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БАЛКАНИТЕ ДНЕС

ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
НА БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН 

КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА СИГУРНОСТ
Доцент д-р Лидия Велкова

Lidia Velkova. ECONOMIC INTEGRATION OF BALKAN
REGION AS A BACKGROUND OF SECURITY

Abstract: Development of integration processes of economic relations and expansion of 
cooperation between the countries of the Balkan region is represented as a stabilizing factor 
crucial to increasing the level of economic, national and regional security in a global economic 
crisis.

Key words: economic integration, regional economic integration, European economic 
integration, Balkan region, security, national security, regional security, European security.

Националната сигурност на Ре-
публика България е немислима 
извън контекста на сигурност-

та в Европа и Балканския регион. 
Вземайки под внимание факта, че ин-
теграцията е стабилизиращ фактор 
с огромно значение за системата на 
националната сигурност, нашата 
страна полага целенасочени усилия за 
повишаване равнището на интегри-
раност и разширяване на сътрудни-
чеството със страните от региона 
и Европейския съюз (ЕС) като пред-
поставка за повишаване на национал-
ната и регионалната сигурност.

Регионалният аспект на нацио-
налната сигурност зависи от про-
мяната на целите, задачите, мето-
дите и средствата на регионалната 
политика. Държавната политика за 
гарантиране на националната сигур-
ност трябва да отразява ролята и 
мястото на региона в постигането 
на националните интереси. На свой 
ред регионалните особености опреде-
лят опасностите и заплахите, които 
влияят върху сигурността не само 
на регионално, но и на национално 
равнище. В този контекст особен 
интерес представлява икономическа-

та сигурност и нейната важна със-
тавяща регионалната икономическа 
сигурност, която трябва да бъде 
основа при създаването на модерна, 
съвременна и конкурентоспособна 
национална икономическа система, 
гарантираща качество и ефектив-
ност в работата на стопанските 
структури и високо жизнено равни-
ще на населението. За да се осигури
рационалното разпределяне на произ-
водителните сили и производствени-
те структури, в съчетание с ефек-
тивното използване на природните и 
човешките ресурси, е необходимо да 
се повиши равнището на икономичес-
ка интеграция на страната ни как-
то в регионален, така и в европейски 
план. Тъй като в началото на ХХI
век икономическата интеграция в 
регионални и европейски рамки се ха-
рактеризира с нарастваща дълбочина 
и взаимно допълване, тя трябва да 
се осъществява на основата на рав-
ноправието, свободното развитие и 
взаимната изгода, в интерес на на-
ционалните стопанства и при ак-
тивното използване потенциала на 
формираните интеграционни връзки, 
адаптацията на добрия световен 
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опит и съвременния мениджмънт за 
постигане на високи качествени па-
раметри на съвместните бизнес про-
цеси, а това като цяло ще повиши 
икономическата сигурност на стра-
ната, региона и Европейския съюз.

Същевременно развитието на 
икономическите отношения между 
България и страните от Балканския 
регион* и Европейския съюз на фона 
на глобалната икономическа криза, 
чието въздействие продължи и през 
последната година, катализира ре-
дица негативни явления и процеси, 
които имат пряко влияние върху 
българската национална сигурност и 
изведоха на преден план проблема за 
интеграцията** на страните в реги-
она помежду им и към Европейския 
съюз. Десетилетията на идеологиче-
ско противопоставяне, както и во-
дените в края на миналия век вой-
ни в рамките на бивша Югославия 
поставиха въпроса за готовността 
на страните от региона да изпълнят 
едно от изискванията по пътя към 
Европа, свързано с развитието на 
регионалното сътрудничество и ин-
теграцията. Затова е необходимо да 
установим моментното състояние, 
постиженията, проблемите и предиз-
викателствата пред това сътрудни-
чество, тъй като сред най-важните 
икономически цели на интеграцията 
можем да откроим стремежа към 
постигане на икономически проспе-
ритет и повишаване равнището на 
конкурентоспособност. Най-значи-
мата политическа цел е запазването 
и укрепването на мира и демокраци-
ята и спазването на човешките пра-
ва, а сред социалните цели можем да 

изведем постигането на високо рав-
нище на сигурност по отношение на 
качеството и стандарта на живот 
на гражданите.

Съществуването на регионалната 
икономическа интеграция се обуславя 
от широк кръг фактори и причини, 
сред които се откроява стремежът 
към постигането на политическите 
и икономическите цели на регионал-
ната интеграция, което се благо-
приятства и от наличието на някои 
предпоставки, като географската 
близост, наличието на политическа 
воля и взаимно доверие между инте-
гриращите се страни, културното 
сходство и идентичност. Важно ус-
ловие е участващите страни да са 
с еднородни социално-икономически 
системи и определено минимално 
равнище на икономическо развитие, 
както и наличието на добре развита 
инфраструктура.

През последните няколко десети-
летия за развитието на регионална-
та икономическа интеграция, вклю-
чително и за Балканския регион, са 
характерни няколко тенденции. Та-
кива са бързото нарастване на броя 
на търговските споразумения, за-
дълбочаването на интеграционните 
процеси, преходът от затворен към 
отворен регионализъм***, в резултат 
на което се появяват и хетероген-
ни регионални обединения (в които 
развити и развиващи се страни се 
явяват равноправни партньори в 
споразумения), целящи да подкрепят 
икономиките на всички участващи 
страни (например Европейски съюз). 
В тези случаи обаче съществува рис-
кът симетричният подход да доведе
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* Към страните от Балканския регион 

са отнесени Албания, Босна и Херцегови-
на, България, Гърция, Бивша югославска 
република Македония (БЮРМ), Румъния, 
Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. 
Уточнението се прави, тъй като в раз-
лични анализи и изследвания към тези 
страни се включват още Словения, Ки-
пър, Севернокипърска турска република, 
Косово).

** „Кризата задълбочи дезинтеграцията 
на континента, която се проявява на всички 
равнища – на равнище институции на ЕС,

на междудържавно равнище, в държавите, 
по линия Север – Юг в Еврозоната, както 
и по линия на членове на Монетарния блок 
и не-членове на Еврозоната, между по-
бедните и по-богатите държави.“ http://
diplomacy.bg/archives/903?lang=BG

*** Под отворен регионализъм се разбира 
подобряване на достъпа до интеграционно-
то обединение и за други страни, както и 
либерализация на търговията в рамките 
на общността едновременно с намалява-
не на търговските бариери пред вноса от 
трети страни.
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до асиметрия в полза на развитите 
икономики. Интерес представлява 
и тенденцията към разширяване на 
териториалните граници на инсти-
туционализираната интеграция, т.е. 
на преход от субрегионално към реги-
онално и мултирегионално измерение 
на регионалната интеграция. Нали-
це е също тенденция към размива-
не на границите между различните 
интеграционни форми. Все повече се 
налагат нетрадиционни и преходни 
форми на интеграция, като асоци-
ирането към дадена интеграцион-
на формация (например европейски 
споразумения за асоцииране). С раз-
витието на интеграционните про-
цеси се наблюдава и нарастване на 
разнообразието на практиката на 
международната икономическа инте-
грация. Друга тенденция е появата 
на модела на интеграция на различни 
скорости, при който интеграцията 
протича с различна интензивност за 
различните групи страни в рамките 
на едно интеграционно обединение, 
като това позволява да не се губи 
скорост от страните, които жела-
ят задълбочаване на интеграцията, 
и запазване на възможностите за 
включване на един по-късен етап.

През последните няколко десети-
летия тенденцията към регионализа-
ция на стопанския живот се развива 
успоредно с тенденцията към глоба-
лизация. С развитието на регионална-
та икономическа интеграция нейно-
то институционализиране придобива 
все по-комплексен характер, като 
обхваща областите на политиката, 
правото, културата, идеологията, 
военната сфера и др. Най-ясно изра-
зена е тази тенденция в развитие-
то на европейската интеграция. В 
процеса на европейска интеграция на 
страните от Балканския регион во-
дещата роля принадлежи на Европей-
ския съюз. Проявление на тази мисия 
е изработването на конкретна поли-
тика към страните от Балканския 
регион. Разнородността на страни-
те и различията в пътя им на раз-
витие водят до обособяване на три 
групи страни – в първата група са 
България и Румъния, във втората – 

страните от Западните Балкани и в 
третата – Турция, както и до разли-
чия в развитието на отношенията 
им с Евросъюза. Въпреки това обаче 
този процес се подчинява на общи 
принципи и методология. За подхода 
на ЕС към страните от региона са 
характерни две насоки, които не си 
противоречат, нито се изключват 
взаимно. 

Първата включва генериране и из-
пълнение на инициативи за развитие 
на взаимното сътрудничество и ин-
теграция на страните от региона. 
Задълбочаването на това сътруд-
ничество е условие за постигане на 
пълноправно членство в Европейския 
съюз. 

Втората насока съдържа курс 
към последователно интегриране на 
страните от региона в ЕС, който 
се основава на цялостна стратегия 
на Съюза.

Двете насоки се допълват и са 
подчинени на обща цел – изграждане 
на обединена, демократична, сигурна 
и просперираща Европа. Инициативи-
те на ЕС по отношение на страни-
те от Балканския регион еволюират 
по своята същност и цели. Докато 
в началото с Плана „Баладюр“ се за-
лага на превантивната дипломация, 
процесът от Ройомон цели приобща-
ване на Балканите към интеграцион-
ните процеси в Европа и се основава 
на натрупания вече опит в регионал-
ната интеграция.

Неблагоприятното наследство от 
миналото, слабото икономическо раз -
витие и слабият научно-технически 
и технологичен потенциал, влошена-
та демографска ситуация, малкият 
размер на региона като пазар и на 
отделните национални пазари, нали-
чието на „зависимост от пътя“ са 
фактори, затрудняващи сътрудни-
чеството и интеграцията.

Въпреки че за последните няколко 
години страните от Балканския ре-
гион в известна степен задълбочиха 
и разшириха интеграционните връзки 
помежду си, в сравнение с постигна-
тото от тях в процеса им на евро-
интеграция и от страните от ЕС 
трябва да се направи констатация-
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та, че интеграцията вътре в реги-
она все още е на едно незадоволител-
но равнище.

Във всички страни от региона се 
наблюдава тенденция на нарастване 
на външната им търговия с остана-
лите страни от региона, въпреки че 
през последните кризисни години тя 
бележи спад. От друга страна, ЕС се 
явява значително по-голям търгов-
ски партньор. Една от причините 
е ниската степен на икономическо 
развитие и произтичащите от това 
ограничени възможности за взаим-
ноизгодни външнотърговски отно-
шения в рамките на региона. Опит 
за превъзмогване на тази негативна 
тенденция е членството на част от 
страните в Централноевропейското 
споразумение за свободна търговия – 
ЦЕФТА (Central European Free Trade 
Agreement – CEFTA)*.1 Нарастване-
то на търговията със страните от 
региона е по-бавно, отколкото е на-
растването на външната търговия 
като цяло. От една страна, това 
свидетелства за по-ограничените 
възможности за интеграция, от дру-
га, в ситуация на икономическа криза 
води до по-малък спад във взаимната 
търговия.

Тъй като изминалият период е 
твърде кратък и почти съвпада с 
икономическата криза, засега е труд-
но да се направи оценка на членство-
то на страните в ЦЕФТА. Можем да 

* ЦЕФТА е търговска организация на 
страните от Средна Европа. Въпреки че 
до 2007 г. в ЦЕФТА не членува нито една 
страна от този регион, организацията е 
запазила името си. Договорът е подписан 
на 21 декември 1992 г. от Полша, Чехо-
словакия и Унгария в Краков (Вишеград-
ска тройка). След разпадането на Чехо-
словакия през януари 1993 г. членове на 
ЦЕФТА на нейно място стават нейните 
наследници Чехия и Словакия. През 1996 г. 
към Договора се присъединява Словения, 
през 1997 г. – Румъния, 1998 г. – България, 
2002 г. – Хърватия, 2006 г. – Македония, а 
през 2007 г. – Босна и Херцеговина, Молдо-
ва, Сърбия, Черна гора, Албания и Косово.
След приемането на повечето страни от 
ЦЕФТА през 2004, 2007 и 2013 г. в Евро-
пейския съюз Организацията остава с ре-
гионално значение за балканските страни.

предположим, че неблагоприятното 
влияние на кризата е по-голямо като 
абсолютна стойност и неутрализи-
ра евентуалното положително въз-
действие на членството в ЦЕФТА. 
Общ проблем за балканските страни 
е неблагоприятната структура на 
външната търговия: в износа преоб-
ладават нискотехнологични стоки и 
такива с ниска степен на преработ-
ка, силна е зависимостта от вноса 
на енергоносители.

Въпреки че през последните годи-
ни се забелязва тенденция на интен-
зифициране на потоците преки чуж-
дестранни инвестиции (ПЧИ) както 
между страните от региона, така 
и от трети страни, регионът про-
дължава да изпитва необходимост 
от повече и по-качествени инвести-
ции. Кризата, обхванала най-големия 
местен инвеститор – Гърция, обаче 
не е предпоставка за нарастване на 
притока ПЧИ в краткосрочен и дори 
средносрочен период. В същото вре-
ме ПЧИ са основен фактор за ин-
теграцията на микроравнище, което 
създава условия за осъществяването 
на дълбока функционална интеграция 
на макроравнище.

Към проблемите, с които се сблъск-
ват страните от региона в привли-
чането на ПЧИ, можем да посочим 
на първо място неизвестността, по-
родена от относителната полити-
ческа нестабилност в сравнение със 
страните от Централна и Източна 
Европа (ЦИЕ), ширещата се коруп-
ция и слабите институции, особено 
в областта на правораздаването. 
Към тях можем да добавим недобре 
развитата инфраструктура и кул-
турния фактор. Пречка за притока 
на ПЧИ в региона като цяло е от-
рицателният образ, който той успя 
да си изгради, особено през последни-
те две десетилетия. В тази насока 
е жизненоважно да бъдат положени 
действителни и резултатни усилия 
за „изчистване на репутацията“ на 
балканските страни. Проблем за оси-
гуряването на повече ПЧИ е и ниска-
та производителност на труда, коя-
то отблъсква инвеститорите. Сред 
необходимите мерки за подобряване 
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на бизнес средата са постигане на 
макроикономическа стабилност в ре-
зултат на последователна и разумна 
макроикономическа политика, рефор-
миране на администрацията, пре-
структуриране на публичния сектор, 
ефективна политика на закрила на 
конкуренцията. Като благоприят-
стващи ПЧИ се явяват сравнител-
но високият темп на нарастване на 
БВП (особено на Турция) и квалифи-
цираната и относително евтина ра-
ботна ръка.

За всички страни от региона ЕС 
е основен инвеститор, като общият 
обем на инвестициите от страните 
от Съюза превишава значително обе-
ма на инвестициите, направени от 
страните от Балканския регион, в 
които водещ инвеститор е Гърция: 
тя е в първите места в национални-
те класации на чуждите инвестито-
ри в останалите страни от региона. 
Страните от региона интензивно 
инвестират в Босна и Херцеговина.

Обща тенденция за региона е ряз-
кото намаляване на потока на ПЧИ 
след 2008 г. в резултат от икономи-
ческата криза, като изключение пра-
ви само Черна гора. Предвид забавя-
нето в пренасянето на световните 
тенденции в региона можем да оч-
акваме, че ПЧИ ще започнат да се 
възстановяват и да показват тен-
денция към нарастване едва след ня-
колко години, когато основните ико-
номически партньори от ЕС ще са 
излезли от кризата и ще са във фа-
зата на икономически подем. Основ-
ните сектори, които представляват 
интерес за чуждите инвеститори, са 
финансовото посредничество, тър-
говията наедро и дребно, хранител-
но-вкусовата и текстилната про-
мишленост, нефтохимическата про-
мишленост и комуникациите. Липса-
та или недостатъчното количество 
инвестиции във високотехнологични 
производства, в наука и иновации 
предполага по-неблагоприятно поло-
жение на стра ните в региона спрямо 
развития свят, по-ниска конкурен-
тоспособност, по-висока степен на 
изложеност на неблагоприятното 
въздействие на фазите на икономи-

ческия цикъл и по-нататъшно изос-
таване в икономическото развитие.

През последните две десетилетия 
и особено в началото на ХХІ век 
наблюдаваме известно раздвижване 
и увеличаване броя на трудовите 
емигранти, но въпреки това е рано 
да говорим за интегриран пазар на 
труда в Балканския регион. Значи-
телно по-интензивна е миграцията 
към Европейския съюз. Изтичането 
и загубата на мозъци са общ проблем 
за всички страни от региона. Сред 
факторите, които оказват влияние 
върху международната миграция на 
работна сила въобще и конкретно в 
региона на ЮИЕ, са икономическото 
положение в приемащата страна в 
сравнение със страната на произход; 
взаимното признаване на дипломи 
и квалификация, както и на трудов 
стаж, социални осигуровки и придо-
бивки; възможността за свободно 
придвижване; редица психологически 
фактори, индивидуалната мотива-
ция на емигранта; икономическата 
и политическата обстановка и очак-
ванията за развитието им в род-
ната страна; културният фактор; 
географското положение на двете 
страни; разликите в демографското 
положение на страните.

Важен проблем в Балканския реги-
он е този с бежанците и вътрешно 
разселените лица, както и незаконни-
ят трафик на хора и принудителни-
ят труд. Трудовият пазар в региона 
продължава да бъде фрагментиран в 
национално-държавните граници на 
отделните страни, а предпочитани-
ята на емигрантите са и ще продъл-
жават да бъдат за работа в стра-
ните от Западна Европа и Северна 
Америка. Нетната отрицателна 
миграция, включително трудовата, 
поражда важни проблеми поради цен-
ността на човешкия капитал особено 
когато става въпрос за т.нар. „изти-
чане на мозъци“ и „загуба на мозъци“. 
Недостигът на квалифицирани спе-
циалисти затруднява и забавя соци-
ално-икономическия напредък и така 
води до допълнително увеличаване на 
емиграцията и навлизането в емиг-
рационна „спирала“. За страните от 
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региона е характерно, че значител-
на част от емигрантите извърш-
ват по-нискоквалифицирана работа, 
отколкото преди емигрирането, т.е. 
налице е „загуба на мозъци“.

Отливът на работна сила довеж-
да до статистическо намаляване на 
безработицата и в някои случаи до 
значителни валутни постъпления, 
които благоприятстват вътрешно-
то потребление и поне счетовод-
но се отразяват положително и на 
платежния баланс. Като загуба за 
страните от Балканския регион в 
резултат от емиграцията се отчи-
тат нереализираните постъпления 
за държавния бюджет от плащането 
на данъци и осигуровки.

Поради особеното си геополити-
ческо положение Балканите тради-
ционно са сцена на сблъсък на поли-
тическите интереси на големите 
глобални „играчи“. Най-осезаеми са 
резултатите от този сблъсък, ко-
гато става въпрос за изграждането 
на общи инфраструктурни проекти. 
Това е и една от причините регионът 
да изпитва сериозна потребност от 
подобряване на инфраструктурата, 
макар че все още не може да се пох-
вали с изграждането на значим обект 
в тази област. Съществуват различ-
ни възможности за допълнително фи-
нансиране на множеството проекти, 
но необходимостта от осигуряване 
на значителни собствени средства и 
намесата на вече споменатите чуж-
ди интереси препятстват тяхното 
изпълнение. При оценката на участи-
ето си в даден проект за изграждане-
то на инфраструктурен обект всяка 
страна следва внимателно да преце-
ни дали това отговаря в най-голяма 
степен на нейните дългосрочни стра-
тегически интереси, включително как 
такова участие би се отразило на 
отношенията ù със стратегическите 
партньори, а също и на възвръщае-
мостта на инвестицията. Сред ос-
новните проблеми при сътрудничест-
вото в областта на инфраструктур-
ните проекти е непоследователното 
поведение на политическите лидери 
на страните от региона, склонност-
та всяко следващо правителство да 

преразглежда стратегическите прио-
ритети на страната си и съответно 
участието си в инфраструктурните 
проекти в региона. Подписването 
на споразуменията за изграждане на 
съответните обекти често се бави, 
проектирането им трае дълго време. 
Като цяло за Балканския регион е ха-
рактерно и незадоволителното рав-
нище на управление на изпълнението 
на проектите. 

През последното десетилетие 
се наблюдава раздвижване на пазара 
на туристически услуги в региона. 
Както и при другите форми на меж-
дународно икономическо сътрудни-
чество, за повечето страни ЕС се 
явява значително по-голям и важен 
партньор. Основните проблеми са 
слаборазвитата инфраструктура, 
недостатъчната материална база 
и ниската степен на развитост на 
някои специфични форми на между-
народен туризъм. Географската бли-
зост, благоприятният климат, срав-
нително ниският жизнен стандарт 
във всички страни от региона, ва-
лутният курс, разнообразната при-
рода и богатата история предпола-
гат наличието на засилен интерес 
от страна на туристите и фирми-
те, занимаващи се с туризъм. Вър-
ху международния туризъм оказват 
влияние и такива фактори, като ва-
жни събития от спортния и култур-
ния живот на страната домакин. 
Поради ограничения пазар в региона 
обаче такива събития тук се орга-
низират твърде рядко. Развитието 
на международния туризъм е обвър-
зано и с развитието на международ-
ния пътнически транспорт, новите 
технологии и комуникациите.

Същевременно слаборазвитата ин-
фраструктура има неблагоприят-
но влияние върху развитието на 
международния туризъм в региона, 
засилващо се и от все още ширещия 
се национализъм и нерешените про-
блеми между някои от страните, 
както и от усещането за сигурност 
у туристите, което в голяма степен 
зависи от политическата обстанов-
ка в страната домакин и водената 
от нея външна политика. Към тази 
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група фактори можем да добавим и 
визовия режим.

От страните в региона турис-
тическият сектор е най-развит в 
Гърция, Турция, Хърватия, България 
и Румъния, а най-слабо – в Албания 
и Босна и Херцеговина. Въпреки че в 
някои от страните туризмът след-
ва международните тенденции, като 
цяло съществува ниска степен на раз-
витост на съвременни форми на меж-
дународния туризъм, като културно-
исторически, конгресен, екологичен, 
ловен, хазартен, голф туризъм и пр. 

Независимо от известното ин-
тензифициране на сътрудничество-
то и в други области – транспорт 
и съобщения, образование, наука, кул-
тура, погранично сътрудничество, 
то все още продължава да бъде на 
ниско равнище поради действието на 
редица национални ограничения, как-
то и поради малките мащаби на на-
ционалните пазари.

В краткосрочен план възмож-
ностите за задълбочаване на инте-
грацията между страните от Бал-
канския регион не са обнадеждаващи. 
Световната икономическата криза, 
все още нерешените въпроси между 
страните от региона, слабият им 
икономически потенциал*,1 незадово-
лителното им технологично равни-

* Според годишната книга на факти-
те за отделните страни на ЦРУ на САЩ 
класацията по БВП, по паритет на поку-
пателната способност, за отделните бал-
кански страни през 2011 г. е следната: Тур-
ция – 1,087 трлн. долара (17-о място в све-
та); Гърция – 298,1 млрд. (44-то място); 
Румъния – 270,6 млрд. (47-о място); Бълга-
рия – 102,3 млрд.; Хърватска – 81,36 млрд.; 
Словения – 47,01 млрд.; Сърбия – 44,83 
млрд.; Босна и Херцеговина – 25,32 млрд.; 
Македония – 16,96 млрд.; Черна гора – 3,443 
млрд. Разликата между първата и послед-
ната страна е близо 200 пъти, а България 
изостава от първата над осем пъти. Тур-
ция заема в момента 16-о място в света 
по БВП и си е поставила задачата през 
следващите години да влезе сред десетте 
най-силни икономики. Цит. по: Проданов, 
В. Новата историческа ситуация в Югоиз-
точна Европа. Доклад, изнесен на конферен-
цията „Балканите в ХХІ век – българският 
поглед“, УНСС, 27 февруари, 2013.

ще при неразвита структура на тех-
ните икономики, ниското качество 
на националния бизнес и ограничени-
те ресурси предопределят ограниче-
ния потенциал за сътрудничество и 
интеграция. Но един по-задълбочен 
поглед ни дава основание за малко 
повече оптимизъм: въпреки дейст-
вието на много задържащи фактори 
все още има редица неизползвани въз-
можности и тяхното оползотворя-
ване е в интерес на всички страни 
от региона.

Икономическото сътрудничест-
во и интеграция в Балканския регион 
зависи от сложна система от раз-
нопосочни фактори, които можем да 
обособим в три големи групи – ико-
номически, политически и институ-
ционални, които на свой ред могат 
да се разделят на такива, които под-
помагат регионалното икономическо 
сътрудничество, и такива, които го 
затрудняват.

Към икономическите фактори, на-
сърчаващи икономическото сътруд-
ничество и интеграция, се отнасят 
преходът от централно планирана 
към пазарна икономика и отваряне-
то на всички страни от региона към 
Запада; принадлежността на пове-
чето от страните към бившия со-
циалистически блок, а за страните 
от бивша Югославия и към една и 
съща държава; обвързаността и за-
висимостта на малките икономики 
от международния пазар; участието 
в общи инфраструктурни проекти; 
притокът на чужди капитали; ниско-
то равнище на митническа защита.

Като икономически фактори, 
затрудняващи икономическото съ-
трудничество и интеграция, най-
напред следва да се посочат слабо-
развитата пазарна икономика, ниска-
та международна конкурентоспособ-
ност и ограниченият икономически 
потенциал на страните от региона, 
а също и фактът, че преобладават 
малките и средните предприятия, 
които имат малък потенциал за раз-
витие. Други фактори са високият 
относителен дял на сивия сектор в 
икономиките на всички страни, сла-
бата ресурсна осигуреност, липсата 
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на успешно изграден голям инфра-
структурен проект, влиянието на 
световната икономическа криза и из-
ключително усложненото положение 
на Гърция.

Разпадането на двуполюсната сис-
тема и социалистическия блок и спи-
рането на военните конфликти са 
политически фактори, които влияят 
стимулиращо върху интеграционни-
те процеси в региона. Тук можем да 
добавим и наличието на политическа 
воля за развитието на регионалната 
интеграция, споделянето на обща 
цел; стремежа на страните към пъл-
ноправно членство в ЕС; желанието 
за увеличаване на международния ав-
торитет и тежест на страните.

Политическите фактори, затруд-
няващи интеграцията в региона, са 
военните конфликти от 90-те годи-
ни на ХХ век, съществуващите все 
още нерешени спорове между някои 
страни, вътрешното етническо про-
тивопоставяне, както и недалновид-
ността и неспособността на нацио-
налните политически елити да про-
веждат адекватна политика. Пълно-
правното членство в ЕС на четири 
от страните също налага някои 
ограничения за регионалното иконо-
мическо сътрудничество.

Институционалните фактори, 
които подпомагат регионалната ин-
теграция, са Пактът за стабилност 
в Югоизточна Европа и институ-
ционалната и организационната под-
крепа от страна на ЕС, Съвета за ре-
гионално сътрудничество и ЦЕФТА,
различните интеграционни спора-
зумения, действащите в страните 
институционални системи, хармо-
низирането на националните законо-
дателства с европейското право и 
изграждането на административна 
структура в съответствие с евро-
пейските стандарти, сходните съ-
дебни системи и възприемането на 
близки бизнес практики.

От институционалните фактори, 
задържащи развитието на интегра-
цията в региона, следва да посочим 
слабите национални институции, не-
възможността им да се справят с 
организираната престъпност и изно-

са на престъпност, високата коруп-
ция, както и слабостта на действа-
щите регионални организации и спо-
разумения в регионален план.

В статичен план балканските 
страни нямат потенциал за значи-
телно сътрудничество и интеграция, 
т.е. интеграционната им зрелост е 
твърде ниска както в икономически, 
така и в политически и институ-
ционален план. Най-важният фактор 
със сдържащо действие е ниското 
равнище на икономическо развитие 
на региона като цяло, което се изра-
зява в примитивната структура на 
отделните национални икономики, из-
ползването на остарели технологии, 
архаичния модел на участие на стра-
ните в международното разделение 
на труда, периферната им позиция в 
европейската икономика и т.н.

Тъй като понастоящем, а и в пред-
видимо бъдеще, въпреки съществува-
щите вътрешнорегионални инициати-
ви, интегрирането в ЕС е и ще оста-
не основно направление в развитието 
на страните от региона, основните 
импулси за интензифициране на ре-
гионалното сътрудничество идват 
именно от страна на Европейския 
съюз.

От друга страна, слабата ре-
сурсна осигуреност и влошаващата 
се демографска ситуация могат да 
се разглеждат и като възможност за 
интензифициране на вътрешнореги-
оналната миграция на работна сила, 
търсене на възможност за развитие 
на наукоемки и високотехнологични 
производства, засилване на сътруд-
ничеството в рамките на региона 
(както на макро-, така и на микро-
равнище). За тази цел е наложително 
преодоляването на друг общ проблем, 
който има пряко въздействие върху 
икономическото развитие на региона, 
а оттук и върху неговия потенциал 
за икономическо сътрудничество, а 
именно ниското равнище на инова-
циите и на взаимодействието между 
наука и бизнес.

Очакванията са, че макар и с из-
вестно закъснение след началото на 
следващото икономическо оживление 
страните от региона ще са в състоя-
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ние отново да постигат сравнително 
по-високи темпове на икономически 
растеж, който да привлича както въ-
трешни, така и външни за региона ин-
веститори. По този начин ще може 
да се противодейства на проблема 
с липсата на капитал. Изграждане-
то на инфраструктурни обекти дава 
добри възможности за задълбочаване 
на регионалното сътрудничество и 
интеграция. Слабостите и проблеми-
те в тази област предполагат необ-
ходимостта от съвместна работа, 
която би подобрила връзките между 
страните както на правителствено, 
така и на фирмено равнище.

Логично е да се очаква, че в дина-
мичен план интеграционната зрелост 
на страните от региона ще се пови-
ши. За да се случи това в следващите 
30 години, е необходимо последова-
телно провеждане на обоснована ко-
ординирана стратегия за модерниза-
ция на икономиките на страните от 
региона. Жизненонеобходима е про-
мяна в стратегическото мислене на 
държавниците от региона, например 
осъзнаването, че взаимното сътруд-
ничество и интеграция не противо-
речи на интеграцията на страните
от региона в ЕС; че само с обединени 
усилия може да бъде променено пери-
ферното място на региона; че взаим-
ното сътрудничество и интеграция
съдържа значителен потенциален си-
нергичен ефект, от който ще спе-
челят всички страни и техните на-
роди, и т.н. За политическите сили
и държавниците от региона би било 
добре да се поучат и прилагат уроци-
те на първостроителите на европей-
ската интеграция, които залагат на 
модел, който води до „действителна 
солидарност“ на страните партньо-
ри, настояват за сливане на техните 
интереси, смятат, че в общия инте-
рес всяка страна трябва да търси 
своя национален интерес.

В по-дългосрочен план можем да 
очакваме промяна в положителна по-
сока на основните фактори, които 
въздействат върху развитието на 
регионалната интеграция. Най-напред 
това е по-близкото обвързване с ЕС 
и перспективата за по-тясно сътруд-

ничество с него. Засега в региона има 
четири страни, членки на ЕС, а пре-
доставянето от ЕС на статут на 
страни кандидатки на Турция, Маке-
дония, Сърбия и Черна гора ги обвърз-
ва в известна степен със спазването 
на определен модел на поведение и 
предполага някаква предвидимост на 
техните действия. Всичко това, въ-
преки все още лошата слава на реги-
она, допринася за изграждането на не-
говия положителен образ като цяло.

След излизането от икономическа-
та криза можем да очакваме, че стра-
ните от региона ще се върнат към 
предкризисните равнища на растеж 
и че дори някои от тях биха могли 
да ги надминат. Това би се превър-
нало в предпоставка за засилване на 
сътрудничеството между тях, за ин-
тензифициране на търговията и ин-
вестициите в съответствие със све-
товните тенденции, на основата на 
отворения регионализъм. Като дълго-
срочни ефекти от задълбочаването на 
сътрудничеството и интеграцията 
между страните от региона можем 
да посочим най-напред засилването на 
конкуренцията, което ще окаже на-
тиск върху местните фирми да пови-
шат, макар и в малка степен, инова-
ционната си активност, така че да 
подобрят конкурентоспособността 
и производителността си. Увелича-
ването на пазара предполага възмож-
ности за реализиране на икономии от 
мащаба, по-ефективно използване на 
икономическите ресурси, по-рационал-
на специализация на страните парт-
ньори в съответствие с техните 
конкурентни предимства, преструк-
туриране на икономиките им и по-ра-
ционално териториално разположение 
на производствените фактори. 

На макроравнище регионът се оч-
аква да стане по-привлекателен за 
инвеститори както от самия реги-
он, така и от трети страни поради 
подобряването на средата за бизнес. 
Ще се стимулира дългосрочният ико-
номически растеж, като при това 
ще се повиши неговото качеството. 
Всичко това ще доведе до укрепва-
не позициите на региона в глобален 
мащаб.
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В заключение можем да обобщим, 
че макар понастоящем потенциа лът 
на страните от Балканския реги-
он и перспективите за развитие на 
вътрешнорегионалното сътрудни-
чество да не изглеждат особено оп-
тимистични, можем да очакваме, че 
в дългосрочен план те ще претърпят 
положителна промяна и ще станем 
свидетели на задълбочаване на ин-

теграционните процеси в региона. 
Тази позитивна тенденция като ре-
зултат от догонващото развитие на 
балканските страните в рамките на 
ЕС и на цялостното облагородяване 
на политическата, икономическата и 
бизнес средата ще се отрази благо-
приятно върху повишаване равнище-
то на националната, регионалната и 
европейската сигурност.
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Страните от Югоизточна Ев-
ропа са особен регион, доскоро 
определян като източник на ре-

гионални конфликти и несигурност1. 
Понастоящем основните тенденции 
в развитието на процесите в реги-
она все повече се свързват с укреп-
ване на стабилността, интеграция в 
европейските и евро-атлантическите 
структури, икономически, финансов и 
технологичен напредък. 

Днес глобалната мрежа предоставя 
огромни възможности и се превръща 
в един от най-мощните инструмен-
ти за ускорено развитие. Животът, 
икономическата стабилност и нацио-
налната сигурност на всички държави
зависят от устойчивото, сигурно
и надеждно киберпространство. През 
последните няколко години заплахи-
те и атаките в него се увеличават 
драстично, излагайки на опасност на-
ционалната сигурност на държавите, 
бизнеса и личната информация, съхра-
нявана, обработвана и предоставяна 

там. Киберсигурността има няколко 
аспекта – сигурност на информация-
та, мрежова сигурност, сигурност в 
интернет и защита на критичната 
инфраструктура2. Съществена особе-
ност на новата среда обаче е липсата 
на правителствен надзор или държав-
но регламентиране. Тази нова обста-
новка налага промени в националните 
стратегии за сигурност и законода-
телната рамка на страните, както 
и засилване на международното съ-
трудничество. 

Новото поколение национални 
стратегии и политики за сигурност и 
киберсигурност имат за цел да изгра-
дят национална мощ, да стимулират 
просперитета на държавите, както 
и да осигурят защитата от кибер-
нетични заплахи. В стратегиите се 
признава, че обществото и държава-
та като цяло разчитат на киберпрос-
транството за много от основните 
си функции, както и че заплахите в 
него се усъвършенстват и нарастват 

КИБЕРСИГУРНОСТТА В ПОЛИТИКАТА 
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in cyberspace have consequences that threaten national security, harm the functioning of the 
economy and national boundaries. Dealing with the increased threats to cyber security becomes 
a challenge for national and international security. The adequate measures had to be quickly 
taken at national, European and international level in these circumstances. As part of these 
measures are adequate changes in national security strategies and development and adoption 
of cyber security strategies.

Key words: national security, cyber security, national security strategy, cyber security strategy.

Б
А

Л
К

А
Н

И
ТЕ

 Д
Н

Е
С



18

с бързи темпове. В приетите докумен-
ти се подчертава необходимостта 
от спазването на основните ценнос-
ти, като неприкосновеност на личния 
живот, свобода на словото, свободен 
обмен на информация и засилване на 
международното сътрудничество. 

Работейки в насока изграждане на 
сигурно кибернетично пространство, 
през февруари 2013 г. Европейски-
ят съюз (ЕС) излиза с предложение 
за стратегия за киберсигурност3. В 
този документ са изведени основни-
те принципи и стратегически цели 
на киберсигурността и се подчерта-
ва, че основните ценности, норми, 
формулирани в Лисабонския договор* 
и законодателство на ЕС, трябва да 
важат както за виртуалния, така и 
за реалния свят (табл. 1).

За разлика от развитите западни 
държави в страните от Югоизточна 
Европа доскоро липсва като приори-
тет именно този вид сигурност. Дори 
някои от тях все още не отчитат 
като проблем киберпрестъпленията. 
Други приемат, че киберсигурността 
е предизвикателство пред национал-
ната сигурност, но нямат стратеги-
чески документи, а останалите рабо-
тят в тази насока, като разработват 
и приемат стратегически документи. 
Развитието на държавите в областта 
на киберсигурността и киберзащита-
та може да се проследи и отчете по 
няколко основни направления – законо-
дателни, технически  и организацион-
ни мерки, изграждане на способности, 
сътрудничество и защита на децата 
във виртуалното пространство. 

Таблица 1

Основни общовалидни принципи, стратегически цели и предизвикател-
ства пред сигурността в киберпространството

Принципи Предизвикателства Стратегически цели
Защита на основните 
права и личните данни, 
свободата на мнение, 
неприкосновеността на 
личния живот

Откриване и реагиране на 
киберинциденти и кибератаки

Устойчивост на 
киберпространството

Достъпност за всички Управление на рисковете Чувствително намаляване на 
киберпрестъпността

Демократично и 
ефикасно управление с 
участието на множество 
заинтересовани страни

Създаване на политики и 
стратегии

Разработване на политика 
за кибернетична отбрана и 
изграждане на капацитет във 
връзка с общата политика за 
сигурност и отбрана

Споделена отговорност 
за гарантирането на 
сигурността

Управление на сигурността в 
организациите

Разработване на промишлени 
и технологични ресурси за 
киберсигурността

Обучение, квалификация и 
информираност на гражданите

Последователна международ-
на политика в киберпростран-
ството, насърчаване на 
основните ценности на ЕС

Провеждане на научни 
изследвания
Промяна в законодателството 
и разследване на 
киберпрестъпления
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* Международен договор между 27-те 

държави членки на Европейския съюз (ЕС), 
подписан на 13 декември. 2007 г. в Лисабон 
по време на португалското председателство 
на ЕС и влязъл в сила на 1 декември 2009 г. 
Договорът от Лисабон изменя действащи-

те закони за ЕС и ЕО, без да ги заменя. Той 
осигурява на Съюза необходимата законова 
рамка и инструменти, за да отговори на бъ-
дещите предизвикателства и на исканията 
на гражданите. България е шестата страна, 
ратифицирала този договора. – Бел. авт.
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Албания

Приетата през 2004 г. Национална 
стратегия за сигурност на Република 
Албания е фокусирана върху интегри-
рането на страната в колективната 
сигурност и отбрана.4 В нея не са от-
разени киберзаплахите като рискове 
за националната сигурност. В отго-
вор на новосъздалата се обстановка 
и възникващите киберзаплахи, през 
2010 г. Министерството на отбра-
ната на Албания създава Междуин-
ституционален морски оперативен 
център (IMOC). Неговите отговор-
ности са свързани с извънредни ситу-
ации, контрол на въздушното прос-
транство, както и с развиващите се 
възможности за киберотбрана. 

По отношение на киберсигур-
ността Албания предприема стъпки 
в промяната на основни нормативни 
актове, като Наказателния кодекс, 
Закона за електронните съобщения, 
Закона за защита на личните данни и 
Закона за защита на авторството и 
сродните му права. Организационни-
те и техническите мерки са на ниво 
Национална агенция за компютърна 
сигурност (Agjencia Kombëtare për 
Sigurinë Kompjuterike5). Тя е създаде-
на с акт на Министерския съвет и 
е националният орган, отговарящ за 
прилагането на държавната политика 
в областта на киберсигурността. Въ-
преки че Албания отчита нараства-
щите киберзаплахи, тя все още няма 
национална киберстратегия. 

За да подобри своите киберспособ-
ности, страната работи в сътрудни-
чество със САЩ. В тази връзка през 
2011 г. Американската агенция за меж-
дународно развитие инициира  едно-
годишна програма за киберсигурност 
с цел подобряване на способност -
та на Албания за предотвратяване и 
реагиране на киберзаплахи и киберин-
циденти.6 

Албания е член на инициативата 
на международния телекомуникацио-
нен съюз ITU-IMPACT (International 
Multilateral Partnership Against Cy-
ber Treats, първата глобална публично-
частна инициатива за справяне с ки-
берзаплахите) и има достъп до съот-

ветните услуги по киберсигурността. 
Освен това участва и в различни ре-
гионални форуми и учения, например 
в проведения през октомври 2012 г. в 
България форум по киберсигурност и 
международното учение Cyber Shield 
в Турция.

Босна и Херцеговина

В Политиката за сигурност на Бос-
на и Херцеговина, приета през 2006 г., 
все още не са отчетени новите запла-
хи пред сигурността. Националната 
политика по отношение на анализа, 
разкриването, преследването и предо-
твратяването на престъпленията в 
киберпространството се регулира от 
Стратегията за борба с организира-
ната престъпност и корупцията, при-
ета от Министерския съвет през юни 
2006 г. Тя се основава на Конвенцията 
за престъпленията в кибернетичното 
пространство на Съвета на Европа, 
подписана на 9 февруари 2005 г. и ра-
тифицирана на 19 май 2006 г. Наказа-
телните кодекси на Федерация Босна 
и Херцеговина, Република Сръбска и 
област Бръчко криминализират прес-
тъпленията срещу електронни систе-
ми за обработка на данни (компютър-
ни и мрежови системи).

Законодателството на Босна и 
Херцеговина не определя конкретно 
кибертероризма като престъпление. 
Злоупотребите в киберпространство-
то обхващат престъпления срещу 
електронните системи за обработка 
на данни и защитата им. За да бъде 
хармонизирано законодателството и 
за пълното прилагане на Конвенцията 
за престъпленията в кибернетично-
то пространство, е планирано да бъ-
дат внесени изменения и допълнения 
в Наказателния кодекс за криминали-
зиране на престъпления, терористич-
ни действия и злоупотреби в кибер-
пространството.7  

Босна и Херцеговина отбелязва на-
предък в политиката за киберсигур-
ност, като приема официална стра-
тегия за изграждане на национален 
CERT (орган за реагиране при компю-
търни инциденти), план за действие 
(2014 – 2015) за защита на децата 
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и превенция на насилието над деца 
чрез интернет и комуникационните 
технологии (ИКТ), както и страте-
гията за борба с трафика на хора в 
страната (2013 – 2015). Освен това 
има сключени различни споразумения и 
контракти между публичния и част-
ния сектор в случаи на злоупотреби в 
киберпространството.

България

Въпросът за киберсигурността е 
засегнат в Стратегията за национал-
на сигурност на Република България, 
приета с решение на Народното съ-
брание от 25 февруари 2011 г., където 
сериозно внимание се обръща на прес-
тъпността в киберпространството. 
Подчертава се, че тя е асиметрична 
заплаха за националната сигурност, 
която оказва съществено влияние вър-
ху средата за сигурност в глобален и 
регионален мащаб. Освен това кибер-
престъпленията са част от транс -
граничната организирана престъп-
ност, която от своя страна е една 
от главните заплахи за сигурността 
на гражданите и демократичните ос-
нови на обществото.8 България отчи-
та, че информационната инфраструк-
тура на държавата като част от 
кибернетичното пространство също 
е под влиянието на глобалната и ано-
нимната заплаха на киберпрестъпле-
нията, защото деструктивните въз-
действия върху информационните 
системи и мрежи могат да доведат 
до криза чрез затрудняване и/или бло-
киране на нормалното функциониране 
на важни за икономиката, финансова-
та система и държавното управление 
системи или отделни компоненти. 

В българското законодателство са 
приети промени в Наказателния ко-
декс и няколко основни закона – Закон 
за защита на личните данни, Закон 
за защита на класифицираната инфор-
мация, Закон за електронните съоб-
щения, Закон за електронното прави-
телство и Закон за държавна агенция 
„Национална сигурност“. 

В техническата област има офи-
циално признат Национален център 
за действие при инциденти в инфор-

мационната сигурност. Във връзка с 
изпълнението на Закона за електрон-
ното правителство задължително се 
прилагат одобрени практики за сер-
тифициране и акредитиране на инфор-
мационните системи от национални 
агенции и професионалния сектор. 

В областта на държавната поли-
тика стратегията за киберсигурност 
на България се разработва от меж-
дуведомствена работна група, като 
първоначалните очаквания за цялос-
тен вариант (които не се оправдаха) 
бяха за края на 2014 г. Понастоящем 
основните държавни органи, работе-
щи по внедряването на държавна-
та политика, стратегия и насоки в 
областта на киберсигурността, са 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията, Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ и Министерството 
на отбраната. 

От съществено значение за ки-
берсигурността в страната е на-
ционалният координатор по кибер-
сигурност. Функциите и задачите 
му включват връзки със съответ-
ните подобни звена или структури 
в страните партньори на България; 
осигуряване на експертна помощ на 
партньорските страни за промени в 
законодателството по отношение 
на инкриминиране на  компютърни-
те престъпления; борбата с кибер-
тероризма; изпълнението на проек-
ти, насочени към предизвестяване за 
появата на нови киберопасности (ви-
руси, възможности за хакерски атаки 
и др.), както и превенция на борбата 
с кибератаките. С постановление на 
Министерски съвет през септември 
2014 г. е прието постановление за из-
менение и допълнение на Правилника 
за функциите, задачите и организа-
цията на работа на Съвета по сигур-
ността при Министерския съвет, в 
което се регламентира създаването 
на Национален координатор по ки-
берсигурността. Този координатор 
ще се определя от министър-пред-
седателя и ще ръководи изработва-
нето на Национална стратегия за 
киберсигурност, план за действие по 
киберсигурността и ще изпълнява 
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други задачи, свързани с киберсигур-
ността.9

В България се работи основно по 
четири направления в областта на 
киберсигурността – определяне на 
политики, създаване на мандатни ор-
гани, издаващи препоръки, както и  
обучение и подготовка на граждани-
те.10 За разрешаването на проблеми-
те с киберсигурността се развиват 
институционалният и гражданският 
потенциал за противодействие на ки-
берпрестъпността. 

България е член на инициатива-
та ITU-IMPACT, като организира и 
участва в редица регионални форуми и 
учения. Заедно с изпълнението на зада-
чи и развитието на киберспособности 
тя изпълнява и поети международни 
ангажименти (меморандум за разби-
рателство с НАТО за насърчаване на 
международното сътрудничество за 
противодействие на киберзаплахите 
чрез споделяне на информация и спо-
собности, както и провеждането на 
съвместни учения в киберпростран-
ството). В тази връзка се провеж-
дат различни инициативи и се развива 
сътрудничество в сектора на високи-
те информационни и комуникационни 
технологии на частния бизнес. Освен 
това международното сътрудничест-
во в областта на превенцията и реа-
гирането на компютърни инциденти 
е част от политиката за сигурност 
на ЕС и НАТО11. 

Гърция

Като член на НАТО и на Евро-
пейския съюз Република Гърция следва 
общата политика за гарантиране на 
киберсигурността и наскоро инициира 
процес по създаването и приемане-
то на стратегия за киберсигурност. 
Въпреки че е трудно да се правят 
прогнози за развитието на киберпрос-
транството и еволюцията на кибер-
заплахите, страната се стреми да 
определи новите асиметрични запла-
хи и необходимите сили и средства 
за тяхното преодоляване, така че да 
може да се адаптира към новите про-
мени, предизвикателства и среда за 
сигурност. 

В процеса на гарантиране на на-
ционалната сигурност през годините 
има изградени значителни човешки и 
материални способности за отбра-
на, но както в повечето държави, и  
в Гърция е налице необходимост от 
усъвършенстване на киберзащитата. 
Правителството, в партньорство с 
частния сектор, предприема стъпки 
по отношение на киберсигурността. 
Като примери могат да бъдат по-
сочени участието в международни 
организации и сътрудничеството в 
областта на използването на кибер-
пространството и защитата на кри-
тичната инфраструктура; насърча-
ването на сътрудничеството между 
държавния и частния сектор и спо-
делянето на информация за киберза-
плахите, повишаването на осведоме-
ността и културата по отношение 
на киберриска и др.

В Гърция е изграден и функциони-
ра независим център по киберпрес-
тъпността (GCC), който е част от 
инициативите за Обединена Европа и 
има за цел да подобри осведоменост-
та, образованието и научните изслед-
вания в тази област. Като нацио-
нален проект този център допълва 
международните проекти 2CENTRE 
и B-CCENTRE. На национално равни-
ще центърът подпомага държавните 
институции в разкриването и борба-
та с киберпрестъпленията. 

Косово

Република Косово няма стратегия 
за национална сигурност. Стратеги-
ческата и доктриналната рамка до 
момента е ограничавана от несигур-
ността в политическия ù статут и 
до известна степен от нежеланието 
на международната общност да пре-
достави на местната власт възмож-
ност да взема важни политически и 
стратегически решения. 

Македония

Все още в Стратегията за нацио-
нална сигурност на Република Македо-
ния (2008 г.) липсват формулирани цели 
и политика по киберсигурността. В 
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програмата на сегашното правител-
ство са заложени няколко стратеги-
чески цели за периода 2011 – 2015 г12. 
Едната от тях е „Инвестиране в 
образование, наука и информационни 
технологии като елементи на обще-
ство, базирано на знание.“ Развивайки 
се в посока изграждане на информа-
ционно общество, страната приема 
няколко документа: Национална поли-
тика за информационно общество13; 
Национална стратегия за изграждане 
на информационно общество и План 
за действие14; ИКТ стратегия на Ми-
нистерството на отбраната.

Кипър

Република Кипър все още няма 
стратегия за национална сигурност 
и киберсигурност,  но в законода-
телството ù от 2004 г. е добавена 
и киберпрестъпността. Дейностите 
на страната са съсредоточени върху 
защитата на личната информация 
и престъпленията в киберпростран-
ството в областите неправомерен 
достъп, прехващане на данни или сму-
щения, злоупотреба с устройства, 
компютърна фалшификация и измама. 
Също така Кипър ратифицира Кон-
венцията за престъпленията в кибер-
нетичното пространство. Етиката 
в кибернетичното пространство, 
партньорството между държавните 
агенции, пресата и доставчиците на 
интернет услуги позволява на поли-
цията да си сътрудничи с частния 
сектор при разследване на киберпре-
стъпления и инциденти.15 

През 2010 г. са създадени два на-
ционални центъра за реагиране на 
компютърни инциденти (CERT): 
един за държавата и един за акаде-
мичната общност и частния сек-
тор.16 В страната се реализират и 
различни проекти и се организират 
инициативи в областта на киберси-
гурността.

Румъния

Република Румъния първа от стра-
ните в Югоизточна Европа приема 
киберсигурността като измерение 

на националната сигурност в своя-
та Национална стратегия за отбра-
на от 27.05.2010 г. (National Defence 
Strategy). Тя признава, че има уязви-
мости в осигуряването на киберне-
тичната отбрана поради пропуски в 
защитата и функционирането на кри-
тичната инфраструктура. В Стра-
тегията се подчертава, че животът 
и икономиката на страната зависят 
от доброто функциониране на множе-
ство мрежи и че броят, сложност-
та и честотата на кибератаките 
нарастват, затова е необходимо по-
високо ниво на сигурност на цифро-
вата инфраструктура. Вземайки под 
внимание всичко това, в Румъния е 
създадена експертна общност в об-
ластта на информационната и мре-
жовата сигурност, както и екипи за 
реагиране на компютърни инциденти 
(CERT-RO). 

През май 2013 г. страната прие-
ма стратегия за киберсигурност, с 
която въвежда национално законода-
телство, определя общата рамка за 
действие и централизираната власт 
по отношение на кибернетичната 
сигурност. Като значимо предизвика-
телство могат да се изтъкнат недос-
тигът на средства, недостатъчната 
осведоменост на обикновения потре-
бител по въпросите на сигурността 
и протоколите за сигурност, както и 
проблемите с неприкосновеността на 
личния живот в интернет и защита-
та на личните данни. 

Сърбия

В стратегията за национална си-
гурност на Република Сърбия е от-
белязано, че се запазва тенденцията 
на увеличаване използването на ИКТ 
в армията и обществото, като се 
стимулират координацията и ефек-
тивността на информационните сис-
теми. Това от своя страна обуславя 
увеличаването на заплахите за инфор-
мационните и телекомуникационни-
те системи и нарастването на риска 
от престъпления в кибернетичното 
пространство като освен рискове-
те от външни заплахи, съществуват 
и такива, свързани с възможност за 
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злоупотреба с данни на граждани и 
юридически лица. Подчертано е, че 
политиката, която трябва да следва 
Сърбия, за да може напълно да се ин-
тегрира с международните информа-
ционни и комуникационни системи, е 
чрез установяване на стратегическо 
сътрудничество с технологично на-
предналите държави.17

За ефективното разкриване и съ-
дебното преследване на извършите-
лите на престъпления в кибернетич-
ното пространство, в рамките на 
Министерството на вътрешните ра-
боти в началото на 2010 г. е създаден 
Департамент за превенция на прес-
тъпленията в кибернетичното прос-
транство18. Друга важна държавна 
институция е Агенцията за телекому-
никации, която играе водеща роля по 
въпросите на сигурността и регулаци-
ята на интернет. Законодателната 
рамка обхваща предимно неприкосно-
веността на личния живот и стандар-
тите за сигурност на доставчиците 
на интернет услуги, както и произво-
дителите на хардуер и софтуер. 

Турция

Турският съвет за национална 
сигурност приема нова национална 
стратегия, добавяйки за първи път 
и киберзаплахите като опасност за 
сигурността. Военната стратегия 
на Република Турция, известна като 
„Червената книга“, е ревизирана през 
октомври 2010 г., за да бъдат включе-
ни и киберзаплахите наред с остана-
лите неконвенционални заплахи.19

През 2012 г. Турция създава специ-
ално киберзвено (General Staff Warfare 
Cyber   Defence Command) в рамките 
на Генералния щаб за противодей-
ствие на кибератаки срещу страна-
та. То наблюдава цялата интернет 
мрежа в държавата и осигурява защи-
тата на държавните институции.20 
Новата турска киберармия разполага 
със собствен бюджет, самостоятел-
на структура и работи в сътрудни-
чество с различни ведомства, нацио-
нални и международни институции21.

През юни 2013 г. Турция приема на-
ционална стратегия за киберсигурност 

и план за действие за 2013 – 2014 г.22. 
В рамките на стратегията е създаден 
Център за реагиране на заплахи в ки-
бернетичното пространство (Centre 
for Response to National Cyber Threats). 
Стратегията очертава стъпките, 
които ще се предприемат за намаля-
ване на риска и гарантирането на си-
гурността в цифрова среда.23 

Хърватия

Стратегията за националната 
сигурност на Република Хърватия е 
приета от Парламента на 19 март 
2002 г. и все още не е адаптирана към 
новите асиметрични заплахи и риско-
вете в киберпространството. През 
2011 г., на обсъждане на Кръгла маса 
на Стратегията за национална сигур-
ност на Република Хърватия, е изра-
зено всеобщо мнение, че в Стратегия-
та липсват отговори на най-същест-
вените въпроси относно политиката 
за киберсигурност, за престъпления-
та в кибернетичното пространство 
и за защитата на информационната 
инфраструктура.24 Според Страте-
гическия преглед на отбраната на 
Министерството на отбраната на 
Хърватия ще бъде създадено Звено за 
оповестяване, което ще отговоря за 
информационните системи и систе-
мите за криптиране на данни.25

Черна гора

Стратегията на страната от 
2008 г. дава насоките за развитие на 
отбранителната система до 2015 г. 
Отчитайки напредъка в информацион-
ните технологии, Черна гора се анга-
жира сериозно със сигурността в ки-
бернетичното пространство. В т. 3 
от Стратегията за национална сигур-
ност е изведено едно ново предизвика-
телство пред сигурността –  кибер-
престъпленията. В документа е посо-
чено, че основните инфраструктури 
и системи на държавата могат да 
бъдат ограничени или напълно парали-
зирани от престъпленията в киберне-
тичното пространство. Освен това 
новите рискове, заплахи и предизвика-
телства пред сигурността изискват 
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нови способности и модерно обучение. 
Съвременното обучение се превръща 
в ключова област за изграждането на 
успешна система за национална сигур-
ност, особено що се отнася до обуче-
нието на специалисти в областта на 
информационните технологии, сигур-
ността на информационните системи 
и защитата им от кибератаки.26

От 2012 г. Черна гора разполага 
с действащо национално звено за 
реагиране на компютърни инциден-
ти (CIRT). Във връзка с гарантира-
нето на сигурността в киберпрос-
транството Министерството на 
информационното общество и да-
лекосъобщенията разработва ръко-
водство за създаване на Стратегия 
за национална киберсигурност  . Този 
документ е изготвен и приет през 
2013 година. 27  

Изключителната важност на ин-
тернет за съвременните общества 
оказва въздействие върху формиране-
то на държавната политика и създа-
ването на стратегиите за сигурност 
и киберсигурност. Правителствата 
признават, че в настоящия момент 
киберсигурността е един от основ-
ните приоритети и е необходимо 
общите усилия да се насочат към 
всички нейни аспекти (законодателни, 
правни, технически, дипломатически, 
разузнавателни, социални, образова-
телни, икономически и др.), а не да са 
фрагментирани, както беше доскоро. 
Анализът на националните страте-
гии разкрива фундаменталната ево-
люция в правителствената политика, 
в която киберсигурността се издига 
сред водещите приоритети на нацио-
налната сигурност.
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През последните десетина годи-
ни енергийна криза и енергийна 
сигурност безусловно са поня-

тия, които излязоха от експертната 
сфера и по тях мнение имат всич-
ки – от специалисти през политици 
до обикновени граждани. Причината 
е очевидна – изключителната значи-
мост на енергийната сфера за сигур-
ното и стабилно функциониране на 
икономиката и обществото на фона 
на периодичните ценови кризи и про-
блемите със сигурността на достав-
ките на незаменимите (засега) въгле-
водородни ресурси. 

Новият пик в обсъждането на по-
литиките за енергийна сигурност е 
свързан с украинската криза и нейни-
те последици за европейската и гло-
балната сигурност. Събитията около 
присъединяването на Крим от Русия и 
последвалата война в Източна Украй-
на кардинално промениха отношения-
та Европейски съюз – Русия, които 
дотогава (макар и с известни кризи и 
конфликти по конкретни теми, като 
Третия енергиен пакет) се характе-
ризираха със споделено разбиране за 

взаимната необходимост и изгода от 
сътрудничество в енергийната сфера. 
Днес Европейският съюз не оценява 
Русия като надежден партньор и чер-
тае нови стратегии за постигане на 
енергийна сигурност. 

Каква е новата рамка на анализ на 
националната и европейската енер-
гийна сигурност, кои са двата нови 
акцента в енергийната политика на 
ЕС и има ли шанс България най-по-
сле да се раздели с определението „ос-
тровна държава“ по отношение на 
нейната газова инфраструктура, са 
въпросите, на които настоящето из-
ложение предлага анализ и оценка. 

Уточняване парадигмата на енер-
гийната сигурност за ЕС, нова пара-
дигма за България. От появата на по-
нятието за енергийна сигурност, след 
голямата енергийна криза от 70-те 
години на миналия век, концепциите 
за нейното постигане се разработ-
ват в контекста на две основни па-
радигми.1

Първата, господствала близо 40 
години, разглежда енергийната сигур-
ност предимно в рамките на налич-

ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ – ПРОМЯНА 
НА ПАРАДИГМАТА ЗА БЪЛГАРИЯ

СЛЕД УКРАИНСКАТА КРИЗА
Величка Милина

Velichka Milina. ENERGY SECURITY – PARADIGM SHIFT
FOR BULGARIA AFTER THE UKRAINIAN CRISIS

Abstract: The Ukraine crisis created new parameters of the relationship between EU/NATO 
and Russia, which changed the values and the interests in the geoenergy strategy and policy of 
the EU and the US. Both new emphases are related to the construction of the infrastructure 
and the content filling of the policies on the creation of an European Energy Alliance and 
Transatlantic Energy Alliance. As an EU Member State and strategically located in relation to 
the Ukraine and Crimea, as well as in relation to the route of the Southern Energy Corridor, in 
the modern energy geopolitical environment, Bulgaria has serious chances of finally becoming 
a crucial part of the implementation of major European (NATO) interests and connecting its 
„island“ gas infrastructure with the European one.

Key words: energy security, energy crisis, Ukraine crisis, European Energy Union, 
Transatlantic Energy Union, South Energy Corridor, gas hub, gas exchange.
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ността и достъпа до изкопаеми го-
рива, а като основна заплаха за гло-
балната енергийна сигурност иденти-
фицира прекъсването на енергийните 
доставки. В този смисъл широко спо-
деляният възглед за нейната същност 
най-кратко може да се обобщи като 
„стабилни и непрекъснати доставки 
на достъпни цени“. Значимостта на 
проблема се предполага от общопри-
етото в този период твърдение за 
обозримото изчерпване на нефта и 
природния газ, за започнало The Final 
Countdown* в добива на въглеводород-
ни ресурси на приемлива „енергийна 
цена“**. Това обстоятелство, както и 
острата конкуренция за енергийни ре-
сурси поради нарастващото търсене 
и потребление в развитите и ново-
развиващите се икономики създават 
контекста на енергийната политика. 

В този период големите потре-
бители на енергийни ресурси (САЩ, 
Европейският съюз, Китай, Индия) 
са силно зависими от доминиращите 
на енергийния пазар страни произ-
водителки от Близкия изток, Русия, 
Каспийския регион и др. Основните 
принципи на енергийния пазар са енер-
гиен национализъм, активна роля на 
„транзитните“ страни и доминиране 
на производителите над потребите-
лите на енергийния пазар. 

Енергийният национализъм*** е глав-
ният принцип, определящ поведението 
на основните участници на енергий-
ния пазар – страните производител-
ки, транзитните страни и страните, 
големи потребители на енергийни ре-
сурси. Енергийният национализъм съз-
дава реалност, в която поведението 
и решенията на енергийните пазари 
и доставките на ресурси зависят не 
от пазарните икономически субекти, 

а от страните производителки, при 
което енергийният пазар се превръ-
ща в арена на междудържавни от-
ношения. Нефтът и природният газ 
се използват като геополитическо 
оръжие, а енергийните геополитика 
и геоикономика се превръщат в най-
съществената част от глобалната и 
външната политика на големите иг-
рачи на енергийния пазар. 

От 2008 – 2009 г. в енергийната 
сфера започват да стават определя-
щи тенденции, формиращи нова па-
радигма на енергийната сигурност, 
която, макар и все още недоминира-
ща, променя разбирането за този вид 
сигурност. Двата основни фактора 
на посочената промяна са глобалната 
финансова и икономическа криза от 
първото десетилетие на нашия век и 
шистовата революция в добива на газ 
и нефт.

В енергийната сфера кризата сти-
мулира прехода от „индустриална“, 
„въглеводородна“ към „неоиндустриал-
на“, „умна“ енергетика, която включ-
ва редица направления: „умни“ мрежи, 
енергийна ефективност (в широкия 
смисъл на това понятие), възобно-
вяема енергетика, нови принципи на 
организация на енергийните системи, 
смяна на акцента от производителя 
към потребителя. Тези тенденции ще 
са доминиращи след около 20 години.

Стратегическият шок от успеш-
ното прилагане на метода на хори-
зонтално сондиране и хидравлично 
разбиване (hydraulic fracturing) за про-
изводство на неконвенционален (шис-
тов) газ**** на енергийно приемлива 
цена на добива превърна САЩ (за це-
лия период след 2009 г.) в най-големия 
производител на газ в света и оказа 
сериозно влияние върху енергийните 
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* Предстартово броене (косм.).
** 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.

*** Поради изключителната значимост 
за функционирането на обществата прак-
тически във всички държави правителства-

та и националните компании са отговорни 
за запасите, транзитирането и гаранти-
рането на достъпа до енергийни ресурси. В 
крайна сметка нефтът и природният газ 
са територия на правителствата.

**** Шистовата революция засега е 
факт само в САЩ и Канада, където един-
ствено се добиват икономически значими 
количества от неконвенционални енергий-
ни ресурси.
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пазари. Освободените заради пълното 
самозадоволяване на потребностите 
на САЩ от природен газ големи обе-
ми втечнен газ доведоха не само до 
значимо падане на цената му, но и 
до едностранно намаляване от „Газ-
пром“ на сроковете и цените на дос-
тавяния за европейските страни по 
дългосрочни договори и фиксирани 
трасета природен газ. Русия се видя 
принудена постепенно да слиза от 
трона на „енергийна супердържава“2, 
а САЩ активно разработват стра-
тегии за износ на втечнен шистов 
газ на конкурентни цени за Европа и 
други дестинации.3 В същото време 
и в контекста на новата парадигма 
ЕС продължаваше да произвежда до-
кументи за обща енергийна политика, 
диверсифициране на източниците на 
природен газ и свързване на енергий-
ната (газовата) инфраструктура, но 
на практика такава обща политика 
не функционираше, а големите в ЕС – 
Германия, Франция, Италия, защи-
таваха своята енергийна сигурност 
често в проекти с Русия, загърбвайки 
интересите на малките държави, кои-
то в повечето случаи са монополно 
зависими от руския природен газ. 

Кризата в Украйна пренареди кар-
тите. Стартиралите в контекста 
на новата парадигма тенденции за 
намаляване ролята на енергийните 
ресурси като геополитически фактор 
бяха стопирани.

Разривът в отношенията на ЕС с 
Русия, последвал присъединяването на 
Крим и войната в Източна Украйна, 
изигра ролята на стратегически шок 
и катализатор за общата европейска 
енергийна политика. Две са ключови-
те политики, променящи идеологията 
за постигане на европейска енергийна 
сигурност: изграждане на Европейски 
енергиен съюз и създаване на транс-
атлантически енергиен съюз.

За България новата геополитичес-
ка среда също означава промени в 
рамката на енергийната сигурност. 
Доскоро маргинализирана от евро-
пейските енергийни проекти, особено 
след закриването на „Набуко“, с прак-
тически нулев инвестиционен капа-
цитет за самостоятелно изграждане 

на газова инфраструктура (терми-
нали за втечнен газ, междусистемни 
връзки със съседни страни), страна-
та беше обречена на единствената 
връзка с тръбата за газ от Русия. 
Променените условия на пазарите 
след шистовата революция, заради 
инфраструктурната затвореност, 
по никакъв начин не увеличиха въз-
можностите ни за повече енергийна 
сигурност. 

Украинската криза промени тази 
картина. Като страна, членка на ЕС 
и НАТО, и стратегически разположе-
на по отношение на Украйна и Крим, 
както и по отношение на трасето на 
Южния енергиен коридор България в 
съвременната геополитическа и гео-
енергийна среда има сериозни шансо-
ве най-после да стане важна част от 
реализирането на значими европейски 
(НАТО) интереси и да свърже своята 
„островна“ газова инфраструктура с 
европейската, да получи възможности 
за реална диверсификация на източни-
ците на природен газ. Два са ключови-
те фактора за този резултат – Евро-
пейският енергиен съюз и изграждане-
то на Южния газов коридор (Southern 
Gas Corridor – SGC).

Европейски енергиен съюз. Страте-
гията на Европейската комисия за 
постигане на устойчив енергиен съюз 
с насочена към бъдещето политика в 
областта на изменението на клима-
та е приета на 25 февруари 2015 г. 
Основната цел е да бъде завършено 
изграждането на единния енергиен 
пазар в Европа. Назрялата необходи-
мост е продиктувана от обстоятел-
ството, че поради застаряване на ин-
фраструктурата, слабо интегрирани 
пазари и некоординирани политики ев-
ропейските потребители нямат дос-
тъп до по-голям избор или по-ниски 
цени на енергията.

Рамковата стратегия за устойчив 
енергиен съюз посочва пет взаимно-
подсилени и тясно свързани помежду 
си измерения на политиката, предназ-
начена за по-голяма енергийна сигур-
ност, устойчивост и конкурентоспо-
собност:4

• Енергийна сигурност, солидар-
ност и доверие: намаляване зависи-
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мостта от единични доставчици и 
възможност за взаимодействия със 
съседите, особено при прекъсвания 
на енергийните доставки. Повишена 
прозрачност, когато държави от Ев-
ропейския съюз сключват споразуме-
ния за купуване на електроенергия или 
газ от страни извън Съюза. 

• Напълно интегриран европейски 
енергиен пазар: енергийни потоци, за 
които като че ли е в сила пета ос-
новна свобода*1– свободно движение 
на енергията през границите при 
строго прилагане на действащите 
правила (например за разделяне на 
енергийния сектор и независимост на 
регулаторните органи), като при не-
обходимост се предприемат правни 
действия. Преустройство на пазари-
те на електроенергия, за да бъдат 
взаимносвързани в по-голяма степен, 
с по-голям дял на енергията от въз-
обновяеми източници и по-бързо ре-
агиращи. Задълбочено преразглеждане 
на държавната намеса във вътреш-
ния пазар. 

• Енергийна ефективност, допри-
насяща за модериране на търсенето: 
коренно преосмисляне на енергийната 
ефективност и нейното разглежда-
не като самостоятелен източник на 
енергия, така че да може да се кон-
курира при равни условия с производ-
ствените мощности.

• Намаляване на въглеродните еми-
сии в икономиката: преход към об-
щество с ниски въглеродни емисии, 
което е изградено дълготрайно да га-
рантира, че местното производство 
на електроенергия (включително от 
възобновяеми източници) може лесно 
и ефективно да се поема от електро-
енергийната мрежа; да се спомага за 
водещата позиция на ЕС в техноло-
гично отношение чрез разработване 
на следващо поколение технологии за 
енергия от възобновяеми източни-
ци и превръщане на Съюза в лидер в 
област та на електрическата мобил-

* Европейският съюз е изграден на прин-
ципа на четирите свободи: свободно движе-
ние на стоки; свободно движение на капи-
тали; свободно движение на услуги; свобод-
но движение на хора и трудови ресурси.

ност, като в същото време европей-
ските дружества разширяват износа 
си и се конкурират успешно на све-
товния пазар.

• Изследвания, иновации и конку-
рентоспособност: формулиране на 
стратегия за европейски научни из-
следвания и иновации в областта на 
енергетиката; ефективно комбинира-
не на изследователските програми на 
ЕС и страните членки; възприемане 
на интегриран подход, осигуряване на 
по-ефективни връзки между научните 
изследвания и промишлеността и по 
този начин въвеждане на нови техно-
логии на пазара в Европейския съюз.

Стратегията е придружена от 
Пътна карта5, която е конкретен 
план за действие за постигането на 
пълноценен Европейски енергиен съюз.

Формулираните цели и политики в 
Стратегията по принцип не са нещо 
ново за Европейския съюз. Сега оба-
че, в новата геополитическа среда за 
сигурност, решимостта за тяхното 
постигане е силно катализирана от 
украинската криза, което дава нови, 
този път реални, шансове нашата по-
литика за национална енергийна сигур-
ност не само де юре, но и де факто 
да стане част от европейската.

Нов параметър на европейската 
политика за енергийна сигурност е 
все по-категорично очертаващият 
се релеф на трансатлантически енер-
гиен съюз. Неговият генезис има две 
измерения – шистовата революция 
в САЩ и кризата в Украйна, имаща 
като последица и решително изразе-
ната нова политика за стъпване на 
САЩ в Европа като износител на 
втечнен природен газ (LNG). Викто-
рия Нюланд, най-високопоставеният 
дипломат на Америка за Европа, и 
пратеникът по енергийните въпроси 
Хочстейн работят с ЕС за координи-
рана енергийна стратегия.6

Новата мисия на американската 
енергийна дипломация освен търгов-
ска има главна политическа цел да из-
ползва огромните запаси от природен 
газ на САЩ като оръжие в борбата 
за ограничаване влиянието на Русия в 
Европа. Това обаче не може да се слу-
чи веднага.
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В САЩ, поради специфичното на-
ционално законодателство от вре-
мето на голямата енергийна криза 
през 70-те години на миналия век, 
действа усложнен разрешителен ре-
жим за износ на въглеводородни ре-
сурси. След шистовата революция 
и особено от началото на украин-
ската криза (2014 г.) има засилен 
политически натиск за промяна на 
това законодателство. Натискът е 
както вътрешнополитически, глав-
но от кръгове в Републиканската 
партия, така и външнополитически, 
основно от Прибалтийските стра-
ни, Полша и други страни от Евро-
пейския съюз.

Резултатът е, че Департаментът 
по енергетика е започнал да издава 
на американски компании разреши-
телни за износ, които влизат в сила 
в началото на 2015 г. Започнат е и 
строеж на шест терминала за втеч-
нен природен газ край бреговете на 
САЩ, което ще позволи износа му с 
танкери. По план обаче само един от 
терминалите ще е готов през 2015 г., 
а най-ранната пускова дата за оста-
налите е началото на 2017 г.7 

По единодушната оценка на екс-
перти кризата в Украйна ще помогне 
на Европа най-после да се изправи по-
решително срещу предизвикателства 
към енергийната си сигурност и това 
може да доведе до по-близък транс-
атлантически енергиен съюз. В този 
контекст има три стратегически ди-
леми, на които трансатлантически-
те партньори ще трябва да отгово-
рят в следващите години.8

1. Украинската криза оголи кри-
тичния за Европейския съюз и други 
големи потребители на енергия (с 
изключение на САЩ) проблем – на-
растваща зависимост от изкопаеми 
горива и огромни рискове и разходи за 
техния внос. Паралелно с акцентира-
нето върху увеличения добив и използ-
ването на възобновяеми енергийни из-
точници и енергийната ефективност 
ЕС ще трябва да помисли за разра-
ботване на собствения си потенциал 
от неконвенционален газ. Въпреки че 
практически е невъзможно Европа 
да повтори успеха на американската 

шистова революция*,1производството 
на неконвенционален газ може потен-
циално да компенсира намаляващото 
производство на природен газ на кон-
тинента.

2. Разнообразяване на източници-
те за доставка на природен газ за ЕС 
от по-далечни дестинации, решител-
но намаляване дела на Русия, която 
в обозримо бъдеще няма как да бъде 
изключена като основен доставчик. 
По принцип ЕС е в добра позиция за 
получаване на достъп до външни дос-
тавки на газ, тъй като е заобиколен 
от големи производители. В същото 
време обаче почти всички съществу-
ващи и потенциални външни източни-
ци и маршрути за доставка се харак-
теризират с политически рискове и 
несигурност, с които на ЕС и НАТО 
предстои се борят десетилетия на-
пред. Това обстоятелство ще изисква 
стратегическо преосмисляне на съ-
трудничеството и споделяне на дей-
ностите за решаване на проблемите 
в сферите на енергийното разузнава-
не, защитата на критичната енер-
гийна инфраструктура в рамките на 
и извън територията на ЕС и НАТО, 
кибернетичната сигурност и изграж-
дането на стратегически енергийни 
връзки със страните партньори.

3. Заради посочените вече обстоя-
телства в краткосрочен план Съеди-
нените щати не могат пряко да по-
могнат на Европа с доставки на газ. 
Първите трансфери на американски 
втечнен природен газ няма да са въз-
можни до 2016 г., а по-големи коли-
чества евентуално ще има едва след 
2018 г., но в средносрочен план раз-
решаването на неограничен износ на 
втечнен природен газ за Европа от 
САЩ вече ще бъде голям принос към 
общите усилия за повишаване на енер-
гийната сигурност на Европейския 
съюз. Съединените щати биха могли 
да предложат специални условия за 
продажба на страните от Прибалти-
ка, Централна и Югоизточна Евро-

* Причините са разлики между САЩ и 
ЕС в законодателството, гъстотата на 
населението, геоложките условия, еколо-
гичните норми и т.н.
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па в духа на трансатлантическото 
сътрудничество, като компенсират 
търговските резултати с износ за 
предлагащите по-добри от европей-
ските условия азиатски пазари.

По отношение на трансатланти-

ческото енергийно сътрудничество 
украинската криза може да изиграе 
толкова кардинална роля, колкото 
изигра арабското петролно ембарго 
от миналия век за обръщането на Ев-
ропа към Русия като външен достав-
чик на енергия (въпреки Студената 
война) и за ограничителните търгов-
ски енергийни политики в САЩ.9

За България развитието на транс-
атлантически енергиен съюз в кон-
текста на решението за обща евро-
пейска газова инфраструктура, която 
би ù позволила достъп до газовите 
борси, еднозначно би означавало по-
вече енергийна сигурност. Южният 
газов коридор обаче засега е най-близ-
ката реална перспектива за диверси-
фициране на газовите доставки у нас.

Южен газов коридор. Идеята и уси-
лията за неговото изграждане имат 
вече дълга история, която засега няма 
положителен резултат. Най-сериоз-
ният провал е прекратяването на 
проекта „Набуко“, който предлагаше 

най-доброто трасе за алтернатив-
ни доставки на азерски газ в Европа, 
като при това щеше да свърже енер-
гийната инфраструктура на страни-
те от Югоизточна Европа с тази на 
Централна и Западна Европа. Укра-
инската криза отново фокусира вни-
манието върху необходимостта от 
южно газово трасе, защото след кри-
зите с доставките през 2006 и 2009 г. 
сега отново става категорично ясно, 
че трябва да се намерят алтернатив-
ни източници и да се изградят алтер-
нативни трасета за доставка на при-
роден газ за Европейския съюз.

Както е известно, ЕС получава 
около една трета от необходими-
те количества импортен газ от Ру-
сия, като около половината от тези 

Фиг. 1. Страни, основни доставчици на газ за Европейския съюз

Източник: Строго секретно, 2014 
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обеми се транзитират през Украйна 
(фиг. 1 и 2). До 2009 г. през нея се пре-
насят 80%, в резултат на функцио-
нирането на „Северен поток“*1сега 
транзитът е намален на 53%, което 
не променя факта, че Украйна остава 
ключова транзитна страна, която за-
ради сложните си отношения с Русия 
не може да гарантира сигурност на 
доставките.

Проектът за изграждане на Южен 
газов коридор предвижда той да бъде 
четвъртата голяма ос за доставки 
на газ за Европейския съюз заедно със 
Северния коридор от Норвегия, Из-
точния от Русия и Средиземномор-
ския от Африка. Актуалната концеп-
ция за SGC**2 включва три газапрово-
да: Южнокавказкия газопровод (South 
Caucasus Pipeline – SCP), Трансана-
долския газопровод (Trans-Anatolian 

* Газопровод, свързващ Русия с Герма-
ния по дъното на Балтийско море. Ресурсна 
база за тръбата е гигантското находище 
„Щокман“ и Южноруското находище.

** За промените в идеологията и из-
граждането на SGC, за различните стра-
тегии за запълването му с природен газ вж. 
Милина, В. Новата парадигма на енергий-
ната сигурност. София, 2013.

Pipeline – TANAP) и Трансадриатичес-
кия газопровод (Trans Adriatic Pipeline-
TAP) (фиг. 3). 

Южнокавказкият газопровод е соб-
ственост на British Petroleum, Statoil 
(Норвегия), SOCAR (Азербайджан), 
Лукойл (Русия), Total (Франция), TPAO 
(Турция) и NICO (Иран). Той започва 
от Баку, преминава през територии-
те на Азербайджан и Грузия и стига 
до град Ерзурум в Източна Турция. 
През 2006 г. газопроводът е изгра-
ден и е с капацитет 8,8 млрд. куб. м, 
като по него се транспортира газ от 
кас пийското находище „Шах Дениз 
1“. Първоначално се предвижда след 
2012 г. капацитетът да бъде увели-
чен до 20 млрд. куб. м, но актуалното 
решение е за изграждане на паралелен 
газопровод (SCP-х) до грузинско-тур-
ската граница, където да се свърже с 
Трансанадолския газопровод. 

TANAP е проект на Азербайджан и 
Турция, който стартира през 2012 г., 
като трасето му в голямата си част 
дублира това на тогава все още ак-
туалния и силно политически подкре-
пян от ЕС и САЩ проект „Набуко“. 
TANAP трябва да транспортира кас-
пиския газ до труско-гръцката грани-

Източник: РИА Новости, 2009

Фиг. 2. Карта на трасетата за доставка на природен газ от Русия
за ЕС през Украйна
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ца, откъдето започва третата част 
на Южния енергиен коридор – газопро-
водът ТАР. Акционери в ТАР са швей-
царската EGL, норвежката Statoil и 
германската E.ON Ruhrgas. 

Най-важният въпрос е с какви ре-
сурси ще се пълни тръбата. Сигурна-
та опция е азерски газ от находището 
„Шах Дениз“ – 1 и 2. Допълнителни, 
но в повечето случаи главно полити-
чески проблемни възможности са газ 
от Туркменистан, Иран, Кюрдистан-
ски регион в Ирак, Израел.10

Въпреки многото въпросителни 
газопроводът тандем TANAP – TAP 
представлява първата конкретизация 
на това, което често се нарича „без-
крайна одисея“ на Южния газов кори-
дор. Добавянето на 10 млрд. куб. м/
годишно, което е по-малко от 3% от 
необходимия импорт, няма да реши 
кардинално въпроса за доставките на 
природен газ в ЕС, но ще е решител-
но важно за сигурността на газовите 
доставки за Югоизточна Европа.11

Предвиждат се много възможнос-
ти за свързване на Южния газов ко-
ридор със съществуващата и плани-
раната тръбопроводна инфраструк-
тура на страните от Централна и 
Западна Европа и Западните Балкани 
(фиг. 4).

Изграждането на Южния газов 
коридор предполага и създаването на 
газов хъб*1в Югоизточна Европа, ка-
къвто все още липсва в тази част на 
континента. 

Газовите пазари наедро в Северна 
и Западна Европа преживяха значи-
телна еволюция през последните 10 
години и по отношение на констру-
ирането, и по отношение на расте-
жа им. През 2000 г. само 2 държави 
имат действащи хъбове – британския 
NBP (съществуващ от 1996 г.) и бел-
гийския Zeebrugge Hub (създаден през 
2000 г.), а в Германия тъкмо прохожда 
HubCo (през 2004 г. става BEB, a от 
2009 г. се трансформира в GASPOOL, 
както е известен днес). Следват газо-
ви хъбове в почти всички северозапад-
ни европейски държави: холандският 

* Газовите хъбове (наричани обикновено 
„търговски хъбове“ или просто „хъбове“) са 
пазарното място, на което се осъществява 
търговията наедро на природен газ. Те 
възникват като задължително условие за 
осъществяване на ценообразуване на база 
конкуренция газ спрямо газ. Този ценови 
механизъм замества механизма, базиран 
на петролна индексация, характерен за 
дългосрочните договори, от какъвто тип 
е и договорът за доставка на природен газ 
между „Булгаргаз“ и „Газпром“. 

Източник: TANAP Environment Assessment.Report

Фиг. 3. Трите части на Южния газов коридор
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TTF и италианският PSV през 2003 г.; 
френският PEG през 2004 г.; австрий-
ският CEGH през 2005 г.; немските 
EGT и NCG от 2006 г. и Gaspool от 
2009 г. По този начин през 2009 г. е 

формирана настоящата картина на 
газови хъбове в Европа, а през послед-
ните години се демонстрира ускорено 
развитие.

На първата среща на Групата на 
високо равнище за изграждането на га-
зовите връзки в Централна и Югоиз-
точна Европа (София, февруари 2015 г.) 
България предложи да бъде подкрепена 
от ЕС за изграждането на нова ин-
фраструктура за газов хъб на нашата 
територия, като необходимата инвес-
тиция е 2,2 млрд. евро (фиг. 5). 

Като основни предимства на 
страната ни за изграждане на газов 
хъб са посочени географското ù раз-
положение, което я определя като 
стратегически партньор, добре про-
ектиранaта национална газопреносна 
мрежа, добре балансираната тран-
зитна национална система с газохра-
нилище, възможностите за разпреде-

ляне на синьо гориво от терминалите 
за втечнен газ в Гърция, от местен 
добив, от газовите връзки със съсед-
ните страни, от достъпа до газ от 
Южния енергиен коридор и евенту-

ално от (все още възможния според 
българските власти) „Южен поток“.12

Според изказване на комисаря по 
въпросите на околната среда и енер-
гетиката Мигел Ариан Канете13 оба-
че Европейският съюз разглежда като 
основен път за транзит на природен 
газ за Европа и ключов партньор, с 
който трябва да изгради нов стра-
тегически съюз, Турция. Този избор е 
аргументиран от решението на Русия 
да не транзитира синьо гориво за ЕС 
през Украйна, а да го транспортира 
през границата Турция – Гърция (про-
ект „Турски поток“), както и от ми-
наващия също през Турция приорите-
тен за ЕС Южен газов коридор.

Заявки за енергиен център в реги-
она на фона на новата геоенергийна 
ситуация дава и правителството 
на SYRIZA в Гърция, което иска да 
превърне страната в енергиен кръс-

Източник: Reuters, 2014

Фиг. 4. Възможни трасета за развитие на газови доставки от SGC
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топът както за Средиземноморския 
район, така и за цяла Европа. 

Очевидно украинската криза съз-
даде нова геоенергийна ситуация за 
Югоизточна Европа и ЕС като цяло, 
която предоставя нови предизвика-
телства и възможности за енергийна 
сигурност. България за първи път има 
шанс да стане реална част от поли-
тиките за обща европейска енергийна 

сигурност. Най-вероятно амбициите 
за енергиен център, газов хъб, няма 
да се реализират, но в обозримо бъ-
деще можем да получим реална дивер-
сификация на източниците и трасе-
тата на природен газ чрез свързване 
на газопреносната ни мрежа с тази 
на страните по трасето на Южния 
енергиен коридор, което безспорно ще 
означава повече енергийна сигурност. 
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             Източник: Информационна агенция „Фокус“

Фиг. 5. Карта, представена в презентацията на министър-председателя,
аргументираща ефективността от създаването на газов хъб в България 
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Последните събития в Украй-
на създадоха остро противо-
поставяне между Русия от 

една страна, САЩ и страните от 
Европейския съюз (ЕС) от другата. 
Корените на този глобален геополи-
тически и геоикономически сблъсък 
се крият във външната и вътрешна 
промяна на руската държава. Ста-
ваме свидетели на геополитическо 
противоборство, което е възможно 
да завърши с мащабни военни дейст-
вия. По примера на бивша Югославия 
САЩ успя да наложи своите инте-
реси и да предизвика силни национа-
листични настроения, които по-късно 
провокираха войната и разпадането 
на страната. Ако си припомним об-
стоятелствата, ще установим, че 
приликите с Украйна са редица. На
първо място и Югославия е изкустве-
но създадена съюзна държава. В резул-
тат на военните действия в страна-
та тя се разпадна на няколко държави.
Но този процес продължи, докато от 
Сърбия не се отделиха Черна гора, а в 
последствие и Косово като автоном-

на територия, търсеща международ-
но признание. Най-големият ефект
от дестабилизацията на този ре-
гион е трайното настаняване на 
САЩ в него. Най-голямата военна 
база на НАТО е разположена в Косо-
во – Бондстийл1. 

Тази аналогия ни подсказва до го-
ляма степен възможните решения на 
конфликта в Украйна. Той беше вни-
мателно подготвен и насочен към 
неутрализиране на енергийната поли-
тика на Русия2. В този смисъл гео-
икономическите интереси на САЩ и 
Русия се сблъскват в региона, като 
победителят ще си осигури дългосроч-
ни доставки на енергийни суровини за 
големия европейски пазар3. 

В този контекст на взаимоотно-
шения и противодействие между Ру-
сия, ЕС и САЩ плацдарм на основни-
те действия е изнесен на Балканите 
и Прибалтика. Ето защо целта на 
статията е да се откроят основни-
те направления във външната поли-
тика на Русия и по какъв начин тя 
рефлектира в балканските държави. 

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПРОЕКЦИИТЕ
НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РУСКАТА 
ФЕДЕРАЦИЯ В ИЗТОЧНИТЕ БАЛКАНИ

Доктор Николай Цонков

Nickolay Tsonkov. TO THE QUESTION ABOUT RUSSIAN 
FEDERATION FOREIGN POLICY PROJECTION IN EAST BALKANS

Abstract: The purpose of the survey is through understanding of Russia and Balkan countries 
relations to defi ne Russian foreign policy infl uence in this region. In achieving this goal the author 
uses different methods as descriptive, analytical, expert opinion citation, SWOT analysis and 
geo-economic analysis. The author interest is provoked by confl ict development in Ukraine and 
deterioration between the European Union and the Russian Federation. As a result we see negative 
refl ections in the Balkans where Russia has established a great impact on the countries. Meanwhile 
some of the Balkan countries are members of NATO and the EU. In this context is very important to 
analyze concrete dimensions of Russian foreign policy in the Balkans.

Key words: foreign policy, Balkans, gas main, petrol main, energy market, energy war, 
geopolitical interests, national interests.
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За постигане на така дефинираната 
цел авторът използва разнообразен 
методологичен инструментариум: 
аналитичен, индуктивен, дедуктивен, 
описателен метод, позоваване на екс-
пертно мнение, структуро-функцио-
нален анализ. 

Основните резултати от изслед-
ването са опит на автора да докаже 
водещата работна хипотеза. А имен-
но, че руската външна политика цели 
разширяване на влиянието на Русия в 
балканските държави в началото на 
ХХI век, в това число противодейс-
твие на американските интереси в 
региона.   

Новата външна политика
на Руската федерация 

След разпадането на СССР и създа-
ването на Руската федерация започва 
процес на демократизиране на стра-
ната. В периода 1990 – 2000 г. руската 
държава изпитва сериозни трудности 
в политическо, икономическо и соци-
ално отношение. Международният 
авторитет на страната е силно от-
слабен, което налага вътрешна ори-
ентация на страната. По този начин 
Русия намалява международното си 
влияние и позиции. 

Христина Мирчева посочва основ-
ните направления в руската външна 
политика, позовавайки се на един от 
водещите руски допломати. Според 
дипломатът от кариерата Игор Ива-
нов задачите на външната политика 
на Руската федерация (РФ) през 90-
те години на ХХ в. могат да бъдат 
дефинирани по следния начин:

„1. да се организира новото геопо-
литическо пространство на РФ;

2. да се създадат механизми за поли-
тическо отхвърляне на конфликтите 
по външните граници на ОНД;

3. да се защитават правата на съ-
народниците, останали извън предели-
те на РФ;

4. да се изгради новият фундамент 
на отношенията със страните от 
Централна и Източна Европа;

5. като цяло да се пренастроят ме-
ханизмите на взаимодействие с външ-
ния свят.“4

Поради факта, че страната е раз-
покъсвана и разтърсвана от вътреш-
ни конфликти и националистични 
брожения, Русия няма възможност да 
защити по-далечните си доскорошни 
партньори. Повечето експерти изра-
зяват мнение, че по-скоро Балкански-
те държави са направили своя стра-
тегически избор, т.е. преориентират 
се към НАТО и Европейския съюз5. Но 
може да се приеме и следната трак-
товка, която допуска, че Руската 
федерация по времето на Борис Ел-
цин е икономически слаба и фокусът 
на руската политика е насочен към 
решаване на вътрешните проблеми 
от политическо и икономическо ес-
тество. Същевременно Балканските 
държави търсят външнополитическа 
подкрепа, която до голяма степен 
подсказва и ориентацията им. Липса-
та на активна политика от страна 
на Русия към тези страни налага те 
да вземат решение за своето разви-
тие. Такива са България, Югославия 
(и по-специално Сърбия), както и ня-
кои от постсъветските републики. 
Това дава възможност на САЩ да 
се възползва в международните от-
ношения, като постепенно разширява 
своето влияние и трансформира све-
та в еднополюсен6. До началото на 
новото хилядолетие сме свидетели 
на установяването на еднополюсен 
модел в международните отношения. 
В това десетилетие Руската федера-
ция няма политически и икономически 
сили да противодейства на активна-
та външна политика на САЩ. Този 
период продължава до втория мандат 
на Владимир Путин, когато Русия за-
почва да си възвръща международни-
те позиции.   

Русия е държава с огромна терито-
рия, която обхваща Евразия. Поглеж-
дайки само географското положение, 
страната е обречена на постоянен 
сблъсък с различни предизвикателства 
и интереси. В последните десетиле-
тия след краха на СССР Руската фе-
дерация успя да съхрани военно-индус-
триалния си потенциал, като дори уп-
равляващите очертават нови точки 
за икономически растеж. Все повече 
руската държава използва своя иконо-
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мически и инвестиционен инструмен-
тариум за налагане на влияние в ЕС и 
по-специално в Балканските страни7. 

Владимир Путин възражда руска-
та външна политика. Въпреки това 
европейското и азиатското направле-
ние на следваната политика са сил-
но повлияни от руско-американски-
те отношения. В по-глобален план 
това са отношения между НАТО и 
Русия. Оказва се, че за двадесет го-
дини НАТО и респективно САЩ раз-
ширяват рамките на военния съюз 
значително. Последователно страни 
членки на НАТО след края на Студе-
ната война стават Полша (1999 г.), 
България (2004 г.), Румъния (2004 г.), 
Латвия (2004 г.), Естония (2004 г.), 
Литва (2004 г.), Албания (2009 г.), Ун-
гария (1999 г.), Чехия (1999 г.), Сло-
вения (2004 г.), Словакия (2004 г.) и 
Хърватия (2009 г.). 

След 2003 – 2004 г. Русия се стаби-
лизира и започва възходящо развитие. 
Политиката на Путин е основана на 
етатисткия модел на стопанско раз-
витие, при който държавата заема 
водещо място в икономиката. В ос-
новата на новата политика на Русия 
са пенсионна реформа, модернизиране 
на националното стопанство, засил-
ване на експорта на енергоносители8. 
Руската външна политика има и свои-
те икономически измерения, свърза-
ни с инвестиции извън пределите на 
страната. Те са основно насочени към 
страните от ЕС. Владимир Путин 
води една реалистична и прагматично 
насочена външна политика. Паралелно 
с този процес Путин започва възста-
новяването и засилването на външно-
икономическите връзки с държавите. 
Основно направление във външната 
политика е енергийното. В този сми-
съл започва да се говори за енергийна 
сигурност. Постепенно се задълбоча-
ват търговските и икономически от-
ношения с ЕС. 

Качествените изменения в социал-
но-икономическото състояние на ру-
ската страна намират израз и в про-
мяната на стратегическите докумен-
ти. Ето защо през 2008 г. е приета 
нова Външнополитическа концепция 
на Руската федерация. Основни прин-

ципи в нея са предложенията за нова 
архитектура на сигурността в Ев-
ропа, за реформа на международната 
финансова система и на досегашната 
схема на енергийна сигурност.  

През 2009 г. се приема нова Стра-
тегия за национална сигурност на 
Русия до 2020 г. (СНС), която се ос-
новава на ревизираната руска Военна 
доктрина и нa Доктрината за разви-
тие на тайните служби. Този доку-
мент е тясно свързан с Концепцията 
за външна политика. В СНС е подчер-
тано, че Русия вече е възстановила 
международните си позиции и следва 
националнитe си интереси вместо па-
сивно да приема да бъде повлияна от 
интересите на западните „играчи“. 
Важни направления в Стратегията са 
защитата на руските граждани извън 
родината: създаване на многополюсен 
свят в международните отношения; 
установяване на сътрудничество 
между Русия и Изтока, както и с ЕС; 
възвръщане на международния ста-
тут на страната като Велика сила; 
използване на енергийните ресурси за 
постигане на стратегическо предим-
ство. В Концепцията и Стратегията 
се съчетават социално-икономически, 
енергийни, военни и външнополитиче-
ски цели. Постепенно Русия се превръ-
ща в реален регионален център за бив-
шето постсъветско пространство. 

 
Роля и значение на държавите

в Източните Балкани

Територията на Балканския полу-
остров до края на ХIX век е част от 
Османската империя, явява се общ 
пазар и е налице някаква степен на 
интеграция. През първата половина 
на XX век балканските държави, кои-
то печелят последователно своето 
самостоятелно съществуване след 
разпадането на империята, започват 
борба за надмощие. Началото на ми-
налия век е изпълнено с непрестанни 
конфликти, като в основата им са 
териториалните претенции между 
страните. Малцинствата и народите 
на полуострова се смесват и попадат 
в границите на различни балкански 
държави, което неминуемо води до 
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войни. Техните интереси и претенции 
намират конкретни измерения в тях-
ната политика по време на Първата 
и Втората световна война. 

Балканският полуостров от хиля-
долетия е кръстопът и подстъп към 
Европейския континент. Именно за-
това регионът винаги е бил обект 
на специален целенасочен интерес 
от глобалните играчи. Той е важен 
геополитически възел, който обаче 
влияе на световната система за си-
гурност. Обяснението е, че на Балка-
ните са позиционирани и преплетени 
геополитическите интереси на САЩ, 
Франция, Великобритания, Европей-
ския съюз, Русия, Япония и Германия. 
Неслучайно Збигнев Бжежински нари-
ча тази територия Глобални Балкани, 
които заемат важно място в Евра-
зия. Балканите се характеризират със 
стратегическото си местоположе-
ние. Бжежински определя „като геопо-
литическа ахилесова пета на XXI век“ 
територията, която нарича Глобални 
Балкани, т.е. „полосата от Евразия 
между Европа и Далечния Изток“9. 
Още по-важен е бил той в условия-
та на Студената война, когато е в 
ролята на санитарен кордон между 
Западна Европа и СССР. В новите ус-
ловия обаче тази политикогеографска 
територия е периферия, както за Ев-
ропейския съюз, така и за Русия. 

От друга страна, новата светов-
на система се структурира посред-
ством създаването на геоикономиче-
ски зони, които се борят за стопанско 
надмощие. Ето защо тя се основава 
на международно и регионално иконо-
мическо сътрудничество. Балкански-
ят полуостров е свързващото звено 
между Азия и Европа и именно оттук 
трябва да изходим, когато изследваме 
значението и мястото му в система-
та на международна сигурност. Той 
придобива съществена роля поради 
факта, че европейският континент 
не разполага с важните за съвремен-
ната икономика енергоносители10. 
Енергийните и транспортните връз-
ки съществено променят геополити-
ческото и геоикономическото място 
на Балканите в международен план. 
Тази територия е свързващото звено 

в Евразия, през което минават офи-
циални и неофициални транспортни 
коридори между Азия и Европа. Зато-
ва те са важни, както за Европейския 
съюз, така и за Русия и САЩ. 

Балкансканската история и отно-
шенията между страните се основа-
ват на противоборство и по-малко 
опити за установяване на сътруд-
ничество. Естественото географско 
съседство на страните създава пред-
поставки за развитие на отношени-
ята им. Въпреки това в основата 
на отношенията са териториални-
те претенции, конкуренцията между 
тях, както и проявата на местен шо-
винизъм, изразен в тесни национални
интереси и амбиции. Същевременно 
могат да се посочат точки на преси-
чане и сходство, каквито са близката 
култура, език и история на част от
страните – България, Сърбия, Ма-
кедония, Черна гора. В икономичес-
ко отношение страните са много 
по-слабо развити от останалите 
европейски държави, което също мо-
же да се възприеме като определено 
сходство. Всички тези страни са раз-
виващи се и преминават през преход 
на социална кохезия и икономичес ка 
конвергенция. Повечето държави в 
региона са изправени пред близки со-
циално-икономически проблеми, което 
налага търсенето на общи решения и 
обмяната на опит между тях. Въпре-
ки трудностите, които се създават 
от външни фактори, те трябва да 
преодолеят различията и да обеди-
нят своите сравнителни предимства. 
Международното разделение на труда 
предполага висока степен на сътруд-
ничество, още повече изхождайки от 
сходството в степента на икономи-
ческо и институционално развитие.    

Може да се твърди, че процесът 
на интеграция и формиране на бал-
канско сътрудничество минава през 
целенасочените действия на няколко 
основни субекта – Европейския съюз, 
САЩ и Русия. В контекста на раз-
ширяването на ЕС започва процес на 
присъединяване на страните, което 
налага да бъдат постигнати опреде-
лени изисквания и стандарти. По от-
ношение на инфраструктурата започ-
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ва изграждането на трансевропейски-
те транспортни коридори в Източна 
Европа. Тяхната цел е да стимулират 
икономическото развитие чрез задъл-
бочаване на връзките между държави-
те, транспорта и търговията. Още 
повече че в ЕС се формира един общ 
пазар, в който присъстват и част 
от балканските държави. Реализират 
се редица регионални инициативи с 
основни генератори САЩ и ЕС. Те 
са главните чуждестранни актьо-
ри, финансиращи и структуриращи 
балканското сътрудничество, като 
действат ту като партньори, ту се 
сблъскват като конкуренти за тери-
тории и полета на влияние11. Форми-
рат се Инициатива за сътрудничест-
во в Югоизточна Европа и Пакт за 
стабилност, които до голяма степен 
структурират финансовата помощ 
от САЩ и ЕС. (Пактът за стабил-
ност поради своята непригодност и 
липса на резултати се трансформи-
ра в Съвет за регионално сътрудни-
чество.) Посредством финансовата 
помощ се реализират и политически 
интереси и влияние в региона. За съ-
жаление тези инициативи за сътруд-
ничество и интеграция не променят 
отношенията между държавите на 
Балканския полуостров. Те не дават 
резултат, което показва неспособ-
ността или пък нежеланието на голе-
мите европейски държави да устано-
вят други форми на интеграция меж-
ду балканските страни. Важно е да 
се споменат Дунавската стратегия 
на ЕС и европейските оперативни, 
предприсъединителни програми, кои-
то имат за цел да повишат сътруд-
ничеството и икономическия растеж 
в региона.

Измерения на руската външна
политика на Балканите

В глобалния съвременен свят Бал-
каните се оформят като регионален 
енергиен и транспортен център. Бъл-
гария например изнасяше електрое-
нергия за съседните държави. Съще-
временно Европа все повече използва 
газ за битови нужди, което стимули-
ра европейската политика за търсене 

на източници и пренос на енергоноси-
тели към континента. 

Регионът около Черно море е един 
от най-динамично развиващите се в 
света и е точка на пресичане на ико-
номически, геополитически и енергийни 
интереси. Европейският съюз както 
и други глобални играчи възприемат 
Източна Европа като периферия, но 
всъщност регионът е свързващо (обе-
диняващо) звено на оста Каспийско 
море – Черно море – Европа. Този ре-
гион е ключов за отношенията между 
Русия, САЩ и Европейския съюз. 

Регионът е стратегически, защо-
то страни като Русия и Азербайджан 
са значими доставчици на енергоно-
сители за цяла Европа. Този енергиен 
сноп, който се образува, се допълва 
от Украйна, Турция, България, които 
са транзитиращи страни на енерго-
носители и в това си качество са 
също субекти на световния енергиен 
пазар. Страните в региона са големи 
енергийни потребители, като през 
2009 г. на тях се падат над 14% от 
световния износ на суров петрол и 
21% от световния износ на природен 
газ. Най-голям износител на природен 
газ е Русия. Делът ù в световния до-
бив на петрол през 2009 г. е 12%, а 
в световния износ на суровината – 
над 13%. По отношение на добива 
на природен газ Руската федерация 
участва още по-значимо. Държава-
та реализира 20% от доставките в 
световен мащаб през 2009 г.12 Очаква 
се тя да запази водещата си роля в 
газовите доставки, тъй като прите-
жава значителни резерви на природен 
газ. Прогнозата не е напълно точна, 
защото на този етап се наблюдава 
пренареждане на енергийната карта, 
което може да доведе до промени в 
съотношението на добива и износа на 
газ. Руската държава от своя страна 
също прокарва влиянието си чрез из-
граждането на тръбопровод и пренос 
на енергоносители в региона.13 

Другата голяма област на дейст-
вие на Русия е ядрената енергетика, 
която се сблъсква с европейските и 
американските интереси. От тази 
геополитическа битка страдат бал-
канските държави.
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Владимир Путин промени външна-
та политика на Русия, като неслучай-
но страната установи стратегиче-
ско партньорство с ЕС през 2005 г. 
Отношенията между двете сили се 
развиваха позитивно до момента, в 
който руската държава не разшири 
своето икономическо влияние в ЕС и 
на Балканите. Икономическите от-
ношения между двете страни са ин-
тензивни. Важно направление в тях 
е енергийният пазар и енергийната 
сигурност. Именно това направление 
намира и конкретен израз на Балка-
ните. Руската страна защитава по-
зицията за създаване на общ либера-
лизиран енергиен пазар с обща инфра-
структура, което е видно от акту-
ализираните стратегически докумен-
ти на РФ. Но това противоречи на 
американската политика. За да бъдат 
влошени връзките, борбата се прене-
се на Балканите и в Украйна с цел да 
се попречи на едно бъдещо пълноценно 
партньорство между страните. 

Обяснимо е през 90-те години от-
дръпването на Русия от Балканите 
поради тежките вътрешнополити-
чески и икономически проблеми. От 
това се възплозваха САЩ и НАТО за 
разширяване, което достигна почти 
територията на Русия. Включител-
но се заговори за разполагане на ра-
кети в близост до територията й. 
Руската федерация отговори на тези 
решения чрез активна външноиконо-
мическа политика, която е насочена 
към изграждане на обща енергийна ин-
фраструктура в Европа. По този на-
чин сътрудничеството между двете 
страни е взаимоизгодно. 

Тези енергийни трасета трябваше 
да преминат през балканските държа-
ви, което, разбира се, ще стимулира 
икономическите отношения между Ру-
сия, ЕС и държавите на полуострова. 
Още повече посредством подобни про-
екти като „Бургас-Александруполис“ и 
„Южен поток“ Руската федерация ще 
повиши влиянието си в региона. 

Балканските държави не само са 
близки географски и културно помеж-
ду си, но някои от тях също така са 
част от панславянската идея и общ-
ност. Панславянската идея не е нова. 

Тя започва своето развитие още през 
ХIХ век, когато започват национал-
ноосвободителните движения и борби 
на Балканския полуостров. Към тази 
славянска общност могат да се при-
числят България, Сърбия, Македония 
и Черна гора. Естественото състоя-
ние на отношенията между Русия и 
една част от балканските държави 
е да са близки поради общите език, 
традиции, корени, история, култура. 
В тази посока доказателство за каза-
ното е една мисъл на Андрей Пантев, 
който казва, че не може да застанеш 
срещу народ, с който имаш една и 
съща дума за „майка, любов, хляб“. Ру-
сия има едно не само геополитическо, 
но и човешко присъствие в България, 
Сърбия, а и в Гърция.

Независимо от спрените засега про-
екти АЕЦ „Белене“ и „Южен поток“ 
и това, че отношенията между Русия 
и България са силно изострени, рус -
ките инвестиции в страната са зна-
чими. Нека не забравяме, че десети-
летия наред българската страна е
провеждала официална русофилска по-
литика. По данни на статистиката 
общият размер на преките руски ин-
вестиции за периода 1996 – 2011 г. е 
1485,7 млн. евро.14 Спрямо тази ин-
формация държавата заема 10-o мяс-
то сред инвеститорите в България. 
Нещо повече в периода 2005 – 2008 г. 
се регистрира непрекъснат ръст на 
руските инвестиции. Във връзка със 
световната финансова и икономиче-
ска криза инвестициите през периода 
2009 – 2011 г. са относително по-мал-
ки в сравнение с предишните години. 
Другият интересен факт е, че броят 
на българските фирми с руско учас-
тие от 5 до 100% от капитала са 
4652, т.е. 2-ро място след Турция. 

В последно време се наблюдава уве-
личение на стокообмена между Русия 
и България, като за 11-те месеца на 
2013 г. скокът е 40%, а общият обмен 
възлиза на близо $ 6 млрд. (табл. 1). 
Зад тези данни обаче се крие сериозен 
и траен дисбаланс във външната тър-
говия на България с негативно салдо 
от над $ 4,6 млрд.15 Причините за рас-
тежа на взаимния обмен се дължат 
отчасти на руските инвестиции.
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Таблица 1

Стокообмен на Република България с Руската федерация (млн. щ.д.)17

Години Стокообмен Износ Внос Салдо

2006 4168,5 228,4 3940,1 - 3711,7

2007 4159,3 446,3 3713,0 - 3266,7

2008 5983,4 614,4 5369,0 - 4754,6

2009 3533,0 407,5 3125,5 - 2718,0

2010 4694,3 587,7 4106,6 - 3518,9

2011 6465,7 730,7 5735,0 - 5004,3

2012 7529,2 721,7 6807,5 - 6085,8

2013 7118,3 756,8 6361,5 - 5604,7

2014 6041,5 707,3 5334,2 - 4626,9

Руската федерация е един от ос-
новните външнотърговски партньо-
ри на Република България. По данни 
на НСИ за 2014 г. на Русия се падат 
17,1% от външнотърговския стоко-
обмен на България, в т.ч. 2,4% от из-
носа  и 15,2% от вноса.16

Разбира се, най-големите руски 
инвестиции са в търговските друже-
ства „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 
(производство на нефтопродукти) и 
„Лукойл България“ (търговия с неф-
топродукти). Само това обстоя-
телство може да бъде разтълкувано 
като съществен инструмент за вли-
яние върху икономическите процеси 
в българската страна. Снабдяването 
на рафинерията с петрол е от Русия, 
което показва също визията на Ру-
ската федерация за развитие на от-
ношенията с България, в това чис-
ло растящото влияние в страната. 
Други основни сфери на инвестиции 
от страна на Русия в България са в 
недвижима собственост, туризъм, 
строителство и други. Руската стра-
на заема 4-то място в класацията по 
брой на чуждестранни туристи, посе-
тили България през 2011 г. – 455 093 
руски граждани. Туристопотокът от 
Русия към България се е увеличил с 
20,3%, при увеличение на общия ту-
ристопоток с 4,6%. До август 2014 г. 
руските туристи, посетили България, 

са 575 751 души.18 Позитивната тен-
денция продължава до 2014 г., когато 
видяхме силно влошаване на двустра-
ните отношения. 

Русия има значителни икономиче-
ски връзки с българската страна. Спо-
ред Българска народна банка (БНБ) 
нетният поток на преки чуждестран-
ни инвестиции в България за периода 
януари – октомври 2014 г. е на стой-
ност 805 млн. евро, от които руски-
те възлизат на около 177 млн. евро, 
т.е. около 22% са от руската държа-
ва.19 Най-големите руски компании в 
българската държава – „Лукойл“, „Газ-
пром“ и „Промет Стийл“, носят 25% 
от данъчните приходи в България.20 

Влиянието на руската страна се 
подсилва още чрез популяризирането 
на руската и славянска култура. В 
България действат редица руски учи-
лища, Руски културен център, Нацио-
нално движение „Русофили“. Всички 
те спомагат за развитие на българо-
руските връзки.  

Проблемите в междудържавното 
сътрудничество са свързани с голя-
мата политика и националните ин-
тереси. Анализът показва, че при по-
купката на хотели, бензиностанции и 
активи в други сфери никой не проте-
стира, тъй като създават нови ра-
ботни места и не водят до труднос-
ти в политическите отношения. При 
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стратегически проекти от интерна-
ционално значение, каквито са енер-
гийните, в играта се включват други 
сили (например САЩ). Затвърждава-
нето на позициите на Русия в енерге-
тиката поражда недоволство в ЕС, 
където България членува. Подобни 
проблеми създава и реализацията на 
АЕЦ „Белене“, тъй като настроения-
та в Европа не са в полза на изграж-
дането на нови атомни мощности. 
Европейската политика е насочена 
към създаване на зелена енергия и из-
хвърляне на българската държава от 
т.н. ядрен клуб.

Въпреки кризата в Украйна и ико-
номическите санкции срещу Русия от 
страна на ЕС руската страна продъл-
жава своята последователна полити-
ка на Балканите. Най-тесни взаимо-
отношения руската страна има със 
Сърбия, която също така запази голе-
мия руски пазар за хранително-вкусо-
вата промишленост. Само за 2014 г. 
руските инвестиции в Сърбия възли-
зат на 1 756 700 000 евро (фиг. 1). За 
периода 2005 – 2013 г. преките чуж-
дестранни инвестиции на Русия в 
сръбската страна са 598 400 000 евро, 
което представлява 4,5% от всички 
инвестиции.21 Основните инвестиции 
са в сферата на енергетиката, ма-
шиностроенето и инфраструктура-

та. При посещението си през 2009 г. 
президентът на Руската федерация 
Дмитрий Медведев заявява, че стра-
ната му ще отпусне заем в размер 
на 1 млрд. евро, който не е подписан. 
По-късно през 2011 година Владимир 
Путин при посещението си отно-
во говори за помощ, но в размер на 
1 млрд. долара.  През 2000 г. е подписа-
но Споразумение за свободна търговия 
между Рус ката федерация и Сърбия, в
което се определя 1% ставка за опре-
делени групи стоки. През 2013 г. руски-
ят импорт в Сърбия е на стойност 
1,4 млрд. евро.22 Също така руската 

банка „Сбербанк“ има клон в Сърбия 
с активи на стойност повече от 839 
милиона евро. Същевременно поради 
бюджетни проблеми през 2014 г. сръб-
ското правителство е принудено да 
потърси външен заем, който е полу-
чен при най-изгодни условия от Русия 
на стойност 344 млн. евро. Прогно-
зите сочат, че през следващите три 
години съвкупният обем инвестиции 
между Русия и Сърбия може да се уд-
вои до шест или дори десет милиарда 
долара. Очаква се Сърбия да увеличи 
износа на селскостопанска продукция 
от 150 на 500 млн. долара годишно. 
Сръбската страна всъщност е най-
важна за прокарване на руските инте-
реси в региона въпреки близките от-

Фиг. 1. Основни инвеститори в Сърбия за 2014 г. Руската федерация
е на второ място
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ношения на Русия с България и Гърция. 
Основният инструмент, който 

използва руската страна за устато-
вяване на влияние в Сърбия е домина-
ция в енергийния сектор – доставки 
и преработка на горива и природен 
газ. През 2008 г. руската компания 
„Газпром“ придобива сръбската ком-
пания „НИС“. По този начин Руска-
та федерация чрез „Газпром“ налага 
пълен контрол върху преработващия 
отрасъл на горива в сръбската стра-
на (рафинериите в Панчево и Нови 
Сад). Цената на горивата определя 
общото равнище на цените на осто-
налите стоки и услуги поради факта, 
че участва в ценообразуването. Гори-
вата са стратегически ресурс за вся-
ка икономика и определящи нейното 
развитие, в това число и моментна-
та коюнктура в страната. По-късно 
руската страна затвърждава силните 
си позиции по отношение на дистри-
буционната мрежа в Сърбия.23 (През 
2012 г. „Газпром“ притежава 82% от 
отрасла на горива и 38% от пазара.) 
Практически Сърбия е зависима от 
Руската федерация по отношение на 
енергоносителите поради обстоятел-
ството, че  98,81% от консумирания 
газ се доставят от Русия.24

Не трябва да се пренебрегва още 
една съществена сфера, чрез която 
Русия прокарва своето влияние. В 
областта на културната и религиоз-
на сфера функционират редица руски 
организации и фондации. На терито-
рията на Сърбия се установяват офи-
сите на „Руски мир“, представител-
ството на Международния фонд на 
общността на православните нации, 
Руски институт за стратегически из-
следвания в Белград, клон на руската 
„Агенция за чуждестранно сътрудни-
чество“, както и културни организа-
ции като Фондация за стратегическа 
култура, Фонда на Горбачов за пуб-
лична дипломация, Център за нацио-
нална слава. Всички тези организации 
популяризират руската култура, по-
средством което също се разширява 
влиянието на руската страна. 

Не по-малко е влиянието на Ру-
сия в гръцката държава. Основната 
част от инвестициите от Русия са 

насочени към туризма, финансовата 
сфера, енергийния и хранително-вкусо-
вия отрасъл. През 2006 г. руска-
та международна компания „Система 
холдинг“ придобива 51% от най-голя-
мата телекомуникационна фирма в 
Гърция. През 2011 г „Ай Си Ти груп“ 
купува мажоритарния пакет акции 
от „Пиреус банк“, с което става 
най-голямата финансова институция 
в Гърция. През 2008 г. руската ком-
пания „Агроинвест Мирум къмпани“ 
закупува 200 хектара земя в Източен 
Крит. Компанията е инвестирала 
100 млн. евро в строежа на курорт-
ни комплекси. В краткосрочен план 
инвестициите трябва да достигнат 
400 млн. евро. Друга руска туристиче-
ска агенция  – „Натали турс“ заедно 
с гръцко-немската компания „Атлан-
тика хотели и комплекси“ са в процес 
на инвестиране на 1,2 млрд. евро за 
строителството на 20 хотела на те-
риторията на страната.25 Според Ру-
ско-гръцката търговска камара тури-
стите от Русия са 1,7 милиона души 
през 2011 г. Те оставят около 2 млрд. 
долара в страната. Около 7% от рус-
наците идват с желание да купят не-
движими имоти. Руският туристиче-
ски поток се пренасочва от Бъгария 
към Гърция и Турция вследствие на 
влошените отношения с българска-
та държава. Също така е възможно 
руските пазари за селскостопанска 
продукция и храни да се отворят за 
Гърция. Новото гръцко правителство 
успешно заиграва с Русия. Още повече, 
че голяма част от гърците са песи-
мистично настроени към ЕС.

Анализът на международната ко-
нюнктура и влиянието на водещите 
икономически сили на Балканите не 
може да бъде цялостен без да се из-
следват отношенията на Руската фе-
дерация с Турция. Търговският обмен 
между двете страни показва засилен 
икономически обмен, което е видно 
от таблица 2.26 Основните отрасли 
на взаимни инвестиции са: строител-
ство, недвижими имоти, туризъм, 
енергетика.   

Според Руската федерална мит-
ническа служба икономическите пол-
зи за двете държави постоянно на-
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растват, като се увеличават с 1,6% 
годишно. Само в началото на 2014 г. 
търговският обмен между страните 
възлиза на 56,1 млрд. долара.  

Най-големи са инвестициите в 
енергийния отрасъл. Реализиран е 
един мащабен проект – „Син поток“, 
който е на стойност 3,4 млрд. дола-
ра и е с дължина 1,213 км. Компания-
та-инвеститор е руско-италанска, 
базирана в Холандия. По него за 25 
години трябва да бъдат доставени 
365 млрд. куб. метра природен газ. За 
2013 г. турската страна е внесла 98% 
от газа и 93% от петрола от Русия. 
Стойността на доставките дости-
га 60 млрд. долара.27 Това обстоятел-
ство прави Турция втория най-голям 
консуматор на природен газ от Русия 
в Европейския съюз.

След проблемите при строител-
ството на „Южен поток“ Русия се 
преориентира към турската страна, 
като трасето на „Южен поток“ ще 
бъде пренасочено в тази посока. По 
тръбата ще се осъществява пренос 
на природен газ в размер на 16 млрд. 
куб. метри. По този начин Турция се 
превръща в реален енергиен център 
на Балканите, като руската държава 
засилва посредством доставките на 
природен газ своето влияние в този 
регион.

Икономическите връзки между Ру-
сия и Турция все повече се задълбо-
чават, като ползите от взаимното 
сътрудничество са за двете държави. 
Много руски туристи използват въз-

можностите на турските курорти за 
почивка. Същевременно турски стро-
ителни фирми са основни изпълните-
ли на значими проекти в Русия. По-
средством задълбаването в областта 
на икономическото сътрудничество 
можем да заключим, че се сближават 
политическите отношения между 
двете страни. Определено може да 
се твърди, че Турция възприе различ-
на външна политика в последните го-
дини, която по-скоро е насочена към 
Русия за сметка на отношенията със 
САЩ например. 

След анализа на руската външна 
политика на Балканите става ясно, 
че тя е активна, последователна и 
резултатна в последното десети-
летие. Корените на тази политика 
датират още от ХIХ век, когато 
започва националното самоосъзнава-
не на балканските народи, които по 
това време са в границите на Осман-
ската империя. Русия разбира, че ней-
ната активна роля в този процес ще 
спечели влияние в този регион. Ражда 
се идеята за панславянска общност, 
обединена от руската държава. Въ-
преки че по това време е предпазли-
ва в следствие на последствията от 
Кримската война, Русия постепенно 
се насочва към Балканите. 

Тази политика се заражда отново 
в началото ХХI век с управлението 
на Влидимир Путин, но се използват 
нови геоикономически средства. Но-
вият геоикономически инструмен-
тариум включва използването на 

Година Експорт Импорт Обем Баланс
2001 923(43%) 3,436(-12%) 4,359(-4%) -2,513(-22%)
2002 1,172 (27%) 3,892 (13%) 5,064 (16%) -2,720 (8%)
2003 1,368 (17%) 5,451 (40%) 6,819 (35%) -4,084 (50%)
2004 1,859 (36%) 9,033 (66%) 10,892 (60%) -7,174 (76%)
2005 2,377 (28%) 12,906 (43%) 15,283 (40%) -10,529 (47%)
2006 3,226 (36%) 17,494 (36%) 20,720 (36%) -14,268 (36%)
2006/XI 2,904 15,844 18,748 -12,940
2007/XI 4,310 (48%) 20,976(32%) 25,286(34%)  -16,666(28%)

Таблица. 2

Търговски обмен и икономически връзки между Труция и Русия
в периода 2001 – 2007 г.
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стратегическите суровини, достав-
ките им и разширяването на иконо-
мическото сътрудничество с други 
държави. Този подход някои наричат 
„мека сила“, при която посредством 
икономическия инструментариум се 
разширява политическото влияние в 
световен план.28 Тази стратегия се 
подсилва чрез създаването на стра-
тегически партньорства на Русия 
с други държави и икономически съ-
юзи. Ярък пример за това е широко 
прокламираната идея за създаване на 
Евразийски съюз по подобие на ЕС, 
като в основата му стоят Русия и 
Казахстан. Този съюз Путин смята 
да развива в западна посока към бал-
канските страни, с което ще затвър-
ди икономическото и политическо 
влияние в региона.

Този процес се подсилва от тур-
ската страна, която в последно вре-
ме се оказва стратегически партньор 
на Русия срещу американските и ев-
ропейски политики. Въпреки икономи-
ческите санкции Русия ще продължи 
разширяването на инвестициите в 
Балканския регион. Както видяхме, 
„Южен поток“ има своята алтер-

натива в лицето на „Турски поток“, 
което означава изграждането на тръ-
бопровод по южната дъга за снабдява-
не на ЕС с природен газ. Единствени-
ят губещ в този проект е България, 
през която няма да мине тръбата. 
Но същевременно виждаме засилване 
на политиката и влиянието на Русия 
на Балканите, което, разбира се, не 
е лишено от логика. Напротив, дори 
може да се подчертае, че този процес 
се засилва от дълбоките исторически, 
културни, религиозни и икономически 
връзки между балканските страни 
и Русия. Същевременно ще виждаме 
опити на САЩ и страни от ЕС да 
противодействат на подобна поли-
тика. Много силно застъпено е из-
ползването не само на икономически 
инструменти, но и на средства в кул-
турната сфера. В повечето балкан-
ски държави Русия присъства със свои 
езикови, религиозни и културни цен-
трове, които играят важна роля за 
изграждането на позитивни нагласи в 
местното население. По този начин 
през последните години Русия разши-
рява своето икономическо и културно 
влияние в региона.
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Ситуацията в световен и по-
конкретно в общоевропейски 
план едва ли е била по-сложна и 

неопределена от гледна точка на со-
циалнополитическите проблеми, ет -
ническите и бежанските въпроси и 
изострянето им вследствие на дина-
миката на епохата на миграциите. 
Емиграцията като проблем за стра-
ните, чиито граждани ги напускат, 
има едни измерения, съвсем различни 
са проблемите, породени от имигра-
цията, защото това явление променя 
дискурса и очертанията на национал-
ните държави, приемащи предста-
вители с чужда (в смисъл на различ-
на) културна принадлежност. Всичко 
това на фона на икономическата нес-
табилност поставя все повече нови 
проблеми при решаването на въпроса, 
свързан с изграждането и поддържа-
нето на национална идентичност и 
себеопределянето като гражданин на 
Европа и света.

Идентичността (и разнообразни-
те ù инварианти – национална, реги-
онална (балканска), европейска и др.) 
освен индивидуален е и междулично с -
тен, в смисъла на социален, кон-
структ, който включва няколко ас -
пекта – личностни особености, влия-
ние на семейството и директния со-

циален контекст, както и специфич-
но въздействие на социалната рамка 
и макрорамката. Социалните процеси 
и тенденции са тези, които могат 
да повлияят в най-съществена сте-
пен върху националната самоопреде-
леност, пречупени през призмата на 
индивидуалните особености. Наред с 
това за обясняване формирането на 
идентичността полезен се оказва и 
моделът на траекториите в зависи-
мост от различните възрастови ета-
пи, което е свързано с нормативните 
кризи на идентичността в личен план, 
както и със социалната и културната 
криза, изграждащи рамката, в която 
хората намират възможности и пра-
вят своите избори.

В тази статия си поставяме за 
цел да очертаем накратко различни 
подходи към концептуализирането 
на идентичността. След това ще се 
спрем на въпросите за същността 
и спецификите при формирането на 
националната и европейската иден-
тичност в български контекст и ще 
представим резултати от собстве-
ни изследвания в тази насока. От-
носително нов момент в изследва-
нето на идентичността и особено 
на националната е потребността да 
се отчитат особеностите на съвре-
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ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА
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менната епоха, която се отличава 
с изключително висока динамика по 
отношение на миграционните проце-
си и движението на хора и капита-
ли. Съобразяването на изследванията 
със специфичността и динамизма на 
силите, които влияят върху форми-
рането на националната идентич-
ност, е акцент в приоритетите на 
стратегията за развитие на Евро-
пейския съюз още от 1990 г. и се за-
пазва като такъв и в перспектива, 
например в приоритетите на про-
грама „Хоризонт 2020“. 

Традиции в изследването
на идентичността

Изучаването на идентичността 
следва две взаимносвързани линии на 
развитие. В основата на първата е 
разбирането, че самоопределянето се 
осмисля пълноценно в термини като 
разграничаване и търсене на уникално-
то, различното и специфичното. Този 
подход се прилага за концептуализи-
ране на религиозната и културната 
самоидентификация, като акцентът 
е върху извеждането на преден план 
на неповторимото, отличаващото 
и съкровеното. В националната и 
културната идентичност на българи-
на тази линия може да се проследи 
в съчетаването на различни религи-
озни светогледи. Втората линия на 
осмисляне на конструкта „идентич-
ност“ акцентира върху допускането, 
че идентичността се разкрива най-яс-
но чрез търсене на сходното, общото, 
близкото и сродното. По отношение 
на националната и културната иден-
тичност на българина това е възмож-
ността за интегриране и развитие. 

Въпреки привидната противопо-
ложност на двете линии – с насоче-
ност към различното и общото, те 
са взаимносвързани и могат успешно 
да бъдат интегрирани в изучаването 
на идентичността. Сложността в 
практически план произтича от фа-
кта, че двата процеса са взаимно-
обусловени и преплетени. Търсенето 
на самоопределеност чрез неповто-
римото и общото води до обърква-
не и загуба на здрави опорни точки 

при изграждането на идентичност-
та на българския юноша. Причините 
за това са липсата на стандарти и 
база за самоопределяне в условията на 
социална промяна, а следствията се 
проявяват като кризисни състояния 
в културната и националната иден-
тичност. Успешното изграждане на 
идентичността е възможно в условия 
на стабилна среда, с утвърдени норми 
и референтни граници.

Идеята за идентичността като 
социален конструкт има много дълга 
история в социалните науки и може 
да бъде проследена още в ранните 
интеракционистки схващания, къ-
дето идентичността се разглежда 
като колективно определен, динами-
чен и символен процес. Разделение-
то на Мийд на „Аз“ и „Мен“ показ-
ва връзката между индивидуалното 
(интрапсихичното) и междуличнос-
тното (социалното) в хората. По-
късно идентичността започва да се 
разглежда като конструирана с цел 
управляване на впечатленията във 
всекидневното представяне, като 
формата на това себепредставяне 
се променя в различните контакти и 
взаимодействия, в които участва чо-
век.1 В този смисъл идентичностите 
са „ситуативни“ – гъвкави социални 
образувания, които се синхронизират 
с и „вплитат“ в междуличностните 
взаимодействия.2

В перспективата на постмодер-
нистичните социални теории иден-
тичностите са множествени, мно-
гообразни са и символните сред-
ства за изграждането им, които 
стават все по-фрагментирани и 
дифузни с напредъка на глобализаци-
ята.3 В този смисъл идентичности-
те са „пластични“ конструкти, без 
ясно очертани граници, динамични 
структури от „сходими“ различия, 
безкрайни комбинации от културни 
възможности и избори, които човек 
прави.4 В този контекст на разсъж-
дения при формирането и изгражда-
нето на националната идентичност 
хората са активни в конструиране-
то на собствено възприятие за ре-
алността и в усилията си да изграж-
дат самоопределения. 
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Дефиниции на видовете
идентичност

Хофстеде разглежда културата ка-
то „колективно програмиране на съз-
нанието“, като изучава основно кул-
турните различия, свързани с нацио-
налността.5 Други определят култу-
рата като „система знания“, споде-
ляни от относително голяма група 
хора, като дефинират групите в 
рамките на политическите граници 
на страната.6 Някои осмислят кул-
турата ка то йерархия с национално 
равнище, доминираща макрокултура, 
като чадър над много други култури, 
или ко-култури.7 

Културната идентичност е индиви-
дуалното усещане за Аз, получавано 
от формално или неформално член-
ство в групи, които предават и ут-
върждават знания, вярвания, ценнос-
ти, атитюди, традиции и начини на 
живот.8 Културната идентичност е 
част от общата идентичност. Инди-
видуалната идентичност е свързана 
с чувството за личност, дух и уни-
калност, с представите, оценките, 
вярванията, нагласите, ценностите, 
отнасящи се до собствената лич-
ност и Аз-а. Колективната идентич-
ност включва културни и социални 
аспекти, които са взаимносвързани, 
но не са тъждествени едни с други. 
Културната идентичност включва 
историческа перспектива с фокус пре-
даването на знания и ценности между 
поколенията, докато социалната се 
съотнася с конкретното време. Со-
циалната идентичност е свързана с 
изпълняваните роли, културната – с 
това, което хората са научили в ми-
налото и рефлексиите на този опит 
върху плановете за промяна на собст-
веното бъдеще. Колективната иден-
тичност включва както културни, 
така и социални аспекти. Културна-
та идентичност има и променливи, и 
стабилни компоненти.9, 10 

Етническата идентичност се оп-
ределя като „чувството за принад-
лежност към етническа група и част 
от мисленето, чувствата и поведе-
нието на индивида, които се дължат 
на членство в етническата група“11. 

Има три ключови елемента на ет-
ническата идентичност: самоиден-
тификация, или етикети, използвани 
за себе си; чувство за принадлежност, 
което включва етническа гордост, 
положителни чувства, свързани със 
собственото минало, чувство на при-
надлежност и свързаност с групата; 
нагласи към собствената група.12

Лицата с изградена етническа иден-
тичност по правило се самоопреде-
лят като членове на групата, споде-
лят положителни оценки за общност-
та, към която принадлежат, имат 
позитивни преживявания, свързани 
с груповото членство, и споделят 
традициите на своя етнос. Тези, кои-
то имат слабо изградена етническа 
идентичност, не проявяват заинте-
ресованост към своя етнос, споделят 
негативни оценки за групата и член-
ството си в нея, нямат познания за
и ангажираност към общността, как-
то и не са развили чувство на „ние“ 
по отношение на етническата си
група.13

Различията в степента на изгра-
деност на етническа идентичност 
могат да бъдат обяснени с определе-
ни контекстуални и възрастови про-
менливи. Изграждането на етническа 
идентичност се влияе от семейство-
то и връстниците, от социализацион-
ните и възпитателните практики за 
предаване на културните ценности 
и традициите.14,15,16 Тя се изгражда до 
началото на тийнейджърската въз-
раст17 и е свързана със самооценка-
та.18,19

Различните научни подходи към на-
ционалната идентичност отразяват 
нейната комплексност: тя е както 
групова, социална характеристика, 
така и индивидуална, личностна. На-
цията най-често се определя като 
наименувано население, което споделя 
обща историческа територия, общи 
митове и исторически спомени, масо-
ва публична култура, обща икономика 
и общи юридически права и задължения 
на всички членове. Има два модела: за-
паден, граждански, и незападен, етничес-
ки, с които са свързани механизмите
за изграждане на национална идентич-
ност. Гражданският модел при осмис-
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лянето на националната идентичност 
дава преимущество на простран-
ственото (териториалното) един-
ство; хората и територията си при-
надлежат. Вторият елемент на този 
модел е идеята за родина.20 В неза-
падния етнически модел ключови са 
етническият произход, езикът, тра-
дициите, обичаите, споделените реп-
резентации, вярвания, норми, ритуали 
в общността (етническата група).

Последният подход, на който ще 
се спрем, е най-широко прилаганият 
подход в психологията, който се ос-
новава на теорията за социалната 
идентичност.21 Социалната идентич-
ност се дефинира като онази част 
от Аз-концепцията на индивида, коя-
то произтича от неговото знание, че 
принадлежи към дадена социална група 
(или групи), както и от индивидуална-
та ценност и значимост, които ин-
дивидът приписва на това членство. 
Националната и етническата иден-
тичност се разглеждат като групови 
идентичности, които могат да бъдат 
конкурентни или съвместими. Те мо-
гат да променят степента на своята 
важност и изразеност при всеки от-
делен индивид в отговор на времето 
и ситуацията. От тази гледна точка 
при наличието на конфликт между на-
ционалната и етническата идентич-
ност най-добрата стратегия, за да се 
създаде силно чувство за национална 
принадлежност, е да се направи опит 
да се засили изразеността на нацио-
налната идентичност за сметка на 
етническата. 

Субективното усещане за нацио-
нална идентичност е комплексно пси-
хологическо образование, изградено от 
когнитивни, афективни и поведенчески 
компоненти. Когнитивното равнище 
включва познаване на националната 
географска територия, национални-
те емблеми: герб, химн, институции, 
обичаи, традиции, история. Вярвани-
ята за типичните национални харак-
теристики, общите предци и корени 
също са част от когнитивните ас-
пекти на националната идентичност. 
Това ниво включва и себеотнасянето 
на индивида като член на национална-
та група, и имплицитните вярвания 

за себе си, произтичащи от членство-
то. Афективното равнище се базира 
на чувството за национална иден-
тичност. Последното обхваща субек-
тивното усещане за принадлежност 
към националната общност, както и 
субективната стойност, която инди-
видът приписва на своята национална 
идентичност. Тук се отнасят и чув-
ствата към определени хора, които 
принадлежат към същата национална 
група (видни спортисти или учени) и 
към националната група като цяло, 
редица социални емоции, като на-
ционална гордост или срам, както и 
емоционалната привързаност към ро-
дината, националната самооценка и 
т.н. Високата национална самооценка 
често води до постигане на по-висока 
самооценка на индивида като член на 
националната група. Поведенческото 
равнище включва всекидневните про-
явления на националната идентич-
ност на ниво групови практики – от 
спазването на нормите до проявява-
нето на предпочитания към нацио-
налната кухня и гледане на новини 
по телевизията, както и конкретни 
действия, свързани с промяната на 
гражданството на индивида. В този 
смисъл националната идентичност е 
динамична психологическа структура, 
която се променя значително в раз-
лични ситуации. 

Изграждането на националната 
идентичност е процес, които започва 
в ранна детска възраст и завършва 
в края на юношеството, когато на-
стъпва платовиден застой в динами-
ката на националната идентичност. 
Историята и културата задават 
рамката, в която юношите опреде-
лят чувството си за идентичност, 
адаптирайки се към социокултурния 
контекст. Социалното очакване и 
подкрепата от страна на значими 
за личността хора по отношение на 
възможностите за идентификации с 
аспекти на националното оказват 
влияние върху съотношението на раз-
личните статуси на националната 
идентичност.

Значението на националната иден-
тичност е ситуативно и контекстно 
обусловено, но съществуват и тен-

Б
А

Л
К

А
Н

И
ТЕ

 Д
Н

Е
С



51

денции, които не се повлияват от 
културата и носят чисто развитийни 
белези, свързани с възрастта. Наблю-
дава се последователност във фор-
мирането на идентичността, която 
отразява подреждането на социално-
териториалните общности в тер-
мините на непосредствена близост, 
размер и степен на абстрактност: 
локална, етническа, национална, евро-
пейска. Националната идентичност в 
детска и юношеска възраст се фор-
мира като резултат от съвместното 
влияние на когнитивното развитие 
и социалния контекст. С възрастта 
нараства значението на национална-
та идентичност, като намалява зна-
чението на локалната, респективно 
етническата идентичност.

Европейската културна идентич-
ност на гражданите се описва като 
възприятията на индивидите, че ев-
ропейците са по-близки помежду си, 
отколкото с не-европейските гражда-
ни. При осмислянето на европейската 
идентичност съществуват три ос-
новни групи подходи: културна теория, 
според която европейската идентич-
ност се изгражда по начин, аналогичен 
на националната (общо наследство, 
език, култура, символи, митове); ин-
струментална теория, основана на 
принципа разход-полза, анализ, който 
всеки гражданин прави за себе си, кое-
то стои в начина на самоопределяне; 
гражданска теория, според която ев-
ропейската идентичност се изгражда 
на основата на споразумение за спо-
делени културни норми, очаквания и 
ценности. 

Днес хората се идентифицират 
на локално, регионално, национално, 
европейско и дори световно ниво. В 
момента е актуален въпросът за про-
тивопоставянето на национализма 
на европейската интеграция, като се 
прокрадва и идеята за интернацио-
нализма и специфичната европейска 
култура.

Дискурсивният подход към конст-
руирането на нацията и националната 
идентичност е свързан с конструкция 
на различията/различността и уни-
калността.22,23 Нациите са въобража-
еми до голяма степен – хората не се 

срещат и не общуват помежду си, но 
въпреки това се чувстват свързани 
на ниво нация и принадлежащи към 
една общност. Националната иден-
тичност акцентира върху общата ис-
тория и памет – определяне на връзка 
между теоретични дискурси на нацио-
налната идентичност и митове, сим-
воли и ритуали от всекидневието.24

Създаването и поддържането на 
европейска идентичност се базира 
на няколко основни фундамента: 1) 
чувство за принадлежност към общо-
европейска културна рамка и наслед-
ство, чиято специфика произтича от 
съхраняване и развиване на култур-
ното многообразие в общността; 
2) право и правни норми, кодифицира-
ни в система от законови актове и 
договори, регулиращи и обезпечаващи 
социалния просперитет, политическа-
та и икономическата стабилност и 
автономност на нациите и региони-
те в общността; 3) идея за споделя-
не на универсалните ценности, като 
демократичност, съхраняване и спаз-
ване на основните човешки права, 
мир, свобода, толерантност, плурали-
зъм и др.25 

В контекста на европейската ин-
теграция централните институции, 
по подобие на традиционните държа-
ви, полагат големи усилия да осигурят 
на европейската общност съответ-
стващи национални символи. Това 
са знаме, химн, национален празник, 
знак на еврото и т.н. Някои автори, 
когато става въпрос за европейска 
идентичност, изтъкват свързаните 
с измерването проблеми26, защото 
традиционните инструменти, като 
Евробарометър, не са в състояние да 
измерят европейската идентичност 
и имат проблеми с валидността. Са-
мите айтъми са проблемни: „Как се 
чувствате – предимно британец, бри-
танец и европеец, европеец и брита-
нец или само британец?“. Такъв вид 
въпроси игнорират факта, че нацио-
налната и европейската идентичност 
са по-скоро положително свързани, а 
не противопоставени.27

Интересен резултат е, че слуша-
нето на добри или лоши новини за 
европейската интеграция подсилва 
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изграждането на европейската иден-
тичност. Показването на символи 
на ЕС също повишава степента на 
идентификация с европейското. В из-
следвания от този вид се предлагат 
специално конструирани оценъчни 
скали с немного на брой айтъми, ка-
то въпросника „Принципно определя-
те ли се като гражданин на Европа 
(1 – 5)“.28

Изследване на националната
и европейската идентичност

в европейски контекст – обзорен 
преглед

Мащабните имиграционни потоци 
днес са причина за създаване и под-
държане на многообразието в различ-
ните му проявления, поставяйки по 
този начин нови предизвикателства 
към националната самоопределеност. 
Това се случва на фона на засилена 
икономическа несигурност, глобали-
зационни процеси, формиране и под-
държане на хибридни идентичности, 
които пораждат висока степен на 
тревожност и дори безредици, хаос, 
неопределеност у индивидите, етно-
сите, националностите. Общества-
та, в които се наблюдава най-силна 
тревога във връзка с имиграционни-
те потоци, на практика не са тези, 
към които има най-голям приток – в 
много случаи тенденцията е обратна. 
Този момент е важно да бъде отбе-
лязан, защото е свързан с очаквания-
та на хората, които следят какво се 
случва. Общества като Америка, къ-
дето тези тенденции не са нови, из-
питват своите затруднения, но там 
това е вече реалност.

Причините за социална тревож-
ност са свързани с въпроса за запаз-
ване на културната и националната 
идентичност, което се провокира от 
много резките промени. Това засяга в 
частност и България след приема на 
големи бежански потоци през 2013 и 
2014 г. 

Гърция претърпява значителна 
промяна в облика си през последните 
15 – 20 години и от държава на ими-
гранти се превръща в държава за ими-
гранти, основно от Албания – според 

данни от 2004 г. 10,3% (1,5 млн.) от 
жителите на Гърция са имигранти.29 

Интерес представлява и как граж-
даните на Европа оценяват ролята 
на имигрантите за установяване на 
разбиране и толерантност към ос-
таналата част от света. 50% от 
европейците приемат това твър-
дение срещу 30%, които твърдо не 
са съгласни. Положителното мнение 
за ролята на имигрантите при ут-
върждаване на толерантност към 
различията се споделя най-силно от 
жителите на Финландия и Швеция 
(77%) и доста по-слабо в България 
(26%).30 

От 2006 г. процентът граждани 
на ЕС, според които представители-
те на други етнически групи обога-
тяват културния живот в страната 
им, се запазва на постоянното ниво 
от 54%. Между страните обаче има 
големи вариации в относителния дял 
на споделящите положителни нагла-
си към представители на различни 
(от основната/мнозинството) ет-
нически групи – от 80% в Швеция 
до 28% в Гърция и едва 7% в Малта. 
След края на 2006 г. започват да се 
отчитат и промени в тези нагласи. 
Приемането на другите етноси като 
обогатяващи културния живот е сил-
но разпространена нагласа в Испания 
(62%, регистрира се повишение с 19 
пункта в сравнение с периода преди 
2006 г.). Нарастване е регистрирано 
и за България (41%, увеличението е 
с 11 пункта), докато в Австрия се 
отчита спадане (29%, намаление-
то е с 8 пункта) и същото ниско 
ниво в Малта (7%,). Тези данни сви-
детелстват за толерантността в 
страната ни.

Относно себеопределянето като 
граждани на Европейския съюз 46% 
от жителите му се чувстват при-
вързани към Съюза, докато 52% не 
се чувстват свързани с него. 88% са 
привързани към града, в който живе-
ят, а 91% – към страната си. 87% 
от всички участвали в изследване-
то в близко бъдеще се идентифици-
рат единствено със своята нацио-
налност и едва 9% се определят на 
първо място като европейци. Тези 
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резултати биха могли да се тълку-
ват в няколко основни насоки. Една-
та е (и това изглежда логично), че 
ценността на националната иден-
тичност е много по-висока в срав-
нение с тази, която се приписва на 
идентификациите с европейското. 
Според нас факторите и причините 
за това са комплексни, динамични, 
поради което не може да бъде даден 
еднозначен отговор. До голяма сте-
пен, разбира се, това е свързано със 
същностните съдържателни със-
тавки на идентичността, т.е. от-
нася се до въпроса кои са конкретни-
те съдържания, респективно измере-
ния на националното, които карат 
хората да ги приемат и оценностя-
ват така, че да формират иден-
тификации с тях. Интересен при -
мер в това отношение е Люксем-
бург, чиито граждани са най-силно 
обвързани с Европа. Там се намира 
и голяма част от институциите на 
Европейския съюз. В тази страна 
хората имат реални основания за 
идентифициране с общоевропейско-
то в противовес на хипотетичните 
и имагинерни предпоставки. Незави-
симо от това е висок относител-
ният дял от люксембургците (74%), 
които на първо място декларират 
като най-важна за тях идентифика-
цията с националното и след това с 
европейското, и едва 24% се опреде-
лят на първо място като европейци 
и след това посредством друг тип 
идентификации (с националното, ре-
гионалното и конкретно етническо-
то). Какво остава тогава за стра-
ните, които са по-скептични към 
Европейския съюз?

Франция, Канада и Нидерландия 
представят резултати, според които 
имигрантите в тях се самоопределят 
като техни граждани, като паралел-
но с това поддържат силна етничес-
ка идентичност и принадлежност и 
предпочитат да имат двойно граж-
данство (Институт за миграционни 
политики, 2012 г.). Най-силното чув-
ство за принадлежност е към наци-
ята (94%), следвано от чувството 
за принадлежност към региона (91%). 

Регионалната идентичност е най-сил-
на в Чехия (99%), Кипър, България и 
Словакия (97%).30 

Така стигаме до извода, че днес 
адекватният подход към национал-
ната идентичност е не като въ-
прос на даденост, колкото на това, 
че интегрирането на имигранти 
може да бъде успешно само при 
преформулиране на идентичността 
по един включващ начин с акцент 
върху споделени ценности и спло-
тяване, а не на базата на харак-
теристиките на изключването, за 
да може новодошлите да има към 
какво да се адаптират. Това обаче 
е възможно само при силна и ясна 
национална самоопределеност и 
достатъчно усещане за сигурност, 
които да  дадат зелена светлина на 
приемаща гражданска позиция. Тези 
фундаментални елементи са под въ-
прос в България.

Гражданинът на Европа надграж-
да над националното в своя образ 
и се идентифицира с европейското; 
запазва се уникалността на нацио-
налната идентичност в рамките на 
общността и се отстоява много-
образието. Европейската идентич-
ност е многопластов и динамичен 
конструкт, който отразява идея-
та за пресечната точка и баланса 
между възприемането на чуждото 
и отстояването на специфичното, 
както и необходимостта от осигу-
ряване на толерантност към раз-
личността. 

Следователно, когато изслед-
ваме националната идентичност, 
трябва да бъдем много прецизни 
в операционализирането на конст -
рукта, като отчитаме много-
пластовостта и многоизмерност-
та му. Степента на изграденост, 
свързана със съдържателните ха-
рактеристики на идентичността, 
и компонентите, които определят 
динамиката и пластичността на 
конструкта, са моменти, налагащи 
самостоятелен фокус на разглеж-
дане, защото по същество са раз-
лични и най-вероятно имат неедно-
родни детерминанти.
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Изследвания на националната
идентичност в български

контекст – чужди и собствени
изследвания

Резултати от изследвания в Бъл-
гария разкриват, че съвременните 
български юноши отлагат правенето 
на стабилни избори и изграждането 
на самоопределеност както в личен, 
така и в национален аспект. 63% от 
тях имат висока степен на изследо-
вателска активност по отношение 
на националното/българското и ни-
ска степен на обвързаност с него, 
т.е. отсъства стабилна национална 
самоопределеност. Една шеста не са 
нито активни, нито обвързани с бъл-
гарското. Само 6% имат висока сте-
пен на обвързаност с българското, 
като това са го приели имплицитно 
от родителите си. 15% от български-
те юноши обвързват себе си с бъл-
гарското като особен вид колективна 
идентичност, което е резултат от 
предшестваща изследователска, ког-
нитивно-оценъчна активност по от-
ношение на националното.31 

Изследване, проведено в Бълга-
рия със 710 лица, разкрива, че когни-
тивният елемент на националната 
идентичност е много по-изразен в 
сравнение с емоционалния. С други 
думи, българите потвърждават при-
надлежността си към нацията и са 
солидарни, но не се чувстват особено 
щастливи, че са българи. Основният 
проблем е, че се чувстват „разкъса-
ни“ по своеобразен начин между чув-
ството на гордост и срам. Източ-
ниците на тези емоции, разбира се, 
са различни и доколкото гордостта е 
реално свързана с националната иден-
тичност, срамът произтича от кон-
кретните условия на живот.32 Този 
въпрос има много важно значение за 
разбиране спецификата на процесите, 
свързани със самоопределеността на 
българите. Условията и контекстът, 
които са крайно неудовлетворител-
ни, се наместват и в националната 
идентичност, която сама по себе си 
е надличностен конструкт и може 
да съществува дори и ако човек няма 
лична изградена определеност.

Авторски модел на
операционализиране на националната 

и европейската идентичност
чрез отчитане на същността
ù в статичен и динамичен план

В нашия подход за осмисляне на 
двата вида идентичност (национална 
и европейска) разглеждаме европей-
ската идентичност не като проти-
вопоставена на националната, а като 
особен вид колективна идентичност, 
която е наднационална, но неограни-
чаваща или изместваща, а допълваща 
и разширяваща националната иден-
тичност.33 

В модела на своето изследване 
приемаме, че изграждането на наци-
оналната идентичност, подобно на 
идеологическата и интерперсонална-
та, е непрекъснат и динамичен про-
цес. Аналогична теза формулираме 
и по отношение на европейската 
идентичност като особено гъвкав и 
многопластов конструкт, който се 
намира в динамични, разширяващи и 
допълващи релации с националната 
идентичност. 

За изследване и анализ на процеси-
те на изграждане на национална и ев-
ропейска идентичност сме приложили 
двудименсионалния модел на Дж. Мар-
шия.34 Първата биполярна дименсия 
характеризира статичния аспект на 
националната, респективно европей-
ската идентичност – наличието или 
отсъствието на обвързаност на юно-
шата с националното/българското и 
европейското. Второто биполярно 
измерение описва динамичния аспект 
на националната, респективно евро-
пейската идентичност – познавател-
но-оценъчната активност на юноша-
та към всичко, свързано с национал-
ната принадлежност, респективно с 
принадлежността към европейската 
общност и нейните единни полити-
чески, социални, културни и икономи-
чески фундаменти. Според описани-
те две дименсии се оформят четири 
статуса на идентичност: изграде-
на – висока степен на обвързаност 
с българското и европейското вслед-
ствие на собствено проблематизира-
не; мораториум – висока изследова-
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телска активност при изучаване на 
възможните алтернативи и отлага-
не на правенето на стабилни избори; 
предрешена – приемане на национална 
и/или европейска обвързаност, без из-
борът да е личен, а по-скоро приемане 
на родителски образи; дифузия – липса 
на обвързаност и активност в изсле-
дователското поведение.

По отношение на компонентите 
на идентичността сме използвали 
принципа познавам – обичам – дейст-
вам/предприемам. Включваме когни-
тивен, емоционален и поведенчески 
компонент на обвързаност със стра-
ната и държавата. Айтъмите са в 
сфери, свързани с история и геогра-
фия (познаването и чувството за 
принадлежност и корени); спорт, на-
ука и други (познаването и чувство-
то на принадлежност и свързаност с 
другите като вид колективна иден-
тичност); професия, институции и 
други, които се отнасят до обвър-
заността с държавата и отразяват 
ситуативните влияния върху иден-
тичността.

Така внасяме едно много важно раз-
граничение – компонентите на иден-
тичността са различни в зависимост 
от това към коя част на идентич-
ността се отнасят – обвързаност с 
българското или с позицията на бълга-
рин от гледна точка на възможности-
те за реализация. По този начин още 
по-ясно се открояват като отделни, 
но и взаимносвързани познавателна-
та, емоционалната и поведенческа-
та страна, чрез които се описва ди-
намиката между компонентите на 
идентичността. Компонентите на 
идентичността обаче сами по себе си 
не са пряко определящи избора на иден-
тичност. Ние отчитаме това в изсле-
дователската си рамка и го залагаме 
като основа за диференцирано и задъл-
бочено обхващане на различните нива 
на идентичността и обвързването им 
с различни фактори, които им оказ-
ват влияние. От една страна, се фо-
кусираме върху резултативния аспект 
на идентичността (дали лицата са с 
изградена идентичност, дали са в етап 
на осмисляне и търсене, дали приемат 
готови решения, или нямат желание за 

себеопределяне), а от друга – откроя-
ваме вътрешната динамика в рамки-
те на „постигнатия резултат“, като 
обясняваме и обвързваме тази дина-
мика със степента на познаване на и 
предпочитание към (в смисъл на обича-
не, гордост с... и т.н.) страната като 
генеалогичен конструкт (корени, тра-
диции, история, ментално и матери-
ално наследство) и/или към държавата 
като политико-социална организация и 
устройство.

Чрез очертаната рамка сме из-
следвали 243 студенти на възраст 
19 – 25 години (143 жени и 100 мъже) 
от СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ 
и НАТФИЗ, от различни специално-
сти с хуманитарна и социална насо-
ченост. Приложили сме авторска ме-
тодика за измерване на изграденост-
та на националната и европейската 
идентичност.35 В първата част на 
инструмента са разположени айтъ-
мите, с които изследваме степента 
на изграденост на националната и
европейската идентичност. Втората 
част от въпросника е предназначена 
за изследване на структурните ком-
поненти на националната идентич-
ност – когнитивен, афективен и по-
веденчески. 

Така образуваните скали в инстру-
мента са с висока надеждност – ко-
ефициент алфа на Кронбах е от .67 
до .75. Между скалите за национална 
и европейска идентичност съществу-
ват корелации, които потвърждават 
консистентността на въпросника. 

По отношение на степента на 
обвързаност и направени избори има 
отрицателни връзки между липсата 
на обвързаност и търсенето (отла-
гането на изборите) (-,435), изграде-
ната идентичност (-,801) и всички 
компоненти на идентичността (ког-
нитивен (-,517); емоционален (-,719); 
поведенчески (-,635)). Търсенето на 
избори има положителна връзка с 
компонентите на идентичността 
(когнитивен – ,402; емоционален – ,441 
и поведенчески – ,652), както и изгра-
дената идентичност с когнитивния – 
,564; емоционалния – ,733 и поведен-
ческия – ,632. Между познаването, 
обичането и поведението има високи 
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положителни връзки – корелациите са 
в диапазона от ,599 до ,799. 

Обобщение и дискусия
на резултатите

На фигури 1 и 2 е показано съот-
ветно процентното разпределение 
на изследваните юноши в статусите 
на национална и европейска идентич-
ност. Групирането на представените 
проценти е в 5 статуса. Това са лица 
с изградена идентичност – които 
сами са осмисляли и направили избо-
рите си, с предрешена идентичност –
които са приели изборите на значими 
други, най-често родителите, лица в 
мораториум – които са активно ан-
гажирани с процеса на търсене, но не 
са направили избор; лица в дифузия – 
които нямат избор и не желаят да 
се ангажират с правенето му, и лица 
в специфичния статус недиференциран 
мораториум. Той е изведен отделно 
поради голямото процентно натруп-
ване, от една страна, и спецификата 
на значението му, от друга. Това е 
междинен статус на преход от пред-
решена идентичност (т.е. зададена 
от значимите други) към активно ос-
мисляне и правене на собствен избор. 
Най-централно значение за него има, 
че това е до известна степен наложе-
но поведение. Изборите, ценностите 
и целите, които са били приети, се 
оказват неподходящи предвид обсто-
ятелствата, което налага премина-
ването към по-активна позиция на 
собствено търсене.

Фиг. 1. Процентно разпределение на
статусите на национална идентичност

Изградена национална идентич-
ност имат едва 3% от изследваните 
юноши; 76% са в мораториум, 12% в 
дифузия и 9% с предрешена идентич-
ност.

Фиг. 2. Процентно разпределение
на статусите на европейска

идентичност

Европейската идентичност е из-
градена при 6% от юношите, 67% 
са в мораториум, 15% с предрешена 
идентичност и 12% в дифузия.

По отношение на статусите на 
национална и европейска идентичност 
при изследваните български юноши се 
наблюдава еднакъв модел на разпреде-
ление – повече от половината от тях 
демонстрират висока изследовател-
ска активност спрямо националното 
и европейското, но отлагат стабил-
ните избори и предпочитат да оста-
нат в период на изучаване на възмож-
ностите, предоставяни от средата. 
По една десета следват изборите на 
своите родители или значими други, 
което означава, че не се интересуват 
и не проявяват активност в само-
определянето си като граждани на 
България и Европа. Най-нисък е отно-
сителният дял на тези, които имат 
ясна и стабилна национална и евро-
пейска идентичност.

С основание можем да предпола-
гаме, че на практика европейската 
идентичност може да бъде интерпре-
тирана като единствено надграждана 
над националната, защото не фигу-
рират факторите, които определят 
националната идентичност като 
компонент от общата самоопределе-
ност (обща територия, общ език и 
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т.н.). В този смисъл получените ре-
зултати изглеждат съвсем логични – 
българските юноши, които не са напра-
вили твърд избор и нямат силна обвър-
заност с българското, отлагат избора 
и на обвързаност с европейското.

На фигура 3 е представена про-
мяната в нагласите на българските 
юноши за петгодишен период – непос-
редствено преди и след приемането 
на България в Европейския съюз.

Общата картина показва, че за пе-
риод от пет години значително на-
раства процентът на юноши, които 
са „принудени“ да осмислят своята 
национална самоопределеност. Това 
се дължи на значително намаляване на 
броя на юношите с изградена нацио-
нална идентичност, такива, които са 
в период на собствено активно тър-
сене на национална самоопределеност, 
и намаляване съответно на тези, 
които могат да разчитат на готови 
модели или да останат индиферентни. 
Този резултат може да се интерпре-
тира още веднъж от гледна точка на 
динамичната структура на национал-
ната идентичност, която до голяма 
степен се влияе от характеристики-
те на конкретния социален контекст 
и социалните очаквания, които юно-
шите възприемат към себе си. 

Получените резултати потвърж-

дават отчетена вече тенденция бъл-
гарските юноши да удължават пери-
ода на експериментиране и изучаване 
на възможностите в процеса на са-
моопределяне и обвързване с нацио-
налното и европейското, без да се 
ангажират с траен и стабилен из-
бор в тези насоки. До голяма степен 
това е свързано с особеностите на 
социалния контекст на национално и 
европейско равнище, който провоки-

ра изчаквателна позиция поради об-
щата нестабилност на средата (и 
национална, и европейска), особено в 
икономически план, динамичните про-
мени и глобализационните тенденции 
в социокултурен аспект, които пред-
лагат нови възможности за изпроб-
ване и експериментиране с другите 
„подидентичности“, отнасящи се до 
половата роля, професията, религия-
та, политиката, приятелството, за-
бавленията, философията на живота. 
Надяваме се в бъдещи изследвания да 
отчетем различен модел на адапти-
ране към социалния контекст, който 
се изразява в по-категорична и ясна 
самоопределеност по отношение на 
националното и европейското.

По отношение на компонентите 
на идентичността отчетохме висо-
ки стойности по всички скали, които 
ги измерват (фиг. 4). 

Фиг. 3. Промяна в избора и самоопределянето в национален аспект
при български юноши преди и след приемането на България

в Европейския съюз
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Най-висока средна стойност има 
емоционалният компонент на обвър-
заност (49,62), следван от когнитив-
ния (48,76) и поведенческия (47,38), 
което насочва към наличието на ста-
тистически значими различия в изра-
зеността им. С други думи, юношите 
в най-висока степен се чувстват емо-
ционално обвързани със страната, по-
знават историята и географията ù и 
в по-ниска степен са активно ангажи-
рани с консистентни с това поведе-
ния. Висока степен на разминаване се 
отчете между конструктите, които 
се отнасят до страната (родината) 
и държавата. Данните потвърждават 
очакването ни, че източник на чув-
ството за корени и общност у хората 
представлява основно историята и ус-
пехите на велики и големи български 
личности. Сферите, които са свързани 
с възможността за реализация и избор 
на държавата като място за живеене, 
не подкрепят стабилната национална 
самоопределеност и са потвърждение, 
че динамиката в националната иден-
тичност до голяма степен се дължи 
на усещането за стабилност и перс-
пектива, които предлагат конкретни-
те условия на живот. Вероятни при-
чини за тази констатация могат да 
се търсят в личната идентичност и 
себеопределянето на хората в профе-
сионален и житейски план. 

Дискусия

За да избегнем „говорене за гово-
ренето“, искаме да поставим някол-
ко важни въпроса: Когато се говори 
за нещо сложно и динамично, като 
национална и/или европейска иден-
тичност, трябва да бъдем особено 
прецизни. На първо място, трябва да 
знаем какво мерим, какво влагат хо-
рата в тези понятия и какво значат 
те за тях, т.е. използване на ясна и 
коректна изследователска концепция 
за конструктите. На второ място, 
уточняване и прецизиране на инстру-
ментариума. По-голяма част от из-
следванията са със съпоставителен 
характер или търсят динамиката 
и промените в лонгитюден план. Те 
обаче не обхващат понятийните кон-
структи в същността им. Аналоги-
чен е подходът, според който бълга-
рите се оказват най-нещастни и неу-
довлетворени.36, 37, 38

Необходима е ясна перспектива 
за осмисляне на националната иден-
тичност – през общото или през 
различията. Това предполага ясен опе-
рационален модел, който осигурява 
същинско деконструиране на изслед-
вания феномен и неговите измерения. 
Независимо от тези важни изследо-
вателски предпоставки е необходи-
мо да съзнаваме ограничеността на 

Фиг. 4. Групиране на резултатите за компонентите на идентичността
на високи и ниски
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собствените изследователските въз-
можности, когато се изучава толко-
ва многомерен, динамичен и сложен 
конструкт, какъвто е националната 
идентичност. В предложената рамка 
сме се опитали да направим първата 
стъпка в това отношение. Разглежда-
ме националната идентичност като 
конструкт, който търпи влиянието 
на личностните предпочитания и са-
моидентификации, от една страна, а 
от друга – въздействието на обща-
та социална и икономическа рамка. 

На свой ред индивидуалните избори и 
идентификации са тясно преплетени 
с етническия пласт на националната 
идентичност (разбиран като страна-
та/родината) и с по-повърхностния 
пласт – държавата. Именно това 
отразява стабилния и динамичен ас-
пект на националната идентичност. 
Възможните избори, личностните 
промени и основно промените в сре-
дата са предпоставка за преосмисля-
не и продължаващо експериментиране 
във връзка с идентичността. 
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Приватизирането на сигурнос-
тта е глобална тенденция, 
която става все по-интензив-

на в определени части на света, но 
същевременно функционирането на 
частната индустрия за сигурност 
остава нерегулирано в международ-
ното право, а често и недостатъчно 
регулирано във вътрешното право 
на държавите. Разработването на 
международни норми, които да ус-
тановят задължителни минимални 
стандарти, се оказва сериозно пре-
дизвикателство. 

Международната общност се опит-
ва да създаде универсална правна рам-
ка относно два субекта, които оказ-
ват пряко въздействие върху отслаб-
ването на монопола на държавата за 
осигуряването на отбраната и сигур-
ността: наемници и международни 
частни военни компании и компании 
за сигурност. 

В международното право регла-
ментация относно наемничеството 
се създава в два аспекта: в контек-
ста на участието и използването на 
наемници във въоръжени конфликти с 
международен и немеждународен ха-
рактер; необходимост от спазване на 
принципите и нормите на междуна-

родното хуманитарно право и регла-
ментите за водене на война. Наемни-
кът се разглежда като нелегитимен 
участник във въоръжения конфликт и 
като такъв не може да се ползва от 
статута на комбатант или военно-
пленник.

Легална дефиниция за наемници се 
въвежда през 1977 г. с приемането на 
Първия допълнителен протокол към 
Женевските конвенции относно защи-
тата на жертвите на международни 
въоръжени конфликти. Предложение-
то за дефиниране на наемниците е 
внесено от Нигерия и е подкрепено от 
други африкански държави. По смисъ-
ла на чл. 47 като наемник се третира 
всяко лице, което е специално наето 
намясто или в чужбина, за да се сража-
ва във въоръжен конфликт, фактиче-
ски взема пряко участие във военните 
действия, ръководейки се предимно от 
желанието за лична облага и в действи-
телност е получило обещание от или 
от името на участваща в конфликта 
страна, значително надвишаващо оно-
ва, което е обещано или се изплаща на 
комбатанти с подобен чин и функции 
от въоръжените сили на тази страна, 
не е нито гражданин на участваща в 
конфликта страна, нито живее на те-

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ПОРОДЕНИ
ОТ ПРИВАТИЗИРАНЕТО

НА СИГУРНОСТТА
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Irina Mindova. LEGAL ISSUES ARISING FROM PRIVATIZATION
OF SECURITY SAFETY

Abstract: The objective of the article is to reveal and analyze the legal actions towards 
providing internationally recognized framework for legislation concerning mercenaries and 
private military and security companies. It reveals the distinction between the illegal status of 
the mercenaries and legally recognized private military and security companies. It emphasizes 
the new objectives for the role of the sovereign state as the most important actor for providing 
regulation and control over the functions of the private military and security companies. 
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ритория, контролирана от участваща 
в конфликта страна, не е от състава 
на въоръжените сили на участваща в 
конфликта страна, не е изпратено от 
страна, която не участва в конфли-
кта, за изпълнение на официална служ-
ба като член на нейните въоръжени 
сили.

Дефинирането на наемничество-
то в Допълнителния протокол е в 
контекста на правната защита, 
която се дължи на комбатантите 
и военнопленниците при междунаро-
ден въоръжен конфликт. Когато едно 
лице бъде определено като наемник, 
то не се ползва от защита, която 
участниците в конфликта дължат на 
комбатантите и военнопленниците. 
Въпреки това по силата на чл. 75 от 
Допълнителния протокол на наемни-
ците се дължи минималната защита, 
когато не се ползват от друго по-бла-
гоприятно третиране: право на спра-
ведлив съдебен процес от редовен съд 
и забрана за нечовешко и унизително 
отношение. 

Общото събрание на ООН пот-
върждава принципа за третиране 
като престъпление на наемничество-
то, когато наемници се използват 
срещу народи, водещи борба за осво-
бождение срещу колониални и расист-
ки режими. 

Няколко месеца по-късно е приета 
Конвенция срещу наемничеството на 
Организацията на африканските дър-
жави, която възприема същото опре-
деление, като се придържа към изис-
кването за лична облага, но без кон-
кретизиране на нейния размер. 

През 1979 г. Нигерия инициира 
включването в дневния ред на XXXIV 
сесия на Общото събрание на ООН 
на въпроса за разработване на универ-
сална международна конвенция срещу 
наемничеството. С Резолюция 34/140 
от 14 декeмври 1979 г. Общото съ-
брание на ООН подкрепя предложе-
нието за разработване на междуна-
роден договор, с който да бъдат обя-
вени за престъпни наемничеството и 
всички дейности, свързани с него, и 
призовава страните членки да предос-
тавят своето мнение на генералния 
секретар.

През 1980 г. генералният секретар 
на ООН представя първия доклад от-
носно изготвянето на международна 
конвенция срещу вербуването, използ-
ването, финансирането и обучението 
на наемници (А/35/366 от 28 август 
1980 г.). Взема се решение за форми-
ране на ад хок комитет за разрабо-
тване на международна конвенция 
срещу наемничеството. В комитета 
са включени 35 страни членки, опре-
делени на принципите на справедливо 
георграфско представяне и предста-
вяне на основните правни системи.1

Разработването на Конвенция-
та започва въз основа на работен 
вариант, предложен от Нигерия
(А/АС.207/L.3), комюнике на посто-
янния представител на Тринидад и 
Тобаго, информация, предоставена от 
страните членки и залегнала в Резо-
люция 35/48 на Общото събрание, и 
документи, разпространени от Бенин
(А/АС.207/L.5). 

Първият работен доклад на ад хок 
комитета е представен на следва-
щата сесия на Общото събрание на 
ООН през 1981 г. Следват доклади 
през 1982 и 1983 г. и резолюции на Об-
щото събрание, с които се приемат. 
През 1984 г. Общото събрание взема 
решение да бъдат допуснати наблю-
датели от страните членки на рабо-
тата на ад хок комитета.

Конвенцията за борба с вербува-
нето, използването, финансирането и 
обучението на наемници е приета на 
LXXII сесия на Общото събрание на 
ООН през 1989 г., отворена е за под-
писване и ратифициране на 31 декем-
ври 1990 г. и влиза в сила през 2001 г.

Ратифицирана е от 33 страни2, 
сред които Белгия, Италия, Нова 
Зеландия, като в момента те раз-
работват промени и във вътрешно-
то си законодателство, Хърватска, 
Грузия, Азербайджан, Барбадос, Мал-
диви, Либия, Украйна, Сирия, Саудит-
ска Арабия, Сейшел, Перу, Венецуела. 
Сред подписалите, но нератифицира-
ли Конвенцията европейски странии 
са Германия, Полша, а от Балканския 
полуостров – Черна гора, Сърбия, Ру-
мъния. Въпреки че е инициатор на 
разработването на документа, Ниге-
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рия също подписва, но не ратифицира 
Конвенцията. От страните, най-сил-
но засегнати от наемничеството и 
до днес, към документа се присъеди-
няват Камерун, Либерия, Гвинея. Той 
е подписан, но не е ратифициран от 
Конго, Ангола и Мароко.

В сравнение с Първия допълните-
лен протокол от 1977 г. Конвенцията 
има значително по-широко приложно 
поле, като обхваща не само хипо-
тезите на международен въоръжен 
конфликт, но и тези на съгласувани 
насилствени действия, насочени към 
подравянето на властта, консти-
туционно установения ред или те-
риториалната цялост в определена 
държава, отчитайки и тенденцията 
на обвързване между наркотрафикан-
ти и наемници за дестабилизиране на 
конституционно установения ред. 

Обхватът на дефиницията за на-
емници се разширява, като се пред-
виждат две хипотези. По силата на 
чл. 1, т. 1 от Конвенцията наемник е 
всяко лице, което е:

• специално наето намясто или в 
чужбина, за да се сражава във въоръ-
жен конфликт;

• взема участие във военните 
действия, ръководейки се предимно 
от желанието за лична облага и в 
действителност е получило обеща-
ние от или от името на участваща в 
конфликта страна, значително надви-
шаващо онова, което е обещано или 
се изплаща на комбатанти с подобен 
чин и функции от въоръжените сили 
на тази страна;

• не е нито гражданин на участ-
ваща в конфликта страна, нито жи-
вее на територия, контролирана от 
участваща в конфликта страна;

• не е от състава на въоръжени-
те сили на участваща в конфликта 
страна;

• не е изпратено от държава, коя-
то не участва в конфликта, за изпъл-
нение на официална служба като член 
на нейните въоръжени сили.

По силата на чл. 1, т. 2 като наем-
ник се третира и всяко лице, което:

• е специално наето намясто или 
в чужбина, за да се сражава във въо-
ръжен конфликт или съгласуван акт 

на насилие, насочен към свалянето 
на правителство или подкопаване на 
конституционно установения ред в 
страната, или подравяне на терито-
риалната цялост на една държава;

• взема участие във военните дей-
ствия, ръководейки се предимно от 
желанието за значителна лична об-
лага, и е подтикнато от обещание-
то или заплащането на материална 
облага;

• не е нито гражданин, нито жи-
вее на територията на държавата, 
срещу която са насочени тези дейст-
вия;

• не е от състава на въоръжените 
сили на държавата, на чията терито-
рия са предприети тези действия;

• не е изпратено от държава, коя-
то не участва в конфликта, за изпъл-
нение на официална служба. 

Както при чл. 47 от Допълнител-
ния протокол, и тук е необходимо 
тези условия да бъдат кумулативно 
налични, за да се третира едно лице 
като наемник.

Отчитайки разширеното прилож-
но поле на Конвенцията, във втората 
хипотеза като наемник се третира 
всяко лице, което при всяка друга си-
туация, извън въоръжен конфликт, е 
специално наето на територията на 
страната или в чужбина да участва 
в извършването на съгласувани насил-
ствени действия, насочени към под-
равяне на властта, конституционно 
установения ред или териториалната 
ù цялост. В тази хипотеза е доста-
тъчно обещанието на материална 
облага, независимо от нейното съот-
ношение с възнаграждението, което 
получават въоръжените сили и орга-
ните на вътрешния ред в държавата. 

За разлика от Първия допълни-
телен протокол, който засяга ста-
тута на наемниците във въоръжен 
конфликт, Конвенцията инкримини-
ра като престъпление фактическо-
то участие на наемници във военни 
действия или съгласувани актове на 
насилие, както и вербуването, използ-
ването, финансирането и обучението 
на наемници от всяко наказателноот-
говорно лице. За наказуеми са обявени 
опитът и съучастието в извършване 
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на тези деяния. По силата на Конвен-
цията се създава задължение за дър-
жавите, страни по нея, да въведат 
във вътрешното си законодателство 
промени в тази насока.

Въвежда се изрична забрана за 
държавите да използват наемници в 
случаите на противопоставяне на ле-
гитимно упражняваното неотменимо 
право на народите на самоопределе-
ние, като се въвежда задължение за 
предприемане на превантивни дейст-
вия за недопускане намесата на наем-
ници. Поставя се изрично изискване 
държавите, страни по Конвенцията, 
да предприемат законодателни про-
мени, с които да инкриминарат във 
вътрешното си право наемничес-
твото и свързаните с него дейнос-
ти както по отношение на своите 
граждани, така и по отношение на 
апатриди, които пребивават на тех-
ните територии.

Конвенцията създава задължение 
за страните членки да стартират 
наказателно производство срещу на-
емници, които са идентифицирани на 
тяхна територия, независимо дали са 
целели извършването на насилствени 
действия на тази територия, и задъл-
жение за уведомяване на генералния 
секретар за изхода от това производ-
ство. 

След 2001 г. започва процес на реви-
зия на вътрешното законодателство 
в държави, които имат отношение 
към вербуването, използването и обу-
чението на наемници, включително 
и държави, които не са страна по 
Конвенцията. Например през 2003 г. 
Франция приема закон за изменение 
на наказателния кодекс, с който ин-
криминира наемничесвото и свърза-
ните с него дейности за вербуване, 
използване, финансиране и обучение 
за престъпление, за което предвиж-
да пет години лишаване от свобода и 
75 000 евро глоба.

В изпълнение на Конвенцията Нова 
Зеландия приема специален закон за 
забрана на наемничеството през 2004 
г., който предвижда наказание лиша-
ване от свобода до 14 години за на-
емничество, вербуване, използване, 
финансиране и обучение на наемници. 

В подхода на Нова Зеландия се наблю-
дава разширяване на дефиницията за 
наемници в частта относно личната 
облага, като се допуска възможност 
за наличие и на други мотиви освен 
користния.

По смисъла на закона не се тре-
тират като наемници лица, които са 
от състава на мироопазващи мисии 
на ООН или въз основа на Устава на 
ООН участват в предоставянето на 
хуманитарна помощ, в дейности за 
обезвреждане на мини, когато това не 
са военни действия, и при осъществя-
ване на полицейски функции за защита 
на лицата или собствеността.

Въпреки че Конвенцията не пред-
вижда създаването на мониторингов 
механизъм, през 1987 г. Комитетът 
по правата на човека на ООН съз-
дава де факто такъв, като определя 
специален докладчик за използването 
на наемници като средство за нару-
шаване правата на човека и погазване 
правото на самоопределение. Инсти-
тутът на специален докладчик просъ-
ществува до 2005 г., когато е заменен 
от работна група. За първи специален 
докладчик на Комитета по правата 
на човека е определен Енрике Балес-
терос от Перу, който изпълнява тази 
функция от 1987 до 2004 г. и в периода 
1992 – 2001 г. изготвя редица доклади 
въз основа на информация, предоста-
вена от страните членки. В тях се 
потвърждава консенсусното им мне-
ние за инкриминиране на наемничес-
твото и свързаните с него дейности.

Ефективността на легалната де-
финиция за наемничество също е 
предмет на обсъждане, като се пред-
лага разширяване на нейния обхват в 
няколко насоки: 

• Преди всичко необходимо е де-
финицията да отрази използването 
на наемници при криминални прояви, 
като трафик на хора, оръжие, нарко-
тици, терористични актове, дейст-
вия за дестабилизиране на правител-
ства, насилствено овладяване на при-
родни ресурси, подпомагане на органи-
зираната престъпност.

• Предлага се също ревизия на из-
искването наемникът да не е граж-
данин или резидент на наемащата го 
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държава. В реалния живот се случва 
граждани на държава, страна в кон-
фликта, да бъдат наемани от държа-
вата или частни компании. По сми-
съла на легалната дефиниция те не 
са наемници, но от гледна точка на 
субекта, който ги наема, и целта, за 
която ги наема, те са наемници. 

• Дефиницията следва да отрази 
противоправния характер на наем-
ничеството при всички обстоятел-
ства, включително при прякото или 
опосредственото участие на държа-
вата. В този контекст се поставя 
въпросът за връзката между наемни-
чеството и частните военни компа-
нии и необходимостта от създаване 
на международна правна рамка. Ней-
ната цел е, основавайки се на концеп-
цията за противоправност на наем-
ничеството, да бъдат дефинирани 
минимални международни стандарти 
за регулиране от страните членки 
на дейността на частните военни 
компании/компании за сигурност и 
техните служители, както и да бъде 
създаден международен мониторингов 
механизъм. 

Сериозен проблем се създава по по-
вод ефективността на тази правна 
рамка и нейното прилагане. По данни 
на Работната група относно наемни-
чеството в ООН наказателни про-
изводства за наемничество се водят 
твърде рядко. Процесът срещу наем-
ници в Екваториална Гвинея по повод 
опит за преврат срещу президента 
на страната през 2004 г. е един от 
малкото примери. От гледна точка 
на приложимото право Екваториална 
Гвинея не е страна по Конвенцията 
за борба с вербуването, използването, 
финансирането и обучението на наем-
ници и наемничеството не е обявено 
за престъпление във вътрешното за-
конодателство. Поради тази причина 
в рамките на процеса през 2004 г. са 
повдигнати обвинения за държавна 
измяна, дестабилизиране на властта 
и други тежки престъпления против 
държавата. Този опит за преврат се 
определя от Работната група към 
ООН като емблематичен пример за 
използване на наемници, както и за 
връзката между наемници и частни 

военни компании. Сред арестуваните 
през 2004 г. са установени съсобстве-
ници и настоящи и бивши служители 
на частни военни компании от други 
държави (южноафриканската частна 
военна компания Executive Outcomes, 
Sandline International, Meteoric Tactical 
Systems). През 2008 г. процесът в Ек-
ваториална Гвинея приключва с осъ-
дителни присъди от близо 30 години 
лишаване от свобода, но през 2009 г. 
следва помилване и освобождаване на 
осъдените лица. Освен в Екваториал-
на Гвинея съдебни дела са образувани 
в няколко държави – Великобритания, 
Ливан и Испания.

Работната група относно наемни-
чеството поставя в мониторинговия 
си доклад3 за Екваториална Гвинея въ-
проси, които будят сериозна загриже-
ност и са релевантни към бъдещата 
правна рамка относно международни-
те частни военни компании и компа-
нии за сигурност. Преди всичко про-
блемно е наличието на тесни връзки 
между наемници и частни военни ком-
пани и компании за сигурност, с кое-
то се поставя под съмнение легитим-
ността на тези компании. От друга 
страна, Работната група акцентира 
върху дългосрочния неблагоприятен 
ефект на отслабване на държавната 
мощ и развиване на „зависимост“ на 
държавата в резултат на използване-
то на услуги на международни частни 
военни компании и компании за сигур-
ност. На изследване е подложен до-
говорът между Екваториална Гвинея 
и американската компания Military 
Professional Resources Initiatives (MPRI) 
от 1998 г. за извършване на оценка на 
отбранителните системи и необхо-
димостта от защита на инфраструк-
турата и резервите на страната от 
нефт. Компанията получава отказ 
от Държавния департамент да полу-
чи изискуемия от закона лиценз, за да 
изпълни договора. По-късно, след като 
Компанията предлага да предостави 
обучение за спазване правата на чове-
ка и основните свободи, тя получава 
необходимия лиценз. Според предста-
вители на MPRI Компанията е наета 
от правителството на Екваториал-
на Гвинея, за да предостави обучение, 
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включително по въпросите на пра-
вата на човека и основните свободи 
на въоръжените сили и полицията, 
както и да съветва правителството 
за провежданата в страната зако-
нодателна реформа. Компанията не 
участва в съвместни операции с поли-
цията или въоръжените сили на стра-
ната. Със зачестяването на прояви 
на пиратство по бреговете на Гви-
нея правителството сключва втори 
договор с Компанията за осигуряване 
на бреговата и морската сигурност 
на страната, като договор за охрана 
на плавателни съдове се сключва и с 
израелска частна военна компания.4

В този контекст се поставя въ-
просът за необходимост от дефи-
ниране в международното право на 
частните военни компании и компа-
нии за сигурност и създаване на мини-
мални правни стандарти, с които да 
се регулират. За разлика от наемни-
чеството частните военни компании 
и компании за сигурност не са проти-
воправни, а функционират въз основа 
на действащото вътрешно законода-
телство на държавите, в които са 
учредени. 

Създадената с Резолюция 2005/2 
през 2005 г. Работна група относно 
използването на наемници като сред-
ство за нарушаване правата на чове-
ка и погазване правото на народите 
на самоопределение изготвя проект 
на Конвенция относно частните во-
енни компании и компании за сигур-
ност. Поради големия интерес проек-
тът е поставен на обсъждане в два 
етапа. В първия етап Работната гру-
па се допитва до експертната общ-
ност и академичните среди, както и 
до неправителствени организации, в 
резултат на което са получени над 
400 предложения и бележки. 

Във втория етап чрез съдейст-
вието на върховния представител 
по правата на човека на ООН проек-
тът на Конвенцията е предоставен 
за обсъждане на страните, членки на 
ООН, и правителствени организа-
ции в областта на сигурността. В 
момента по представения проект 
са дали отговор Австралия, Азербай-
джан, Беларус, Канада, Куба, Еквадор, 

Египет, Гватемала, Ливан, Маврита-
ния, Катар, Руската федерация, Сър-
бия, Словения, Южна Африка, Испа-
ния – от името на страните, членки 
на ЕС, Швейцария, Тринидад и Тобаго, 
Великобритания и САЩ. 

Проектът отчита наемничество-
то като международно престъпле-
ние, препотвърждава принципите на 
Римския статут на Международния 
наказателен съд и отговорността на 
всяка държава да осъществява нака-
зателната си юрисдикция спрямо из-
вършителите на международни прес-
тъпления.

Приложното поле на новия проек-
тодокумент е значително по-широ-
ко, тъй като обхваща както ситуа-
циите на въоръжен конфликт, така 
и мирновременното състояние на 
страните.

Правните проблеми, които трябва 
да намерят своето решение, произти-
чат от сложното пресичане на меж-
дународното публично право, меж -
дународното частно право и вътреш-
ното право на страните. 

Ирак е пример, който се разглежда 
в контекста на отслабване на дър-
жавната мощ. След оттеглянето на 
САЩ от страната и предаването 
на сигурността на иракските сили за 
сигурност, които нямат достатъчно 
опит, имат структурни проблеми и 
липса на политически лидери, създали-
ят се вакуум се запълва от растя-
щата роля на частните военни ком-
пании и компании за сигурност. До 
2011 г. по данни на Министерството 
на вътрешните работи в Ирак 117 
компании са лицензирани по реда на 
установената през 2004 г. процедура 
от Временното коалиционно управле-
ние – Меморандум 17. От тях 89 са 
регистрирани в Ирак, а 28 са чуждес-
транни. Общият брой на въоръжени-
те служители в тях е 35 000 души. 
След 2003 г. най-големите клиенти на 
частните военни компании в Ирак 
са Департаментът по отбрана на 
САЩ, Държавният департамент на 
САЩ, както и USAID. Според специ-
алния инспектор по възстановяване-
то на Ирак в периода 2003 – 2008 г. 
77 компании имат директен договор 
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или са подизпълнители по договори с 
Департамента по отбрана, Държав-
ния департамент и USAID. Те изпъл-
няват редица услуги в областта на 
сигурността, като статична сигур-
ност – охрана, ескортиране на физи-
чески лица, охрана на конвои, осигуря-
ване на координация, разузнавателен 
анализ, планиране и консултиране. 

Правителството на Ирак също 
използва частни военно компании 
за предоставяне на услуги, свързани 
със сигурността. Например договора 
между Министерството на транс-
порта на Ирак с G4S за сигурността 
на международното летище в Багдад. 

Първоначално в Ирак оперират 
компании, регистрирани предимно във 
Великобритания, но към 2011 г. тази 
тенденция се обръща в полза на ком-
пании, регистрирани в Ирак. За тях 
обаче е характерно, че са регистри-
рани в Ирак, но са собственост на 
чуждестранни лица и се управляват 
от чуждестранни лица, като Sabre 
International. По отношение на граж-
данството на служителите от 35 000 
служители 23 160 са иракски граждани, 
а 12 672 чуждестранни, като се на-
блюдава тенденция към увеличаване 
броя на наетите иракски граждани. 
В Афганистан през 2009 г. е конста-
тирана обратна зависимост – превес 
на чуждестранни служители (85% от 
общия брой на служителите в частни 
военни компании в Афганистан).

При някои договори между част-
ни военни компании и Държавния 
департамент на САЩ 89% от нае-
тите служители са граждани на тре-
ти страни – Фиджи, Непал, Южна 
Африка, Шри Ланка, Уганда, Перу и 
др. Между 2009 – 2010 г. се наблюда-
ва тенденция за намаляване броя на 
иракчаните, наети от частни компа-
нии, сключили договор с Департамен-
та по отбрана на САЩ. През 2010 г. 
те са едва 113 души, или 1% от слу-
жителите в тези компании.5 Другите 
частни компании наемат предимно 
иракчани.

Като опит за противодействие 
на отслабването на държавната мощ 
и развиването на зависимост при из-
ползването на международни частни 

военни компании и компании за сигур-
ност в проекта на Конвенцията се 
предвижда забрана за приватизиране 
и аутсорсване на определени функции 
на държавата, съвместими с принци-
па за държавен монопол над легитим-
ното използване на сила. Тези функции 
отново не са изчерпателно изброени, 
но изрично са посочени основните: 
пряко участие във военни действия, 
водене на война и/или военни опера-
ции, лишаване от свобода, правотвор-
чество, шпиониране, разузнаване, 
трансфер на информация с военно и 
полицейско предназначение или отна-
сяща се до сигурността, употреба 
и други дейности, свързани с оръжия 
за масово унищожение, полицейски 
правомощия, особено правомощия за 
арест и задържане, включително про-
веждане на разпит на задържан, как-
то и други функции, които държавата 
смята като такива.

По смисъла на Конвецията между-
народните частни военни компании и 
компании за сигурност се дефинират 
като корпоративни субекти, които 
предоставят възмездно военни услу-
ги и/или услуги в сферата на сигур-
ността посредством физически и/или 
юридически лица. 

Дефинирането на военни услуги не 
е изчерпателно, предоставена е въз-
можност за включването на всяка ус-
луга, свързана с изрично посочените в 
определението. Под военни услуги се 
визират специализирани услуги, свър-
зани с военни действия: стратегичес-
ко планиране, разузнаване, предвари-
телно разследване, въздушно, морско, 
сухопътно разузнаване, различни ви-
дове летателни операции, включи-
телно безпилотни, спътниково прос-
ледяване, различни видове пренос на 
информация с военно предназначение, 
оказване на материална и техническа 
помощ на въоръжените сили и други, 
свързани с това, дейности. 

Услугите в областта на сигурност-
та се определят като въоръжена
охрана или защита на сгради, съоръже-
ния, имущество и лица, трансфер на 
информация с полицейско предназна-
чение или свързана със сигурност та, 
разработване и въвеждане на мерки 
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за информационна сигурност и други, 
свързани с това, дейности. 

Конвенцията дефинира и поняти-
ята „експорт на услуги“ и „импорт 
на услуги“. Под експорт на услуги се 
има предвид експорт на военни и/или 
услуги в областта на сигурността 
от държавата, в която е регистри-
рана частната военна компания, или 
държавата, в която е седалището на 
компанията. 

Като импорт на военни услуги и 
услуги в областта на сигурността се 
разглеждат услугите, които се пре-
доставят от компания, регистрирана 
в друга държава. 

По отношение отговорността на 
държавата в Конвенцията са предви-
дени следните субекти: 

• договарящи държави – държави, 
които директно сключват договори 
с частни военни компании и компа-
нии за сигурност за предоставяне на 
услуги, включително в хипотезите на 
подизпълнители;

• държава на действие – държава, 
на чиято територия функционират 
частните военни компании;

• местна държава – държава, чи-
ято националност е юридическото 
лице, държавата по месторегистра-
ция на юридическото лице или дър-
жавата, в която се намира неговото 
седалище или основен предмет на дей-
ност;

• трета държава – държава, коя-
то не е държава на действие, мест-
на държава или договаряща държава, 
чиито граждани се наемат като слу-
жители в частни военни компании и 
компании за сигурност. 

Приложното поле на Конвенция-
та спрямо субектите обхваща как-
то държавите като субект на меж-
дународното публично право, така и 
междуправителствените организации 
в рамките на тяхната компетент-
ност. Спрямо предметния обхват 
Конвенцията намира приложение във 
всяка ситуация, независимо дали е ква-
лифицирана като въоръжен конфликт. 

В съответствие с принципите на 
международното право държавата 
е отговорна за дейността на част-
ните военни компании и компании 

за сигурност, регистрирани на нейна 
територия или упражняващи дейност 
под нейна юрисдикция независимо от 
наличието или липсата на договорни 
отношения.

Също така всяка държава, която 
сключва договор с частна военна ком-
пания, трябва да гарантира, че служи-
телите на компанията са обучени и 
спазват нормите на международната 
закрила на правата на човека и меж-
дународното хуманитарно право.

Конвенцията предвижда изрична 
забрана за сключване на договор с 
предмет функциите на държавата, 
които не подлежат на делегиране или 
аутсорсване.

Въвежда се задължение всяка дър-
жава да регламентира във вътреш-
ното си право със закон процедурата 
за сключване на договор с частни во-
енни компании и компании за сигур-
ност, процедурата за предоставяне 
на лицензия, за експорт и импорт на 
служители и услуги, ефективен мит-
нически контрол и други форми на 
контрол на експорта/импорта и ре-
експорта/реимпорта на оръжие, из-
ползвано от частни компании. Всяка 
държава в съответствие с вътреш-
ното си законодателство трябва да 
предвиди пълна или частична забрана 
за делегиране или аутсорсване на во-
енни услуги и услуги в сигурността. 

В съответсвие с принципа за вър-
ховенство на закона всяка държава, 
страна по договор, трябва да гаран-
тира, че частните компании, персо-
налът и структурите им, свързани с 
тяхната дейността, функционират 
въз основа на легитимно прието за-
конодателство, съответстващо на 
международната закрила на правата 
на човека и хуманитарното право. 

Всяка държава, страна по договор, 
трябва да гарантира посредством 
приемането на законодателни, адми-
нистративни и други мерки, че част-
ните компании и техният персонал 
ще бъдат държани отговорни за на-
рушаването на нормите за защита 
правата на човека и международното 
хуманитарно право. 

Всяка държава, страна по договор, 
трябва да гарантира, че всеки дого-
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вор или споразумение е в съотвествие 
с международното право и законода-
телството на местната държава, 
договарящата държава, държавата 
на действие и трети държави, чиито 
граждани са наети като служители 
от частната компания. 

В съотвествие с принципа за държа-
вен суверенитет Конвенцията пред-
вижда задължение държавите да га-
рантират, че международните част -
ни военни компании и компании за 
сигурност и техните служители при 
никакви обстоятелства не осъщест-
вяват дейности, с които да застра-
шават суверенитета и териториал-
ната цялост на друга държава, както 
и да не нарушават принципите на 
добросъседство и ненамеса във въ-
трешните работи, а също и правото 
на самоопределение на народите. 

Конвенцията възлага като отго-
ворност на всяка държава да пред-
види във вътрешното си право ред 
за подвеждане под отговорност на 
частните военни компании и ком-
пании за сигурност и техните слу-
жители при нарушаване на между-
народното хуманитарно право и 
международните норми за защита 
правата на човека. Отговорност на 
държавата е да гарантира, че част-
ните компании на нейна територия 
не осъществяват подобни дейности. 
Конвенцията предвижда подвежда-
нето под наказателна отговорност 
на служителите на компаниите, как-
то и на висши държавни служители 
и не допуска уговарянето на клаузи 
за имунитет в договорите, каквато 
практика съществува. 

Конвенцията предвижда промяна 
и в правилата за използване на сила, 
които държавата трябва да създаде. 
Въвежда се забрана служителите на 
частни военни компании и компании 
за сигурност да участват пряко в 
бойни действия, терористични акто-
ве или военни действия, насочени към 
сваляне на правителство, промяна 
на международно признати държав-
ни граници, поразяване на граждански 
цели и причиняване на непропорцио-
нална вреда. Създаването на законови 
и административни мерки за функ-

циониране на забраната е отговор-
ност на всяка държава. 

Във вътрешното си право държа-
вите, страни по Конвенцията, тряб-
ва да предвидят съответно лицензи-
онни и разрешителни режими за съз-
даването и функционирането на меж-
дународни частни военни компании 
и компании за сигурност, както и да 
определят основания и ред за реали-
зиране на наказателна отговорност.

За разлика от нормативната уред-
ба на наемничеството се предвижда 
създаването на мониторингов меха-
низъм: Комитет относно регулиране, 
наблюдение и мониторинг на частни-
те компании, към който да се поддър-
жа международен регистър на част-
ните военни компании и компании за 
сигурност. 

Този опит на ООН за създаване на 
конвенция за определяне на минимал-
ни международни стандарти за регу-
лиране дейността на международни 
частни военни компании и компании 
за сигурност все още не е получил 
последващо развитие. 

Независимо от факта, че Конвен-
цията за частните военни компании 
и компании за сигурност все още е 
само проект, редица държави пред-
приемат промени във вътрешното 
си законодателство, с които да регу-
лират дейността на тези компании, 
като въвеждат регистрационни и ли-
цензионни режими за функциониране и 
механизми за контрол. С промените 
държавите се опитват да постигнат 
по-голяма обективност и прозрач-
ност на компаниите и да гаранти-
рат спазването на международните 
норми за защита правата на човека и 
международното хуманитарно право. 

Държавите от Балканския регион, 
заявили промени във вътрешното си 
право, регламентиращи дейността на 
частните военни компании и компа-
нии за сигурност и гарантиране на 
международната закрила на правата 
на човека, са България, Сърбия, Босна 
и Херцеговина, Гърция и Румъния. 

През 2004 г. България приема Закон 
за частната охранителна дейност, 
който урежда обществените отно-
шения, свързани с частна охранител-
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на дейност на обекти, мероприятия 
и лица, както и техните права и за-
конни интереси от противоправни 
посегателства. Законът има тесен 
предметен обхват и не се предвиж-
да възможност за осъществяване на 
други дейности в широкия спектър 
на услуги, предоставяни от частни 
военни компании и компании за си-
гурност. Законът предвижда адми-
нистративно регулиране и осъщест-
вяване на контрол над субектите, 
осъществяващи частна охранителна 
дейност. По смисъла на българското 
законодателство частна охранител-
на дейност в България се осъществя-
ва само от търговци, регистрирани 
по Търговския закон или по законода-
телството на държава, членка на Ев-
ропейския съюз. 

Въведен е лицензионен режим за 
осъществяване на частна охранител-
на дейност. Тя може да включва лична 
охрана на физически лица, охрана на 
имуществото на физически или юри-
дически лица, охрана на мероприятия, 
охрана на ценни пратки и товари, са-
моохрана на имуществото на търго-
вци или юридически лица.

България е страна по международ-
ните конвенции за защита правата 
на човека, Европейската конвенция за 
защита правата на човека, Римския 
статут на Международния наказате-
лен съд и спазва нормите на междуна-
родното хуманитарно право. 

Босна и Херцеговина няма специа-
лен закон, третиращ частните воен-
ни компании и компании за сигурност. 
Държавата гарантира защитата на 
правата на човека чрез присъединява-
нето си към универсалните междуна-
родни документи, Европейската кон-
венция за защита правата на човека и 
включване на съответни разпоредби в 
Конституцията на страната. 

Сърбия инкриминира дейността
на частните военни компании и ком-
пании за сигурност, като приема ня-
колко закона: Наказателен кодекс, За-
кон за отговорност на юридическите 
лица за криминални престъпления, За-
кон за организацията и правомощия-
та на државните органи за борба с 
организираната престъпност, коруп-

цията и други тежки престъпления, 
Закон за конфискуването на имущес-
тво, придобито от престъпления, и
Наказателно-процесуален кодекс. Сър-
бия предвижда наказателна отговор-
ност и възможност за образуване на 
наказателно производство в държав-
ните съдилища и за престъпления, из-
вършени в чужбина от сръбски граж-
дани и юридически лица, регистрирани 
в страната. 

Румъния инкриминира наемничес-
твото в Наказателния кодекс, като 
предвижда специални състави за во-
енни престъпления и престъпления, 
извършени от цивилни лица. През 
2003 г. е приет Закон за сигурността 
на имуществото и ценностите и ох-
рана на лица, което се осъществява 
посредством специални сили и сред-
ства. Сигурността на имущество-
то и ценностите се осигурява срещу 
престъпни посегателства, застраша-
ващи правото на собственост и ма-
териалното съществуване на блага-
та. Охраната на лица е насочена сре-
щу всяко враждебно действие, което 
може да представлява заплаха за жи-
вота, физическата неприкосновеност 
и здравето на отделния индивид. За-
конът предвижда възможност тези 
дейности да се осъществяват от 
военни и цивилни власти, както от 
специализирани органи на държавната 
администрация, така и от специали-
зирани частни компании за сигурност 
и защита. Законът съдържа специална 
глава, в която регламентира възмож-
ностите за предоставяне на сигур-
ност и охрана от частни компании. 
Подобно на българския Закон за част-
ната охранителна дейност и тук за 
упражняването на дейност са необ-
ходими търговска регистрация и по-
лучаване на лиценз. Законът изрично 
дефинира и предмета на действие на 
специализираните частни компании 
за сигурност. Те могат да осъщест-
вяват една или няколко от следните 
дейности: услуги по предоставяне на 
сигурност на имущество и ценности 
и консултантска дейност във връзка 
с тях, услуги по осъществяване на си-
гурност при транспортиране на ва-
жни вещи и ценности и консултант-
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ска дейност, спезиализирана лична 
охрана и консултантска дейност във 
връзка с нея. 

Друга инициатива в рамките 
на ООН за създаване на минимални 
международни стандарти за регули-
ране дейността на частните военни 
компании и компании за сигурност 
е разработването и приемането на 
Документа от Монтрьо относно 
международните правни задължения и 
добри практики във връзка с функцио-
нирането на частни военни компании 
и компании за сигурност по време на 
въоръжен конфликт през 2008 г. от 
Общото събрание на ООН.6 Той е раз-
работен по инициатива на правител-
ството на Швейцария и Междуна-
родния комитет на Червения кръст. 
В него са предвидени две части: сис-
тематизиране на задълженията на 
държавите според международното 
хуманитарно право и защитата на 
правата на човека и обобщаване на 
над 70 добри практики, които имат 
за цел да подпомогнат държавите 
за спазване на международните раз-
поредби. За разлика от проекта на 
Конвенция относно частните военни 
компании и компании за сигурност, 
който би следвало да се прилага как-
то при въоръжен конфликт, така и в 
мирно време, Документът от Мон-
трьо обхваща единствено ситуации-
те на въоръжен конфликт, като от-
чита използването на частни военни 
компании и компании за сигурност от 
отделни физически лица, юридически 
лица и органи на държавно управление. 

Въз основа на тази инициатива, от-
ново под егидата на правителството 
на Швейцария и със сътрудничество-
то на Международния комитет на 
Червения кръст и Центъра в Женева 
за демократичен контрол над въоръ-
жените сили, се разработва и влиза 
в действие Международен кодекс за 
поведение на частните субекти, пре-
доставящи услуги в сферата на сигур-
ността.7 Кодексът е подписан на це-
ремония в Женева през 2010 г. от 58 
частни компании за сигурност от 15 
държави. В този случай, за разлика от 
инициативите на ООН, насочени към 

отговорността на държавата като 
основен субект на международното 
публично право, вниманието е насоче-
но към частните субекти – юридиче-
ски лица, които имат за предмет на 
дейност предоставянето на услуги в 
сферата на сигурността. Основната 
цел е да се изяснят международните 
стандарти за функциониране на част-
ната индустрия за сигурност. Присъ-
единяването към тази инициатива е 
значително по-леко като процедура, 
а участието е свързано с възприема-
нето на добри практики. Този гъвкав 
подход се оказва много по-ефективен 
и набира членове от различни части 
на света: 58% от компаниите, или 
общо 413, са регистрирани в Европа, 
от тях – 208 в Обединеното крал-
ство, 11 във Франция, 13 в Германия.

От Балканския регион към Меж-
дународния кодекс за поведение са се 
присъединили двадесет и една компа-
нии, регистрирани в Гърция, по една 
компания, регистрирана съответно в 
Хърватска, Словения и Румъния, де-
сет компании, регистрирани в Турция. 
От България към инициативата се 
присъединяват две частни компании 
за сигурност, регистрирани в Благоев-
град и Дупница, с предмет на дейност 
човешки ресурси, а собствениците им 
са гръцки граждани. Към инициатива-
та няма присъедилини се компании, 
регистрирани в Сърбия. За разлика от 
другите балкански държави Сърбия и 
Черна Гора присъстват като държа-
ви, на чиято територия оперират 
частни компании, регистрирани в Ун-
гария, Франция и Русия. 

Широкото участие на частни 
компании за сигурност в инициати-
вата на Международния кодекс за 
поведение, от една страна, и пред-
пазливото участие на държавите в 
разработването и приемането на 
международни норми за регулирането 
на частните компании за сигурност, 
от друга, може да бъде обяснено с 
отслабващата роля на държавата, 
нежеланието за поемане на отговор-
ност и засилване на тенденцията за 
зависимост на държавата от част-
ните компании.

Б
А

Л
К

А
Н

И
ТЕ

 Д
Н

Е
С



72

____________
1 А/35/793.
2 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.

aspx?s rc=TREATY&mtdsg_no=XVIII -
6&chapter=18&lang=en

3 A/HRC/18/32/Add.2.
4 Official Website of the Republic of 

Equatorial Guinea, 26 January 2009. http://
ciber.jp/q=node/265.

5 Schwartz, M. The Department of Defense’s 
Use of Private Security Contractors in Afghanistan 
and Iraq: Background, Analysis, and Options for 
Congress. Congressional Research Service Report 
for Congress, 21 February 2011, pp. 12 – 13.

6 A/63/467–S/2008/636.
7 International Code of Conduct for Private 

Security Services Providers. http://www.icoc-psp.org/

Б
А

Л
К

А
Н

И
ТЕ

 Д
Н

Е
С



73

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, ЛИДЕРСТВО

Трансформацията на въоръжени-
те сили е стратегическа кате-
гория. Тя е процес, който удо-

влетворява нуждите от адаптиране 
на военния инструмент на държава-
та към значимите, по-важните про-
мени в стратегическите условия на 
средата за сигурност. Ако се ориен-
тираме по обективната за нас колек-
тивна отбрана, трансформацията на 
въоръжените ни сили се оказва непо-
средствено свързана с въпросите на 
коопериране и сътрудничество с дру-
гите страни за едновременно техно-
логично развитие, създаване на нови 
оперативни концепции и нови органи-
зационни структури, които в своята 
съвкупност водят до изграждането 
на нови способности, ангажирани с 
предизвикателствата на деня и по-
важното – водещи до постигане на 
стратегическите цели на всяка от-
делно взета държава.

Стратегическият контекст на 
трансформацията я поставя в про-
дължителни времеви рамки и я насоч-
ва към повишаване ефективността 
на системата за отбрана на страна-
та. Издига се въпросът за оператив-
ната съвместимост на въоръжените 
сили на страните членки на НАТО 
под натиска на най-трудните условия 

на съревнование и антагонизъм. При 
това водеща роля за постигането на 
конкретни практически резултати 
от трансформацията играе надпрева-
рата в информационните технологии, 
които определят достъпа до инфор-
мация и възможността за вземане на 
бързи решения за използване на едни 
от най-интензивните и изменчиви 
фактори на управлението. 

Що се отнася до основните фак-
тори, влияещи върху процеса на тран-
сформация, трябва да се вземат под 
внимание движещите сили на проме-
ните в цялото общество, характерис-
тиките на въоръжената борба и ни-
вото на съществуващите заплахи, на-
пример тероризмът, оръжията за ма-
сово унищожение, кибератаките и др.

Всъщност основната идея, акти-
визираща факторите на трансфор-
мацията, се корени в осигуряването 
на технологична достъпност до цен-
ната информация за развитието на 
различните общества. Не става дума 
само за чисто военната информация 
в системата за сигурност, защото 
тази система осигурява условия за 
икономическа активност на гражда-
ните и инвестиции. Необходимо е по-
широко анализиране на възможните 
рискове в мениджмънта на кризисни-

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ 
СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА

ЗА СИГУРНОСТ
Полковник доц. д-р Георги Димов

Georgi Dimov. TRANSFORMATION OF THE ARMED FORCES
IN THE CONTEMPORARY SECURITY ENVIRONMENT

Abstract: The transformation is a process that meets the need to adapt to the changes of 
the security environment, with new capabilities and to allow the pursuit of strategic interests.

Keywords:  military transformation, operational interoperability, modernization of the 
Armed forces.

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, С

ТРА
ТЕ

ГИ
И

, Л
И

Д
Е
РС

ТВО



74

те ситуации за осигуряване на ефек-
тивност при разходване на ресурси за 
сигурност и отбрана.

Развитието на системата за ко-
лективна отбрана предявява конкрет-
ни изисквания към въоръжените сили 
на страните членки на НАТО. Редица 
документи на Съюзното командване 
по трансформацията (АСТ – Allied 
Command Transformation) разкриват 
ценностната система и намеренията 
за усъвършенстване и балансиране на 
усилията на страните членки, с мини-
мум 5-годишен хоризонт. 

Важно е да се знае, че тези изисква-
ния не са адресирани пряко към систе-
мите за отбрана на отделните стра-
ни. С други думи, трансформацията 
на въоръжените сили често пъти се 
възприема като инициатива на НАТО, 
предвид факта, че принципно всички 
нови концепции и технологични зада-
ния за изграждане на нови военни спо-
собности имат за своя основа голе-
мия набор от задачи на Съюза. Целта 
е Алиансът, който включва едни от 
най-развитите страни в света, да 
поддържа превес над потенциалните 
източници на заплаха чрез материали-
зиране на технологичния напредък на 
обществата, които представлява на 
международното поле за гарантиране 
на сигурност. 

Но колкото и да се третира те-
мата в контекста на системата за 
колективна отбрана, тя остава с 
препоръчителен характер за отделно 
взетата страна и не може да изведе 
трансформацията на въоръжените 
сили от нейната национална приро-
да, от традициите и обществените 
нагласи към механизмите за гаранти-
ране на сигурност и най-вече от ико-
номическия потенциал на страната 
като материална сила за реализиране 
на усилията, задвижващи този процес 
напред във времето. Следователно 
от гледна точка на системата за ко-
лективна отбрана трансформацията 
на въоръжените сили формира различ-
ни цели в политиките за отбрана на 
различните държави членки на Съюза. 

За едни целта е по-скоро модерни-
зация на въоръжените сили, която се 
разбира като изцяло нови технологии, 

нови концепции и нови организационни 
единици, а за други целта се ангажи-
ра с оперативната съвместимост, в 
смисъл може и стара техника, която 
да се вписва в съществуващите кон-
цепции за използване на военни сили 
и да е разпознаваема в организацио-
нен план, като управление, логисти-
ка и комуникации. Затова е важно за 
развитието на една страна членка на 
военен съюз да поддържа постоянен 
дебата за трансформацията на въ-
оръжените си сили и оперативната 
съвместимост с останалите съюзни-
ци или партньори. В противен случай 
отделни решения могат да ограничат 
хоризонта на трансформационния 
процес за сметка на моментното 
състояние, свързано с удовлетворява-
нето на някое, дори не на всички от 
многото изисквания за осигуряване и 
поддържане на оперативна съвмести-
мост на наличните военни способно-
сти на страната със способностите 
на другите държави членки. По този 
начин се внасят диспропорции в пла-
новете и програмите, включително 
на държавно равнище, които напред 
във времето могат да струват пре-
калено скъпо на обществото.

Целта на настоящата статия е да 
развие смисловото значение и съдър-
жанието на трансформационния про-
цес за въоръжените сили в контекс та 
на новите рискове и заплахи.

В съвременната среда на сигурност 
прави впечатление доста по-честото 
използване на военния инструмент, 
представен в спектъра от обединени 
въоръжени сили на коалиция или съюз, 
през формированията на една страна 
до нововъзникналите „частни армии“ 
за разрешаване на множество социал-
ни, религиозни и дори личностни про-
тиворечия. Това е свързано с употре-
бата на оръжия в населените места, 
по протежение на транспортните 
комуникации и в районите с наличие 
на критична инфраструктура, къде-
то е характерно функционирането на 
множество граждански организации. 
Ето защо комбинацията от военни и 
невоенни източници на информация и 
способности за защита на национални-
те интереси може да се приеме за кон-
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центриран израз на трансформацията 
на въоръжените сили и насока за мо-
дернизация на системата за отбрана 
на страната. 

В частност може да се разглеждат 
плановете за модернизация на въоръ-
жените сили, без това да се ангажира 
с необходимата степен на достовер-
ност и стратегическа перспектива. 
Но ако все пак трансформацията на 
въоръжените сили се свърже с тях-
ната модернизация, това означава, че 
акцентът се поставя върху начина 
за осъществяване на промените, без 
да се поддържа непрекъсната връзка 
с целите на трансформационния про-
цес. Моделът се опростява и проце-
сът се свежда до механично свързване 
на новите технологии с концепциите 
за прилагане на сила и организацион-
ните структури, което само по себе 
си е усъвършенстване на съществу-
ващите оперативни способности. За 
предпочитане е трансформационният 
процес да не се отделя от системата 
за отбрана на страната, защото в 
такъв случай въоръжените сили могат 
да се развиват в тясна връзка с пре-
обладаващите обществени отношения 
на развитие.

Може да се анализира връзката 
между трансформацията на въоръже-
ните сили и оперативната им съвмес-
тимост. Тя на пръв поглед е пряка 
в процеса на управление и косвена в 
начините за постигане на конкретен 
резултат. Това изключва възмож-
ността за използване на елементарни 
подходи за нейното изучаване и при-
лагане в практиката. Необходимо е 
да се поддържат единомислие на по-
литико-военно равнище и постоянен 
процес за вземане на стратегическо 
решение, ангажиран с трансформация-
та на въоръжените сили на страна-
та. Освен това съществуват редица 
усложняващи обстоятелства, които 
увеличават субектите и връзките 
между тях в рамките на общата по-
литика за развитие на страната и 
баланса в системата за национална 
сигурност, позволяващ поддържането 
на подходящи за колективните дейст-
вия военни способности. 

Концепцията за интелигентна 

отбрана и инициативата за свърза-
ност на силите позволява процесът 
за трансформация на въоръжените 
сили на НАТО да бъде разслояван 
технологично и управленски или реги-
онализиран в пространствено отно-
шение. С цел активиране на процеса 
на трансформация и намаляване на 
различията между страните членки в 
Съюза се предлагат механизми за ба-
лансиране на техните възможности и 
амбиции.

Анализът на съществуващите до-
кументи дава основание да се вклю-
чат в общата схема на процеса на 
трансформация на въоръжените сили 
плановете и програмите за тяхна-
та модернизация и оперативната 
съвместимост като императив на 
оперативните способности, които 
изграждат и трябва да поддържат 
и развиват. В такава схема зависи-
мостта може да е пряка между транс-
формацията и модернизацията на въ-
оръжените сили и на свой ред между 
модернизацията и оперативната съв-
местимост. 

По ред специфични за въоръжените 
сили причини следва да се формулират 
конкретни задачи на стратегическо 
ниво на управление, чието изпълнение 
може да разчита на определени нацио-
нални ресурси и да доведе до постига-
не на целите на трансформационния 
процес и критериите за оперативна 
съвместимост в ясни времеви рамки. 
Всяко отлагане във времето или лип-
са на осигуряване застрашава способ-
ностите за гарантиране на съюзните 
ангажименти и намалява ефектив-
ността на националната система за 
отбрана. Без формулирани задачи за 
трансформация на въоръжените сили 
се изгубва контролът върху процеса 
и отговорностите за важните резул-
тати, ориентирани към бъдещето, 
остават без адрес.

Трансформацията разчита на но-
вите технологии. Технологичното об-
новление обаче е само един от елемен-
тите на модернизацията. Необходима 
е и промяната в мисленето, която 
да доведе до смяна на приоритетите 
и до воля за постигането на конкре-
тен резултат. Другото е само пред-
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поставка за успешна трансформация 
със съмнителна, често пъти рискова 
перспектива. Причината за това се 
корени във факта, че въоръжените 
сили са свързани с войната, която е 
израз на специфично обществено пове-
дение. В този смисъл технологиите са 
индикатор за обществените проме-
ни, но също така са и резултат от 
постигнатото културно равнище на 
обществените отношения. Затова 
трансформацията на въоръжените 
сили следва да бъде разбрана като ди-
намичен и комплексен процес на взаи-
модействие и координация в рамките 
на целенасочен процес на вземане на 
решение, постоянно контролиран на 
всички нива на управление. 

Във връзка с управленския модел 
трансформацията е характерна със 
своите цикличност и прогностич-
ност, свързани с развитието на кон-
цепциите и организационните струк-
тури. Тоест към обективно развива-
щите се технологии трябва да бъдат 
приведени в съответствие оператив-
ните концепции и организационните 
форми, за да се създадат условия за 
появата на способности с ново ка-
чество.

Направеният теоретичен анализ 
показва, че разбирането за трансфор-
мация на въоръжените сили се осно-
вава на:

– начина на адаптиране на въоръ-
жените сили чрез промени в модела 
на функциониране на системата за 
командване и управление, отчитайки 
промените в характеристиките на 
средата за сигурност;

– повишаване на ефективността 
на системата за отбрана на страна-
та чрез поетапно и продължително 
обновление на военната инфраструк-
тура, усъвършенстване мениджмън-
та на отбранителните ресурси, тях-
ното планиране, програмиране и фи-
нансиране, фокусирано върху отбрани-
телните способности;

– определяне и управление на ефек-
тите от технологичните иновации 
и преструктуриране на въоръжените 
сили във връзка с насищането им с 
информационни технологии по начин, 
който може да гарантира съвместно 

използване на войски и сили в много-
национални съюзни операции.

Действията в такава посока пред-
полагат намаляване на формирования-
та по количество и мащаб за сметка 
на увеличаване на тяхната съвмес-
тимост, автономност, огнева мощ, 
готовност за решаване на различни 
задачи и поддържане на мрежово ори-
ентирано командване и управление в 
операциите. Следователно резулта-
тите трябва да заличат разликите в 
използваните платформи по пътя на 
вграждане и унифициране на елементи 
от комуникационно-информационни-
те системи с възможности за препо-
криване, надграждане и обединяване в 
общо информационно пространство. 

Тъй като по принцип управлението 
формира вертикални и хоризонтални 
потоци от информация, то вслед-
ствие на системна предопределеност 
е необходимо за целите на трансфор-
мацията да се поддържат актуални 
и работещи връзки между доктрини-
те на различните управленски нива 
(стратегическо, оперативно и так-
тическо). На свой ред логично следва 
да се осигури синхрон между струк-
турите и организационните единици 
и не на последно място – свързаност 
на бюджета и плана за модернизация. 
Всяко прекъсване на очертаните за-
висимости спира трансформационния 
процес и се налага вземането на ново 
решение. 

Често трудно се приемат и из-
ползват подходящи модели на упра-
вление, отговарящи на много и разно-
образни изисквания, които поддържат 
работещ процеса на трансформация 
на въоръжените сили в неговата ця-
лост и непрекъснатост и осигуряват 
реализиране на усилията. Практиката 
показва, че се предпочитат отделни, 
прости схеми на управление, кои-
то чрез компилация се представят 
в една или друга системна форма. 
Резултатите могат да имат общи 
черти с целите на трансформацията 
на въоръжените сили, но в никакъв 
случай не отговарят на нейния сми-
съл. Не се предполага гъвкавост на 
системата за командване и управле-
ние и се намалява адаптивността на 
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войските и силите спрямо промените 
в условията за тяхното използване. 
Поддържат се ниски нива на амбиция 
и невъзможност за преструктурира-
не. Губят се способности. По този 
начин можем да станем свидетели 
на значителни разходи в определена 
организационна единица, без това да 
доведе до измерим резултат в способ-
ностите за отбрана или да се иконо-
мисат средства, които на общия фон 
на разходите да не представляват 
значим ресурс, но да блокират важни 
процеси и дейности за поддържането 
на определени способности и да сни-
жат ефективността на управление-
то по нива и като цяло.

Именно в това се коренят основ-
ните проблеми на трансформацията 
на въоръжените сили у нас и се тър-
сят аргументи за повечето решения 
с предначертано неблагополучен ре-
зултат в подчинените управленски 
структури. Ако такъв модел на по-
ведение не премахне отговорности-
те за забавеното развитие на въоръ-
жените сили, обикновено се използ-
ват аргументи от външен характер, 
било то икономическа криза, поли-
тически натиск и др. Същевременно 
се затруднява изпълнението на ан-
гажиментите на страната ни към 
системата за колективна отбрана. 
Оперативната съвместимост и раз-
ходите за отбрана като процент от 
брутния продукт на страната са ус-
ловията, които трябва да бъдат га-
рантирани за какъвто и да е принос 
към общите усилия на Съюза. И в 
единия, и в другия случай или дори при 
комбинация от аргументите на два-
та модела на поведение се демонс-
трират слабости в системата за уп-
равление, които накъсват, забавят и 
изолират процеса на трансформация 
на въоръжените сили в рамките на 
ведомствените решения. Нарушават 
се същностните характеристики на 
този процес, който може да същест-
вува в рамките на общата политика 
за развитие на страната, и се пре-
небрегва ролята на системата за 
отбрана на страната. При такива 
обстоятелства не се печели ефек-
тивност в мениджмънта на ресурси-

те за отбрана, а държавата разход-
ва средства, без това да дава ясна 
представа за поддържаните военни 
способности. 

Основната цел на трансформа-
цията е да се създадат нови военни 
способности, които да позволят на 
въоръжените сили да водят разно-
образни операции по време на въо-
ръжен конфликт. В концепцията на 
НАТО целта на трансформацията е 
да изгради въоръжени сили, които са 
готови да осигурят:

– възможност за действие в съв-
местни многонационални операции;

– информационно превъзходство 
както в събирането и оценката на 
информацията, така и при нейното 
разпространение и защита;

– експериментиране и използване 
на нови оперативни концепции, нови 
способности и нови структури по 
време на подготовката за действие 
в различни сценарии чрез симулации и 
учения;

– синхрон за адаптиране на налич-
ните способности към новите опера-
тивни изисквания и модернизация на 
въоръжените сили.

Посочените изисквания към въо ръ -
жените сили изглеждат твърде общи, 
но тяхното предназначение е да бъ-
дат възприети и конкретизирани в 
съдържанието на стратегията на 
всяка отделно взета страна член-
ка на НАТО (за България това е 
Националната отбранителна стра-
тегия). По този начин сложният про-
цес на трансформацията придобива 
конкретни измерения, акцентира вър-
ху вземането на стратегически реше-
ния и поддържа реализма на планове-
те и програмите. Очертават се три 
групи показатели, които да бъдат из-
ползвани за контрол на процеса. На 
първо място, след като изискванията 
на НАТО трябва да бъдат конкре-
тизирани в съзвучие с националните 
цели и амбиции, е групата показатели, 
формиращи нивото на поддържаната 
военна култура. На второ място е 
групата показатели, определящи със-
тоянието на плановете за изграждане, 
подготовка и използване на въоръже-
ните сили. На трето място безуслов-
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но са показателите, определящи при-
добиването на нови способности.

Отношенията при съществуване 
и промяна на въоръжените сили се 
вписват в културната палитра на об-
ществото като цяло и поради това 
те са част от развитието на страна-
та. Ето защо е важно да се отчитат 
ефектите на отбранителната поли-
тика и начина, по който те са били 
постигнати. В контекста на транс-
формацията такъв анализ е необхо-
дим. Той е базов за всички оценки и 
мерило за реализма на преследваните 
цели. Често у нас се допускат оценки 
на базата на минали и несъществува-
щи обстоятелства, субективни ста-
новища и различни интереси. Затова 
„военните“ отношения не бива да се 
извеждат в самостоятелен формат 
и да се изследват откъснато от об-
ществените отношения като цяло. 

Добра представа за нивото на во-
енната ни култура може да се добие 
от поддържаните програмни докумен-
ти, връзките между тях, съдържание-
то на мисиите и задачите на отдел-
ните структурни единици в общото 
понятие „въоръжени сили“ и постиг-
натите резултати. Това е предста-
вата за поддържания капацитет за 
защита на националните интереси и 
условията на войсковия живот.

Налага се изводът, че за да се го-
вори за трансформация на въоръже-
ните сили в развитие, е необходимо 
да се съхрани и гарантира изпълнение-
то на мисиите на въоръжените сили 
като отправна точка на промяната 
и да се полагат непрекъснати усилия 
за повишаване на ефективността на 
системата за отбрана на страната. 
Показателите за това не могат да 
бъдат само военни по своята мате-
риална определеност. Те включват 
и много обществени индикатори на 
отношенията към въоръжените сили, 
които, взети заедно, разкриват със-
тоянието на живота в страната. От 
гледна точка на възможните ефекти 
показателите, определящи нивото на 
военната култура, разкриват транс-
формацията на въоръжените сили 
като процес на търсене на много 
широки ползи, включително полити-

чески, дипломатически, икономически 
и дори психологически.

Втората група показатели – раз-
криващи състоянието на плановете 
на въоръжените сили, развиват спо-
менатата зависимост трансформа-
ция – модернизация – отбранителни 
способности. На тази основа може 
да се съпоставя националният отбра-
нителен капацитет с тенденциите и 
възможностите за развитие на колек-
тивната система за отбрана в посо-
ка на коопериране с конкретни стра-
ни членки или партньори на НАТО. По 
този начин оперативната съвмести-
мост се превръща в императив още 
в зародиша на повечето оператив-
ни способности. Същевременно съ-
ществува известна опасност транс-
формацията на въоръжените сили да 
се окаже в плен на регионализация или 
прекалено тясна специализация – яв-
ления, твърде трудни за управление 
предвид динамиката на промените. 

Сътрудничеството в полето на 
новите технологии, подготовката и 
съвместното използване на формиро-
вания от въоръжените сили опреде-
лено излиза от традиционните рам-
ки на изграждането на способности. 
Класическото изискване на съчета-
ване на разнообразни способности в 
съвместна операция вече не е доста-
тъчно. Необходимо е взаимодействие 
между военните и невоенните орга-
низационни единици и обединяването 
на усилията им, пряко зависимо от 
промените в характера на съвремен-
ната война. А промените са твърде 
съществени и водят до изменения в 
смисъла на утвърдени и ключови за 
вземането на решение понятия, като 
противник, пространство и време. 

Държавните граници играят все 
по-незначителна роля за конфликтни-
те ситуации и във връзка с това се 
създават нови условия за прилагането 
на военна сила. Въоръжените сили се 
изправят пред добре маскиран сред 
населението противник, без предста-
ва за времето и начина за използва-
не на различни поразяващи средства 
(оръжия и невоенна продукция от ма-
териали, машини и апарати). Водещи 
се оказват нагласите на местното 
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население към военнослужещите и из-
пълняваната от тях мисия. Затова 
способностите на въоръжените сили 
се налага да отразяват много точ-
но обществените нагласи за борба в 
техните етнически, религиозни и кул-
турни измерения. Тук можем да до-
бавим и направения по демократичен 
начин цивилизационен избор на населе-
нието на страната. Избор както на 
ценности и перспективи, така и на 
противници и начин на поведение при 
безусловните традиции и географско 
разположение.

Концепцията на НАТО за тран-
сформация на Обединените въоръ-
жени сили не предвижда промени 
в процеса на планиране на силите. 
Променят се приоритетите за необ-
ходимите способности на Съюза и се 
дават препоръки за усъвършенстване 
на планирането на национално равни-
ще с оглед на по-добрата координа-
ция и повишаване на ефективност-
та в действията при преследване на 
общите цели. Така показателите от 
групата имат тежест за справедливо 
разпределение на отговорностите и из-
вличаните ползи между партньорите. 
Спецификата в плановете за всяка
страна членка на Съюза, се корени
в нейния капацитет и воля за посре-
щане на общите предизвикателства, 
произлезли от промените в средата 
за сигурност. Разкриват се:

• възможностите на страната да 
гарантира националното си предста-
вителство във военните структури 
на НАТО;

• готовността и оперативна-
та съвместимост на декларираните 
сили;

• начинът за включване на нацио-
нални елементи в целия спектър от 
мисии на Съюза;

• националната позиция спрямо 
регионалните инициативи за коопери-
ране.

От показателите в тази група 
става ясно, че контролът на транс-
формацията на въоръжените сили е 
политическа отговорност и задъл-
жение за осигуряване на необходими-
те условия за протичане на процеса. 
Следователно модернизацията на въ-

оръжените сили е също политически 
императив. Политическите решения 
принципно оказват въздействие върху 
системата за сигурност в страната и 
оттам върху системата за отбрана. 
В случая, когато на фокус се поста-
вя модернизацията на въоръжените 
сили, могат да се елиминират повече-
то от класическите условия за защи-
та на националните интереси с упо-
треба на военни средства, изправяйки 
се срещу военните средства на друга 
държава, също защитаваща определе-
ни свои интереси. Важна е връзката 
с реалността, която ни предлага пре-
димно асиметрични форми на запла-
ха, скрити способности за уврежда-
не, които обикновено са комбинация 
между военни и невоенни средства, 
и гъвкаво използване на ресурси от 
всяка точка на света. Такива условия 
изискват способности, развиващи се 
върху информационните технологии с 
високо ниво на управленска култура 
на персонала и достатъчно свободни 
концепции за използване на наличния 
потенциал, който за всяка кризисна 
ситуация може да се усъвършенства 
и организационно да се приспособява 
към нея за реализиране на ефектив-
ни мерки в зародиша на кризата или 
на решителни действия за нейното 
окончателно разрешаване, известни 
като мрежови способности.

Третата група показатели – раз-
криващи новите способности на въ-
оръжените сили, в най-голяма степен 
кореспондира с оперативната съвмес-
тимост. 

В национален план е от значение 
да се използва балансиран подход в из-
граждането на нови военни способно-
сти и недопускане на каквото и да е 
дублиране в системата за отбрана на 
страната. Силна страна е участието 
на националната икономика в техно-
логичното преоборудване на използва-
ните платформи или при изграждане 
на нови платформи. По този начин 
се гарантира не само поддръжката, 
но и развитието на технологични-
те продукти в голяма перспектива, 
което е с определящо значение за 
ефективността на получените резул-
тати. Във връзка със собственото 
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производство или дори специализация 
трансформационният процес се нуж-
дае от наука и иновации, реалистично 
образование, условия за изпитания на 
продукцията и действаща система за 
поуки от практиката. Колкото и скъ-
по да изглежда организирането на на-
ционално производство за целите на 
отбраната в днешно време, това е 
осъществимо. Вече не са нужни голе-
ми предприятия на тежкото машино-
строене, за да се създават отбрани-
телни продукти. По-пригодни се оказ-
ват малките предприятия, способни 
да адаптират бързо своето производ-
ство и да покриват установените па-
зарни ниши. От военна гледна точка 
като пригодни могат да се определят 
предприятията с бързо развиващи се 
технологични продукти в комуникаци-
ите и информационните технологии, 
позволяващи със своите продукти из-
граждане на мрежови организационни 
структури в множество направления.

При отсъствие на някой от еле-
ментите, изграждащи механизма за 
придобиване и поддържане на способ-
ности, което в своята съвкупност е 
много скъпо, може да се разчита на 
решения в рамките на НАТО. Затова 
много страни предпочитат да при-
емат като даденост изискванията за 
оперативна съвместимост и на тази 
база да планират съвместно придо-
биване на нови военни способности. 
Връзката на националните военни 
способности със системата за колек-
тивна отбрана се заздравява, но има 
риск да се нарушат основни зависи-
мости на гражданско-военните отно-
шения в страната или да се внесат 
промени в плановете и програмите за 
развитие на въоръжените сили.

Обективните условия в нашата 
страна показват необходимост от 
насищане на нашето политико-во-
енно ниво на управление с регламен-
тиращи документи за свързване на 
отбранителната политика на стра-
ната с механизмите за изграждане и 
поддържане на военни способности в 
НАТО. Това е крайно необходимо за 
активиране и използване на военната 
експертиза в процеса на вземане на 
решения, свързани със сигурността на 

страната, и за стартиране на про-
цеса на трансформация на въоръже-
ните сили. Може да се очаква и друг 
вид ефекти, например да се поддър-
жа прозрачност в мениджмънта на 
ресурсите за отбрана и балансиране 
на бюджета в пропорциите: текуща 
издръжка, капиталови разходи и ин-
вестиции. Само с адекватна част на 
бюджета, отделяна за инвестиции, 
може да се поставят за решаване 
въпросите на финансиране на науч-
ните изследвания в полето на нови-
те технологии и материали, усъвър-
шенстване на военното образование 
и подготовката на формированията 
и развитие на системата за отбрана 
като цяло.

Методите, процедурите, техни-
ките, структурите и оборудването 
могат да се адаптират към промени-
те въз основа на ясните регламенти. 
Като резултат от това адаптиране 
могат да се очакват увеличаване на 
скоростта и разстоянието от по-
стоянните гарнизони за развръщане 
на формированията, прилагане на во-
енна сила без страх от големи загуби, 
поддържане в достатъчна степен на 
тяхната осигуреност за продължите-
лен период от време и гъвкаво упра-
вление с опозната картина на бойно-
то пространство, постоянна кому-
никация с всички субекти в зоната 
на операциите и яснота за крайния 
резултат. Това са опорните точки на 
основните стандартизационни спора-
зумения и следователно на оператив-
ната съвместимост.

В заключение трябва да се признае, 
че процесът на трансформация на въ-
оръжените сили у нас не протича в 
неговата смислова и съдържателна 
пълнота. Резултатите от реализи-
рането му са откъснати от общата 
политика за развитие на страната и 
кореспондират с ограничените цели 
за осигуряване на оперативна съвмес-
тимост. 

Трансформационният процес е мно-
го по-широкообхватен от показате-
лите за която и да е оперативна спо-
собност. Той е в основата на приноса 
на страната ни към колективната 
отбрана, но по-важното е, че се фо-
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кусира върху експериментите, опре-
деля приложимостта на новите опе-
ративни концепции, на които съот-
ветстват програмите в плана за мо-
дернизация на въоръжените ни сили. 
Това е процесът, който дисциплинира 
мисленето и ориентира стратегиче-

ските решения към националните ин-
тереси по пътя на осъществяване на 
колективните цели и не на последно 
място може да контролира ефектив-
ността в мениджмънта на ресурсите 
за отбрана.

____________
NATO Glossary of Terms and Defini-

tions. AAP-6, NATO Standardization Agency, 
2008.

Silverman, K. Capacity  building as a tool for

comprehensive security. NATO website, at http://
www.act.nato.int/  

Kyuchukov, L. Ukraina varna ponyatieto 
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Краят на ХХ век и началото на 
настоящото столетие са годи-
ни на колосални геополитически 

трансформации и значими политичес-
ки, икономически и социални промени. 
Като резултат от Студената война 
се забеляза рязко намаляване на иде-
ологическото противопоставяне и 
военното съперничество, а след рух-
ването на едната система за колек-
тивна сигурност редица страни поеха 
по нов, демократичен път на разви-
тие. Това позволи да се премахнат съ-
ществуващите бариери и ограничения 
за движение на хора, стоки и капи-
тали, създаде възможности за изграж-
дане на нови модели за социално-ико-
номическо и политическо развитие и 
отприщи стремежите на хората за 
повече свобода, демокрация и проспе-
ритет. 

Всички тези позитивни по своята 
същност процеси дадоха основание 
на редица анализатори, политически 

лидери и научни изследователи да за-
говорят за начало на изграждане на 
нов световен ред, основан на повече 
доверие, разбирателство и диалог, а 
най-накрая огромната част от чове-
чеството изведнъж осъзна факта, че 
Земята е единственият ни общ дом и 
всеки народ независимо от религията 
и културата си има правото и отго-
ворността да го споделя с останали-
те. Така светът заживя с надеждата, 
че постепенно отделните страни и 
народи ще се обединят около най-ва-
жните общочовешки ценности и ще 
възприемат мира като най-висше бла-
го за човека, неизбежно ще осъзнаят 
необходимостта от преодоляване на 
характерните за миналото стерео-
типи и поведение и ще изградят нов 
модел на международните отноше-
ния, при който идеологическите, по-
литическите и религиозните проти-
воречия ще се решават единствено 
на масата на преговорите. И няма да 

ЗА КРАЯ НА ИЛЮЗИИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА 
ОТ ПРЕДЕФИНИРАНЕ НА МИСИИТЕ
И ЗАДАЧИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ

ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

Полковник доц. д-р Валери Иванов

Valeri Ivanov. THE END OF ILLUSIONS AND THE NECESSITY
OF RE-DEFINING THE NATIONAL ARMED FORCES MISSIONS 

AND TASKS

Abstract: The article „The end of illusions and the necessity of re-defining the 
national armed forces missions and tasks“ presents an original author’s point of view on 
necessity of contemporary analysis to the some of the most spread myths and illusions 
in the security and defense area, which have been broken by the new geopolitical events 
and recently armed conflicts in Syria, Libya, Ukraine and etc. At this point of view 
some decisions, actions and approaches are implied in order to develop a new level of 
defense capabilities of all elements of the National security system and to enhance crisis 
management capabilities in case of different crisis and emergencies. 
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wars; defense capabilities; armed conflicts; crisis management capabilities; means and 
tools; course of action and etc.

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
И

, 
Л

И
Д

Е
РС

ТВ
О



83

има значение дали е богата, или бедна 
дадена страна или народ, дали е от 
Изтока, или от Запада, дали е стара, 
или нова демокрация. Положителните 
процеси вече са необратими и неми-
нуемо „силата на правото“ ще се ус-
танови като висш принцип в новия 
световен ред и завинаги ще измести 
познатия от хилядолетия закон на 
„правото на силата“.

И въпреки че всички тези пози-
тивни тенденции бяха съпроводени с 
множество кръвопролития, граждан-
ски войни и военни конфликти в ре-
зултат на прогресивно нарастващия 
брой религиозни, етнически и социални 
противоречия, се приемаше аксиома-
тично, че ходът на историята е неиз-
менен и тези отвратителни по своя 
характер и несъвместими с човешка-
та природа събития са неизбежната 
цена, която следва да платят обще-
ствата в условия на преход. С други 
думи, хората живееха с надеждата, че 
най-важно е да се положат основите 
на новия световен ред, времето не-
минуемо ще си каже тежката дума и 
е въпрос на няколко години преход, за 
да заработи успешно новата система 
за глобална сигурност. 

Заговори се за край на регионални-
те и междудържавните военни кон-
фликти, за окончателно премахване 
на страха от тотална война, както 
и за отпадане на необходимостта от 
тежки като структура и организа-
ция и скъпоструващи въоръжени сили. 
Дори повечето експертни мнения 
бяха да се забравят масовите армей-
ски формирования с мощно въоръже-
ние и бойна техника и да се заменят с 
леки, мобилни и малки по състав сили, 
изпълняващи предимно охранителни 
и военнополицейски задачи. А в Кон-
цепцията за национална сигурност на 
Република България се посочи ясно, че 
„реална опасност (...) са не против-
никовите армии, а незаконни прес-
тъпни групировки, специализирани в 
организирано насилие, контрабанда на 
стоки, трафик на хора, наркотици и 
оръжие“1. 

За въоръжените сили се предвиж-
даше да изпълняват приоритетно 
следните функции: сдържащи и от-

бранителни; за поддържане на мира; 
хуманитарни, спасителни, интегра-
ционни и социални2, с което тежест-
та се пренася от чисто отбранител-
ни функции в национален формат към 
преди всичко външни изяви и такива, 
насочени към опазване на мира и под-
държане на стабилността в света, а 
най-големите оптимисти предсказва-
ха скорошното превръщане на въоръ-
жените сили в скъпоструващо и нену-
жно удоволствие. Така за армейските 
структури започнаха години на дълбо-
ки реформи, значителни съкращения и 
сериозни ресурсни ограничения, а пред 
обществото ни се чертаеха безоблач-
ни хоризонти и невероятно примамли-
ви перспективи за стабилно икономи-
ческо развитие, бързо повишаване на 
благосъстоянието и устойчиви тем-
пове на регионална и глобална инте-
грация.

Но, както е казал народът, беше 
твърде хубаво, за да е истина, и на 
практика не се получи точно така. 
Първият сигнал, че има разминава-
не между очакваните представи и 
действителността, че нещо не е на-
ред с новия световен ред, дойде не 
от източноевропейските страни в 
преход, нито от Близкия изток, дори 
не и от Азия, а от единствения оста-
нал да функционира в света център 
на силата – Съединените американски 
щати. 

В края на XX и в началото на 
XXI век САЩ проведоха серия от 
операции, преследващи две взаимно 
допълващи се цели – поддържането на 
регионален баланс и блокиране появата 
на каквато и да било регионална сила. 
Първата голяма интервенция беше 
начело на коалиция в Кувейт, после 
дойдоха ударите в бивша Югославия, 
намесата в Косово и Македония. Ре-
зултатите бяха спорни, но едно нещо 
беше неоспоримо, американците вече 
бяха във фокуса на световните съби-
тия и пропорционално на военните 
им победи с геометрична прогресия 
нарастваше броят на техните вра-
гове и на противниците на създава-
ния от тях еднополюсен световен 
ред. Ето защо атаките в САЩ на 
11 септември 2001 г. бяха очаквани и 
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дори донякъде логични. И бяха дока-
зателство за това, че и най-силната 
във военнотехнологично отношение 
страна в света не може да изгради 
универсална система за сигурност, 
която да бъде гаранция за успешно 
противодействие на всички рискове и 
заплахи, но също така дадоха ясен сиг-
нал, че очакваните повече от десети-
летие нов световен ред и съвършено 
различен модел на функциониране на 
международните отношения могат 
да се окажат „мисия невъзможна“.

Последвалите военни конфликти в 
Афганистан и Ирак накараха света да 
се замисли за валидността на някои 
основополагащи принципи за изграж-
дане на националната, регионалната 
и глобалната сигурност, за статута 
на международното право в между-
държавните отношения и за ролята 
на организациите за глобална и реги-
онална сигурност, като ООН, ОССЕ, 
НАТО и др. 

Обществеността в България беше 
силно притеснена и доста объркана 
от случващото се, като реагираше 
крайно отрицателно и дори гневно 
на всеки случай на загинал или ранен 
български военнослужещ. Задаваха се 
въпроси за смисъла, цената, ползите, 
грешките, виновните, способности-
те, подготовката, слабостите, края 
на мисията и за какво ли още не. Как-
то политическото говорене, така и 
експертните оценки бяха непоследо-
вателни и противоречиви, а в зави-
симост от ориентацията на полити-
ческия елит, който беше на власт, и 
основните възгледи за базисните за 
отбранителната политика измерения 
варираха от откровена прозападна 
декларативност, преминаваха през 
плахи възгласи за пълен политически 
и военен неутралитет и достигаха 
до предложения за запазване на сил-
ната емоционална привързаност със 
славянския свят и по-топли връзки с 
Русия.

Парадоксалното беше, че при тези 
условия се чуваха странни изказвания 
как българските военнослужещи ня-
мат „работа“ на територията на 
страната и тяхната основна задача 
е да бранят съюзните интереси далеч 

от националните предели, където е 
гнездото на злото – в Ирак и Афга-
нистан. Твърдеше се, че мисиите и за-
дачите на въоръжените ни сили след-
ва да бъдат насочени приоритетно за 
постигане на целите и интересите 
на НАТО, което автоматично ще 
гарантира териториалната цялост 
и сигурността на страната. Дори се 
стигна до екзотичната, макар и не-
добре обоснована идея за трансфор-
мирането им в „експедиционни сили“, 
а в Бялата книга за отбраната и 
въоръжените сили беше записано, че 
участието в експедиционни операции е 
важен елемент за трансформация на 
Въоръжените ни сили (...) което ще 
бъде отчетено при преосмислянето 
на структурата им и на тяхното пре-
въоръжаване и модернизиране3. С това 
по презумпция се подразбираше, че ще 
намалява отговорността на въоръ-
жените сили за гарантиране на си-
гурността и отбраната на държава-
та или поне ще отпадне постепенно 
като основен приоритет, което беше 
„логично“ следствие от заключение-
то „поради отсъствието на непос-
редствена военна заплаха за нашата 
територия“4. 

Нормално е при подобни твърде-
ния, заключения и оценки да се заго-
вори, а впоследствие да се пристъпи 
и на практика към още по-голямо съ-
кращаване на въоръжените сили, към 
допълнително ограничаване на бюдже-
та за отбрана и в крайна сметка към 
нови редукции в армейските структу-
ри, което пък позволи да се стигне до 
още едно интересно хрумване – след 
като са сведени до критичен мини-
мум, защо да не бъдат обединени в 
единен за всички задачи комплект въ-
оръжени сили, „развърнати по единен 
щат за мирно време и при кризи, 
подготвят се по единни програми, из-
ползват единни оперативни процеду-
ри и методики и единни доктрини“5.

Странните идеи, съмнителните 
като качество решения и крайно не-
гативните оценки за необходимост-
та от въоръжените сили съвсем ес-
тествено доведоха до резервирано 
отношение от страна на бизнеса, 
гражданите и основните политически 
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сили по редица изключително дели-
катни въпроси, отнасящи се до роля-
та на военнослужещите в общество-
то, техния статут, гражданските 
им права, социалните им придобивки 
и др. Появиха се различни изказвания, 
мнения и оценки, които в своята същ-
ност отразяваха усещането на немал-
ка част от гражданското общество, 
че въоръжените сили са ненужно бре-
ме и твърде скъпо удоволствие, кое-
то след включването ни в НАТО е и 
донякъде безсмислено. 

В резултат на формиралата се 
ситуация гражданско-военните отно-
шения бяха силно усложнени, на мо-
менти дори изострени, а значителна 
част от военнослужещите се почув-
стваха неразбрани, дълбоко обидени и 
ненужни. Няколко погрешни действия 
и бездействия на политическото и 
военното ръководство накараха око-
ло 20% от най-подготвената част 
на офицерския корпус да напусне въ-
оръжените сили за по-малко от годи-
на. Беше въпрос на време да се слу-
чи нещо, за да се разбере, че подобни 
оценки, решения и действия бавно, но 
сигурно ще доведат до разминаване 
между съвременните военнострате-
гически реалности и възгледите за 
статута, ролята, мисиите, задачите, 
структурата, организацията и функ-
циите на въоръжените сили. 

Събитията в Ирак, Сирия и Либия, 
действията на Ислямска държава, хи-
лядите бежанци, „атакуващи“ пери-
ферните страни на Европейския съюз, 
както и терорът в Париж и Копен-
хаген окончателно изкараха света от 
дълбокия унес и сладката дрямка. Ев-
ропа се стресна, а светът онемя в 
очакване на следващите събития. 

Трябваше ли да дойде кризата в 
Украйна, която да ни покаже, че сме 
живели с грешни заключения, че сме 
вземали някои решения на базата на 
едностранен анализ, а редица дейст-
вия може би са били неадекватни на 
конкретните условия? Защото, ако 
изключим при анализа на днешната 
геостратегическа ситуация всякакви 
политически, социално-икономически, 
етнически, религиозни, идеологически 
и военностратегически идеологеми, 

стереотипи и клишета, съвсем лесно 
можем да стигнем до заключението, 
че всички тези събития са не само 
следващата голяма изненада, но също 
така ясен сигнал и категорично до-
казателство, че светът не се е про-
менил и не е станал нито по-мирен, 
нито по-стабилен. И преходът към 
новия световен ред ще бъде доста по-
труден от очакванията, а пътят към 
изграждането на нов модел на меж-
дународни отношения далеч по-дълъг. 

Със сигурност обаче може да се 
твърди, че вероятно най-положител-
но и донякъде отрезвяващо въздейст-
вие оказаха тези събития върху до-
сегашните ни възгледи за подходите 
за изграждане на сигурността и от-
браната на страната, възможните 
мисии и задачи на въоръжените сили, 
структурата и организацията им, 
необходимото въоръжение, подготов-
ката, всестранното осигуряване и 
др., както и за формите и способите 
за тяхното използване в условия на 
сложна и динамична военностратеги-
ческа среда. Иначе казано, последните 
събития ни дадоха да разберем, че ре-
дица митове са се разбили, много илю-
зии са се изпарили, а доста позитивни 
очаквания се сблъскаха с твърде раз-
личната и в повечето случаи грозна 
действителност. 

Тепърва ще се правят задълбочени 
анализи за развитието на кризата в 
международните отношения, ще се 
обобщават поуки от практиката, ще 
се набелязват решения и ще се пред-
приемат конкретни действия, но смя-
таме за важно да подчертаем, че още 
сега е възможно да се посочат някои 
грешни схващания, с които живеехме, 
и че е време да се преразгледат някои 
възгледи, постановки или твърдения, 
превърнали се постепенно в илюзии, 
митове или заблуди. Хубавото е, че 
повечето от тях вече рухнаха окон-
чателно, а може би и безвъзвратно, 
което вероятно е най-важната ни по-
ука. Ето за какво става дума.

На първо място, разсея се илюзи-
ята, че мащабният военен конфликт 
между две суперсили, международни во-
енни организации или държави вече е 
невъзможен. Това беше една от най-
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често посочваните характеристики 
на новата среда за сигурност, с коя-
то се очертаваше краят на глобал-
ното военно противопоставяне и се 
изключваше опасността от световен 
военен конфликт. Гражданската вой-
на в Украйна не само накара множес-
тво анализатори и геополитически 
наблюдатели да заговорят за нова 
Студена война, но на практика по-
каза готовност на двете страни (в 
случая не става дума само за Украйна 
и Русия) да използват всички мерки, 
включително и военна сила, за реша-
ване на кризисната ситуация. И най-
важното, демонстрира абсолютната 
непримиримост на позициите, неже-
лание за сериозен диалог или неумение 
да се водят преговори дори между до-
скорошни партньори. 

За никого не е тайна фактът, че 
се води война не само между бунтов-
ниците и правителствените войски, 
а най-вече между силите, които ги 
насърчават и подкрепят. Така как-
то беше в Корея, Виетнам, Афганис-
тан, Косово, Сирия и др. Това е вой-
на геополитическа, дипломатическа, 
пропагандна, икономическа, валутна, 
ресурсна, енергийна, религиозна, циви-
лизационна и каква ли още не и стран-
ното е, че по всяка вероятност и 
двете страни вече знаят изхода от 
кризата, но търсят изтощение на 
опонента, водят игра на нерви и са 
готови да наблюдават още човешки 
трагедии и жестоки кръвопролития 
само и само да наложат своята воля 
или да защитят своята позиция. 

Събитията разкриха намерения-
та на новите „стари“ геополитичес-
ки играчи и потвърдиха становища-
та, че Студената война изобщо не е 
спирала. На практика се опровергаха 
всякакви приказки за наличие на но-
воизградени демократични принципи 
и механизми за сътрудничество, де-
монстрира се по категоричен начин, 
че илюзиите за някаква „нова“ епоха в 
международните отношения, с които 
светът живя повече от четвърт век, 
са били поредният капан за наивници, 
а мечтаният модел на международна-
та сигурност, при който идеологичес-
ките, политическите, религиозните, 

икономическите и т.н. противоречия 
ще се решават само и единствено на 
масата на преговорите, се отлага за 
неопределено време. 

Отново светът следи с тревога 
какво се случва между САЩ и Русия 
и се надява на здрав разум и желез-
ни нерви. Дано не се окажат прави 
твърденията на някои анализатори, 
че Третата световна война вече е за-
почнала6, и силно се надяваме да бърка 
президентът Росен Плевнелиев, кога-
то заяви на Конференцията по сигур-
ността в Мюнхен, че днес живеем в 
условията на „студен мир“.7

На второ място, разби се илюзия-
та, че съюзната сигурност е единна и 
неделима, че e еднаква за всички стра-
ни на НАТО – за малките и големите, 
за бедните и богатите, за страните 
от центъра и тези от периферията, a 
рисковете и заплахите ще се посрещат 
едновременно от всички. Това беше 
също едно от най-често споменава-
ните предимства от членството в 
Алианса и съвсем основателно се смя-
таше за една от най-привлекателни-
те ползи от принадлежността към 
семейството на страните от евро-
атлантическата общност. 

За съжаление, това се оказа по-ско-
ро желана действителност, отколко-
то практическа реалност. Доказва 
го реакцията на страните в непос-
редствена близост до конфликта в 
Украйна, които първи заявиха, че се 
чувстват несигурни и съществува ве-
роятност да бъдат въвлечени по един 
или друг начин в него. Последващите 
действия – посещения на висши воен-
ни и делегации, формиране на работни 
групи, провеждане на срещи и консул-
тации, преформулиране на планове, 
визии и стратегии, планиране и про-
веждане на военни учения, развръщане 
на командни елементи и сили8, само 
потвърдиха факта, че твърдението 
за еднаква сигурност е по-скоро мит, 
а формулировките за споделените за-
плахи са съмнителни.   

Тези прибързани реакции недвус-
мислено доказват становището, че и 
днес основните рискове и заплахи за 
сигурността на НАТО идват главно 
от периферията, като частично по-
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твърждават широко тиражираната 
теза, че разширяването на Алианса 
на изток е било важен геострате-
гически ход с оглед отдалечаване на 
потенциалните заплахи от централ-
ноевропейските страни. Без значение 
какви са позициите на привърженици-
те и противниците на това разши-
ряване, безспорен факт е, че България 
е една от периферните страни, наре-
чени основателно от помощник дър-
жавния секретар на САЩ за Европа и 
Евразия Виктория Нюланд „фронто-
ви държави“9, с всички положителни и 
най-вече неблагоприятни последици за 
нейната национална сигурност. 

Разбира се, никой не очаква Русия 
да започне военни действия срещу 
страни, членки на НАТО, но няма 
как да се оспори заключението, че 
при евентуален въоръжен конфликт 
е много по-вероятно нейната тери-
тория да се окаже арена на военни 
действия, отколкото територията 
на Франция, Белгия или Холандия. 
Пренебрегването на този факт не 
говори за наличие на здрава логика, 
национално отговорна политика или 
качествена военностратегическа екс-
пертиза. Впрочем старите държа-
ви, като Гърция и Турция, ни дават 
твърде красноречив пример как след-
ва да се изграждат, поддържат и раз-
виват въоръжените сили на страни, 
които живеят в периферията на ев-
ро-атлантическото пространство и 
се налага непрекъснато да посрещат 
съвсем различни рискове и заплахи от 
страните в центъра. 

На трето място, изпари се силно 
преувеличеното твърдение, че член-
ството ни в НАТО и ЕС е достатъчна 
гаранция за сигурността на страната 
и ненужни, необосновани и безсмис-
лени са всякакви амбиции, решения и 
действия, насочени към изграждане на 
достатъчно силни, модерно въоръже-
ни и добре подготвени национални въ-
оръжени сили. Това твърдение е само 
частично вярно и същевременно дос-
та удобно, тъй като на пръв поглед 
позволява да се пренасочат повече 
ресурси и усилия в други сфери на си-
гурността. Сравнително лесно е да се 
прокара тезата, че след като военна-

та ни сигурност е поверена на НАТО, 
логично е да се съкращават парите 
за отбрана и доста повече ресурси 
да отидат за бедните, здравеопазва-
нето, образованието, транспорта и 
други сфери на обществения живот. 
С други думи, съвсем естествено е 
финансовите ресурси за въоръжените 
сили постепенно да бъдат ограниче-
ни до някакъв минимален праг (около 
един процент от брутния вътрешен 
продукт на страната), с което ще се 
осигуряват по-добри условия за устой-
чиво финансово-икономическо разви-
 тие и социален просперитет. И, раз-
бира се, да се създава усещането за 
наличие на социално отговорна и мо-
дерна европейска политика. Иначе ка-
зано, нали вече станахме членове на 
Алианса, нека той да мисли за сигур-
ността ни.

Но десетгодишното ни членство 
ясно показа, че НАТО, въпреки че се 
явява гарант в едно от най-важните 
измерения на сигурността – отбрана-
та, не е в състояние да осигури авто-
матично стабилност в останалите 
сфери – финансова, икономическа, со-
циална, ресурсна, научно-технологич-
на, информационна, енергийна, еколо-
гична, здравна, етнорелигиозна и т.н. 
Това впрочем важи с пълна сила и за 
членството в Европейския съюз.

Твърде дълго време ни отне да 
проумеем факта, че членството в 
Алианса е само предпоставка, че съз-
дава по-добри условия и генерира по-
вече потенциални ползи за страна-
та ни. Действително членството 
открива по-широки възможности за-
едно с партньорите по-лесно да се 
определят рисковете и заплахите, 
да се намери верният път да им се 
противодейства и да се формулират 
общи цели, задачи и способности. Но 
ангажиментите за тяхното реализи-
ране, за изграждането, развитието 
и поддържането на адекватен вое-
нен потенциал са изцяло национална 
отговорност. Точно това е смисъ-
лът на чл. 3 от Вашингтонския до-
говор и може би е крайно време да 
се спре цитирането единствено чл. 5, 
с което целенасочено да се внушава 
на обществеността, че някой друг 
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е длъжен да мисли за проблемите на 
сигурността и за защитата на те-
риториалната цялост на страната 
при евентуална въоръжена агресия. 
Защото, ако е обратното, тогава е 
време да се промени Конституцията 
на страната, в която съществува все 
още „архаичната норма“, че „въоръ-
жените сили гарантират суверените-
та, сигурността и независимостта 
на страната и защитават нейната 
териториална цялост“10. 

На четвърто място, оказа се дъл-
боко погрешна тезата, че чрез про-
веждането на военни операции на тери-
ториите на страни, които подкрепят 
тероризма, ще се постигне по-голяма 
сигурност и стабилност за страните 
от евро-атлантическото простран-
ство, а оттам и за собствената ни 
страна. С идеята да се държат за-
плахите далеч от територията на 
Алианса, се проведоха операциите в 
Ирак, Афганистан и Либия, подкре-
пяха се бунтовниците в Сирия, под-
помагаха се правителствата, които 
се борят с талибаните в Централна 
Азия и терористичните движения в 
Близкия изток. 

За съжаление, над десет години 
войни и кръвопролития не доведоха 
до някакъв сериозен успех. Рисковете 
и заплахите не станаха нито по-да-
лечни, нито по-слаби. Те просто про-
мениха адресатите, организацията, 
формите и способите на проявление 
и започнаха да се търсят нови, не-
традиционни подходи и асиметрич-
ни средства за въздействие. Докато 
страните от НАТО и ЕС продължа-
ваха да разчитат на сигурността на 
мултикултурния си модел и безкрай-
ните възможности за социална и ико-
номическа интеграция на емигранти-
те, тероризмът твърде успешно се 
адаптира към новата социална, ико-
номическа и политическа ситуация, 
доста умело промени своите форми и 
средства за въздействие и най-важно-
то, показа ясно, че вече има глобални 
намерения и цели – да предизвика хаос, 
социална, политическа и икономическа 
дестабилизация в няколко страни ед-
новременно, оттам създаване на ма-
сова психоза и страх, дискредитиране 

на системата от международни от-
ношения и като резултат поява на 
глобална криза и промяна на същест-
вуващия световен ред. За съжаление, в 
условията на глобализиращия се свят 
и тази най-тъмна страна на човешко-
то общество се глобализира и вече не 
се използва само за промяна на поли-
тическата система или държавното 
устройство на една отделна страна.

Терорът във Франция и Дания на-
кара стотици войници да излязат в 
сърцето на Европа и да патрулират 
по улиците на Брюксел, Париж и Ко-
пенхаген, наложи се да се охраняват 
денонощно централите на НАТО 
и Европейския съюз. Може би това 
беше необходимата стъпка, за да се 
охлади ентусиазмът на всички опти-
мисти и да принуди обществата да 
се замислят както за собствените 
си права и свободи, така и за тези 
на другите религии, етноси и народи. 
Показа ясно на всички, че противо-
действието на тази заплаха се оказва 
неефективно и неадекватно, ако се 
ангажират само отделни страни или 
специализирани институции или ако 
се използват само военни, полицейски, 
антитерористични или други инстру-
менти. Необходимо е да се обединят 
усилията на цялата международна 
общност, да се поддържа непрекъс-
нат диалог между нациите, религии-
те и културите, както и спазване на 
международното право, а страните 
да преодолеят съществуващите по-
литически, социални и идеологически 
различия, да загърбят конюнктурни-
те си интереси и геополитическите 
си намерения, да интегрират налич-
ните си способности, инструменти 
и ресурси и да координират полицей-
ските, информационните, военните, 
превантивните, съдебните и т.н. 
мероприятия и дейности. Защото се 
оказа, че корените на тероризма са 
много по-дълбоки, религиозната омра-
за прекалено силна, етнокултурните 
противоречия непримирими, цивилиза-
ционните различия коренно противо-
положни, а идеологическите позиции 
тотално несъвместими. И стана 
ясно, че не е възможно през XXI век 
с груба военна сила да се промени хи-
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лядолетна култура, да се наложи чужд 
социален и политически модел или да 
се сближат позициите на неприми-
рими от векове етноси и религии. С 
други думи, „светът на Джихада“ и 
„светът на Макдоналдс“ остават 
взаимно изключващи се. 

На пето място, обезсмисли се ши-
роко тиражираната теза, че въоръже-
ните сили могат да имат само външни 
функции, проявяващи се в гарантиране 
на сигурността и териториалната ця-
лост на страната от външни риско-
ве и заплахи. Дори си спомняме, че 
страхът от евентуална намеса на 
армията в политическия ни живот 
през 90-те години на XX век накара 
множество политолози, социолози и 
лидери на политически партии да на-
правят така, че въоръжените ни сили 
да бъдат максимално изолирани от 
вътрешнополитическите проблеми и 
противоречия. 

Но днешната действителност е 
коренно различна от преди двадесет 
и пет години, опасността от танко-
вете е заличена в буквалния и пренос-
ния смисъл, а военни преврати могат 
да се правят вече само в сюжети-
те на някое модерно киностудио. За 
сметка на това все повече се чуват 
както сериозни, така и недотам до-
бре обмислени мнения за включване 
на въоръжените сили в охраната на 
държавната граница, борбата с неза-
конната миграция, изграждането на 
телени заграждения или охраната на 
селскостопанската продукция. 

Но ако анализираме съвременната 
геостратегическа ситуация и вземем 
предвид новите тенденции и харак-
теристики на средата за сигурност, 
действително тези донякъде наивни 
или първоначално будещи смях стано-
вища имат определена логика и своя 
дълбок смисъл. Събитията в света и 
около нас недвусмислено показаха, че 
днес наистина светът се е превърнал 
в едно глобално село (global village). 
Като резултат от всички тези дви-
жещи фактори и условия той става 
все „по-малък“, по-силно взаимозави-
сим и глобално обвързан.

Аналогично е положението в сфе-
рата на сигурността. Днес вече не се 

смята за достатъчно да се въздейст-
ва върху някой от компонентите на 
системата за сигурност (информа-
ционен, военен, икономически, поли-
тически, социален, енер гиен и др.) с 
цел да се наруши общата стабилност 
на определена държава, структура 
или организация. Нормално е да се 
очаква, че всяка съвременна система 
за сигурност е изградила редица ком-
пенсаторни механизми, елементи или 
подсистеми, които в случай на сла-
бост или срив в някой от тях да са 
в състояние да стабилизират общата 
система за сигурност. 

Последните кризи и въоръжени 
конфликти в Либия, Сирия и Украйна 
бяха ярка демонстрация на нов способ 
за водене на военни действия, при кой-
то се проявява стремеж за едновре-
менно въздействие върху всички сфери 
и измерения на сигурността, при това 
не само с използването на конвенцио-
нални и неконвенционални оръжия, но 
също така и с държавни и недържав-
ни субекти, с позволени и непозволени 
средства, със скрити и явни дейст-
вия, отвътре и отвън, по фронта, по 
фланговете и в тила и т.н. Странно-
то е, че тези действия изобщо не се 
обявиха официално за открита война, 
нямаше яснота между кои субекти се 
водят въоръжените действия, нито 
пък се приеха някакви официални ре-
шения и резолюции от международни-
те системи за сигурност. Но всички 
специалисти и анализатори единодуш-
но ги обявиха за „хибридни действия“ 
или още „хибридни способи и методи 
за водене на военни действия“.

Какъвто и да е техният произход, 
без значение защо се водят и неза-
висимо какви са крайните им цели, 
важно е обстоятелството, че на по-
добни действия не е в състояние да 
отговори само едно ведомство, една 
организация или която и да е силова 
структура. Повече от ясно е също 
така, че се налага да се търсят нови 
подходи за изграждане на системата 
за национална сигурност, чиято архи-
тектура да позволява едновременно 
и координирано използване на всички 
нейни компоненти, структури и под-
системи в необходимите им комбина-
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ция, структура и състав с оглед ефек-
тивното противодействие на сложни 
и комплексни заплахи. 

Списъкът с разбитите илюзии, раз-
рушените митове и остарелите кон-
цептуални постановки вероятно мо-
же да бъде още по-голям, но ние ще 
спрем дотук. И може би точно тук е 
мястото да внесем едно твърде ва-
жно уточнение. Направените разсъж-
дения и изброените митове, илюзии и 
заблуди, както и формираните изводи 
и заключения нямат за цел да хвърлят 
сянка на съмнение върху вземаните 
през годините управленски решения, 
нито да отхвърлят като ненужни 
разработените от цели колективи 
доктринални документи или да подло-
жат на критика множеството науч-
ни трудове и теоретични разработ-
ки. Те по-скоро целят да провокират 
широк обществен дебат, да бъдат 
основа за сериозна научна полемика 
и специализирана дискусия, като най-
малкото, което следва да направим, 
за да сме сигурни, че сме окончателно 
скъсали с всякакви явни и скрити илю-
зии, е да се замислим още веднъж над 
горните съждения. 

Разбира се, възможен е и друг под-
ход – нищо да не се прави, да се изча-
кат следващи съюзни политически и 
експертни решения, действия или ука-
зания и едва тогава да се започнат 
едни или други инициативи, прегледи 
или последващи реакции в национален 
мащаб. Но тогава ще се пропусне 
шансът да действаме адекватно, да 
имаме собствени възгледи и да дър-
жим инициативата в нас. Ето защо 
в чисто практически аспект е доста-
тъчно да се предприемат действия, 
както и да се извършат анализи и 
оценки в следните насоки:

• Да се направи съвременен про-
чит на оценките за средата за сигур-
ност, рисковете и заплахите за гло-
балната, съюзната и националната 
сигурност, както и на постановките, 
свързани с изграждането на способнос -
ти за възпиране и реакция в отговор 
на кризи. Задължително е да се пре-
осмислят възгледите за гарантиране 
на сигурността, отбраната и тери-
ториалната цялост на страната, за-

ложени в основните стратегически 
документи, като Стратегията за 
национална сигурност, Национална-
та отбранителна стратегия, Бялата 
книга за отбраната и Въоръжените 
сили на Република България, Визията 
за развитието на Въоръжените сили 
на Република България до 2035 г. и др.

• При планирането на изгражда-
нето и развитието на националните 
отбранителни способности и Пакета 
цели за способности на въоръжените 
сили, както и при разработването на 
сценариите за отбранително планира-
не задължително да се отчита опас-
ността от широкомащабен въоръжен 
конфликт, в който да бъде ангажира-
на нашата страна като член на Али-
анса. При планирането на отбраната 
водещи следва да бъдат сценариите, 
които се отнася до заплаха от въоръ-
жена интервенция срещу страната 
ни, възникването на различни кризи 
от етнически, религиозен или между-
културен произход, както и да се от-
чита опасността от въвличането ни 
в регионални въоръжени конфликти. 
Впрочем точно това е целта на фор-
миращите се специално сили за бързо 
реагиране и развръщащите се команд-
ни центрове в България, Полша, Ру-
мъния, Литва, Латвия и Естония – 
промяна на досегашната стратегия 
на НАТО, насочена преди към под-
готовка на сили за бързо развръща-
не зад граница и преориентирана сега 
към укрепване на възможностите за 
действие и защита на територията 
на Алианса.11 

• При определяне на нивото на 
политически амбиции в отбраната 
да се дава приоритет на национални-
те интереси, рисковете и заплахите 
за националната сигурност, като ес-
тествено се отчитат и съюзните 
цели и задачи. По-ясно да се посочи, че 
националната сигурност и защитата 
на териториалната цялост са най-ва-
жната отговорност на въоръжените 
сили и тя не може да бъде подложена 
на съмнение или изместена от съюз-
ните ни задължения и отговорности. 

• Детайлно да се разпределят 
отговорностите и задълженията на 
въоръжените сили както при военно-
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политическа криза, така и при широк 
набор от кризи от невоенен харак-
тер. Задължително да се формулират 
принципите и подходите за координа-
ция и сътрудничество със способнос-
тите на невоенния компонент, осо-
бено в случаи на тероризъм, социални 
безредици, миграционни потоци, ет-
ническо напрежение, религиозни кон-
фликти и др.

• Да се планира изграждането на 
единен пакет национални антикризис-
ни способности, които да включват 
както оперативните способности на 
въоръжените сили, така и тези на 
структурите на МВР, ДАНС, НРС, 
НСО, министерствата, ведомства-
та и агенциите от централната ад-
министрация, а също и на територи-
алната и местната власт.

• Да се изготвят единен механи-
зъм и програма за обучение, квали-
фикация и съвместна подготовка на 
отделните компоненти, елементи, 
структури, органи и сили на национал-
ната система за сигурност, с което 
да се гарантира наличието на единни 
процедури и механизми за адекватна 
реакция при възникване на рискове, за-
плахи и кризи от всякакъв характер.

• Да се изготви програма за ком-
плексна подготовка на въоръжените 
сили, която да включва методи и 
форми за подготовка за провеждане 
на операции и бойни действия както 
в случаи на въоръжен конфликт от 
висока, средна и ниска интензивност, 
така и за осъществяване на изолира-
щи, охранителни, стабилизиращи, ху-
манитарни, спасителни и т.н. опера-
ции и дейности в условия на различни 
кризи от невоенен характер.

• Да се преосмисли идеята за из-
граждане на т.нар. „единен комплект 
въоръжени сили“ (някои го разбират 
като еднократен или единствен) и се 
изготви механизъм за подготовка на 
мобилизационните ресурси в случаи на 
продължителни кризи и в условия на 
хибридни действия от страна на по-
тенциална враждебна страна, както 
и система за подготовка на населе-
нието и националното стопанство за 
действия в условия на кризи от всяка-
къв характер и др.

Това е само част от възможните 
опции за реакция, които сме убедени, 
че могат да се случат само при усло-
вие че се приключи със стандартното 
възприемане на заплахите като външ-
ни и вътрешни, ако се спре с прила-
гането на ведомствения подход, при 
който всяко министерство или орга-
низация се специализира за противо-
действие на точно определени риско-
ве и заплахи, а така също, ако се из-
хвърли завинаги мандатното мислене, 
което вече четвърт век отлага едни 
или други важни решения и действия 
за след следващите избори. И всички 
членове на обществото ни са убеде-
ни, че днес няма вид криза, извънред-
на ситуация или конфликт, в които 
да не се налага да се използват едни 
или други способности на въоръже-
ните сили, било информационни, ин-
фраструктурни, отбранителни, охра -
нителни, възпиращи, разузнавателни, 
медицински, транспортни, стабилизи-
ращи, хуманитарни, за киберпротиво-
действие и др. 

Вероятно всеки, които е бил сви-
детел на изминалите събития, участ-
вал е в споменатите процеси или е 
бил ангажиран в някаква степен с ня-
кой от компонентите на системата 
за сигурност, би добавил, зачеркнал 
или формулирал по друг начин изброе-
ните илюзии, митове и заблуди. Може 
би някои от тях са се оказали наши-
те надежди, които сме очаквали да 
се превърнат в действителност, или 
пък желания, които всички са се надя-
вали да се сбъднат. А може би просто 
са изживели времето си илюзии и вече 
е време да заживеем с нови, които 
ще ни крепят в следващите десети-
летия. 

Безспорен факт обаче е, че вре-
мето, в което живеем, и събитията 
около нас ни подсказват, че е необхо-
димо да преосмислим още веднъж ня-
кои съмнителни постановки, приети 
наготово мнения или набързо взети 
решения, да ги подложим на актуален 
анализ и да им направим съвременен 
прочит, за да сме сигурни в тяхната 
релевантност и адекватност. Време 
е да направим обективен преглед на 
ролята и мястото на въоръжените 
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ни сили в системата за сигурност, 
да съпоставим националните и съ-
юзните ангажименти с рисковете и 
заплахите за сигурността на стра-
ната, да формулираме необходимите 
отговорности за справяне с хибрид-
ните заплахи, да изведем нови или да 
преформулираме старите мисии и за-
дачи, както тези за гарантиране на 
териториалната цялост и отбрана-
та на страната, така и в случаи на 
различни видове кризи, конфликти или 
извънредни ситуации, с което да се 
определят съвременни стандарти за 
подготовка, да се въведат модерни 
изисквания за техника и въоръжение 
и се дефинират нови критерии за го-
товност за адекватна и ефективна 
реакция. 

Също така е време да се спре с 
манипулацията на обществеността и 
гръмките обещания, че намаляването 
на бюджета за отбрана ще напълни 
здравната каса, ще осигури пари за об-
разование или повече средства за пен-
сионно осигуряване. Всички събития 
в обществено-политическия ни жи-
вот през последните години недвус-
мислено показват, че обществото 
ни е достатъчно зряло и на водещо 
място сред националните интереси 
и приоритети винаги поставя един-
ството, суверенитета, сигурността 
и териториалната цялост на страна-
та си. Това категорично показва, че 

то е готово да плати необходимата 
социална цена за изграждане на съвре-
менна, адекватна и ефективна систе-
ма за национална сигурност, но при 
ясни приоритети, прозрачни дейст-
вия и задължително отчитане на на-
ционалните интереси. Защото няма 
и не може да има съюзен приоритет 
или колективно решение, което да 
измести или промени националните 
интереси. 

Само тогава онзи изтъркан ре-
френ за изграждане на „по-малки, по-
гъвкави, по-мобилни, по-способни“ и 
т.н. въоръжени сили ще спре да зву-
чи едновременно помпозно и ужасно 
тъжно. Та всички сме свидетели как 
през годините заедно с безкрайни-
те реформи нашите военнослужещи 
губеха както обществения си прес-
тиж, така и личния си авторитет. 
Много е вероятно съществуването 
на въоръжените сили да придобие 
нов смисъл за гражданите, а техни-
те оперативни способности няма да 
се демонстрират пред обществото 
само на „слънчеви“ паради. И може 
би ще спрем да се „крием“ в цивил-
ните си дрехи, а военно-политическо-
то ръководство много по-лесно ще 
защитава социалните придобивки и 
компенсации на военнослужещите и 
техните семейства. 

А може би вече сме прегърнали по-
редната илюзия?
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През последните години теро-
ризмът като явление се пре-
върна в един от най-тежките 

проблеми и най-голямата заплаха за 
демократичните общества. Ежегод-
но се отделят все повече ресурси, 
реализират се комплекси от мерки, 
включително военни операции и нор-
мативни промени в законите, които 
ограничават правата и свободите на 
гражданите. Резултатът до момента 
не е окуражаващ. Къде е проблемът? 
Ресурсите, технологията на дейност, 
управлението или всичко, взето заед-
но? Има ли промени в обществата, 
които не сме в състояние да доловим, 
и необходимо ли е да променим разби-
рането и парадигмата за тероризма? 

Изследването на причините, по-
раждащи това явление, и факторите, 
които влияят върху интензивността 
и проявленията, може да помогне при 
създаването на ефективен модел на 
противодействие на тероризма.

Същност и характеристики
на тероризма

Съществуват различни класифи-
кации на видовете тероризъм. Ако 
направим разграничение, изхождайки 
от целите, можем да дефинираме два 
основни вида – политически и крими-
нален. При политическия тероризъм 
целта е промяна в механизмите за 
регулиране на обществените отно-
шения – взаимодействията в рамки-
те на социалната структура и между 

различните социални структури. При 
криминалния тероризъм целта е лич-
ност, група, организация и др., които 
се възприемат като пречка за пости-
гането на желано състояние.

Политическият тероризъм може 
да възникне и да се развие на различ-
на обществена основа: идеологическа, 
религиозна, етническа. По своята 
същност първите две са много близ-
ки, тъй като разделението по оста 
„ние срещу другите“ се изгражда въз 
основа на формирането на представа, 
модел за материалния свят около нас, 
подредено обяснение защо се случва 
едно или друго събитие, както и ви-
зия, решение за това, какво и как ор-
ганизацията, групата или индивидът 
трябва да правят. 

Явлението „тероризъм“ се отлича-
ва с няколко основни характеристики:

− в основата му е наличието на 
социален конфликт;

− при опита за разрешаване на 
този конфликт насилието е средство 
за постигане на целите, а агресията – 
модел на поведение;

− действията са в разрез с въз-
приетите норми и правила в обще-
ството;

− терористите възприемат па-
радигма, при която няма други при-
емливи алтернативи за постигане на 
желаното;

− тероризмът е стратегия на 
бунта1 – в общия случай има несъот-
ветствие между преследваните цели 
и разполагаемите ресурси;

ТЕРОРИЗЪМ – СОЦИАЛНИ 
ПРЕДПОСТАВКИ

Цветлин Йовчев

Tsvetlin Yovchev. TERRORISM: SOCIAL PRECONDITIONS

Abstract: The article presents a conceptual model to  describe what social preconditions 
determine  terrorism. Social conflict, extremism and aggressive behavior are analyzed as the 
basic factors  which drive terrorist organizations. 

Key words: Terrorism, extremism, aggressive behavior, social conflict.
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− действията са предварително 
планирани и организирани, като ефек-
тът от тях е търсен съзнателно и це-
ленасочено;

− терористичните действия пре-
следват не само преки, но и косвени 
ефекти.

Посочените седем основни харак-
теристики позволяват да разграни-
чим тероризма от други прояви на 
насилие, провокирани от отклонения 
в психичното здраве, извършени в със-
тояние на силен афект или в рамките 
на военни действия, както и на та-
кива, при които негативният резул-
тат върху хората или материалните 
обекти не е планиран и целенасочено 
търсен. Макар често способите да са 
еднакви, следва да се прави разграниче-
ние между партизанската война като 
форма на водене на бойни действия и 
тероризма. Целта на партизанската 
война е поставянето на определена 
територия под контрол, а на теро-
ризма – оказване на психологически 
натиск, чрез който да се постигнат 
други цели. Също така дефинираните 
характеристики дават възможност 
в по-голяма дълбочина да бъдат из-
следвани причините за възникването 
на това явление и възможностите за 
ефективно противодействие. 

Можем да разграничим три основ-
ни фактора, които са в основата на 
тероризма: социален конфликт, ради-
кален екстремизъм, високо ниво на аг-
ресия (тероризъм = конфликт + екс-
тремизъм + агресия). Те формират 
конструкцията на явлението. Без со-
циален конфликт дори екстремистки 
групи не биха предприели крайни фор-
ми на насилие спрямо другите. Също 
така общностите, споделящи крайни 
идеи, дори в условията на конфликт 
с други групи не биха предприели те-
рористични действия, ако агресията 
не се повиши над определено ниво. 
Съществуват и много други факто-
ри, които влияят върху начина, по 
който възниква, ескалира и се разре-
шава даден социален конфликт, върху 
обществените процеси и степента 
на агресия, но основателно можем да 
приемем, че в основата на тероризма 
са посочените основни фактори.

Социалният конфликт
в основата на тероризма

Конфликтите са резултат от вза-
имодействието на социалните струк-
тури или индивидите в рамките на 
една социална структура. При това 
взаимодействие се изграждат отно-
шения, които могат да бъдат опре-
делени като конфликт, неутралитет 
или сътрудничество (фиг. 1)2. В зави-
симост от степента на удовлетво-
ряване на базовите потребности на 
индивидите в рамките на социалните 
структури, механизмите за регулира-
не на обществените отношения, как-
то и на споделяните цивилизационни 
и културни модели, взаимодействие-
то притежава специфични характе-
ристики и може да преминава от 
един вид в друг по определени механи-
зми. Неутралитет може да същест-
вува, когато представителите на об-
ществените структури възприемат 
съществуващите отношения като 
справедливи, а сътрудничеството – 
когато са убедени, че съвместните 
действия им носят полза, а не вреда 
или много повече полза, отколкото 
вреда. 

Характерът на взаимоотношени-
ята не е устойчив. Променят се си-
лата и способностите на страните, 
очакванията и претенциите им, а в 
резултат и оценката за това, дали 
взаимодействието е полезно и спра-
ведливо. Оттук появата и разреша-
ването на конфликтите е естест-
вен процес. Редица представители на 
функционалното направление в соци-
ологията – Дейвид Локууд, Георг Зи-
мел, Ралф Дарендорф и др., приемат 
конфликтите като неизбежни и даде-
ност за обществените структури.3 
Те смятат, че в основата им са меха-
низмите на разпределение на властта 
и ресурсите, които са ограничени. 

Историческият преглед показва, 
че независимо от различната интер-
претация по отношение на справед-
ливостта, каузата, целите и др., в 
основата на тероризма винаги стои 
социален конфликт, който възниква и 
ескалира в резултат на обществени 
процеси, особености на културните 
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модели и състоянието и промените 
в обкръжаващата среда. От зело-
тите и хашашините в началото на 
новата ера, през анархистите от 
ХVІІІ – ХІХ век и държавния теро-
ризъм на Ленин и Сталин, до „Ал 
Кайда“ и „Боко Харам“ тероризмът 
е средство за постигане на целите в 
рамките на социален конфликт. Кога 
възникването и развитието на един 
социален конфликт могат да доведат 
до терористични действия?

При изследване природата на соци-
алните конфликти Георг Зимел дос-
тига до няколко важни извода. Той по-
сочва седем фактора, които водят до 
ескалация и повишават вероятност-
та от използване на насилие:

− емоционалната обвързаност;
− степента, в която групата или 

общността се различава от остана-
лите страни в конфликта;

− вътрешната сплотеност;
− степента на разбирателство 

и сътрудничество между страните 
преди конфликта;

− степента на интеграция и об-
вързаност на групата или общността 
преди възникването на конфликта;

− засилване на убеждението, че 
конфликтът е самоцел;

− нарастване на убеждението, че 
конфликтът излиза от сферата на 
индивидуалните интереси.

Спирала на съперничеството

Принадлежността към определе-
на група или общност провокира въ-
трешни процеси между нейните чле-
нове, които водят до тенденция към 
предоставяне на по-значими преиму-
щества в сравнение с другите групи 
(вътрешногрупова пристрастност).5 
Това устойчиво отношение води до 
нарастване на претенциите и убеж-
дение, че разпределението на ресурси-
те е неприемливо. Когато друга група 
или общност бъде възприета като 
пречка и заплаха за нарасналите пре-
тенции, това може да е в основата 
на враждебни действия, които задей-
стват ответна реакция и задвиж-
ват спиралата на съперничеството 
(фиг. 2). 

Ескалацията на съперничество-
то създава негативни установки 
спрямо членовете на другата общ-
ност, които с времето прерастват 
в убеждения (стереотипи). Стерео-
типите водят до дискриминацион-
но отношение и поведение спрямо 
останалите.6 Колкото повече се из-
остря конфликтът, толкова пове-
че се задълбочават различията и се 
засилва сплотеността на групата.7 
Възникват и допълнителни факто-
ри, свързани с определени установки 
на личностно и групово ниво, които 

Фиг. 1. Модел на социално взеаимодействие4
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водят до съществено ограничаване 
на възможностите за правилно въз-
приятие и значимо изкривяване на 
процесите, свързани с интерпрета-
ция и оценка на информацията. Това 
води до усещане сред членовете на 
общността, че получават по-малко, 
отколкото заслужават и очакват, 
както и по-малко от другите като 
тях (относителна депривация).8 Опи-

саните процеси естествено засилват 
емоционалната обвързаност на учас-
тниците в конфликта, сплотеност-
та на групата, както и усещането, 
че конфликтът излиза от рамките 
на личните интереси. 

Колкото по-ограничени са достъп-
ните ресурси и колкото повече общ-
ността възприема другите като преч-
ка да задоволи претенциите си, толко-
ва повече ще нараства вероятността 
от ескалация на конфликта и използва-
не на насилие. 

Според някои автори друг същест-
вен фактор за ескалация на конфли-
ктите е нестабилността на проце-
сите, свързани с конфликта.9 Промен-
ливото отношение на участниците, на 
околните, на ресурсите, както и на об-
стоятелствата могат да доведат до 
изостряне на конфликта, включително 
до използването на насилие. 

Цивилизационни и културни
различия 

Ако това, което е добро за чле-
новете на едната общност, е лошо 
за другата; ако абсолютно необхо-
димото за едните е неприемливо за 
другите; ако моралните норми са не-
съвместими, то различията стават 
трудно преодолими и интересите – 

несъвместими. Колкото по-големи 
са цивилизационните и културните 
различия, толкова повече нараства 
вероятността от изострянето на 
конфликта и използването на насилие. 

Културата, като специфични, 
устойчиви модели на усещане, възпри-
ятие, мислене и проявление, е в осно-
вата на резултатите от човешката 
дейност (фиг. 3). Основните базови 
предположения за устройството и 
функционирането на материалния и 
духовния свят и взаимоотношението 
между тях са в основата на нормите 
и ценностите, които споделят общ-
ността и индивидите в нея. Разбира-
нето за добро и лошо, правилно и не-
правилно, допустимо и недопустимо 
и т.н. определят възприетите модели 
на поведение, а оттам и всички други 
артефакти – резултати от човеш-
ката дейност във всички области на 

Фиг. 2. Спирала на съперничеството
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материалния и нематериалния свят10. 
Културата е начинът, по който общ-
ността решава проблемите и поми-
рява дилемите.11 

Оттук, колкото на по-дълбоко 
ниво са различията, толкова по-труд-
но е да бъдат преодолени и толкова 
по-остър ще бъде социалният кон-
фликт. Когато са налице фундамен-
тални разлики в базовите допускания 
и ценностите, тогава можем да очак-
ваме агресия и насилие в процеса на не-
говата ескалация. Тероризмът като 
явление може да се прояви и когато 
различията и основните противоре-
чия са в най-външния слой на култу-
рата, между общности, които споде-
лят общи ценности, но цивилизацион-
ните различия носят много по-висок 
конфликтен потенциал.

Мултикултурни модели

Глобализацията като обективен 
процес, свободното движение на хора, 
стоки и капитали, както и много 
други фактори промениха съществе-
но обществата и в редица европей-
ски държави се формираха мултикул-
турни общества. Това е обективен 
и вече необратим процес. Същевре-
менно всички опити да се създадат 
универсална култура и цивилизация са 
неуспешни.13 Безспорно е, че има пол-
зи от културното многообразие, но 

същевременно то подлага на риск и 
изпитание нормалното функционира-
не на обществата. 

Изграждането и поддържането на 
устойчиви връзки и модели на взаи-
модействие са в основата на оцеля-
ването, хомеостазата и развитието 
на социалните структури. Те зависят 
от един фундаментален за всяко об-
щество процес – институционали-
зация. Талкът Парсънс е изследвал 
и описал този процес. Индивидите 
(социални актьори), притежаващи 
различна ориентация, попадат в си-
туации, в които трябва да действат 
съвместно. Посоката и ориентация-
та им са резултат от структурата 
на техните потребности и въздейст-
вието на културните образци, които 
споделят. В процеса на взаимодейст-
вие, съчетано с разпределение и раз-
мяна на социалните роли, индивидите 
приспособяват своите ориентации и 
изграждат общи норми на поведение 
като способ за взаимно съгласуване. 
Следването на общите норми изграж-
да общоприети модели на поведение и 
трайни изменения в културата. Нова-
та култура придава устойчивост на 
взаимодействието между индивидите 
в обществото.14

Блокирането на процеса на ин-
ституционализация води до наруше-
но взаимодействие в обществото и 
отслабване на социалните връзки, а 

 
 

 
 

 

 

 

Фиг. 3. Нива на проявление на културата12
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това от своя страна е предпостав-
ка определени обществени групи да 
не са в състояние да задоволят базо-
вите си потребности в рамките на 
социалната структура. След продъл-
жителен период можем да очакваме 
обособени социални групи, които са 
формирали конфликтни отношения с 
останалите, както и значителен риск 
от ескалация на отношенията. 

Какви могат да бъдат рискове-
те, ако отнесем тези разсъждения 
към едно мултикултурно общество. 
Културните образци, които споде-
лят различните общности, трябва да 
са съвместими до степен, която ще 
позволи извършването на съвместни 
действия, както и на процеса на раз-
пределение и размяна на ролите. При 
това тези процеси не бива да водят 
до социална депривация. Ако в рамки-
те на едно общество сблъскаме кул-
тури, които възприемат вярванията, 
ценностите и моделите на поведе-
ние на другите като неприемливи или 
дори като заплаха, не можем да очак-
ваме гладък и безпроблемен процес на 
институционализация. Налагането на 
определени норми ще предизвика со-
циална депривация, а оттам и пред-
поставки за ескалация на социален 
конфликт. 

Доминирането на която и да е от 
културите освен депривация може да 
предизвика у другите общности проце-
си на радикализиране на различията и 
поява на форми на екстремизъм. От 
една страна, членовете на съответ-
ната общност не получават в пълен 
обем същото отношение като оста-
налите поради културните си разли-
чия, а от друга, са принудени да спаз-
ват норми, които не са характерни 
за техния бит. Това поражда чувство 
на неопределеност по отношение на 
идентичността, а оттам и общо 
чувство на несигурност. Според соци-
алните психолози личността изпитва 
необходимост да намали чувството 
си за несигурност и това мотивира 
определено поведение. Идентифици-
рането с определена група намалява 
чувството за неопределеност и неси-
гурност и този процес е много по-
ефективен, когато принадлежността 

е към ясно определена и разграничи-
ма група.15 Радикалните екстремисти 
отговарят на тези очаквания. Нарас-
тването на социалната несигурност, 
съчетано с криза на идентичността, 
повишава риска от екстремизъм. 

Конвертити

Необходимо е да отбележим, че 
социалната несигурност може да про-
вокира съпричастност към екстре-
мистки групи и при индивиди, които 
до съответния момент са споделяли 
коренно различни културни модели. 
Когато личността не е в състояние 
да задоволи базовите си потребности 
в рамките на социалните структури, 
към които принадлежи, това поражда 
силно чувство на социална несигур-
ност. Възниква съмнение по отноше-
ние на съществуващите представи 
за това, как е устроен и функциони-
ра материалният свят, мястото на 
индивида в него, причините защо се 
случват или не се случват определени 
неща. В такова състояние личност-
та е склонна да приеме друга пара-
дигма, която дава обяснение на света 
и предлага по-приемливи алтернативи 
за бъдещето. Групите, които са ясно 
определени и разграничими и могат да 
предложат такава парадигма, стават 
привлекателни за чувстващите се 
отхвърлени от обществото. Това до 
известна степен обяснява явлението 
„конвертити“. Младежи от тради-
ционни християнски семейства, етни-
чески германци, французи, холандци и 
др. възприемат радикални мюсюлман-
ски идеи и се включват в терорис-
тични действия.

Екстремизъм

Общоприетите дефиниции за екс-
тремизма се свеждат до придържане 
към крайни прояви и възгледи. Обик-
новено проявите на екстремизма се 
изразяват в неприемане, отхвърляне и 
демонстриране срещу съществуваща-
та ситуация. В общия случай екстре-
мистите са маргинални, отхвърлени 
от обществото хора, които се стре-
мят да получат възможност за влия-
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ние върху обществените процеси. Те 
не споделят съществуващите норми, 
желаят да променят обществените 
отношения и своята социална роля, но 
не са в състояние да направят това 
посредством достъпните обществе-
ни механизми. Тези хора възприемат 
екстремизма като единствено въз-
можния или най-приемливия начин да 
постигнат целите си.16 

Екстремизмът съдържа три базо-
ви компонента:

− радикална парадигма, която 
обяснява съществуването и функцио-
нирането на материалния и духовния 
свят и очертава път за постигане на 
целите;

− социална мрежа, общност, коя-
то споделя тази парадигма;

− наличие на устойчиви социални 
връзки и взаимодействие в рамките 
на общността.

Радикалната парадигма може да 
възникне на различна основа – религия, 
идеология, етноцентризъм и др., като 
причините са неспособността да се за-
доволят базовите потребности, деин-
ституционализацията и спецификата 
на културните модели. Този процес не 

е непременно свързан с нисък социален 
статус и затруднена, неефективна 
комуникация с другите, но определено 
това са фактори, които правят край-

ните идеи по-приемливи за хората.
Свързването на индивидите, спо-

делящи радикални идеи в социална 
мрежа, предполага наличието на ефек-
тивна комуникация помежду им, как-
то и на места, където тя да бъде 
осъществена. Концентрацията им на 
регионален признак способства тях-
ното свързване в общности, споде-
лящи екстремни идеи. С развитието 
на социалните мрежи географската 
концентрация постепенно губи свое-
то значение, като продължава да бъде 
фактор сред социално слабите и нео-
бразованите. 

Появата на третия компонент 
от своя страна е свързана с взаим-
ната зависимост между членовете на 
социалната структура, доверието и 
солидарността, както и с емоциите 
и емпатията, които изпитват по-
между си.17

Агресия и насилие
В социалната психология агреси-

ята се определя като преднамерено 
поведение, насочено към нанасянето 
на физическа или психологическа вре-
да. Различават се два основни вида 

агресия: враждебна (нанасянето на 
вреда е цел, а поведението е прово-
кирано от емоции) и инструментал-
на (нанасянето на вреда е средство 

Фиг. 4. Модел „фрустрация – агресия“
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за постигане на целите, които не са 
пряко и непосредствено свързани с аг-
ресивното поведение).18

Процесът на планиране и организи-
ране на терористична атака опреде-
лено може да се причисли към инстру-
менталната агресия, докато прякото 
ù извършване носи белезите на враж-
дебната. Действията са предвари-
телно планирани и организирани, като 
се целят и косвени ефекти. Дори при 

криминалния тероризъм убийствата 
се извършват с показна жестокост, 
която да послужи като сигнал и да 
сплаши определени лица или членовете 
на дадени групи или организации. На 
тази основа не бива да търсим причи-
ните за тероризма в предизвиканите 
емоции, както и във физиологичните 
процеси в човешкото тяло и мозък, 
които могат да провокират или да 
засилят агресивното поведение. Тези 
фактори са в състояние да повлияят 
единствено поведението на конкрет-
ните извършители.

В основата на агресивното пове-
дение е стремежът на индивида към 
оцеляване и възпроизводство. То ни-
кога не е самоцел, а е насочено към 
удовлетворяване на определени функ-

ции – справяне с раздразнението, ма-
териално или социално възнагражде-
ние, повишаване или съхраняване на 
социалния статус, защита на себе си 
или на групата.19

Раздразнението като мотиватор 
на агресивно поведение е изследвано в 
модела на Берковиц (Berkowitz) (фиг. 
4).20 Доколкото болката, горещината 
и неприятните преживявания оказват 
ограничено във времето въздействие 

върху индивида, то можем да прие-
мем, че фрустрацията е основен фак-
тор за агресивни действия от страна 
на извършителите на терористични 
атаки. Блокирането на целенасоче-
ното поведение на личността води 
до съществено повишаване на агре-
сията. Вероятността от агресивно 
поведение нараства съществено, ко-
гато личността има усещането, че 
фрустрацията е необоснована. От-
тук налагането на норми и ограни-
чения, които се възприемат от общ-
ността като безсмислени и ненужни, 
може да предизвика насилие.

Агресията поражда агресия (фиг. 
5). Агресивното поведение поражда 
ответна реакция от другата страна 
и от околните. Резултатът от тази 

Фиг. 5. Цикъл „фрустрация – агресия“ 21
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ответна реакция е негативни прежи-
вявания и лоши резултати, което от 
своя страна засилва фрустрацията. 
По този начин процесът се движи по 
спирала и ефектът е автоескалация 
на агресията.

Всички действия, които се възпри-
емат като агресивни от общност-
та, водят до ескалация на насилието. 
Репресиите под каквато и да е форма 

спрямо дадена радикална общност уве-
личават вероятността тя да отго-
вори с терористична атака особено 
когато не разполага с други механизми 
за спиране на репресията. Това важи 
с особена сила в посочените случаи, 
когато репресията поражда усещане 
за необоснована фрустрация.

Влияние на културата
върху агресивното поведение

Процесите на научаване и влияние-
то на обкръжаващата среда са от 
съществено значение за формирането 
на агресивно поведение.22 Културните 
особености, характерни за дадено об-
щество, определят в значителна сте-
пен подхода към разрешаването на 
конфликтите и използването на на-
силие в този процес. Те влияят пряко 

върху четири базови характеристики: 
конформизъм, отстъпчивост, подчи-
нение и сътрудничество.23

Според социалната когнитивна 
теория индивидите се учат не само 
от собствения си опит, но и наблюда-
вайки поведението на другите.24 Чле-
новете на дадено общество, в което 
е прието използването на агресия и 
насилие за разрешаване на проблеми-

те, както и в което това носи ус-
пех при преследването на целите, са 
далеч по-склонни към агресивно по-
ведение. Също така вероятността 
от проявата на насилие нараства и 
при наличието на агресивни стимули, 
като оръжие и др., които се асоции-
рат със заплаха.25

Ако трябва да обобщим въздейст-
вието на културните особености, ве-
роятността от терористични дейст-
вия нараства сред общностите, живее-
щи в среда на насилие.

Агресия и емоции
(страх, гняв, омраза)

Вътрешнообщностните процеси, 
взаимодействието с обкръжаващата 
среда, както и с другите общности 
предизвикват определени емоции. Те 

Фиг. 5. Концептуален пораждащ модел на тероризма
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имат пряко отношение към усеща-
нията, възприятията и когнитивния 
процес на обработване на информаци-
ята.26 В резултат на това усещането 
за заплаха и несигурност, възприяти-
ето и интерпретацията на определе-
ни действия, като агресия; оценка за 
причините, довели до лоши резултати 
и др., се дължат не толкова на обек-
тивни процеси, а на емоционалните 
установки на индивидите. Три базови 
емоции могат да провокират наси-
лие – страх, гняв и омраза, като тази 
разрушителна триада е двигател, под-
тикващ радикалните групи към теро-
ристична дейност. 

Концептуален пораждащ модел
на тероризма

Взаимодействието на индивидите 
и социалните структури с матери-
алния свят е в основата на устой-
чивите цивилизационни и културни 
модели. Културните особености на 
обществото и предизвикателствата 
на обкръжаващата среда предопреде-
лят взаимодействието в рамките на 
социалната система, обществените 
отношения и моделите на поведение. 

От състоянието и изменението на 
средата зависи и какви са достъп-
ните ресурси, които се разпределят 
между различните социални групи и 
индивидите в тях. 

Ресурсите, обществените отно-
шения и моделите на поведение са в 
основата на конфликтите. Те предо-
пределят и факторите, които влияят 
върху ескалацията и разрешаването 
им, върху появата на екстремизъм и 
агресивно поведение. Както бе посоче-
но, тероризмът като явление е резул-
тат от едновременното проявление 
на социален конфликт, екстремизъм и 
високо ниво на агресия. Такъв подход 
позволява да се търсят отделните 
фактори, причина за терористични 
действия, а оттам да се определят и 
индикатори за зараждането на опасни 
обществени процеси.

Ефективното противодействие 
на тероризма следва да бъде насочено 
както към неутрализирането на ин-
дивидите, групите или общностите, 
прилагащи насилствени действия за 
постигане на целите си, така и към 
премахването на причините за въз-
никване на това явление.
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ПОЛИТИКАТА НА САНКЦИИ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СПРЯМО
РУСИЯ. ПОСЛЕДИЦИ И ОТРАЖЕНИЕ 

ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ
Ангел Найденов

Angel Naidenov. THE EU POLICY OF SANCTIONS AGAINST
RUSSIA – EFFECTS AND REFLECTION FOR BULGARIA

Abstract: The purpose of the present article is to introduce in depth the EU regulations 
regarding sanctions against Russian Federation. The consequences for European countries and 
Bulgarian economy and defence, in particular, are also analysed.

Key words: EU policy; sanctions; Ukraine; Russia; Crimea; Bulgaria; regulations; decisions; 
EU summit; energetics; natural gas; finance; economy; agreement; restrictions; reciprocity.

Война на санкции“, „икономи-
ческа война“, „нова Студена 
война“ – палитрата на оп-

ределенията варира, но е безспор-
но, че се намираме във времето на 
„най-тежката криза в отношенията 
между Изтока и Запада от края на 
Студената война“1. В периода след 
март 2014 г. САЩ и Европейският 
съюз (ЕС) въведоха поредица от огра-
ничения, забрани и мерки, като за ЕС 
те са в резултат на различни реше-
ния и регламенти. Освен тях Русия на 
практика бе изключена от Г-8, НАТО 
прекрати сътрудничеството си с нея, 
обявявайки, че нещата не могат да 
продължават по същия начин. Парла-
ментарната асамблея на Съвета на 
Европа (ПАСЕ)  реши на 10 април 
2014 г. да лиши руската делегация от 
правото на глас, както и да я изключи 
от всички ръководни органи до края 
на годината. Това решение бе удъл-
жено с ново решение на ПАСЕ от 
януари 2015 г. до следващата ù сесия 
в периода 20 – 24 април 2015 г. От 
своя страна Русия заяви, че в отго-
вор на това решение ще преустанови 
участието си в ПАСЕ в различните 
официални формати до края на годи-
ната, като тогава ще бъде преразгле-
дан въпросът изобщо за участието ù 
в Съвета на Европа.

Дори без подробен систематичен 
поглед следва заключението, че Бъл-
гария е сред държавите, изпитващи 
силно негативния ефект, включител-
но заради реципрочните ограничения 
и забрани, наложени от Руската феде-
рация на страните членки на ЕС. Вни-
мателният поглед върху решенията и 
регламентите на Съюза, въвеждащи 
поредица от ограничения и забрани, 
както и върху допълващите или изме-
нящите основните мерки дава осно-
вание да се посочат 6 групи решения 
и регламенти и съответно 6 посоки 
на въведените санкции след 5 март 
2014 г., когато Съветът на ЕС при-
ема решение 2014/119 ОВППС и Ре-
гламент № 208/2014 относно огра-
ничителните мерки, насочени срещу 
определени лица, образувания и органи 
с оглед на ситуацията в Украйна. Те 
са и първите, определени като „меки“ 
санкции след срещата на лидерите на 
страните членки. Анализаторите от-
белязват по-умерения подход на ЕС в 
сравнение със САЩ. И двете обаче 
от самото начало са солидарни по ос-
новните послания:

– Москва да спре потока от бойци 
и оръжие през границата с Украйна;

– да подкрепи прекратяването на 
огъня;

– да улесни освобождаването на за-
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ложниците, задържани от проруските 
сепаратисти.

РЕЖИМ НА САНКЦИИ

Първата група, въведена с посоче-
ните решения и регламент, са целеви 
ограничителни мерки на Европейския 
съюз, насочени към замразяването и 
възстановяването на активи на оп-
ределени лица, за които е установе-
но, че са отговорни за присвояване-
то на украински държавни средства 
и незаконното им прехвърляне извън 
страната. В допълнение санкциите 
са насочени към лица, отговорни и за 
нарушения на правата на човека в Ук-
райна. Сред първите, спрямо които се 
прилагат мерките, са бившият прези-
дент на Украйна, бившият премиер, 
членове на правителството и техни 
близки, както и украински бизнесмени.

С допълнително Решение за изпъл-
нение 2014/216 ОВППС на Съвета на 
ЕС и Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 381/2014 на Съвета от 14 април 
2014 г. са включени активи на нови 
лица, обект на разследване в Украй-
на, за участие в престъпления във 
връзка с присвояването на украински 
държавни средства и незаконното им 
прехвърляне извън страната. В забра-
нителния списък отново са бивш пре-
миер, министри и депутати от упра-
вляващата тогава партия в Украйна.

Втората група ограничителни 
мерки във връзка с действия, подко-
паващи или застрашаващи терито-
риалната цялост, суверенитета и 
независимостта на Украйна, са въве-
дени с Решение 2014/145/ОВППС на 
Съвета и Регламент (ЕС) № 269/2014 
на Съвета от 17 март 2014 г.  Те са 
насочени към предотвратяване вли-
зането или транзитното преминава-
не през територията на държавите 
членки на ЕС на физически лица, кои-
то носят отговорност за действия, 
подкопаващи или застрашаващи те-
риториалната цялост, суверенитета 
и независимостта на Украйна, както 
и на свързани с тях физически лица. 
Предвиждат се и санкции за замразя-
ване на всички финансови средства и 
икономически ресурси, принадлежащи, 

притежавани, държани или контроли-
рани от посочените физически лица, 
както и свързаните с тях физически 
лица, образувания или органи.

Впоследствие с 9 нови решения и 
11 регламента за изпълнение в пери-
ода 21 март – 8 септември 2014 г. Ев-
ропейският съюз разширява списъка 
на физическите и юридическите лица, 
образуванията и органите, спрямо 
които са наложени мерки за забрана 
за достъп и замразяване на финан-
совите средства и икономическите 
ресурси. С оглед на сериозното поло-
жение в Украйна към критериите за 
прилагане на ограничителните мерки 
се въвежда и критерият „възпрепят-
стване работата на международните 
организации в Украйна“. Под санкции 
попадат физически и юридически лица, 
образувания и органи, свързани с вече 
посочени лица и фирми или юридически 
лица, образувания или органи в Крим 
или Севастопол, чиято собственост 
е била прехвърлена в разрез с укра-
инското право или юридически лица, 
образувания или органи, които са се 
възползвали от това прехвърляне. За 
възползвали се от прехвърлянето на 
собствеността се смятат юриди-
чески лица, образувания или органи, 
придобили собственост върху активи, 
прехвърлени в разрез с украинското 
право вследствие „анексирането на 
Крим и Севастопол“.

Като отделна подгрупа могат да 
се разглеждат измененията в крите-
риите, въведени с Решение 2014/499/
ОВППС, което позволява  включва-
нето в списъка на физически лица или 
образувания, които активно осигуря-
ват материална или финансова под-
крепа на вземащите решения лица в 
Русия, отговорни за присъединяване-
то на Крим или за дестабилизиране-
то на Източна Украйна, или които 
извличат ползи от лица, вземащи та-
кива решения.

Третата група мерки или посока 
на санкции е определена с Решение 
2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 
2014 г., изменено с Решение 2014/507/
ОВППС на Съвета от 30 юли 2014 г. 
и Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съ-
вета от 23 юни 2014 г., изменен с Ре-
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гламент (ЕС) № 825/2014 на Съвета 
от 30 юли 2014 г. С тях се забранява 
вносът в Европейския съюз на стоки 
с произход от Крим или Севастопол, 
както и предоставянето, пряко или 
непряко, на финансиране или финан-
сова помощ, както и застраховане и 
презастраховане, свързано с вноса на 
стоки.

Четвъртата посока на санкции е 
определена с Решение за изпълнение 
(ЕС) № 826/2014 на Съвета от 30 юли 
2014 г. за прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 269/2014 на Съвета относно огра-
ничителни мерки по отношение на 
действия, подкопаващи или застраша-
ващи териториалната цялост, сувере-
нитета и независимостта на Украй-
на. Забранява се предоставянето на 
финансови заеми или кредити, свърза-
ни конкретно с изграждането, придо-
биването или разработването на ин-
фраструктури в областите на транс-
порта, телекомуникациите, енер -
гетиката или за експлоатацията на 
нефтени, газови и минерални залежи в 
Крим или Севастопол, както и преки-
те или непреките продажби, достав-
ки, трансфер или износ на ключово 
оборудване и технологии. 

Петата посока е определена с Ре-
шение 2014/512/ОВППС на Съвета 
от 31 юли 2014 г. и Регламент на 
Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 
2014 г. относно ограничителни мерки 
с оглед действията на Русия, деста-
билизиращи положението в Украйна. 
Ограничават се сделките, свързани с 
финансови или инвестиционни услуги 
на руски финансови институции, на-
лага се ембарго върху търговията с 
оръжие, установява се забрана върху 
износа на стоки с двойна употреба за 
военни цели и се ограничава руският 
достъп до чувствителни технологии 
в областта на петролния сектор.

Шестата посока е резултат на Ре-
гламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета 
от 8 септември 2014 г. относно допъл-
нителни ограничителни мерки с оглед 
на действията на Русия, дестабилизи-
ращи положението в Украйна. Въвеж-
дат се допълнителни ограничения за 
износ и за пряка или непряка продажба 
на стоки и технологии с двойна упо-

треба и се забранява предоставянето 
на услуги за дълбоководни нефтени 
проучвания и производство в Аркти-
ка или проекти за шистов нефт. На-
лагат се и допълнителни ограничения 
върху достъпа до капиталовия пазар 
на определени финансови институции, 
ограничения за юридически лица, обра-
зувания и органи, установени в Русия, 
в сектора на отбраната, и ограниче-
ния за юридически лица, образувания 
и органи, установени в Русия, чиито 
основни дейности са свързани с про-
дажбата или преноса на суров нефт и 
нефтопродукти.

С Решение 2014/659/ОВППС на 
Съвета от 8 септември 2014 г. са 
въведени ограничения за нови 15 юри-
дически лица и образувания,  сред кои-
то и знакови за Руската федерация 
компании, оръжейни фирми и банки: 
Роснефт, Транснефт, Газпромнефт, 
Оборонпром, заводите „Калашников“, 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Роселхоз -
банк, ВЕБ.

Нова група санкции, които могат 
да бъдат отнесени към четвъртата 
група ограничения (засягащи дейности 
на територията на Крим и Севасто-
пол), е стартирана на 20 декември 
2014 г. с ново решение на Съвета. 
То разширява обхвата на санкциите, 
засягащи инвестициите, услугите и 
търговията. Забранява се придобива-
нето на недвижими имоти или активи 
в Крим, финансирането или подкрепа-
та на други дейности, свързани с тях. 
Въвеждат се забрани за европейските 
туроператори по отношение на Крим 
и Севастопол, в частност забрана за 
влизане на круизни кораби в приста-
нища на Кримския полуостров освен 
в случаи на произшествия. Това засяга 
всички кораби, притежавани или кон-
тролирани в страни членки, както и 
корабите, плаващи под флага на стра-
ни членки. Включена е забрана и по 
отношение на трансфера на техноло-
гии за компании на територията на 
Крим или за прилагането им в Крим. 
Това се отнася пряко до секторите, 
съдържащи транспорт, телекомуни-
кации и енергетика, проучвания или 
добив на нефт, газ и минерални су-
ровини. Ограниченията се прилагат и 
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по отношение на инфраструктурни 
проекти, отнесени към цитираните 
сектори. Анализаторите посочват, 
че „като ключови по търсения ефект 
се очертават енергетиката и финан-
сите“2. 

На руските доставки за петрол и 
газ в Европейския съюз се гледа от 
диаметрално противоположни гледни 
точки – с притеснение от реципрочни 
руски действия, водещи до огранича-
ване или спиране на доставките, или 
обратно – иска се именно това, рязко 
да се съкратят покупките на енерго-
носители от Русия и по този начин 
тя да бъде лишена от жизненоважни 
валутни постъпления, представлява-
щи основата на нейния бюджет. От-
чита се, че има страни, между които 
и България, практически напълно за-
висими от руските доставки, „но и 
се подчертава това, че много запад-
ноевропейски държави например или 
въобще не купуват руски газ, или го 
правят в достатъчно малки обеми. 
С други думи, част от ЕС би могла 
веднага да се откаже от енергийно 
сътрудничество с Русия“3.

Във финансовата сфера взаимна-
та зависимост на Русия и западните 
държави изглежда по следния начин: 
дълговете на руски компании и банки, 
включително на държавните Газпром, 
Роснефт, Сбербанк и ВТБ към чуждес-
транни кредитори по данни на Рой-
терс, надвишават 650 млрд. щ.д. Това 
е много повече от валутните резерви 
на Руската федерация, за които преди 
въвеждането на санкциите се смята, 
че са в размер на 493 млрд. щ.д.  „Ако в 
хода на санкциите руските компании и 
банки прекратят или само забавят об-
служването на своите дългове, тогава 
американските, европейските и япон-
ските банки и инвестиционни компа-
нии ще понесат сериозни загуби.“4

В анализа на руската секция на 
„Дойче веле“ се казва, че в резултат 
на подобни действия обаче някои от 
стълбовете на руския бизнес ще бъ-
дат обявени за банкрутирали в об-
щоприетия в света смисъл и за дълги 
години ще се окажат „отрязани“ от 
международните капиталови пазари. 
„След това те спокойно биха могли 

да сложат кръст на всички повече или 
по-малко големи инвестиционни про-
екти в Русия, да не говорим за инвес-
тициите им в чужбина“5, се казва в 
анализа.

Смята се, продължават анализите, 
че рестрикциите срещу три държавни 
руски банки относно достъпа им до 
капиталовите пазари ще бъдат с най-
значимите последствия като цяло. 
Водената социална политика раздува 
почти неуправляеми бюджетни дефи-
цити в публичните финанси на стра-
ната. А Русия изпитва перманентна 
необходимост от емитирането на 
държавен дълг за тяхното покриване. 
Липсата на достъп до капиталови-
те пазари означава само едно – и то 
е пускане на печатницата за рубли. 
Инфлацията се очаква да скочи двой-
но в рамките на една година, а това 
означава „повсеместно обедняване на 
руснаците“6. 

Според оценки на Европейската ко-
мисия санкциите ще ощетят руската 
икономика с 23 млрд. евро (1,5% от 
брутния вътрешен продукт – БВП) 
през 2014 г. и с още 75 млрд. евро 
(4,8% от БВП) през 2015 г. Руските 
компании се очаква да понесат загуби 
в размер на 744 млрд. евро. Иконо-
мическите щети за Европейския съюз 
от въвеждането на секторни санкции 
срещу Русия, се посочва в анализите, 
ще достигнат 40 млрд. евро (0,3% от 
БВП на ЕС) за 2014 г. и 50 млрд. евро 
(0,4% от БВП на ЕС) за 2015 г.7

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА 
ИКОНОМИКА

Анализите на експертите от бъл-
гарските министерства очертават 
следните посоки на възможно въз-
действие при различни групи и сте-
пени на санкции, като това са и аргу-
менти за изготвяне на позициите на 
Република България.

При ограничение на износа
от ЕС към Русия8

Русия е основен външнотърговски 
партньор на България. През 2013 г. тя 
се намира на второ място по сума 
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на стокообмена с 5357 млн. евро, или 
11,1% от общия стокообмен на стра-
ната.

Износът на България към Русия за 
2013 г. е в размер на 573,5 млн. евро, 
или 2,6% от общия износ на Бълга-
рия. Той е съсредоточен в групи от 
стоки със средновисока и висока до-
бавена стойност. През 2013 г. Бълга-
рия  е изнесла за Русия медикаменти 
на стойност 166,2 млн. евро, части за 
автомобили – 28,4 млн. евро, лебедки 
и крикове – 23,5 млн. евро, арматурни 
артикули – 13,5 млн. евро, части за 
кари – 12,9 млн. евро, вина от пряс-
но грозде – 12,5 млн. евро, петролни 
продукти – 12,4 млн. евро, карбонати, 
пероксикарбонати и перкарбонати – 
12,2 млн. евро, хладилници, фризери и 
други съоръжения – 11,6 млн. евро.

Въпреки неголемия дял от износа на 
страната ни към Русия ефектът от 
пълното му прекратяване би влошил 
нетния износ с около 573,5 млн. евро 
(около 1,3% от прогнозния БВП за 
2014 г.), което при равни други условия 
би довело до съответно понижение на 
БВП в номинално и реално изражение. 
Ограничаването на износа не би се 
отразило пряко върху приходите от 
косвени данъци, но може да се очаква 
влошаване на  динамиката на преките 
данъци главно по  линия на занижени 
печалби в секторите, засегнати от 
търговските ограничения, както и по 
линия на по-ниски приходи от данък 
върху доходите на физическите лица.

Извършен анализ на икономиче-
ските дейности сочи, че потенциал-
но засегнати ще бъдат около 2489 
предприятия, в които са заети около 
78 000 души. Данните за 11-те ме-
сеца на 2014 г. показват намалява-
не на стокообмена с Русия с 14,4%, 
което се дължи в най-голяма сте-
пен на съкращаването на вноса от 
Русия с 15,2%. Износът ни към Ру-
сия намалява със 7,4%. Експортът е 
665 млн. щ.д. при 718,2 млн. щ.д. за съ-
щия период на 2013 г., или намаление-
то е от 53,2 млн. щ.д. В него около 
3,8 млн. щ.д. съставлява намалението 
на износа на селскостопански и храни-
телни стоки, за които от 7 август 
2014 г. Русия въведе мерки по вноса.9

Замразяване на финансови средства  
и икономически ресурси

При налагането на тези санкции се 
смята, че прекият ефект за България 
не е съществен. Възможен е обаче 
вторичен ефект по линия на изтегля-
нето на депозити на руски резиденти 
в страната.

Прекратяване на преговорите
за облекчен визов режим за руски 
граждани и подписване на ново
двустранно споразумение с Русия

В този случай не би следвало да 
се очаква пренасочване на потока от 
туристи по други дестинации или про-
мяна в статуквото към момента, но 
България би могла да пропусне потен-
циални бъдещи ползи от увеличен при-
ток на туристи от Русия. В кратко-
срочен план не се очаква тези пропус-
нати ползи да са значителна величина. 
Въпреки визовия режим,  през 2013 г. 
Русия се нарежда на четвърто място 
по брой на чуждестранните туристи 
в България – 681 562, като ръстът им 
спрямо предходната година е 14,1%. 
Руските туристи, посетили Бълга-
рия, представляват 9,9% от всички 
туристи, като приходите от тях се 
оценяват на около 302,2 млн. евро.

Според последните данни броят на 
руски туристи за 2014 г. се е понижил 
с 3,1%, или с около 21 000 души. А 
туристите от Украйна са намалели 
с 8,2%, или с 56 000 души. Очаквани-
ята на Министерството на туризма 
за 2015 г. са за два пъти по-голямо 
намаление на туристи от Руската 
федерация. 

Експертите прогнозират отно-
сителна стабилизация на цените на 
почивките зад граница вследствие на 
очакваната стабилизация на курса на 
рублата към долара и еврото, което 
ще доведе до относително постоянни 
цени на туристическите пакети, но 
в сравнение с 2014 г. се очаква те да 
бъдат по-високи с 50 – 80 %. Допъл-
нителните фактори за това са огра-
ниченията за пътуване извън страна-
та на редица служители в държавни 
и частни структури; определянето 
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на нови правила за ползване на соци-
алните фондове на редица компании, 
които изпращаха своите служители, 
техните семейства и деца в чужбина, 
включително в България; активната 
кампания за рекламиране на руските 
курорти и вътрешния туризъм, как-
то и финансирането от страна на 
руската държава и частния бизнес на 
различни регионални проекти и про-
грами за стимулиране на вътрешния 
туризъм.10

Прекратяване на инвестиционни 
проекти на територията на ЕС

с участието на Русия

Общият размер на преките ин-
вестиции от Русия в България за  
последните 6 години е 1 млрд евро. 
Най-големият и значим инвестицио-
нен проект между двете държави 
е строителството на газопровода 
„Южен поток“. В резултат на вече 
обявеното решение за неговото пре-
кратяване загубата на преки общи 
инвестиции се изчислява в размер на 
1,240 млрд евро. Други загуби от пре-
кратяването на проекта са сигурност-
та на доставките на природен газ, 
възможностите за намаляване цена-
та на природния газ, транзитните 
такси и загубата на работни места.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА 
ИКОНОМИКА ОТ РЕЦИПРОЧНИ 
ДЕЙСТВИЯ НА РУСИЯ КЪМ ЕС

Ограничаване или прекратяване
на доставките на енергийни

суровини от Русия

Този сценарий би могъл да се реали-
зира като контрареакция от страна 
на Русия и би имал най-силно негатив-
но въздействие върху българската ико-
номика (в най-песимистичен вариант 
би могъл да доведе до нейния колапс). 
Бюджетните ефекти също ще бъдат 
най-съществени спрямо всички оста-
нали сценарии, като шоковото огра-
ничаване на икономическата дейност 
в страната би довело до сериозен не-
достиг на средства за финансиране на 
базисни функции на държавата.

Общият внос от Русия през 2013 г. 
е в размер на 4784 млн. евро, или 18,5 
% от вноса на България. В същото 
време страната ни е силно зависи-
ма от вноса на енергийни ресурси от 
Русия, които представляват около 
95% от вноса на такъв тип сурови-
ни. През 2013 г. у нас е внесен суров 
петрол на стойност 3199 млн. евро, 
природен газ за 812 млн. евро, нефте-
ни масла и др. за 466 млн. евро.

Водещите рискове пред българ-
ската икономика по линия на вноса 
на суровини от Русия са свързани ос-
новно с доставките на природен газ 
за „Булгаргаз ЕАД“, суров петрол е 
използван в производството на „Лу-
койл-Нефтохим“ АД и гориво, резерв-
ни части и технологии за ядрената 
енергетика. В тези сфери България е 
почти напълно зависима от Русия.

Вносът намалява с 894,5 млн. щ.д. 
Намалението на стокообмена с Ру-
сия се дължи основно на свиването на 
вноса от Русия през 2014 г. Най-зна-
чително е намаляването на вноса на 
водещата позиция – суровият петрол 
с относителен дял 58,1%, като през 
първите 11 месеца на 2014 г. е осъ-
ществен внос, който е с 26,6% по-
малък в сравнение със същия период 
на предишната година. Намалението 
се дължи както на спада на цените 
на суровия петрол на международния 
пазар, така и на по-малките обеми 
внос, като в количествено изражение 
вносът е намалял с 20,6%.

Доставки на природен газ

Преките и косвени загуби на ком-
паниите, които пряко зависят от дос-
тавките на газ са около 900 млн. лв. 
месечно. Общите загуби за икономи-
ката само от прекъсване на достав-
ките може да достигне до 2 млрд. лв. 
месечно, като се включат загубите за 
бюджета и мултипликационния ефект 
по веригата доставчик-клиент. (Бъл-
гария за периода на газовата криза 
през 2009 г. която е била за 14 дни, 
е претендирала пропуснати ползи пред 
ЕК в размер на 300 – 500 млн. евро). 

Отражение на поскъпването върху 
производствените цени. При увеличе-

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
И

, 
Л

И
Д

Е
РС

ТВ
О



109

ние на 10% от цената на природния 
газ, цените на производители за от-
раслите, произвеждащи неенергийни 
стоки ще се увеличат с 0.3 процентни 
пункта, а за предприятията от енер-
гийния сектор, добиващи енергийни 
суровини и произвеждащи нефтопро-
дукти – с 0,2 процентни пункта. Към 
това се прибавя и косвен ефект за 
отраслите, произвеждащи неенергий-
ни стоки, който идва от увеличение-
то на техните разходи за електро-
енергия и течни горива. Така общо-
то нарастване на производствените 
цени за отраслите, произвеждащи 
промишлена продукция се оценява на 
0,5 процентни пункта.

Отражение върху инфлацията - по-
требителските цени. Оценката върху 
инфлацията също е направена чрез ди-
ректно и косвено изчисление на ефек-
тите. Косвеният ефект върху увели-
чението на потребителските цени 
идва от увеличението на цените на 
производители на неенергийните сто-
ки и услуги. Директният ефект върху 
потребителските цени идва от уве-
личението на производствените цени 
на енергийните стоки и услуги, като 
този принос се изчислява със статис-
тическите тегла в хармонизирания 
индекс на потребителските цени. При 
сумирането им се изчислява общото 
влияние върху инфлацията, като при 
10% поскъпване на природния газ, се 
очаква общата инфлация да се увеличи 
с 0,2 процентни пункта.

Доставки от Русия
за АЕЦ „Козлодуй“

Заплахи съществуват и пред дей-
ността на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 
която получава ядреното си гориво 
от Русия, респективно и изнася отра-
ботеното ядрено гориво. Евентуално 
спиране на работата на „АЕЦ Коз-
лодуй“ ЕАД, което произвежда близо 
40% от електроенергията в страна-
та, ще доведе до недостиг на елек-
троенергия и повишаване на цената 
на електроенергията за индустрията 
и бита почти двойно, тъй като ще 
бъде нарушена структурата на енер-
гийния микс.

Доставки на суров петрол

Основният вносител на суров пе-
трол в България е Русия, като вносът 
е в размер на 3,2 млрд. евро. Съще-
временно износът на петролни про-
дукти, след преработката на суровия 
петрол на територията на България 
е ключово перо в експортната лис-
та на страната ни, като формира 
дял от 13% от общия износ, или 2,9 
млрд. евро. Проблемите с доставки-
те, респективно и производството 
на петролни продукти в България 
може да окаже влияние върху БВП, 
в размер на директно намаление с 
около 3 – 4%, без да се изчисляват 
останалите негативи върху иконо-
миката и мултипликационния ефект 
върху секторите на транспорта и 
промишлеността.

Мощностите на „Лукойл-Нефто-
хим“ АД на този етап преработват 
единствено руски суров петрол. Пред-
вид на това 100% от дейността на 
„Лукойл Нефтохим“ АД е зависима 
от доставките на суров петрол от 
Русия, респективно и цялата българ-
ска икономика е зависима в голяма 
степен от доставките на горива, 
произведени в рафинерията.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБРАНАТА
НА РУСИЯ ЗА ВНОС НА НЯКОИ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

ОТ ЕС

Русия е вторият по важност па-
зар на изнасяните от ЕС селскосто-
пански продукти с дял от 10% от 
целия селскостопански износ, като 
стойността му е около 12 млрд. евро 
годишно по данни на ЕК. На първо 
място е САЩ с 13% дял от селско-
стопанския износ на ЕС, а на трето 
място е Китай с дял от 6,1%. За 
2013 г. износът от ЕС на забране-
ните стоки се оценява на 5,2 млрд. 
евро и представлява около 45% от 
стойността на експорта на земедел-
ски стоки в Русия.

Забраната на Русия неминуемо ще 
се отрази върху селскостопанския 
сектор на ЕС, в това число на произ-
водителите на плодове и зеленчуци и 
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на производителите на месо и млечни 
продукти. Всяка забрана създава изли-
шък от стоки и води до потенциален 
спад на цените.

Оценка на ефекта
от санкциите върху

производителите в България

За България през 2013 г. износът 
на селскостопански стоки за Руската 
федерация (РФ) възлиза на 70,9 млн. 
щ.д. (75,8 млн. щ.д. през 2012 г. и 64,6 
млн. щ.д. през 2011 г.), което предста-
влява 0,013% от общия аграрен износ 
на България.

Износът през 2013 г. за РФ на аг-
рарни продукти, включени в забрани-
телния списък, по кодове от Комби-
нираната номенклатура, възлиза на 
10,7 млн. щ.д., което представлява 
0,002% от общия аграрен износ на 
България и 15,4% от българския агра-
рен износ за РФ. 

Най-силно засегнати се очаква да 
бъдат секторът на плодовете и зе-
ленчуците и секторът на млякото 
и млечните продукти, където през 
последните години се полагат уси-
лия за възстановяване на позиции на 
традиционния за страната ни руски 
пазар.

В сектора на плодовете и зелен-
чуците най-силно засегнати от за-
браната са производителите на сини 
сливи, праскови, ябълки и домати, 
които имат предварително сключени 
търговски договори с контрагенти 
от Русия.

В сектора на млякото и млечните 
продукти забраната на РФ предста-
влява проблем за преработвателите, 
които са сключили или са в процес 
на сключване на договори за износ на 
българско бяло саламурено сирене и са 
съобразили производството, условия-
та на съхранение и транспорт с изис-
кванията на РФ. 

В сектора на месото няма осно-
вания да се очаква настъпването на 
пряк негативен ефект за български-
те производители, тъй като през 
последните години страната ни не 
изнася месо и продукти от месо за 
Русия11. 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПОЛИТИКАТА
НА САНКЦИИ ЗА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ОТБРАНАТА И ОТБРАНИТЕЛНИЯ 

СЕКТОР 

Сред секторите, които могат да 
бъдат посочени с най-силно негатив-
но въздействие от ограниченията по 
отношение на Руската федерация или 
от реципрочни действия, е отбрана-
та и свързаните с нея производстве-
ни и ремонтни предприятия. 

Възможно е проявлението на след-
ните значими рискове12:

1. Неосигуреност с резервни части 
и консумативи за авиационната, ав-
томобилната и специалната техника, 
включително зенитноракетните ком-
плекси.

2. Затруднение при поддържането 
на отбранителни способности, необ-
ходими за изпълнение на задачата от 
Air Policing, поради прекратяване на 
споразумения за ремонт, удължаване 
на ресурс на двигатели или за достав-
ка на оборудване и имущество.

3. Закъснение или прекратяване 
на сключени договори или споразуме-
ния за ремонт на кораби или произ-
водство и износ на резервни части 
за бронетанкова техника във или от 
заводи на ТЕРЕМ ЕАД.

Изводът въз основа на оценката 
за въздействие в различните направ-
ления е, че преките финансови щети 
биха били в размер на 61 млн. лева, 
а пропуснатите ползи възлизат на 
211 млн. лева при съществено намале-
ние на работните места във военно-
ремонтните заводи. Особена тревога 
буди заключението, че при продължи-
телен период на прилагане на санк-
ции и реципрочност на мерките от 
страна на Руската федерация, освен 
финансови измерения рисковете са 
пряко свързани и с отбранителните 
способности на България, доколкото 
значителна част от въоръжението и 
военната техника са руско производ-
ство и са напълно зависими от дос-
тавката на запасни и резервни части 
или от ремонтни дейности, чието из-
вършване или сертифициране се осъ-
ществява само от руски компании.

Политиката на санкции все още 
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не постига една от целите си –  при-
лагане на споразумението от сеп-
тември 2014 г., подписано в Минск, 
и изглежда твърде далеч като резул-
тат от търсения ефект – нормали-
зиране на ситуацията в Украйна и 
възстановяване на териториалната 
ù цялост и суверенитет. Това за-
ключение даде основание за свикване 
на извънредно заседание на Съвета 
на министрите на външните рабо-
ти, които  на 29 януари 2014 г. ре-
шиха да удължат срока за прилагане 
на ограниченията и санкциите, въ-
ведени с решенията и регламенти-
те от март 2014 г., разширявайки 
списъка на лицата, образуванията и 
органите, по отношение на които 
те се прилагат.

На срещата на върха, проведена 
на 19 – 20 март 2015 г. европейските 
лидери обвързаха вдигането на санк-

циите срещу Русия с пълното изпъл-
нение на споразумението от Минск. 
„Икономическите санкции срещу Ру-
сия остават в сила до пълното изпъл-
нение на споразумението от Минск“ 
обяви председателят на Европейския 
съвет Доналд Туск. „Не се очаква 
обаче това да стане преди края на
2015 г.“, казва той. В същото време 
остава открехната за преразглеждане 
през юни целесъобразността на удъл-
жаването на санкциите. Допуска се 
и възможността при нарушаване на 
споразумението „санкциите не само 
да бъдат запазени, но и да бъдат за-
силени“ според френския президент 
Франсоа Оланд. Остават в сила за 
още една година и санкциите, въве-
дени от САЩ с Президентски указ 
13660 от 6 март 2014 г. и допълнени 
със санкции срещу Крим през декем-
ври 2014 г.

____________
1 Dosev, Simeon. Kakav shte e efektat ot 

zapadnite sanktsii spryamo Moskva. Econ.bg 
Deloviat portal. 20.03.2014, 13:00. http//www. 
econ.bg/

2 „Voynata na sanktsiite“ ЕS – Rusia: 
kakvo i koi shte postrada. Mediapool.bg [on-
line], 13.03.2015, 18:55.  http://www.medi-
apool.bg/

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Manolov, Biser. Patriotichni igri na sank-

tsii. Presa [online]. 31.07.2014, 15:45. http://
presa.bg/

7 Bulgaria nay-sasipana ot sanktsiite sreshtu

Rusia. Blits [online], 3.08.2014, 9:39. http://
www.blitz.bg/

8 Doklad na MIET, 03.2014.
9 Posleditsite ot sanktsiite sreshtu Rusia. 

Ministerstvo na ikonomikata [online], 02.2015. 
http://www.mi.government.bg/

10 Po danni na Ministerstvoto na turizma, 
02.2015. http://www.tourism.government.bg/

11 Informatsia otnosno zabranata na 
Ruskata federatsia za vnos na selskostopanski 
produkti ot ES. Ministerstvo na zemedelieto i 
hranite [online], 20.08.2014. http://www.mzh.
government.bg/

12 Doklad na Ministerstvoto  na otbranata, 
20.03.2014.

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, С

ТРА
ТЕ

ГИ
И

, Л
И

Д
Е
РС

ТВО



112

В началото на ХХІ век средата 
за сигурност в света, в Евро-
па и на Балканите се промени 

необратимо, в резултат на което 
настъпиха съществени промени в об-
ществените отношения и поражда-
щите се от тях предизвикателства, 
рискове и заплахи за националната си-
гурност. Това изисква задълбочен ана-
лиз на съществуващите и търсене на 
по-надеждни модели за гарантиране 
на сигурността и решаване на пери-
одично възникващите кризи. Основен 
критерий за успеха на новите модели 
трябва да бъдат реалните им способ-
ности да се справят успешно с всички 
възможни предизвикателства към си-
гурността, независимо от условията, 
които ги пораждат.

Управлението при кризи е основна 
функция на държавата. В историчес-
ки план главна причина за възникване 
на държавата е необходимостта на 
дадена човешка общност да се за-
щити от външни опасности, да га-

рантира сигурността си във всички 
възможни аспекти на това понятие и 
да се управлява ефективно, ако тази 
сигурност бъде нарушена, поради кое-
то състоянието на системата за 
управление при кризи на държавата 
е важен критерий за състоянието на 
държавността в нея.

Умението да се управлява в ус-
ловия на кризи е един от основните 
подходи за гарантиране на национал-
ната сигурност и международната 
стабилност. Съвременното разбира-
не на този проблем предполага реа-
гирането при кризи да става органи-
зирано, при взаимно сътрудничество 
между институциите, с ясно опре-
делени компетенции на всеки орган 
и целесъобразно използване на нацио-
налните ресурси за неутрализиране 
на неблагоприятното въздействие на 
кризисните явления и процеси. Освен 
това спецификата на кризата като 
явление задължава държавните ин-
ституции и обществото да реагират 
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адекватно на рисковете и заплахите 
за нейното възникване и да развиват 
способности да защитават ефектив-
но гражданите, материалните и кул-
турните ценности на страната в 
случаи на такива.

В голяма степен възможностите 
на държавата да предотвратява и 
овладява кризи и кризисни ситуации, 
както и да преодолява последиците 
от тях се определят от наличието 
на функционираща национална сис-
тема за управление при кризи с цел 
своевременно получаване на инфор-
мация за рисковете и заплахите и 
поддържане на подготвени органи за 
управление и добре екипирани сили за 
действие в случаи на кризи. Ето защо 
целта на настоящата статия е да 
се направи исторически преглед на из-
граждането и развитието на нацио-
налната система за управление при 
кризи след края на Студената война, 
в резултат на което да се обоснове 
необходимостта от законова регла-
ментация на нейното функциониране.

В резултат на глобалните промени 
в средата за сигурност след края на 
Студената война и в нашата страна 
значително нараства потребността 
от създаване на национална система 
за реагиране при кризи, чрез която да 
се осигурят функциите на държавата 
за защита на националните интереси, 
гарантиране живота и здравето на 
населението и опазване духовните и 
материалните ценности на страната 
и нейните граждани у нас и в чужбина. 
В отговор на настъпилите промени в 
света и региона, членството на Репу-
блика България в НАТО, а по-късно и 
в Европейския съюз се предприемат 
конкретни законодателни действия 
за регламентиране функционирането 
на държавата в условия на кризи.

В края на миналия век в Република 
България е създадена и функционира 
система, свързана главно със защита 
на населението при бедствия, аварии 
и катастрофи. Тя е регламентирана 
с Правилника за организацията и дей-
ността по предотвратяване и ликви-
диране на последиците при бедствия, 
аварии и катастрофи, приет с ПМС 
№ 18 от 23 февруари 1998 г. Създаде-

ната с Правилника организация, наред 
с положителните си страни, създава 
определени трудности при управле-
нието в ситуации, различни от по-
сочените в него, свързани главно със 
социални конфликти, въоръжено наси-
лие, масово нарушаване на общест-
вения ред или други остри прояви на 
организирана престъпност. Тя не оп-
ределя реда за действие на Министер-
ския съвет като централен орган на 
изпълнителната власт в случаи, кога-
то кризата обхване по-голяма част 
от територията на страната или 
застраши във висока степен интере-
сите на обществото и държавата. И 
не на последно място, тя не съот-
ветства в пълна степен на функцио-
ниращите във водещите страни от 
Европейския съюз и НАТО и в дру-
ги държави системи за реагиране при 
кризи.

Посочените пропуски се преодоля-
ват в значителна степен с приетия 
Закон за управление при кризи през 
февруари 2005 г. Негов предмет са ор-
ганизацията, основните функции, за-
дачите, правата и задълженията, как-
то и принципите на взаимодействие 
на органите на държавната власт и 
местното самоуправление, на физичес-
ките и юридическите лица в условия 
на кризи. Уреждайки обществените 
отношения, свързани с предотвратя-
ването и овладяването на кризи и лик-
видирането на последиците от тях, 
Законът регламентира изграждането 
на национална система за управление 
при кризи, чиято основна задача е ин-
тегрирането на способностите на 
системата за сигурност на страна-
та в единна система за реагиране при 
кризи. В Закона се акцентира върху 
увеличаването на възможностите за 
превенция и прилагането на мерки за 
реагиране в широк спектър от кри-
зи, включително и на специални мерки 
при провеждане на антитерористич-
ни операции, операции за реагиране 
при нарушаване на държавната гра-
ница, въздушното и морското прос-
транство на Република България, за 
защита на критичната инфраструк-
тура, както и за ликвидиране на по-
следиците от кризи и осигуряване на 
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възмездяване на щетите при такива.1
Съгласно § 14 от преходните и 

заключителните разпоредби на За-
кона за управление при кризи в срок 
от шест месеца след приемането му 
правителството трябва да издаде 
подзаконовите документи за негово-
то прилагане (два правилника и шест 
наредби). Тъй като крайният срок за 
приемане на тези актове не е спазен, 
след приемане на Закона системата 
за действие при кризи в страната, 
включително вследствие на бедствия, 
аварии и катастрофи, не функционира 
пълноценно.

След създаването на Министер-
ството на държавната политика при 
бедствия и аварии през лятото на 
2005 г., независимо от декларираните 
намерения, неговото ръководство по-
дема инициативата за разработване 
и приемане на изцяло нов закон, уреж-
дащ обществените отношения в тази 
област. Подготвен е и през декември 
2006 г. е приет Закон за защита при 
бедствия. Той е внесен в Народното 
събрание с мотива, че е специален за-
кон, допълващ Закона за управление 
при кризи и уреждащ обществените 
отношения само във връзка с осигу-
ряването на защитата на живота и 
здравето на населението, както и на 
имуществото при бедствия. В про-
цеса на неговото приемане обаче, по 
настояване на вносителите, се вна-
сят предложения за сериозно измене-
ние на Закона за управление при кризи, 
с което неговите предимства на ос-
новен функционален закон се премах-
ват. В същото време се прави всичко 
възможно подзаконовите актове за 
прилагане на Закона за управление при 
кризи да не бъдат приети, с което на 
практика не се позволява той да функ-
ционира нормално и да изпълни пред-
назначението си. Финал на стремежа 
на определени среди в страната да не 
се допусне този закон да съществува, 
е решението на Народното събрание 
с приемането § 2, т. 3 на Закона за 
отбраната и Въоръжените сили на 
Република България (обн., ДВ, бр. 35 
от 12 май 2009 г.) да отмени Закона 
за управление при кризи. По този на-
чин единственият закон, който в мо-

мента урежда част от отношенията 
в тази област, е Законът за защита 
при бедствия.

Отмяната на Закона за управле-
ние при кризи затруднява значител-
но регулирането на обществените 
отношения в тази сложна област с 
действащото по това време законо-
дателство. Законът за защита при 
бедствия урежда дейността, свърза-
на главно със защитата на живота 
и здравето на населението, опазване-
то на околната среда и имущество-
то при бедствия.2 Липсва регламент 
за организиране дейността на съот-
ветните органи в условия на сложни 
кризи, особено вследствие на социални 
конфликти. Законът за МВР, като ус-
тройствен закон, регламентира само 
задачите, дейностите и правомощия-
та на органите на Министерството 
за осигуряване на обществения ред и 
защитата при бедствия, но не и об-
щото управление на страната при 
кризи с висока обществена опасност.

По инициатива на министъра на 
вътрешните работи състоянието на 
националната система за управление 
при кризи е обсъдено на заседание на 
Съвета по сигурността към Минис-
терския съвет на 30 март 2011 г. На 
заседанието е потвърдена необхо-
димостта от законова регулация на 
обществените отношения при кри-
зи и по принцип се приема решение 
за разработване на нов закон за уп-
равление при кризи. В изпълнение на 
решението на Съвета със Заповед 
№ Р-73/26.03.212 г. на министър-пред-
седателя на страната е създадена 
междуведомствена група под ръковод-
ството на заместник-министър на 
вътрешните работи, която в кратък 
срок да разработи проект на закон, 
уреждащ управлението на страната 
в условия на кризи, и да организира 
широко обществено обсъждане на за-
конопроекта. През април поради въз-
никнали съмнения, че с евентуалното 
приемане на новия закон може да се 
създадат трудности при функциони-
рането на Закона за защита при бед-
ствия, както и поради цялостната 
промяна на политическата ситуация 
в страна ръководството на МВР ре-
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шава да отложи разработването на 
закон за управление при кризи, поради 
което работата по проектозакона е 
преустановена.

Цялостният анализ на състояние-
то на националната система за уп-
равление при кризи дава основание за 
извода, че органите на държавната 
власт като цяло не са готови да осъ-
ществяват ефективно управление в 
условия на кризи, особено при такива 
с висока обществена опасност. Съби-
тията през 2011 г. в с. Катуница, об-
ласт Пловдив, трагичният инцидент 
на 6 февруари 2012 г. в с. Бисер, об-
ласт Хасково, действията при теро-
ристичния акт на Летище Сарафово, 
област Бургас, на 18 юли 2012 г., как-
то и поредицата от тежки инциден-
ти през 2013 г. и 2014 г., свързани с чо-
вешки жертви и големи материални 
щети, подчертават необходимостта 
от цялостна законова регламентация 
на действията на държавните орга-
ни в такива сложни по своя характер 
кризи и конфликти. Активизирането 
на международния тероризъм и ус-
ложнената криминогенна обстановка 
в страната и света потвърждават 
необходимостта от срочно приемане 
на такъв закон, който да хармонизи-
ра максимално действията на всички 
органи на държавната власт, общес-
твото и отделните граждани при по-
добни събития.

И все пак необходим ли е закон, 
който да регламентира управлението 
на страната в условия на кризи, и ако 
е необходим, защо? Някои от отгово-
рите на поставените въпроси са да-
дени по-горе в текста, но основните 
причини за необходимостта от усъ-
вършенстване на законодателство-
то в тази област на обществените 
отношения и социалното управление 
трябва точно да се определят и до-
бре да се аргументират.

На първо място, защитата на на-
ционалната сигурност е приоритет, 
който винаги ще доминира в общес-
твото, независимо от нейното вре-
менно състояние. А възможността 
стабилността на държавата и об-
ществото да се съхрани и в условия 
на върхови изпитания в голяма сте-

пен зависи от способността им да се 
управляват и при възникване на раз-
лични по характер кризи. Ето защо 
законовото регламентиране на това 
управление е първостепенно условие 
за защитата на националната сигур-
ност. Това е посочено и в  приетата 
през 2011 г. Стратегия за национал-
на сигурност, където необходимост-
та от такъв закон е поставена ре-
дом с необходимостта от закон за 
националната сигурност. В самата 
същност на системата за защита на 
националната сигурност е заложена 
възможност за нейното функционал-
но саморегулиране при въздействия, 
които биха я извели от равновесно 
състояние. 

На второ място, управлението при 
кризи се нуждае от ясен понятиен 
апарат, единност на концептуални-
те подходи за осъществяване на тази 
дейност и точно определени цели 
пред това управление. При сложните 
кризисни ситуации, в които може да 
изпадне обществото и държавата, 
това е още по-необходимо, защото 
във всички случаи крайната цел на 
управлението на кризи е минимализи-
ране на неблагоприятните за общес-
твото последици от тях. Затова це-
лият управленски процес, от предот-
вратяването през овладяването до 
преодоляването на последиците от 
кризи, трябва да се осъществява по 
ясни принципи и правила, с общопри-
ети цели и при взаимодействие, осно-
вано на пълно разбирателство и съ-
трудничество между участващите в 
него. Точният понятиен апарат пре-
допределя правилното възприемане 
на задачите и тяхното успешно ре-
шаване без съществени различия или 
противопоставяне при планирането, 
организирането и осъществяването 
на антикризисните дейности.

На трето място, ефективното 
управление при кризи се нуждае от 
стройна система с ясно определе-
ни елементи, точно регламентирани 
отговорности и ясни взаимни връзки. 
Задачите на участващите в кризис-
ното управление често са свързани с 
дейности, налагащи значителни огра-
ничения на правата и свободите на 
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гражданите, както и промени в съз-
дадените обичайни обществени отно-
шения. Това важи особено за органи-
те за управление, които в условия на 
кризи ще трябва често да вземат и 
непопулярни мерки, понякога на ръба 
на закона. Съществуващата в мо-
мента организация до голяма степен 
е свързана с дейността на Единната 
спасителна система и с реакциите на 
нейните съставни части при една или 
друга кризисна ситуация. Не е регла-
ментирана пълно връзката между ор-
ганите за управление и участващите 
в самите операции сили, особено вза-
имодействието им при възникване на 
сложни социални кризи.

На четвърто място, успехът на 
кризисното управление в голяма сте-
пен зависи от предварителната му 
подготовка. Създаването на единна 
национална система за планиране и 
подготовка, разработването на ме-
тодики за оценка на риска във всички 
области на обществения живот, бази-
рани на експертни оценки и прогноз-
ни сценарии, изискват ясна законова 
регламентация на отговорностите. 
Всяко ниво от системата трябва да 
е предварително готово да действа 
при възникване на криза и да ограничи 
до минимум изненадата от нейните 
нежелани въздействия. Това до голяма 
степен беше решено с отменения За-
кон за управление при кризи, в който 
са дефинирани отговорностите на 
различните управленски нива, техни-
те задачи и правомощия. В същото 
време, докато въпросите на планира-
нето са регламентирани сравнително 
пълно, създаването на временни спе-
циализирани органи за управление при 
кризи е маркирано бегло, без отчита-
не на първостепенното им значение 
при подготовката, организирането и 
ръководството на дейностите при 
възникване на кризисна ситуация. 
Това продължава да е проблем, без чи-
ето решаване е немислимо успешно-
то управление при кризи.

На пето място, успешното упра-
вление при кризи се нуждае от ефек-
тивна система за ранно предупреж-
дение. Непрекъснатото наблюдение 
на рисковите фактори, денонощната 

ситуационна осведоменост и посто-
янната готовност на дежурни сили 
ще позволи своевременно и адекватно 
реагиране на неблагоприятните явле-
ния и процеси и в голяма степен ще 
предопредели успешното управление 
на антикризисните действия. Нали-
чието на единна национална система 
от дежурни оперативни центрове, в 
които да се поддържа необходимата 
информация за рисковете и готов-
ността на органите и силите за ре-
агиране, ако те прераснат в заплахи, 
трябва да се регламентира със закон, 
с който както да се възложат задачи-
те, така и да се осигурят ресурсите 
за тяхното изпълнение.

Може би най-важният въпрос, свър-
зан с успешното управление при кри-
зи, е този за подготовката на всички 
елементи от националната система 
да реагират адекватно в целия упра-
вленски процес. Поради важното им 
място в процеса това се отнася най-
вече до органите за управление. Тях-
ната подготвеност да планират и 
организират изпълнението на плано-
вете до голяма степен предопределя 
успеха на кризисното управление. По 
време на заключителната конферен-
ция на националното учение „Феникс 
2010“ министърът на отбраната 
Аню Ангелов недвусмислено подчер-
тава, че успешната работа на нацио-
налната система за управление при 
кризи е свързана със създаването на 
постоянни кризисни щабове на всички 
нива, а не такива, които се създават 
при възникване на кризисни ситуации. 
От друга страна, подготовка е необ-
ходима и на специализираните струк-
тури, които участват при кризи чрез 
провеждане на различни по характер 
операции. Подготовка е необходима 
също и на населението, което поема 
тежестите на възникващите кризи и 
трябва да  знае какво поведение да 
има при тяхното въздействие. Това 
налага приемане на законови разпо-
редби за организиране на подготов-
ката на всички посочени категории, 
с което процесът на изграждане на 
цялостна система за реагиране при 
кризи да бъде завършен. В сегашното 
законодателство този въпрос не е ре-
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шен и създава сериозни проблеми за 
управлението при кризи.

Разбира се, могат да се посочат 
и други причини за приемане на спе-
циализиран закон за управление на 
държавата и обществото в условия 
на кризи. Такива са необходимостта 
от регламентиране на степените на 
опасност от възникване на различ-
ни по характер кризи и действията, 
които трябва да се предприемат в 
такива случаи. Успешното управле-
ние при различни по характер кризи 
се нуждае още от единни стандарт-
ни процедури, единна комуникацион-
но-информационна среда и единни 
критерии за оценка на готовността 
на действията на органите и силите 
при кризи.

Съществуващите реалности и 
тенденциите за повишаване на риска 
от природни, техногенни, екологични 
и социални катаклизми, включително 
политически, икономически, вътреш-
нополитически и военно-политически 
кризи, категорично поставят изис-
кването за оптимално използване на 
управленския потенциал и ресурсите 
на страната за развитие на нейните 

способности за решаване на различни 
по характер кризисни ситуации. За 
целта е необходимо да се предприе-
мат преди всичко правнонормативни 
мерки за оптимизиране на система-
та за управление при кризи, която 
да отговаря на изискванията на съ-
временните предизвикателства и да 
бъде в съответствие със системите 
на другите страни, членки на Евро-
пейския съюз и НАТО. Решението е 
в разработването и приемането на 
нов закон, с който да се създадат 
ясни правила за действието на всички 
елементи от правителствения и не-
правителствения сектор в условията 
на различни по характер кризи. При 
наличието на добра правна регламен-
тация успешното изграждане и функ-
циониране на ефективна национална 
система за управление при кризи из-
глежда значително по-възможно. В 
противен случай ще продължаваме да 
отчитаме загуби, жертви и матери-
ални щети в съвременната среда за 
сигурност, която и в бъдеще няма да 
бъде безпроблемна за държавата, об-
ществото и особено за отделните му 
представители.

____________
1 Zakon za upravlenie pri krizi. – Darzhaven 

vestnik, № 19, 2005, otm. Darzhaven vestnik, 
№ 35, 2009.

2 Zakon za zashtita pri bedstvia. – Darzhaven 
vestnik, № 102, 2006.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ДИСТАНЦИОННИ ДЕТЕКТОРИ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ХИМИЧЕСКО 

ЗАРАЗЯВАНЕ 
Иван Марков

Ivan Markov. REMOTE DETECTORS IN DISCOVERING
CHEMICAL CONTAMINATION

Abstract: The article presents an important problem related to the difficulties in regis-
tering chemical events before they affect the endangered objects. It reveals the necessity of 
chemical remote detection and possibilities for discovering chemical contamination using 
remote detectors. Different solutions to the problem concerning early warning and report-
ing, i.e.active stand off detectors, passive stand off systems and networks of chemical point 
detectors – are presented. The strengths and weaknesses of different detection techniques 
are analyzed.

Key words: stand off, remote,chemical, detection,detectors, warning and reporting.

Радиологичната, химическата и
биологичната детекция се из-
правят пред предизвикателства 

от различен характер и степен на 
трудност. Като цяло най-добре са 
решени въпросите за откриването и 
характеризирането на радиоактивни-
те излъчвания. В съвременната епоха 
съществуват достатъчно надеждни 
и чувствителни инструменти за из-
мерване мощността на дозата, по-
гълнатата доза и определяне наличие-
то на радиоактивно заразяване (алфа, 
бета и гама) на местността, върху
повърхностите, хранителните продук -
ти и водата. 

При химическата и биологичната 
детекция нещата стоят по корен-
но различен начин. Откриването и 
идентифицирането на химическите и 
биологичните агенти в лабораторни 
условия не е проблем предвид точ-
ността на използваните аналитични 
методи и по-дългото време за рабо-
та. Същинското предизвикателство 
е полевата детекция, към която из-
искванията са различни. Освен дос-
татъчно надеждна тя трябва да е 
и бърза, като същевременно обхваща 

всички елементи, изложени на риск. 
Отчитайки възможностите на точ-
ковите детектори, покриването на 
тези изисквания на практика не е 
възможно, което налага изграждане 
на способности за дистанционно от-
криване на химическо и биологично 
заразяване. 

Необходимостта от използване 
на дистанционни химически детек-
тори произтича от токсичните ха-
рактеристики на отровните вещес-
тва, схващанията за използването 
на химическото оръжие, мащабите 
на промишлените аварии и възмож-
ностите на формированията за яд-
рена, химическа и биологична защита 
(ЯХБЗ) за детекция, идентификация 
и мониторинг. 

Токсичността на отровните вещес-
тва е отправната точка при опре-
деляне на изискванията към средства-
та за тяхното откриване. Бойните 
отровни вещества (БОВ) и някои ток-
сични индустриални химикали (ТИХ) 
притежават изключително висока 
токсичност (табл. 1 и 2) – от поря-
дъка на десети, стотни и дори хиляд-
ни от mg/l.1
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Таблица 1

Токсични характеристики на бойните отровни вещества

Отровни вещества

Инхалационни 
поражения

Кожно-резорбивни 
поражения

LCt50,
g.min/m3

ICt50,
g.min/m3

LD50,
mg/човек

Зарин GB 0,1 0,055 1480
Зоман GD 0,05 0,025 100
Ве-хикс VX 0,01 0,005 7
Ботулинов токсин XR 0,0001 – –
Иприт HD 1,3 0,2 5000
Азотен иприт HN 1 0,1 1000
Синилна киселина AC 2 0,3 –
Хлорциан CK 11 7 –
Фосген CG 3,2 1,6 –
Би-зет BZ 110 0,110 –
Стафилококов токсин 0,2 0,0005 –
Хлорацетофенон CN 85 0,08 –
Адамсит DM 30 0,03 –
Си-ес CS 25 0,021 –
Си-ар CR – 0,001 –

На практика точковите детекто-
ри с присъщата им чувствителност 
са отлично решение за тяхното от-
криване. Проблемът, който следва да 
бъде решен, е времето за отговор на 
опасността – от откриване на ней-
ното възникване до предприемане на 
мерки за защита на личния състав.

Времето за отговор tотг  може да 
се представи като сума от няколко 
времена:

       tотг  = tд + tпр + tп.с.з,       (1)

където tд е времето за детекция;
      tпр – времето за предупрежде-

Таблица 2
Токсични характеристики 

на някои токсични индустриални химикали

Промишлени 
отрови

Поражения
на кожата, mg/l

Експозиция,
min

Смъртоносна 
концентрация,

mg/l
Експозиция,

min

NH3 0,2 6 7 30
Cl2 0,01 1 0,1 – 0,2 60
CO 0,22 2,54 3,4 – 5,7 30
CS2 1,5 – 1,6 1,5 10 90
PCl3 0,08 – 0,15 30 1,05 30
HF 0,4 10 1,5 5
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ние на личния състав за произтича-
щите опасности;

tп.с.з – времето за поставяне на 
средствата за защита.

За личния състав в района на ра-
бота  на точковия детектор време-
то за отговор (tотг) на възникналото 
събитие е равно на времето на изла-
гането му на опасността (tил.с.о):

      tотг = tил.с.о  = tд + tпр + tп.с.з,    (2)

което поради токсичността на от-
ровните вещества е причина за не-
минуеми загуби в районите на използ-
ване на химическо оръжие (табл. 3).2 
В този случай реализирането на ран-
но предупреждение не е възможно, а 
се извършва незабавно оповестяване 
(STANAG 2047 Emergency Alarms of 
Hazard or Attack – Сигнали за опас-
ност или атака – ЯХБ и въздушна). 
За резултатите от детекцията по 
системата за предупреждение и док-
ладване се изпраща стандартен до-
клад3.

             tп.з.в =  
Sоб  

 ,                (3)
             Vв

където Sоб е разстоянието от района 
на използване до защитавания обект;

      Vв – скоростта на вятъра в 
приземния слой.

В този случай времето за отго-
вор на опасността се намира в пря-
ка зависимост от възможността 
за откриването ù в най-ранния мо-
мент (респективно на най-голямото 
разстояние) от защитавания обект. 
Целта на дистанционната детекция 
е откриване на заразяването във вре-
ме, превишаващо или равно на време-
то за отговор, или: 

             tотг ≤  tп.з.в ;             (4)

                    
          t

Д + tпр + tп.с.з  ≤  
Sоб  

 .       (5)
                       Vв

Вижда се, че определящи за ефек-
тивността на дистанционните де-

Таблица 3
Възможни загуби на личен състав

в райони на използване на химическо оръжие

Средства 
за използване БОВ

Загуби на личен състав, %
при постигане 
на тактическа 

внезапност

при липса на 
тактическа 
внезапност

Химически ракети
VX 50 – 60 10 – 15
GB 25 – 30 10 – 15

Артилерийски
и авиационни  боеприпаси

VX 30 – 40 10 – 15
GB 25 – 30 10 – 15
HD 30 10

Изливни авиационни 
прибори, химически фугаси

VX 50 – 60 10 – 15

HD 30 10

За личния състав, намиращ се на 
разстояние от района на използване 
на химическо оръжие (възникване на 
авария) и попадащ в зоната на раз-
пространение на отровните веще-
ства, времето до излагането му на 
опасност е  времето за пристигане 
на заразения въздух (tп.з.в):

тектори ще бъдат техният обхват 
и времето за детекция:

         tпр + tп.с.з  ≤  
Sоб   –  t

Д
.       (6)

              Vв

Оттук следва и условието, кое-
то трябва да бъде изпълнено, за да 
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се осъществи ранно предупреждение 
на обектите, попадащи в зоната на 
разпространение на заразения въздух, 
а именно: 

tпр  ≤  
Sоб   –  t

Д
 – tп.с.з..      (7)

                  Vв

С използването на детектори за 
дистанционно откриване на заразява-
нето се цели увеличаване на възмож-
ностите за наблюдение, които в мо-
мента се ограничават до използване-
то на точковите детектори и разпоз-
наването на възникване на химичес -
ко (биологично) събитие по външни 
приз наци. Определящи за ефектив-
ността им в процеса на наблюдение 
ще бъдат обхватът и чувствител-
ността им и времето за откриване 
наличието (отсъствието) на хими-
ческа и биологична опасност. Броят 
на необходимите детектори ще зави-
си основно от броя на защитаваните 
формирования, разсредоточаването 
им и спецификата на изпълняваните 
от тях задачи. 

Дистанционното откриване на 
химическо и биологично заразяване е 
обект на изследване от десетки го-
дини. 

Дейността за изграждане на спо-
собности за дистанционна химическа 
детекция се осъществява в три нап -
равления – пасивни отчитащи от раз-
стояние детектори (пасивна stand off 
детекция), активни отчитащи от 
разстояние детектори (активна stand 
off детекция) и изграждане на мрежи 
от точкови детектори, разположе-
ни на разстояние от защитаваните 
обекти. Всяко от тези направления 
притежава както предимства, така и 
недостатъци, които следва да бъдат 
отчетени при определяне на възмож-
ностите им за изпълнение на задачи-
те, свързани с процесите на детек-
ция, идентификация и мониторинг.

В настоящия момент всички на-
лични отчитащи от разстояние сис-
теми за откриване на бойни отров-
ни вещества и токсични индустриал-
ни химикали работят на основата на 
инфрачервената спектроскопия.4 

Пре минаването на инфрачерве-
ната светлина през облака отров-
ни вещества води до абсорбиране на 
специфични дължини от нея. Инфра-
червената спектроскопия измерва 
количеството светлина, абсорбирано 
на съответните дължини, с цел иден-
тифициране на химическите агенти.5 
Това се дължи на факта, че БОВ и 
някои ТИХ имат силна абсорбционна 
способност в дълговълновия диапа-
зон на инфрачервения спектър (long
wave infrared – LWIR) – 8 – 14 µm.6 
В този диапазон атмосферата при-
тежава много добра пропускливост, 
което способства за постигане на 
голям обхват на такъв тип детек-
тори. 

За дистанционно откриване на 
отровни вещества на принципа на 
инфрачервената спектроскопия се 
използват два вида техники – пасив-
на и активна LWIR детекция.

Пасивните LWIR техники включ-
ват Фурие инфрачервена спектро-
скопия (FTIR) и многоспектърни 
инфрачервени камери. На практи-
ка това са най-често използваните 
техники за дистанционна химическа 
детекция, въз основа на които са 
създадени редица изделия, намиращи 
се в експлоатация.

Пасивната FTIR дистанционна 
детекция се основава на спектрален 
анализ на инфрачервените излъчвания 
от обкръжаващата среда (фиг. 1). 
FTIR детекторите сканират целия 
инфрачервен диапазон за идентифи-
циране и количествено определяне 
на БОВ и ТИХ с използване на прос-
транствен скенер, разположен пред 
входа на спектрометър. Скенерът 
позволява промяна на изследваното 
направление вертикално – от –10° до 
+50°, и хоризонтално – от 0° до 360°. 

При най-добрите пасивни системи 
времето, необходимо за достигане на 
която и да е точка в полето за из-
следване, е от порядъка на 3 секунди.

FTIR детекторите могат да бъ-
дат използвани в различни работни 
режими – пълно, секторно и точко-
во сканиране. Пълното сканиране 
обхваща цялото поле на изследване 
вертикално (от –10° до +50°) и хори-
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зонтално (от 0° до 360°). При избор 
на 5° стъпка за хоризонтално сканира-
не времето за изследване на цялото 
поле е 40 – 50 секунди. Секторното 
сканиране се използва за изследване на 
отделен сектор (вертикално и хори-
зонтално), а при точковия режим ске-
нерът се фиксира в конкретна точка 
от полето за изследване.

За анализ на входящия сигнал почти 
всички FTIR системи използват Ми-
келсон интерферометър, който при-
тежа ва спектрална резолюция 4 cm-1 в 
спек тралния диапазон 700 – 1300 cm-1.
Интерферометърът произвежда един -
с твен по рода си сигнал, в който са 
вградени всички инфрачервени често-
ти и представлява трансформация на 
входящия инфрачервен спектър. При 
обичайното за FTIR детектори оп-
тично поле (Field of view) от поря-
дъка на 30 mrad (1,7°) са необходими 
приблизително 1800 спектъра за по-
криване на цялото поле за изследване 
без каквото и да е пространствено 
припокриване. Това прави възможно 
пълно сканиране на цялото поле за из-
следване за време по-малко от 2 ми-
нути (110 секунди при RAPID).

В сравнение с методите, използва-
ни от точковите химически детек-
тори, тези, работещи на принципа 
на дистанционната FTIR спектроско-
пия, притежават няколко съществени 
предимства:

• универсална детекция на много-
атомни молекули;

• бърз анализ на многокомпонент-
ни смеси;

• мониторинг в реално време на 
газообразни емисии;

• голяма площ на изследване;
• голям обхват (от порядъка на 

5000 m за повечето системи);
• възможност за измерване във 

всяка посока;
• визуализация на данните, докла-

дване и предупреждение, осигурявано 
от софтуер за автоматична иден-
тификация;

• минимална техническа под-
дръжка.

С оглед предимно на военното им 
приложение наличните на пазара FTIR 
дистанционни детектори са проек-
тирани и разработени за покриване 
изискванията на военните стандар-
ти, имат възможност за интегри-
ране в съществуващите системи за 
ранно предупреждение и докладване, а 
някои и за генериране на стандартни 
съобщения съгласно ATP-45(D). Сред-
ства, базирани на FTIR, се намират 
на въоръжение в армиите на Канада
(CATSI EDM), Швеция, Румъния, Сло-
вения, Обединените арабски емирс-
тва (RAPID), Съединените амери-
кански щати (I-SCAD), правител-
ството на САЩ (PORTHOS). Не 
малко средства се намират в експло-
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Фиг. 1. Принципна схема на пасивна дистанционна детекция
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атация в цивилни структури в Ру-
мъния и Япония (RAPID), Германия, 
Италия, Дания, Австрия (SIGIS 2.)4

Обективността изисква да бъдат 
отчетени и слабите страни на сред-
ствата за дистанционно откриване 
на базата на FTIR технологията. 
Най-големият недостатък на този 
тип системи е ниската им чувстви-
телност7, която се явява огранича-
ващо условие при определяне на въз-
можностите за използването им за 
изпълнение на задачите, свързани с 
процесите на детекция, идентифика-
ция и мониторинг. При FTIR техно-
логията вероятността за детекция 
(Pd) зависи от концентрацията на 
отровните вещества, дължината на 
оптичния път през облака и темпе-
ратурната разлика между изследва-
ния обект и околната среда. Опреде-
ля се по формулата:8

Pd ≈ CL(T1 – T0),           (8)

където C е концентрацията на от-
ровните вещества;

     L – дължината на оптичния 
път през облака;

      Т1 – температурата в облака;
     Т0 – температурата на окол-

ната среда. 
Върху вероятността за детекция 

оказват влияние още абсорбционни-
ят коефициент на веществото и 
техническите характеристики на съ-
ответната система.

Следващият съществен недоста-
тък на този тип системи е свързан 
с невъзможността за точно опреде-
ляне местоположението на облака 
от заразен въздух. 

Решение  на този проблем се пос-
тига с използване на два или повече 
детектора за осъществяване на три-
ангулация, което обаче изисква специ-
фично разположение на детекторитe9 
и ограничава свободата в избора на 
позиции за разполагането им.

Към слабите страни на FTIR дис-
танционните детектори могат да бъ-
дат отнесени още чувствителност-
та им на вибрации и смущения, ни-
ският ефективен обхват (поради го-
лямото оптично поле), зависимостта 

от атмосферните условия (водните 
пари и СО2 влияят върху абсорбцията 
в някои характерни за БОВ дължини 
на вълната) и невъзможността за оп-
ределяне концентрацията на отров-
ните вещества в облака. 

Многоспектърните инфрачервени ка-
мери също като FTIR детекторите се 
основават на абсорбционната способ-
ност на БОВ и ТИХ в дълговълновия 
диапазон на инфрачервения спектър 
(LWIR – от 8 до 14 µm). В основата 
на тяхната работа е използването 
на обектите от околната среда като 
източник на инфрачервени излъчвания 
и алгоритми за обработване на изоб-
раженията за установяване наличи-
ето на БОВ и ТИХ в изследваната 
зона. Многоспектърните камери са 
подходящи за наблюдение на големи 
пространства от местността и 
продължителна работа. Голямото им 
оптично поле позволява изследване на 
значителни площи за много кратко 
време и проследяване придвижване-
то на облака в реално време. Такъв 
тип системи се намират на въоръ-
жение във френската армия (Second 
Sight MS). С това на практика се 
изчерпват и техните предимства. 
Разгледаните недостатъци на FTIR 
детекторите в пълна степен важат 
и за многоспектърните инфрачервени 
камери – невъзможност за определя-
не концентрацията на отровните 
вещества и разстоянието между об-
лака и точката на измерване, ниска 
чувствителност и малък ефективен 
обхват. 

Активните детектори аналогич-
но на пасивните системи идентифи-
цират химическите агенти на база 
на техните абсорбционни характе-
ристики в инфрачервения диапазон. 
За разлика от пасивната детекция 
от разстояние активните системи  
използват лазерни лъчи за изследва-
не на околната среда, анализирайки 
инфрачервените излъчвания, отра-
зени от обектите на местността 
(фиг. 2), или обратното разсейване 
от аерозолите в атмосферата. Ла-
зерните импулси преминават през 
облака отровни вещества, отразя-
ват се от характерните обекти на 
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терена, пресичат облака отново и 
се приемат.

Излъчваните импулси са на две 
честоти – λon, която се абсорбира 
в голяма степен, и λoff, която се по-
глъща само частично от отровните 
вещества. При наличие на отровни 
вещества в изследваното от детек-
тора направление се наблюдава от-
слабване на λon, чиято сила се използ-
ва за количествено определяне на за-
разяването (средната концентрация 
на отровните вещества по линията 
на изследване), а  по времето за връ-
щане на сигнала  се определя разстоя-
нието между точката на измерване 
и облака отровни вещества.

дигитализират и обработват от 
контролиращия микрокомпютър .10

На практика активните системи 
предлагат решение на най-съществе-
ните проблеми, стоящи пред пасивна-
та дистанционна детекция. В сравне-
ние с FTIR детекторите и многоспек-
търните инфрачервени камери ак-
тивните системи притежават след-
ните предимства:10, 11

• висока чувствителност (0,1 µg/l 
за 1000 m линия на измерване за пове-
чето агенти);

• голям ефективен обхват (над 3 
km в зависимост от релефа на тере-
на и атмосферните условия);

• определяне на средната концен-

Фиг. 2. Принципна схема на активна дистанционна детекция

Вторият импулс, с честота λoff, 
се излъчва със закъснение от 150 ms 
и се използва за разграничаване на 
отслабването, предизвикано от мо-
лекулите на отровните вещества, 
от това, породено от други причи-
ни (отражение, оптично разсейване 
и т.н). Използването на два лазера 
вместо един позволява по-бързо из-
мерване, като същевременно премах-
ва опасността от нежелано влияние 
на външните фактори върху негова-
та точност. Приемащата оптика 
събира отразената енергия и я на-
сочва към детектора, който прео-
бразува оптичното излъчване в елек-
трически сигнали, които се усилват, 

трация на отровните вещества по 
линията за измерване;

• определяне на разстоянието меж-
ду точката на измерване и облака 
отровни вещества;

• измерване във всяка посока, дори 
към небето (с използване на обрат-
ното разсейване от аерзолите в ат-
мосферата);

• висока достоверност на резул-
татите;

• възможност за осъществяване 
на биологична stand off детекция;

• надеждна работа и устойчивост 
на въздействията на средата.

Не е без значение и тяхното пре-
димство спрямо пасивните техники 
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в търсенето на решения за дистан-
ционно откриване на капко-течни 
отровни вещества .12

Въпреки посочените предимства 
активниата LWIR детекция има и 
някои недостатъци. 

На първо място е времето за 
изследване при водене на химическо 
наблюдение на местността. Пости-
гането на голям ефективен обхват 
при този тип детектори е възможно 
поради малкото оптично поле (1,5 – 
3 mrad). Това, от своя страна, обу-
славя по-дългото време, необходимо 
за сканиране на околното простран-
ство, и налага определена специфика 
при използването им за наблюдение.13 

Следващият недостатък на ак-
тивните детектори е необходимост-
та от спазване на определени мерки 
за безопасност, ограничаваща мно-
го от лазерите, подходящи за дис-
танционна химическа и биологична 
детекция.14 Инфрачервените лазери, 
за разлика от ултравиолетовите, 
налагат предприемане на ограничени 
мерки осново за защита на органи-
те на зрението. Безопасното раз-
стояние на използваните в актив-
ната детекция инфрачервени лазери 
е от порядъка на няколо десетки 
метра.11,12

Освен това активните stand off 
детектори са с по-висока цена. На 
практика те са най-скъпите сред-
ства, използвани при детекцията на 
бойните отровни вещества и ток-
сичните индустриални химикали.

В сравнение с пасивните техноло-
гии възможностите, които активна-
та детекция предлага, са значително 
повече. Високата чувствителност 
на активните детектори, ефектив-
ният им обхват и устойчивостта 
на влиянието на средата позволяват 
използването им не само в процеса 
на наблюдение, но и за провеждане 
на химическо разузнаване, изследване 
и мониторинг. Такъв тип детектори 
(DD – CWA – A, DD – CWA – S) има 
в серийно производство, преминали 
са полеви изпитания и от 2004 г. са 
на въоръжение в словашките въоръ-
женитe сили.

Разглеждайки възможността за 

изграждане на мрежи от точкови де-
тектори с цел ранно предупреждение 
за възникнало на разстояние химиче-
ско събитие, следва да се отчете, че 
единственото им безспорно предим-
ство в сравнение с използването на 
stand off детектори е тяхната висо-
ка чувствителност и селективност.

Поддържаната от някои произво-
дители теза за значително по-ниска-
та цена на изграждането на мрежи 
от точкови детектори в сравнение 
с използването на stand off детекто-
ри е много спорна. Като илюстрация 
ще приведем следния пример. Както 
беше споменато, дистанционните де-
тектори изследват цялото зрително 
поле от 360°. При обхват 2000 m из-
следваната площ е 12 560 000 m2 . При 
пространствена резолюция от 20 m 
(типична за лазерните системи)15 по-
върхността е разделена на клетки 
от по 400 m2. За постигане на ана-
логичен резултат при изграждане на 
мрежа от точкови детектори след-
ва да се постави точков детектор 
във всяка една от тях, което прави 
31 400 детектора – практически не-
изпълнима задача. Оттук произтича 
първият съществен недостатък – 
големият брой детектори, необходи-
ми за откриване на опасността на 
разстояние, достатъчно за предпри-
емане на защитни мерки oт личния 
състав до времето на нейното прис-
тигане. Това изисква прецизен избор 
на местата на отделните детекто-
ри, време за развръщане (събиране) 
на системата и привличане на сили и 
средства за тази цел.

Друг съществен недостатък е 
липсата на мобилност, което предоп-
ределя приложимостта на мрежите 
от точкови детектори единствено 
за осигуряване защита на стационар-
ни обекти. В този смисъл по време 
на придвижване, изнасяне, развръща-
не и настъпателни действия на фор-
мированията е неминуемо използва-
нето на някои от stand off техники-
те за детекция. 

На следващо място стои въпро-
сът за сигурността на мрежата от 
детектори. Разполагането им на раз-
стояние от защитаваните обекти 
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върждаване на данните, получени от 
тях. 

Обобщавайки изложеното, може 
да се направи извод, че откриването 
и характеризирането на химически 
опасни събития, възникващи на раз-
стояние от защитаваните обекти, 
са от критично значение за защита-
та на силите, попадащи в зоната на 
разпространение на заразения въздух. 
Това обуславя необходимостта от 
дистанционна детекция, като опти-
малният вариант е установяване на-
личието на опасност в момента на 
възникването или ранните етапи от 
развитието й. Анализът на налични-
те съвременни технологии показва, 
че всяка от тях притежава както 
предимства, така и недостатъци, 
ограничаващи приложимостта им за 
изпълнение на свързаните с детекция-
та задачи. Действителните възмож-
ности на дистанционните детекто-
ри и резултатите от интегриране-
то им в системата за предупрежде-
ние и докладване за ЯХБ събития на 
войските могат да бъдат определени 
единствено след оценка на тяхната 
ефективност в процесите на наблю-
дение, разузнаване и изследване. 

налага покриване на най-високите 
нива на сигурност (физическа, елек-
тронна и комуникационна).16

На последно място, но не и по 
важност, е управлението на информа-
цията, постъпваща от детектори-
те в системата за предупреждение и 
докладване. Големият брой детекто-
ри генерира значителен обем инфор-
мация, която както полезна може да 
бъде  и противоречива, а в случай на 
лъжливи индикации и недостоверна. 
Това налага оценка и верифициране на 
постъпващите данни и прилагане на 
мерки за ограничаване на лъжливите 
аларми.

Въпреки разгледаните слабости 
изграждането на мрежи от точкови 
детектори с цел ранно предупрежде-
ние при възникващи на разстояния 
събития е приложимо при защита 
на неголеми стационарни обекти 
(пунктове за постоянна дислокация, 
бази, складове и др.). В процеса на 
наблюдение на големи пространства 
точковите детектори могат да на-
мерят приложение за покриване на 
зоните, които са извън видимостта 
на използваните отчитащи от раз-
стояние детектори, както и за пот-
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УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА И ЛОГИСТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ПОНЯТИЕТО „КОРУПЦИЯ“ 

В ПУБЛИЧНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ 
Татяна Дунчева

Tatyana Duncheva. THE DEFINITION OF CORRUPTION 
IN PUBLIC EXECUTIVE

Abstract: Corruption in the public executive is a specific kind of criminal offense. In order 
to consider an offense to be corruption, a governmental employee acts in an official capacity 
for personal gain or for the interests of a third party or group. The subject of the corruption 
offense, as a rule, always has a personal direct or indirect, material or other interest in the 
abuse of their legal status. Corruption causes serious damage to the economy, society, state 
and national security. Definition of „corruption“ in public executive is directly related to the 
effectiveness of the disclosure prevention and suppression.

Key words: corruption, publicexecutive, personalbenefits, subject of corruption.

Корупцията най-общо може да 
бъде определена като злоупо-
треба (противоправно използ-

ване) от страна на лице със своя 
публичен статут – служебни право-
мощия или пълномощия и/или авто-
ритета на заеманата длъжност (по-
зицията) в публичния и частния сек-
тор, с цел получаване на материални 
и/или нематериални облаги за себе си 
и/или за трети лица, свързано с при-
чиняване или заплаха за причиняване 
вреда на правата и законните инте-
реси на граждани или организации, на 
защитените със законите интереси 
на обществото или държавата, на по-
литическата и икономическата сис-
тема, както и незаконно предоста-
вяне на такива облаги от посочено-
то лице на физически и юридически 
лица лично или чрез посредници. Тъй 
като общото понятие за корупци-
ята не се ограничава само до пуб-
личната административна сфера на 
нейното съществуване, необходимо е 
конкретизиране на понятие и за ко-
рупцията в органите и администра-

циите на публичната изпълнителна 
власт. Разграничаването на корупци-
ята в публичната администрация от 
другите видове корупция е възможно 
с помощта на признаци като сфера 
на проявление – държавно и общин-
ско управление, и специален субект – 
лице, оправомощено или упълномоще-
но да изпълнява функции на публична-
та изпълнителна власт. 

Корупцията в публичната изпълни-
телна власт е специфичен вид прес-
тъпно деяние. За да бъде определено 
едно или друго правонарушение като 
корупционно, неговият субект трябва 
да е използвал користно предоставе-
ните му служебни (властови) право-
мощия за лични интереси (облаги) или 
в интерес на трети лица или групи 
от лица. Субектът на корупционно-
то правонарушение по принцип винаги 
има лична пряка или косвена матери-
ална или друга заинтересованост от 
използването на своя правен статут. 
Корупцията като правило има скрит 
характер и нейните последици неви-
наги се проявяват веднага. Незави-
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симо от това във всички случаи тя 
причинява сериозни вреди на иконо-
миката, обществото и националната 
сигурност.

Корупцията в органите и адми-
нистрациите на публичната изпъл-
нителна власт е явление, при което 
длъжностни лица умишлено пренебрег-
ват задълженията си или действат в 
противоречие с тях, за да извлекат 
допълнително материално или друго 
възнаграждение (облага). Корупция-
та винаги включва две страни: една, 
която подкупва, и една, която, бидей-
ки подкупена, действа в противоре-
чие със служебния си дълг в услуга на 
частни интереси. Това представлява 
специфична „приватизация на държав-
ността“. За престъпление, свързано 
с корупция, може да се смята и всяко 
длъжностно (или служебно) престъп-
ление, извършено с користна или дру-
га лична заинтересованост, например 
присвояване, разхищаване и др.

Корупцията в органите и админис-
трациите на публичната изпълни-
телна власт представлява социално 
явление, чието съдържание се проя-
вява в нарушаването на нормалната 
работа на структурите на публична-
та власт, когато държавни или об-
щински служители и други лица, упъл-
номощени да изпълняват държавни 
(общински) функции, използват слу-
жебното си положение, статус и ав-
торитета на позицията, която зае-
мат, с користни цели. В този аспект 
корупцията намира специфични фор-
ми на проявление при извършването 
на различни корупционни актове (де-
яния), част от които са определени 
като престъпления и подлежат на 
наказателно преследване. Това озна-
чава, че корупционните правонару-
шения са съвкупност от нарушения 
и престъпления, извършени от лица, 
участващи в реализирането на пуб-
личната изпълнителна власт, като 
за това те използват по най-разли-
чен начин притежаваните от тях 
по силата на официалния им статут 
възможности за незаконно лично и/
или на други лица облагодетелстване. 

Тълкуването на същността и 
съдържанието на корупцията в ор-

ганите и администрациите на пуб-
личната изпълнителна власт като 
социалнополитическо явление е тяс-
но свързано с процесите на осъщест-
вяване на възложени властни право-
мощия и пълномощия с користна цел 
за получаване на облаги чрез подкуп и 
злоупотреба със служебно положение, 
извършвани от длъжностни лица, от 
които зависи в една или друга степен 
вземането на решение на съответ-
ното управленско равнище. По тази 
причина като съществен елемент на 
корупцията следва да се открои нали-
чието на възможност длъжностни-
те лица да разпределят пряко блага 
и изгоди или да дават разрешение за 
такова разпределяне. С други думи, 
да притежават дискреционна власт, 
при което изкушението да получат 
лична изгода надделява над дълга и из-
искването да служат на интересите 
на държавата и обществото.

При определянето на корупцията 
често тя се отъждествява с подкуп-
ността в системата на държавно-
то и общинското управление. Освен 
това в тази област тя се разглеж-
да и като форма на злоупотреба със 
служебно положение за лични или гру-
пови интереси.1 Други автори я раз-
глеждат като една от формите на 
проявление на организираната прес-
тъпност.

Руският изследовател Куракин2 
определя корупцията като „явление 
в системата на държавната служба, 
което включва в своето съдържание 
различни противоправни деяния, из-
разяващи се в приемане (получаване, 
вземане) от страна на държавните 
и общинските служители, лично или 
чрез посредници, на имуществени или 
други облаги срещу осъществяване от 
тяхна страна на длъжностни злоупо-
треби в интерес на други лица с из-
ползване на своя статус, а така също 
подкуп (подкупване) на държавен слу-
жител от страна на физически или 
юридически лица“. 

Корупцията в органите и админис-
трациите на публичната изпълни-
телна власт е търговия с власт, пра-
вомощия, длъжностни пълномощия и 
служебно положение срещу пари, соб-
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ственост, имуществени и други ма-
териални и нематериални изгоди или 
облаги. Представянето на корупция-
та като сделка позволява по-дълбоко 
вникване в същността на това явле-
ние, което е продукт на нововъзник-
ващите и получаващи разпростране-
ние нагласи и система от възгледи 
в обществото, според които „всичко 
може да се купи и продаде“3.

В съдържателен аспект корупци-
ята в органите и администрациите 
на публичната изпълнителна власт е 
използване от страна на публичния 
(държавен или общински) служител 
на своите правомощия или пълномо-
щия в противоречие с целите и зада-
чите на службата, съпроводено от 
значително нарушаване на правата 
и законните интереси на граждани 
или организации, както и на законово 
защитени интереси на обществото 
или държавата.

Налице е голямо разнообразие от 
определения за понятието „коруп-
ция“, които могат да се системати-
зират в две групи.

В първата разбирането за коруп-
цията е в по-тесен смисъл – извли-
чане от страна на служителя в пуб-
личната администрация на лична из-
года от своята позиция в системата 
или от съответния на нея социален 
статус при изричното условие осъ-
ществяване на сделка с друго лице, 
независимо дали то е извън публична-
та служба, или вътре в нея. Този вид 
сделка на публичен служител с друга-
та страна се нарича „подкуп“, а са-
мата ситуация – „подкупване“. При 
това подкупът невинаги се дава под 
формата на пари. Често подкупите 
са под формата на услуги не само на 
самия служител, но и на негови род-
нини, приятели и т.н. 

Във втората група определения 
разбирането за корупцията е по-
широко. Тя се определя като  всяко 
извличане на облага от заеманата 
позицията в системата на публична-
та изпълнителна власт или от съ-
ответното на нея обществено по-
ложение. Злоупотребата с публична 
власт за лична изгода се изразява в 
подкуп, нерегламентирано лобиране,

„търговия с влияние“, непотизъм 
(лат. nepos – внук, племенник; шу-
робаджанащина), кронизъм (англ. 
crony – близък приятел; връзкарство), 
трибализъм (от племе, клан), фавори-
зиране, протекционизъм, длъжностни 
разхищения или присвоявания, друго 
превишаване, бездействие или злоупо-
треба с политическа или икономичес-
ка власт с личен или друг користен 
интерес. В този смисъл корупцията 
се разбира като ерозиране на публич-
ната изпълнителна власт, унищожа-
ване на механизмите, осигуряващи 
нейното функциониране в интерес на 
обществото. Това е съпроводено от 
опити за формиране и укрепване на 
корупционни механизми за функцио-
ниране на държавната и общинската 
власт в интерес на отделни частни 
лица, структури и организации, кое-
то е сериозна заплаха за национал-
ната сигурност, за разрушаването 
(разпада) на системата на държавно 
управление.

Субективният аспект на корупци-
ята включва редица взаимносвързани 
и взаимнозависими елементи: моти-
ва, целта на сделката, осъзнаването 
на вината. На корупционен риск е из-
ложено всяко длъжностно лице, при-
тежаващо дискреционна власт, изра-
зяваща се в правото самостоятелно, 
по своя преценка, да взема решения 
от позицията, която заема. Незави-
симо дали длъжностното лице е де-
путат, висш администратор, съдия, 
служител в правоохранителните ор-
гани, обикновен чиновник и т.н., обик-
новено става дума за разпределяне по 
негово лично усмотрение на ресурси, 
които не му принадлежат. Основен 
стимул за корупционно поведение 
е възможността за получаване на 
икономическа или друга лична облага 
(рента, печалба), свързана с неправо-
мерно използване на притежаваните 
властови правомощия. Основен въз-
пиращ фактор е рискът от разобли-
чаване и наказание.  

Субектът на корупционното пра-
вонарушение винаги има лична пряка 
или косвена материална или друга
заинтересованост и неговият правен 
статут е свързан с принадлежност 
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към властта. При това трябва да се 
има предвид, че статутът на субек-
та на корупционно правонарушение 
се определя не от неговите функции, 
а от неговите правомощия. Алтер-
натива на статусния признак на ко-
рупционно правонарушение в изпъл-
нителната власт е функционалният 
признак, изразяващ се в изпълнение на 
ръководни организационно-разпореди-
телни и административно-стопан-
ски функции.

В международното право субект 
на корупция може да бъде всяко ли-
це, изпълняващо публична функция, 
както и лице, осъществяващо уп-
равленски дейности в търговски и 
други вътрешни и международни ор-
ганизации, както и физически и юри-
дически лица. Отправна точка при 
определяне субекта на корупционно 
правонарушение би трябвало да бъде 
тълкуванието на понятието „длъж-
ностно лице“, което се дава в член 
2 на Конвенцията на ООН срещу ко-
рупцията, ратифицирана от Републи-
ка България на 26 октомври 2006 г. 
(ДВ, бр. 89/03.11.2006 г.), а именно 
длъжностно лице означава: 

1) лице, заемащо постоянна или 
временна, платена или неплатена 
длъжност в законодателната, из-
пълнителната, административната 
или съдебната система на държава, 
страна по Конвенцията, независимо 
от ранга на лицето;

2) всяко друго лице, изпълняващо 
публична функция, включително за 
публична агенция или публично пред-
приятие, или лице, което предоставя 
публични услуги в съответствие с 
предписаното от вътрешното зако-
нодателство на тази държава, стра-
на по Конвенцията, и в съответ-
ствие с прилаганото в съответната 
област на правото на тази държава, 
страна по Конвенцията;

3) всяко друго лице, определено 
като длъжностно лице във вътреш-
ното законодателство на съответ-
ната държава, страна по Конвенци-
ята; независимо от това за целите 
на някои от специфичните мерки, 
посочени в глава ІІ на Конвенцията, 
длъжностно лице може да означава и 

всяко лице, което изпълнява публична 
функция или предоставя публични ус-
луги в съответствие с предписаното 
от вътрешното законодателство на 
тази държава, страна по Конвенция-
та, и в съответствие с прилаганото 
в съответната област на правото 
на тази държава, страна по Конвен-
цията.

Субектите на корупцията посто-
янно се променят като отражение 
на процеса на социалнополитическа и 
икономическа трансформация на об-
ществото. Могат да бъдат откро-
ени три основни признака, определя-
щи длъжностното лице – предста-
вител на публичната изпълнителна 
власт:

• предоставени са му властови 
функции и правомощия;

• има правото да осъществява 
действия, които пораждат правни 
последици за всички или за повечето 
граждани;

• изпълнението на действията 
не е обвързано със строги служебни 
рамки.

Принципно ново положение при 
определяне на понятието „длъжност-
ното лице“ е възможността пред-
ставителят на властта да изпълня-
ва функции чрез специално упълномо-
щаване. Тъй като законът вменява 
на представителя на властта изпъл-
нение –  постоянно или временно, на 
съответни функции, а не заемане на 
длъжност, свързана с изпълнението 
на тези функции, то изпълнението 
им е възможно да става и чрез спе-
циално упълномощаване/възлагане. 

Изучаването и анализът на съ-
ществуващите в научната литера-
тура определения и корупционните 
практики у нас са основание да бъде 
систематизирано и изведено следно-
то определение на корупцията в пуб-
личната администрация: Негативно 
социално явление в областта на дър-
жавното и общинското управление, 
изразяващо се в незаконно използване 
от страна на лице, упълномощено да 
изпълнява държавни или общински уп-
равленски и административни функ-
ции, включително и в регулирането 
на частния сектор, на служебното си 
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положение, статуса и авторитета 
на заеманата длъжност, като пре-
небрегва интересите на службата и 
установените законови, администра-
тивноправни и морални норми, с цел 
получаване за себе си и/или за трети 
физически или юридически лица на не-
законни материални и/или нематери-
ални облаги и изгоди, както и предос-
тавянето на такива облаги и изгоди.

Така формулирано, определението 
адекватно разкрива същността на 
това негативно явление в публичната 
администрация, като отразява специ-
фиката на отношенията на особена 

зависимост между субектите на поли-
тически, икономически и други разпо-
редителни и изпълнителни дейности, 
свързани с предоставяне на различни 
видове услуги срещу разнообразни, не-
предвидени (нерегламентирани) офи-
циално от закона или подзаконовата 
нормативна база възнаграждения. В 
съдържателно отношение корупция-
та е свързана с включването на длъж-
ностното лице в система на отно-
шения и взаимодействия, в които то
по силата на правните и моралните 
норми на своето служебно положение 
не може официално да участва.

1 Gurov, A. Krasnaia mafiia. Moskva, 
1995, s. 138.

2 Kurakin, A. Administrativno-pravovye 
sredstva preduprezhdeniia i presecheniia kor-
ruptsii v sisteme gosudarstvennoi sluzhby. Av-

toreferat, Rossiiskaia tamozhennaia akademiia, 
2008, s. 19.

3 Marina, E. Korruptsionnye prestupleniia. 
Dissertatsiia, Samarskii gosudarstvennyi univer-
sitet, 2010, s. 23.
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ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ 
ЗА ЛИДЕРСТВОТО И ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ 
ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ЛИДЕРИ

 
Борислав Игнатов

Borislav Ignatov. CONTEMPORARY LEADERSHIP VIEWS
AND LEADERS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Abstract: This article explores different concepts and views about leadership in search 
for general integrated leadership model to be used for leadership development purposes. The 
article starts with complex differentiation between Leadership and Management. Then different 
taxonomies about leadership in terms of research approaches are depicted. Following that, 
leading scientists and groups are presented with their efforts to develop integrated leadership 
model. General principles applying to leadership concept are outlined. At the end R. Kilburg 
and M. Donohue’s model is presented and its usefulness for leadership development purposes 
is justifi ed. 

Key words: Leadership theories, Leadership concepts, Leadership development, Integrative 
models, Management and leadership, Leadership model.

Лидерството е сред най-важните 
теми, защото решава проблема 
как да се организират колектив-

ните усилия, следователно е ключът 
към организационната ефективност. 
С добро лидерство организациите 
(правителства, корпорации, универси-
тети, болници, армии) просперират. 
Когато организациите преуспяват, 
психологическото и финансовото бла-
госъстояние на членовете им се уве-
личава. Често най-важният въпрос 
за човешката дейност, особено от 
политическа гледна точка, е кой ще 
ръководи. Всъщност по-коректният 
въпрос е кой би трябвало да ръководи. 
И това е така, защото управлението 
на хората като феномен и процес се 
промени радикално през последните 
три десетилетия и продължава да се 
променя. Вероятно не е случайно, че 
през 70-те години на миналия век се 

открои тенденцията на разграничава-
не на управлението на хората на два 
аспекта – лидерство и мениджмънт. 
Познатите ни от учебниците теории 
за лидерството във все по малка сте-
пен описват релевантно и цялостно 
лидерството като феномен.

Проблемът за развитието на ли-
дери и в частност чрез използването 
на компетентностни модели е сред 
най-актуалните както в науката, 
така и в практиката. Съществуват 
редица субективни и обективни пре-
дизвикателства при неговото изслед-
ване. Сред най-важните е „същест-
вуващото разделение между практи-
куването на развитие на лидери и 
неговите научни основи“1. До голяма 
степен това е свързано с наличието 
на множество теории, които сами 
по себе си изясняват важни аспекти 
на лидерството, но не позволяват 
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сравнително всеобхватно разбиране 
на феномена. 

В специализираната литература в 
областта на развитието на лидери 
сред най-често посочваните проблеми 
са липсата на единна или общоприета 
дефиниция на лидерството от пове-
чето изследователи и практици, как-
то и изясняването на взаимовръзка-
та между лидерство и мениджмънт, 
а също така разграничаването им.2 
Изясняването на тези два аспекта 
е изключително важно, тъй като те 
всъщност определят посоката, в коя-
то ще се развиват лидерите, както и 
адекватния компетентностен модел, 
който да се приложи.

Дефиниране на лидерството 
и разграничаването му 

от мениджмънта

Разграничаването на лидерство-
то от мениджмънта е един от на-
чините да представим какво всъщ-
ност представлява. Това е един от 
аспектите в изследването на ли-
дерството, по които повечето из-
следователи и практици споделят 
до голяма степен общи разбирания, 
докато дефинирането на лидерство-
то като феномен се определя от 
принадлежността към определена 
школа. Последното се подкрепя от 
изследванията на Карастоянов3, къ-
дето, представяйки най-често ци-
тираните определения за лидерство 
за определен период от време, той 
стига до извода, че представените 
определения поставят повече въпро-
си, отколкото дават отговори. Що 
се отнася до разграничението между 
лидерство и мениджмънт, както и 
тяхната взаимовръзка, допълнител-
но объркване в литературата внася 
взаимозаменяемото използване на 
понятията лидер и мениджър и съ-
ответно лидерство и мениджмънт, 
особено в неакадемични публикации. 

За първи път опит за разграниче-
ние прави Ейбрахъм Залезник в своя-
та статия „Мениджърите и лидери-
те: различни ли са?“, която получава 
широк отзвук в научните среди. Той 
отбелязва, че теоретиците на науч-

ния мениджмънт с организационните 
си диаграми, изследвания на времето 
и работните дейности пропускат 
половината от картината – тази, 
която включва вдъхновението, визи-
ята и целия спектър човешки жела-
ния и стремежи. Залезник твърди, че 
лидерите и мениджърите са различ-
ни психологически типове с различни 
ориентации към работата. Мени-
джърите са заети с поддържането 
на статуквото, имат силно развито 
чувство за принадлежност към орга-
низацията. За разлика от тях лиде-
рите работят в противоположната 
посока, търсейки решение на дългого-
дишни проблеми и разкриване на нови 
възможности. 

Няколко години по-късно Уорън Бе-
нис и Бърт Нанъс изковават фразата, 
която се превръща в емблематична 
за разграничаване на лидерството 
от мениджмънта: „Мениджърите са 
хората, които правят нещата пра-
вилно, а лидерите са хората, които 
правят правилните неща“. Авторите 
смятат, че мениджмънтът се зани-
мава с реализиране на плановете и 
стратегията на организацията, дока-
то лидерството е създаване на визия 
за бъдещето. Предполага се, че някои 
мениджъри изпълняват и двете роли и 
могат да бъдат описани като лидери, 
но други със сигурност не притежа-
ват такива способности. 

Котър в статията си „Какво пра-
вят лидерите“, пише, че те „не пра-
вят планове, не разрешават пробле-
ми, те даже и не организират хората. 
Това, което лидерите правят, е да 
подготвят организациите за промя-
на и да им помогнат да се справят, 
докато преминават през нея“4. Той 
предлага няколко разграничения меж-
ду мениджмънта и лидерството от 
гледна точка на разпределението на 
отговорностите за основните проце-
си в организацията и очакваните ре-
зултати. Лидерите се занимават със 
задаването на посока – определяне 
на визия за бъдещето, дългосрочните 
цели и стратегия за постигането им, 
докато мениджърите – с планиране 
и изготвяне на бюджет – детайл-
ни планове за постигане на кратко-
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срочни цели. Лидерите привличат и 
увличат хората, докато мениджъри-
те организират работните екипи и 
делегират отговорности. Лидерите 
мотивират и вдъхновяват служите-
лите с цел постигане на резултати, 
докато мениджърите контролират и 
решават проблеми. В заключение ли-
дерите търсят постигане на драма-
тична промяна, докато мениджърите 
постигат в най-добрия случай пред-
сказуеми резултати. С други думи, 
ако за мениджъра ключовите думи са 
планира, организира и контролира, то 
за лидера са създава, вдъхновява, мо-
тивира и трансформира.

Таксономия на основните 
подходи за изследване 

на лидерството

Практиците, занимаващи се с из-
граждането и развитието на лидери, 
постоянно се изправят пред предиз-
викателството от разпознаването 
на имплицитни и експлицитни моде-
ли, които клиентите им използват, 
или помагат на лидерите да констру-
ират рамка, която ще работи по-
ефективно в тяхната организацион-
на среда.5 Развитието на обучаваща 
гледна точка е една от най-важните 
стъпки, които лидерите предприе-
мат, за да гарантират успеха си.6

Интересът към лидерството да-
тира от първите човешки общно-
сти, но научното му изследване за-
почва преди по-малко от столетие. 
За това време са проведени огромен 
брой изследвания и са създадени мно-
го теории за обяснение на лидерство-
то.7 Вероятно не е случайно, че един 
от влиятелните теоретици Бърнард 
Бас заключава, че „има почти толко-
ва много определения на лидерство-
то, колкото са хората, които са се 
опитвали да дефинират концепта“8. 

В един от най-често цитираните 
сборници в областта на лидерството 
„В търсене на обща теория за лидер-
ството“ на Годалс и Соренсън9 могат 
да бъдат открити няколко влиятелни 
таксономии, като най-всеобхватна е 
тази на Рен10, който я нарича „пери-
одична таблица на изследванията на 

лидерството“. В нея той се опитва 
да „открие и класифицира толкова 
подхода към лидерството, колкото 
може да събере“. Според него „тази 
типология отива отвъд лидерската 
теория сама за себе си и се опитва 
да включи това, което може да бъде 
liberal arts подходи, както и най-но-
вите качествени модели. Опитвайки 
се да направи портрет на вселената 
от лидерски изследвания по един след-
ващ вътрешна логика начин в схема 
наподобяваща визуално Менделеевата 
таблица, той очертава процесуален 
модел на лидерството, който започ-
ва с „иницииращо събитие“, послед-
ван от „избирателна реакция“, мина-
вайки през „появата (възникването) 
на лидера“, „дебат за поведението“, 
„резултати“, „прилагане“ и „обратна 
връзка“. Всеки от 53-те правоъгълни-
ка (представящи основните теории) 
в диаграмата има абревиатура като 
на периодичната таблица. Те са под-
редени така, че да се подскаже реле-
вантността им на описания проце-
суален модел. Според Рен основната 
ценност на модела е не дали е вали-
ден, или не, а опитът „да се създа-
де модел на лидерския процес, демон-
стриращ как коренно различни подхо-
ди към лидерството могат да бъдат 
интегрирани в кохерентна интелек-
туална структура“. От тази струк-
тура според него може да произлезе 
съгласувана теория за лидерството. 
Тя обхваща 53 подхода от гледна точ-
ка на контекстуални (6 подхода), лич-
ностни (13 подхода, групирани като 
подходи на чертите, поведенчески
подходи, когнитивни подходи и 5 не-
класифицирани), процесуални (21 под-
хода, групирани като транзакционал-
ни, подходи на непредвидените ситу-
ации, и 14 некласифицирани), норма-
тивни (9 подхода) и методологически 
(4 подхода) аспекти. Опит за систе-
матизирането им в българската науч-
на литература е правен от Карасто-
янов и Рандев11.

Сред най-често цитираните так-
сономии през последните две години 
е на Килбърг и Донахю, затова ще я 
представим по-подробно. Те анали-
зират 8 главни изследователски под-
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хода за лидерството от последните 
60 години. Подходът им се отличава 
по това, че не претендират да пред-
лагат всеобхватна таксономия, а 
представителна извадка модели с цел 
описание и сравнение за извличане на 
интегративен лидерски модел.

Първата група изследователски 
подходи включва различни теории 
на чертите на лидера (Trait Theory). 
Ефективните лидери демонстрират 
комбинация от изключителни ка-
чества, например когнитивни спо-
собности и личностни характерис-
тики. Психологическите лидерски ха-
рактеристики включват почтеност, 
упоритост, доминантност, компе-
тентност, решителност и визия. За 
неуспешните лидери се предполага, че 
не притежават някои или повечето 
от посочените характеристики. Ин-
теракцията на различни комбинации 
лидерски характеристики със ситуа-
циите драматично влияе на органи-
зационния успех. Полът и други фор-
ми на различност могат да оказват 
силен ефект върху поведението на 
лидерите и още по-важно е как те 
са възприети от колегите и после-
дователите. Възложените задачи за 
развитие на потенциала могат да 
променят индивидуалните характе-
ристики и тяхното взаимодействие. 

Втората група изследователски 
подходи включва ситуационните те-
ории, теории за непредвидимостта и 
теории за пътя и целта (Contingency/
Goal Path/ Situational Theory). Общо-
то между тях е поставянето на пре-
ден план на акцента, че лидерството 
е процес, включващ хора, които си 
взаимодействат един с друг и със со-
циалната среда. Лидерството вина-
ги включва усилия за мотивиране на 
хората и повлияване на системите. 
Ефективните усилия за повлияване 
водят до сътрудничещо поведение, 
насочено към обща цел. Различните 
организационни и средови ситуации и 
контексти, от една страна, и капа-
цитетът на последователите и сис-
темите, от друга, изискват различни 
подходи за влияние и могат да огра-
ничат това, което лидерите правят. 
Хората може да бъдат обучени да 

използват стратегии за повлияване. 
Лидерите създават и използват гру-
пова идентичност, за да упражняват 
влияние върху организациите и чрез 
тях на външната среда. Те често 
си служат с диадичната парадигма 
на отношенията лидер – последова-
тел, фокусираща се върху поведения, 
които легитимно назначеният мени-
джър използва или да насочва подчи-
нените по начин, който им помага 
по-добре да постигнат своите цели 
(интервенцията път – цел), или за 
да повишат удовлетвореността на 
подчинените от цялостното им 
преживяване на работното място 
(интервенции за задоволяване на по-
требностите). 

Участващото лидерско поведение 
акцентира на изясняване на взаимо-
отношенията път – цел, постига-
нето на целта и насочване в посока 
на организационната стратегия, ра-
ботните усилия; повишаване на ав-
тономността и ефективността на 
подчинените; увеличаване на натиска 
към ефективна организационна дей-
ност чрез следване на посоката, за-
дадена от мениджъра, и натиска от 
колегите в работния процес. Включе-
ни са различни типове лидерско пове-
дение като ориентиране към пости-
жения, овластяване, фасилитиране на 
дейността и дейности, насочени към 
изграждане на подходящи ценности, 
които взаимодействат с променли-
ви като очакванията на последова-
телите от взаимовръзката между 
усилия и изпълнение, кои усилия се 
възнаграждават и кои награди са ва-
жни за хората. Лидерското ролево 
поведение акцентира върху насочва-
не на работата чрез хората в еки-
пите, чрез създаване и управление на 
ефективни взаимоотношения в тях. 
От лидерите се очаква да оценяват 
условията на средата и развитието 
на капацитета на своите подчинени 
и да използват тези оценки, за да им 
помогнат да подберат подходящите 
подходи за всяка ситуация.

В третата група изследователски 
подходи са включени теории за сти-
ловете и поведенията на лидерите 
(Style/Behavior Theory), като основни 
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представители са теориите за ха-
ризматичното, обслужващото и ав-
тентичното лидерство. Какво всъщ-
ност е поведението на лидерите и 
какво избират да правят те може да 
бъде важно за това как другите ги 
възприемат като лидери и резултата 
от дейността на организацията. Ли-
дерите се фокусират върху създава-
нето на вертикални и хоризонтални 
взаимоотношения във и извън органи-
зациите, за да си вършат работата. 
Те използват идеализиращи методи 
на влияние, интелектуална стимула-
ция, вдъхновяващи апели и междулич-
ностна подкрепа, насочена към клю-
чови последователи, за да променят 
представите, ценностите, емоции-
те, нагласите и поведението им. Ли-
дерите постоянно и последователно 
се опитват да променят техните 
организации и външната среда, за да 
трансформират и оптимизират на-
чините, по които функционират. За 
да бъдат ефективни, лидерите тряб-
ва да се фокусират върху това какво 
се случва с тях, колегите и техните 
организации. Автентичните лиде-
ри демонстрират висока степен на 
себепознаване, морална перспекти-
ва, както и способност да баланси-
рат преживяваното на когнитивно 
и емоционално ниво и да действат 
прозрачно с колегите. Ефективните 
лидери се проявяват в организациите 
чрез усилията да служат на другите. 
С времето те стават все по-ефек-
тивни в идентифициране потребно-
стите на колегите, по-включени в 
живота на организацията и помагат 
на другите да бъдат по-добри лидери 
на себе си. 

В четвъртата група изследова-
телски подходи са включени теории 
за уменията, способностите и ком-
петентностите на лидерите (Skills/
Capacities/ Competencies Theory). 
Ефективното изразяване на лидер-
ството зависи от индивидуалните 
способности и умения за разрешава-
нето на нови, комплексни и аморфни 
проблеми, заплашващи организации-
те, за които лидерите са отговорни. 
Решаването на проблеми и другите 
лидерски компетентности могат да 

се усъвършенстват чрез опита и да 
бъдат развити преднамерено и сис-
тематично. Демонстрирането на 
ефективни лидерски умения по кон-
текстуално сензитивен начин подо-
брява дейността на организацията. 

В петата група изследователски 
подходи са включени теории за еколо-
гичните системи – Ecological Systems 
Theory (Evolution, Integration, Context, 
Evaluation). Лидерството е взаимно-
зависим процес, пораждащ се от вза-
имодействието на всички членове на 
системата. Групите и организации-
те се самоорганизират по различни 
начини и използват непрекъснато об-
ратната връзка в отговор на разно-
образен вътрешен и външен натиск. 
Хора, които постоянно демонстри-
рат своевременни творчески и полез-
ни реакции и подходи към организа-
ционните предизвикателства, е по-
вероятно да се проявят като лидери 
и да останат в тази роля. Ситуа-
циите във вътрешната и външната 
среда и натискът, който оказват, 
изискват алтернативни форми на 
лидерство през различни периоди, за 
да осигурят оцеляването и успеха на 
организацията. 

Човешката природа има унаследе-
ни от историята и предшественици-
те си нагласи, ценности, вярвания и 
разнообразни поведения и съвремен-
ните гледни точки към лидерството 
и практикуването му са силно повли-
яни от това наследство. Лидерство-
то се е развивало след човешкия род 
и за да отговори на проблемите на 
груповото развитие, вътрегруповия 
мир и междугруповата конкуренция и 
конфликтите. 

Има два ключови избора в игра-
та на лидерство – да инициираш и 
да следваш. Лидерите извличат леги-
тимността им от ангажираността 
и инвестирането в техните после-
дователи. Да бъдеш последовател и 
следването на лидера са доста под-
ценени и по-слабо изследвани в срав-
нение с лидера и лидерството. Рабо-
тата на старшите лидери се харак-
теризира чрез когнитивни, социални, 
личностни, политически, техноло-
гични, финансови и екипни предизви-
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кателства и процеси. Лидерството 
съществува на различни равнища в 
организациите и има комплексни ха-
рактеристики на всяко ниво. То се 
определя и поражда от контекста, 
в който се случва. Лидерите влияят 
на организациите по много различни 
начини, за да постигнат позитивни 
резултати. 

В шестата група изследовател-
ски подходи са включени теории за 
взаимоотношенията на лидера, за 
обмена между него и последователи-
те, за привързаността и социалните 
мрежи (Relationship/Leader Member 
Exchange/Attachment/Social Network 
Theory). Лидерството може да бъде 
проявявано от всички членове на 
една организирана система. То се из-
разява и развива от интеракциите 
между лидера и последователите при 
работата им в диади, триади и други 
форми на групи (с различни размери) 
както в групата, така и извън нея. 
Лидерите и последователите рабо-
тят заедно в групи и всички членове 
на системата си влияят един на друг, 
както и на организационните проце-
си, структурите и резултатите от 
дейността. Високото качество на 
обмена и взаимоотношенията между 
лидера и последователите може да 
създаде позитивен ефект върху раз-
лични дименсии на организационното 
изпълнение, включително намаляване 
на текучеството, успешно кариерно 
развитие, увеличена включеност в 
работата на служителите. Социал-
ните мрежи проявяват разнообразни 
структурни, процесни, социални, пси-
хологически и икономически характе-
ристики. Те действат във и между 
организациите. 

В седмата група изследователски 
подходи са включени теории за ефек-
тивността на лидера и резултати-
те от дейността му (Effectiveness/
Outcome Theory). По-голяма част 
от литературните източници за 
ефективността на ръководителите 
се фокусира върху измерване на въз-
приятията за дейността на лидера 
от другите. Изследванията за въз-
действието на лидерството върху 
реалните организационни резултати 

са пренебрежимо малко в сравнение с 
изследващите възприятията на дру-
гите за дейността на лидера. Лиде-
рите оказват най-силно въздействие 
върху организациите посредством 
влиянието си върху лидерите, с кои-
то най-тясно работят. 

В осмата група изследователски 
подходи са включени етични и морал-
ни теории за лидерството (Ethical/
Moral Theory). Лидерите са отговор-
ни за ангажирането на последовате-
лите с морални проблеми, разреша-
ването на ценностни и междулично-
стни конфликти, като по този начин 
ги насочват към високи стандарти 
на етично поведение. Лидерите, кои-
то имат разбирането и работят в 
контекста на извлечени от морала 
нормативни очаквания за собствено-
то поведение, е по-малко вероятно 
да действат неморално. Лидерите, 
които развиват силата на характера 
си и традиционните ценности, са по-
ефективни в перспектива. От етич-
ните лидери се очаква да надмогнат 
личния си интерес при изпълнение 
на служебните задължения и морал-
ни отговорности. Развитието и из-
ползването на етична перспектива 
в ежедневието на всяка организация 
е същината на ефективното лидер-
ство. Традиционно, етичните лидери 
уважават и служат на другите, де-
монстрирайки справедливост, чест-
но поведение и създават общност от 
съмишленици в организацията. 

Интегративни подходи 
към лидерството

Критичният преглед на литера-
турата позволява обобщението, че 
съвременното състояние на изслед-
ванията в областта на лидерството 
включва множество гледни точки, 
повечето от които съдържат изклю-
чителен изследователски потенциали 
и възможност за приложение в прак-
тическата работа по изграждане на 
лидери и същевременно са потвърде-
ни с научни методи. Все пак обаче те 
остават „несвързани и не съществу-
ва един модел или теория, отчитащи 
всички научни открития“12, „различ-
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ните части от тази литература из-
глеждат несвързани и без посока“13.

Практиците и изследователите в 
областта на лидерството и най-вече 
самите лидери са осъзнали потреб-
ността от всеобхватна теория за 
лидерството. Очевидно това не е 
лесна задача, щом досега не е изпъл-
нена. В началото на века група из-
вестни изследователи правят опит 
да създадат обща теория за лидер-
ството, която да даде систематич-
на гледна точка на изследователите 
и основа за ефективна дейност на 
организационните консултанти, за-
нимаващи се с лидерство, и разбира 
се, на самите лидери. През ноември 
2001 г. един от най-влиятелните 
учени в областта на лидерството 
Джейм Макгрегър Бърнс създава ин-
тердисциплинарна група от утвърде-
ни в научните среди изследователи на 
лидерството специалисти от различ-
ни области (политически науки, пси-
хология, философия, комуникативни 
изследвания, история, публична адми-
нистрация, антропология и религия). 
В началото тя включва само препо-
даватели и изследователи от три 
университета, които имат лидерски 
програми с утвърден авторитет, но 
с времето се разраства и достига до 
25 изследователи и практици от раз-
лични университети. 

Бърнс изразява целта по следния 
начин: „да се осигури на хората, из-
следващи и практикуващи лидерство-
то, генерална насока или ориентация 
–  съвкупност от принципи, които 
са универсални, така че да могат да 
бъдат адаптирани за различни ситу-
ации“, „да се легитимира областта, 
която някои скептици все още от-
хвърлят като несериозна и зле дефи-
нирана“, така че „да направи лидер-
ските изследвания една интелектуал-
но отговорна дисциплина“. Всъщност 
това, което иска Бърнс, е създаване 
на една теория за лидерството, в 
която може да стоят прилагател-
ните обща, генерална, гранд и която 
да бъде по-„интегрирана и всеобх-
ватна и същевременно приложима и 
практична, без да се жертват науч-
ността и дълбочината“14. Което „е 

опит да се въведе някакъв ред в об-
ластта“, тъй като изследването на 
лидерството се е фрагментизирало 
и някои биха казали банализирало“15. 
Независимо от сериозната работа 
на екипа, след 5 години участниците 
установяват, че не могат да стиг-
нат до съгласие за общите елементи 
на такава теория, и решават все-
ки да представи гледната си точка 
в статия, публикувана в сборника 
„В търсене на обща теория за ли-
дерството“, който да се превърне в 
„покана за бъдещ дебат по създаване-
то на обща теория за лидерството16. 

Едно от възможните обяснения 
за този неуспех са обобщенията на 
Килбърг и Донахю, които макар и по 
друг повод, отчитайки начина на ге-
нериране на лидерските теории, по-
сочват, че това става най-вече чрез 
„модернистичния/редукционистич-
ния подход на науката, характерен, 
че се фокусира върху изграждането 
на теория чрез изследване на отдел-
ните части на феномена и как те 
са свързани един с друг. Този подход 
обикновено може да генерира и коре-
лира огромно количество фактическа 
информация, но има проблеми при 
създаването на всеобхватни обясни-
телни концепти.17. 

Проучването на изследователски 
проекти, концептуални статии и кни-
ги дава основание на Килбърг и Дона-
хю18 да предложат редица обобщения 
за лидерството като концепт и за 
състоянието на теориите за лидер-
ството и да обобщят, че една разби-
раема концептуална и интегративна 
рамка на един обобщен модел на лидер-
ството, приложима както в научните 
изследвания, така и в практическата 
дейност трябва да отчита следното:

1. Лидерството се появява в ком-
плексни човешки системи и това 
може да бъде дефинирано като мо-
дел, предизвикващ неочаквани мак-
роскопични поведения, които не са 
предсказуеми непосредствено при ин-
спектиране на системата.

2. Имайки предвид различните ус-
ловия и ситуации, лидерство може да 
се прояви от всеки член на такава 
система.
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3. Личностните знания, умения, 
способности, индивидуални характе-
ристики, ценности, етика, достойн-
ства, пороци, история и много дру-
ги характеристики на членовете на 
организационната система имат ог-
ромно въздействие върху това дали, 
как и доколко ефективно лидерство 
се упражнява. 

4. Мислите, чувствата и поведе-
нието на членовете на системата 
създават непредвидима съвкупност 
от обмени и взаимно влияние, чрез 
които лидерството се случва.

5. Тези мисли, чувства и поведения, 
изразявани във времето от членовете 
на системата в контекста на колек-
тивната дейност в организацията, 
изграждат човешки взаимоотноше-
ния, които опосредстват, влияят и 
в крайна сметка всъщност насочват 
всичко, случващо се в организацията.

6. От системите от организации, 
техните структури, функции, всич-
ко, което влиза и излиза от тях, за-
висят човешките отношения, позво-
ляващи или разрушаващи дейността 
на институцията.

7. Резултатите от дейността на 
организацията водят до успех или 
провал на самата нея и членовете й.

8. Успехът и провалът са детер-
минирани в и чрез външната среда, 
в която институцията допринася и 
се конкурира в глобалната екология 
на човешките организации. Степен-
та на успех или провал е обща мярка 
за способността на лидерството в 
организацията да зададе стратеги-
ческата посока и да насочва ней-
ната адаптация в глобалната еко-
логия.

9. Всеки от главните компоненти 
на такъв модел има много подком-
поненти и всеки от тях може и по-
тенциално наистина взаимодейства 
чрез обмени (които могат да бъдат 
предсказуеми като модели, хаотични 
или случайни), които колективно съз-
дават организационните преживява-
ния и появата на лидерството.

10. Тези процеси на човешка социал-
на еволюция продължават да оказват 
натиск за оцеляване върху хората, се-
мействата, групите и организациите. 

Успешното лидерство и следването 
му подобряват капацитета на хора-
та и институциите, в които те са 
включени, за да преуспяват от еволю-
ционна гледна точка. 

Въз основа на така заложените 
условия Килбърг и Донахю предлагат 
работно определение за лидерството 
на този интегриран, екологичен мо-
дел: Лидерството е комплексен, мул-
тидименсионален пораждащ се про-
цес, в който лидер, последователи и 
други участници във взаимодействи-
ето, използвайки своите характерис-
тики, способности, мисли, чувства 
и поведения, създават взаимно по-
влияващи взаимоотношения, които 
им дават възможност съвместно 
да изграждат стратегии, тактики, 
структури, процеси, насоки и други 
методи за изграждане и управление 
на човешките организации с цел по-
стигане на адаптивен успех в избра-
ната от тях ниша на конкурентна, 
оценяваща и развиваща се глобална 
екология на организациите.

Тази дефиниция позволява да бъдат 
откроени 6 съществени компонен-
та на интегрирания лидерски модел: 
външна среда – ниша, в която функ-
ционира организацията, и конкретна 
ситуация; разнообразни личностни 
характеристики и способности на ли-
дери, последователи и други членове 
на организацията; разнообразни ми-
сли, чувства и поведения на лидери, 
последователи и други членове на ор-
ганизацията, свързани с посоката и 
целите на дейността и как да бъдат 
постигнати; човешки взаимоотноше-
ния на работното място, съвместно 
създадени от лидери, последователи и 
други членове на организацията; ор-
ганизационни системи – структури, 
процеси, съдържание, ситуации; орга-
низационна дейност и резултати –
успехи и провали на начинанията.

Анализът на различни таксономии 
на научните модели на лидерството 
показва, че независимо от различията 
в подходите за неговото изследване 
всеки подход обяснява важна част от 
лидерството и има значителен принос 
към колективното разбиране за него, 
но същевременно пренебрегва други, 
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също толкова съществени характе-
ристики на лидерството, които пък 
са изяснени от други подходи със свой 
принос в лидерството. Създава се впе-
чатлението, че изследователите и 
практиците, работейки в рамките 
на един модел, пренебрегват важни 
аспекти на лидерството, които не 
могат да бъдат интерпретирани от 
парадигмата, която имплицитно или 
експлицитно следват. Метафорично 
ситуацията може да бъде представе-
на чрез притчата за слепците и сло-
на, в която всеки слепец описвал една 
негова част, но целият слон оставал 
скрит за тяхното познание. 

Моделът на Килбърг и Донахю 
би могъл да бъде ефективна основа 
за програмите за развитие на лидер-
ството, тъй като предлага разбиране 
за него, което интегрира най-важни-
те инсайти от повечето теории и 
позволява отчитане на постоянните 
промени. Той разграничава ясно ли-
дерството от мениджмънта, което 
е критично за успеха на една органи-

зация, защото служителите следват 
мениджърите, защото им се плаща, а 
лидерите – защото искат. Ефектив-
ното лидерство е адекватният отго-
вор на постоянните промени във въ-
трешната и външна среда на органи-
зацията и позволява нейното проспе-
риране и удовлетвореността на ней-
ните членове от труда. Моделът раз-
глежда лидерството като комплек-
сен, мултидименсионален пораж-
дащ се процес, в който лидер, после-
дователи и други участници във вза-
имодействието, използвайки техните 
характеристики, способности, мисли, 
чувства и поведения, създават вза-
имно повлияващи взаимоотношения, 
които им дават възможност съв-
местно да създават стратегии, так-
тики, структури, процеси, насоки и 
други методи за изграждане и управле-
ние на човешките организации с цел 
постигане на адаптивен успех в из-
браната от тях ниша на конкурент-
на, оценяваща и развиваща се глобална 
екология на организациите.
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КЛИМАТЪТ И КОНФЛИКТИТЕ – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ

 
Майяна Митевска-Енчева

Mayiana Mitevska-Encheva. CLIMATE AND CONFLICTS – 
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Abstract: An analysis of the psychological factors in the organization has been made as 
well as their interrelations with the types of conflicts and organizational climate. The types of 
organizational climate and conflicts in the academic environment. The constructs allow to be 
adequately measured and instruments, psychometrically and quantitatively consistent to be 
used. The applied set of tools is known as FOCUS and considered cultural variables in this 
study. Methodologies for studying conflicts in the organization have been devised by M. Afzal 
Rahim. Frequency distribution of the data is performed. Data have been processed by means 
of the software SPSS-19.

Keywords: organizational climate, conflicts.

Организационният климат и кон-
фликтите се приемат като 
интегрално състояние на ор-

ганизацията, като комплекс, съвмес-
тяващ различни организационни ха-
рактеристики. Разглеждането на ор-
ганизационния климат и конфликти-
те е провокирано от ситуацията, в 
която се намират българските орга-
низации въобще и Българската армия 
в частност. Свидетели сме на про-
дължителен процес на трансформа-
ция, оптимизиране на структурите, 
усвояване на нови функции, поемане 
и изпълнение на ангажименти, произ-
тичащи от членството на България 
в НАТО и Европейския съюз, реду-
циране на личния състав, болезнено 
прието от подлежащите на съкра-
щение военнослужещи, подготовка за 
участие и непосредствено включване 
в мисии зад граница. Всичко казано до-
тук поставя армията в нова ситуа-
ция, генерира напрежение и се превръ-
ща в източник на конфликти. Това е, 
което прави изследването актуално, 
а продължаването на дискусиите по 
него чрез включването на учени от 
всички области на науката –  необ-
ходимо.

Въпреки че в изясняването на поня-

тийния апарат на психологическия 
климат на работното място съ-
ществуват разногласия, все пак се 
достига до обобщеност на различни-
те концепции. Така идеята за орга-
низационния климат се насочва към 
перцепциите на членовете на орга-
низацията за нейната политика, ре-
ализация на общите идеи и формал-
ните и неформалните комуникации. 
Психологическият климат на работ-
ното място се дефинира като споде-
лено от членовете на организацията 
разбиране за организационните поли-
тики, практики и процедури, но също 
така анализира чувствата и усеща-
нията на хората. В този смисъл пси-
хологическият климат е съотнасян 
към дълбинните, към слабо осъзна-
тите ценности и значения. Така той 
има отношение към случващото се 
като цяло в организацията и е пряко 
свързан с общото възприемане на не-
щата, т.е. по какъв начин се чувст-
ват хората в нормалните ежедневни 
делови практики на работното мяс-
то. От тази гледна точка граници-
те на дефиницията за психологически 
климат се разширяват и се фокуси-
рат върху възможността работата 
да се изпълнява в неконфликтна об-
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становка и липса на остри сблъсъци.
 Конфликт между хората в един 

колектив има, когато ценностните 
системи и предпочитания между от-
делни индивиди не съвпадат и предиз-
викват съответните реакции. Един 
от основоположниците на психологи-
ческото разбиране за организацията 
първоначално използва понятието 
„социална атмосфера“. Атмосферата 
в организацията се използва за пости-
гане на организационна ефективност.1 
В този смисъл интерес представля-
ват значимите фактори, които по-
влияват формирането и функциони-
рането на организационния климат и 
взаимовръзката им с конфликтите в 
българските организации. Тъй като съ-
ществуват различни типове психоло-
гически климат на работното място, 
вероятно той взаимодейства значи-
мо със специфичен тип конфликти. В 
съвременната наука тези процеси се 
изследват чрез психологически анкети 
и с прилагането на редица статисти-
чески методи. Така става възможно в 
дълбочина да се изведат онези факто-
ри, върху които впоследствие може 
да се въздейства с цел подобряване 
на работната атмосфера, поддържа-
не на позитивен образ на труда и за 
постигане на оптимална личностна 
изява в определена организация2. 

При различни наблюдения в една 
организационна среда могат да бъдат 
разграничени различни видове психо-
логически климат. Например, когато 
служителите са ориентирани към 
търсене на нови решения, продукти 
и пазари, климатът може да бъде 
наречен иновационен. Климатът на 
подкрепата се свързва основно с чо-
вешките отношения на доверие и съ-
трудничество на работното място. 
Ориентираният към правилата кли-
мат акцентира върху координацията 
в организацията, спазването на пра-
вилата и създаването на стабилност 
на работното място. Климатът на 
целите е центриран върху получава-
нето на високи резултати при изпъл-
нението на задачите, както и върху 
поддържането на ясни критерии за 
реализирането им.

Твърденията в тази насока се под-

крепят и от конкретни изследвания 
на работещи в различни български 
организации, включително в сферата 
на сигурността. Респонденти са  623 
лица, разпределени по групи в зависи-
мост от изследваните демографски 
признаци. Жените (63,3%) са прибли-
зително два пъти повече от мъжете 
(36,7%). В зависимост от заеманата 
позиция в организацията ръководи-
телите са 15,8%, а изпълнителите – 
84,2%. Според стажа в конкретната 
организация респондентите са раз-
пределени в три групи: до 2 години 
– 35,5%, до 4 години – 30,4%; над 4 
години – 34,1%, както и според общия 
трудов стаж: до 5 години – 31,6%, 
до 15 години – 31,7%; над 15 години – 
36,7%. В зависимост от броя на чле-
новете в групата те са разпределени, 
както следва: под 10 души – 49,8%, 
над 10 души – 50,2%. Със степен „ба-
калавър“ са преобладаващата част 
от респондентите (59,2%), магис-
трите са 30,8%, а служителите със 
средно образование са 10,0%.

По-голямата част от изследова-
телите приемат, че организационни-
ят климат е свързан с характеристи-
ките на организацията, резултатите 
на дейността ù и стимулите, които 
тя въвежда. Те свързват климата с 
психологическите характеристики на 
индивида и неговите очаквания, ин-
тересите и поведението при взаимо-
действието му с организационната 
действителност. Служителите се ръ-
ководят и от системата на поощре-
нията и наказанията в организацията 
и определят линията на своето пове-
дение спрямо нея. 3 В този смисъл ор-
ганизационният климат е многомерен 
описателен модел на организацията и 
отразява възприятията, чувствата и 
перцепциите на хората и затова се 
променя сравнително бързо под въз-
действието на средата. Това позво-
лява да бъде и непосредствено изме-
рен.4 Според мнението на изследвани 
лица в български организации (фиг. 1) 
са открити предпочитания, ориенти-
рани към климата на целите (х=4,00; 
sd=0,66). На преден план са изведени 
яснотата на поставените задачи и 
ясно формулираните цели, както и 
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очакванията за добро изпълнение и 
висока ефективност. Ясните задъл-
жения и отговорности предполагат 
точност и откритост при оценката 
на изпълнението.  

Логично е да се очаква единство-
то в нарежданията и съобразяване-
то с правилата да е сред доминира-
щите характеристики на изследвана-
та работна среда (х=3,93; sd=0,78). 
Установените процедури и форма-
лизацията не противоречат на це-
лите на организацията. Зачитането 
на властта и авторитета оба-
че изпреварва взаимната подкрепа 
(х=3,80; sd=1,02), инициативността 
и новаторството (х=3,79; sd=0,81). 
Основните черти на психологическия 

климат според респондентите е по-
вече като на климата на стандарти-
те и целите, отколкото на взаимна-
та подкрепа и гъвкавост.

Респондентите изграждат карти-
на (фиг. 2), в която липсват роле-
ви конфликти и добра съгласуваност 
между задачите в работния колектив 
(х=4,04; sd=0,70). Ангажираността 
в дейността е от голям интерес. 
Споровете в трудовата група не 
пречат на личната изява (х=3,30; 
sd=0,44). В много от случаите меж-
дугруповите конфликти предизвик-
ват съществени неразбирателства, 
задържане на информация и зат-
рудняване на изпълнението (х=3,21; 
sd=0,44).

Фиг. 1. Дескриптивна статистика на психологическия климат 
в организационна среда

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

3,79 3,80 3,93 4,00

Фиг. 2. Дескриптивна статистика на конфликтите 
в организационна среда
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Членовете на екипите в ниска 
степен се борят за сътрудничество 
помежду си. В същото време голяма 
част от респондентите харесват 
работното си място и не биха ис-
кали да го заменят. Те все пак биха 
предпочели да изпълнят личните си 
задачи и да поддържат добри отно-
шения в групата, за да намерят пъл-
но приложение на собствените си 
умения и способности. 

Психологическият климат на ра-
ботното място формира отношение 
към определени ценности и конфли-
кти. В този смисъл различните ти-
пове климат биха взаимодействали с 
определени организационни конфли-
кти. Корелационният анализ е използ-
ван, за да се установи степента на 
свързаност и взаимно влияние между 
отделните типове психологически 
климат и конфликти (количествена-
та мярка е коефициентът на коре-

данните от изследването на значи-
мите взаимовръзки с организацион-
ния климат се оказва, че в слаба сте-
пен ролевите конфликти помагат 
на откритостта към критика и до-
брото изпълнение. Също така слабо 
съдейства за поемането на рискове 
(r= - 0,09; p<0,05). В еднаква сте-
пен те съдействат за изпълнението 
на организационните цели (r= - 0,09; 
p<0,05). Вътрешногруповите кон-
фликти замъгляват важността на 
организационните задължения и от-
говорности (r= - 0,06; p<0,05). Слаби 
и отрицателни са взаимовръзките 
между формализацията на работата 
и разбирателството между групи-

Таблица 1
Корелации между психологически климат и конфликти

                     Климат
Конфликти На правилата На иновациите На целите На 

подкрепата

Междугрупови -,05 -,06 -,11** -,06

Вътрешногрупови -,04 -,05 -,06* -,04

Ролеви ,11** ,09* ,09* ,13**

***p < 0,001; **p < 0, 01; *p <0, 05

лация r, а р е гаранционната веро-
ятност, с която се гарантира вер-
ността на оценяване). Става ясно, 
че съществува взаимовръзка между 
типовете психологически климат и 
конфликтите. Според данните от 
корелационния анализ се отчитат 
предимно слаби взаимовръзки меж-
ду видовете психологически климат 
и конфликтите (табл. 1). Най-силна 
в настоящето изследване се оказа 
взаимовръзката между климата на 
подкрепата и ролевите конфликти 
(r=0,13; p<0,01). Приятната атмос-
фера взаимодейства в положителен 
план с ниската степен на ролевите 
конфликти, прави съвместната ра-

бота интересна и предизвикателна. 
Ориентацията към изпълнението на 
задачата се покрива с личната пред-
става на служителите за самата ра-
бота (r=0,11; p<0,01). 

Междугруповите конфликти въз-
действат отрицателно върху обща-
та визия за развитието на органи-
зацията независимо от подкрепящия 
климат в отделните групи и личната 
целеустременост на изпълнителите 
(r= - 0,11; p<0,01).

Открива се положителна взаимо-
връзка между климата в групата и 
ефективността, както и между уме-
нията за разрешаване на конфликти. 
В качеството на специални мерки за 
положителен организационен климат 
се препоръчват обоснован подбор на 
персонала, обучение и периодическа 
атестация на ръководните кадри, 
прилагане на тестове за психологи-
ческа съвместимост и др. Според 
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те и разрешаването на различията 
в мненията. В подобна взаимовръзка 
са и иновационните нагласи и разно-
гласията във и между групите. Те 
също така са слаби и отрицателни. 

По този начин организационни-
ят климат отразява качествените 
страни на междуличностните отно-
шения, които се проявяват като по-
редица от психологически условия (до-
верие, недоверие, доброжелателност, 
информираност, съпричастност, 
идентификация с колектива и др.). 
Качеството на климата зависи до 
голяма степен от нивото на групово-
то развитие и от стила на ръковод-
ство. Установява се, че в условията 
на висока неопределеност на средата 
респондентите предпочитат да рабо-
тят в среда на ясни организационни 
цели и правила. Инициативността и 
прилагането на нови начини на рабо-
та са съпътстващи, но тясно свър-
зани с взаимната подкрепа на работ-
ното място и при разрешаването 
на проблеми, свързани със задачите, 
правилата и на климата на целите, 
следвани от климата на подкрепата 
и на иновациите. Установява се поло-
жителна взаимовръзка между лична-
та изява в групата и неформалната 
комуникация и контакти. Ниската 
степен на ролеви конфликти в ор-
ганизацията са в положителна взаи-
мовръзка с междуличностната хар-
мония. Междугруповите конфликти 
отклоняват погледа от важността 
на организационните задачи. Все пак 

се разкрива тенденция за усвояване на 
добрите ценности в работата, ори-
ентирани към постигането на добри 
резултати, проактивно поведение и 
поемане на отговорност.

Затвърждава се убеждението, че 
климатът е относително устойчи-
во качество на вътрешната среда 
на организацията и че върху конфлик-
тите в организацията може да се 
влияе именно в тази насока. Тяхното 
преодоляване и дори предотвратя-
ване е възможно, ако ръководите-
лите в армията правилно разбират 
ролята на организационния климат, 
който са призвани да управляват и 
в някаква степен са в състояние да 
формират и променят. За целта не 
е достатъчно само да познават ор-
ганизационната теория, а е нужно да 
са силно мотивирани и да отделят 
необходимите ресурси, личностни и 
средови, за реализирането на целена-
сочени действия за създаване и под-
държане на оптимален за организа-
цията климат. В това е и шансът 
на армейската организация, която 
при недостатъчно финансиране, ди-
намично променяща се среда за сигур-
ност и увеличаване на обема и слож-
ността на решаваните задачи след-
ва да поддържа висока и постоянна 
бойна готовност. В тази ситуация 
армейските ръководители следва да 
обърнат внимание на организацион-
ния климат, който, както се оказва, 
е основен фактор при реализирането 
на управленските им функции.

____________
1 Levin, K. Resolution of social conflicts. / 

Trans. from English. I.Y. Avidon. St. Petersburg, 
Rech  2000, рр. 204 – 245.

2 Rahim, M. The management of intraorga-
nizational conflicts: A laboratory study with orga-
nization design. In: Management International 
Review, 1979, Vol. 19, Issue 1, pp. 97 – 106; 
Van Muijen, J. et al. The FOCUS-instrument 
for measuring organizational climate in nine  
European Languages. In: 14th Newsletter of 

the International research group FOCUS, 1996. 
3 James, Lawrence, Allan P. Jones. Orga-

nizational climate: A review of theory and re-
search. In: Psychological Bulletin, Vol. 81 (12), 
1974, pp.34 – 78. 

4 Gavin, James, John Howe. Psychological 
climate: Some theoretical and empirical con-
siderations, Howe Article first published online: 
3 JAN 2007, DOI:10.1002/bs.3830200404, 
1975.

О
Б
РА

ЗО
ВА

Н
И

Е
, К

ВА
Л

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Я



146 АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННАТА
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП 
ДО ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ 
И УСЛУГИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
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Ivo Radulov, Zarko Zdravkov, Plamena Andreeva.
ARCHITECTURE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR PUBLIC 

ACCESS TO MOD SPATIAL DATA AND SERVICES

Abstract: The article analyses the architecture of the developed Information system for 
public access to MoD spatial data and services. Through the program applications and e-
services, implemented in the Information system, the institutions’, citizens’ and business need 
of on-line access to spatial data will be satisfied. The Information system will contribute for 
the harmonization of spatial data and e-services according to Directive 2007/2/ЕО INSPIRE.

Keywords: е-services, spatial data, INSPIRE, system architecture, program applications.

ПРОЕКТИ

През 2013 г. стартира Проект 
12-32-2/18.01.2013 г. на Минис-
терството на отбраната с 

наименование „Изграждане на инфор-
мационна система за предоставяне 
на публичен достъп до простран-
ствените данни и услуги на Минис-
терството на отбраната“. Проек-
тът е финансиран по Приоритетна 
ос ІІІ: Качествено административно 
обслужване и развитие на електрон-
ното управление, подприоритет 3.2: 
Стандартна информационно-комуни-
кационна среда и оперативна съв-
местимост на Оперативна програ-
ма „Административен капацитет“ 

(ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския социален фонд.*

Проектът е обвързан с приорите-
тите и политиките на Министер-
ството на отбраната, свързани с 
развитието на е-управление. 

* Този документ е създаден с финан-
совата помощ на Оперативна програма 
„Административен капацитет“, съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския социален фонд. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от 
Министерството на отбраната и при ни-
какви обстоятелства не отразява офици-
алното становище на Европейския съюз и 
договарящия орган.
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Целевите групи, към които е на-
сочен Проектът, са централните 
администрации (по смисъла на чл. 38 
(1) от Закона за администрацията), 
териториалните администрации (по 
чл. 38 (2) от същия закон), граждани-
те и бизнеса.

Основната цел на Проекта е по-
добряване качеството на админис-
тративното обслужване на гражда-
ните и бизнеса чрез реализиране на 
информационна система за достъп 
до пространствени данни (ПД). За 
нейното постигане са дефинирани 
следните три специфични цели:

1. Създаване на условия за публи-
чен достъп до електронни услуги за 
пространствени данни, чиито соб-
ственик (държател) е Министер-
ството на отбраната.

2. Хармонизиране на простран-
ствените данни и осигуряване на 
оперативна съвместимост на елек-
тронния обмен между системата 
на Министерството на отбраната 
и Националния портал за простран-
ствени данни.

3. Удовлетворяване на изисква-
нията на Директива 2007/2/ЕО на 
Европейския парламент на Съвета 
на Европа за създаване на инфрас-
труктура за пространствена ин-
формация в Европейската общност 
(INSPIRE).

Чрез информационната система 
се надграждат традиционните фор-
ми за връзка и обмен на информа-
ция между администрациите, а така 
също се разкриват нови форми за 
предоставяне на информация и услуги 
на гражданите и бизнеса.

Системата ще бъде обслужвана 
от Военногеографската служба, коя-
то съгласно чл. 9 от Закона за гео-
дезията и картографията (Държавен 
вестник, бр. 29 от 7 април 2006 г., 
изм., бр. 77 от 1 октомври 2010 г.) има
задължението да изпълнява всички 
необходими дейности за създаването 
на геоинформационни продукти (кар-
ти, схеми, анализи на терена, циф-
рови данни за местността, аерофо-
тоснимки и друга географска инфор-
мация), които ще задоволят потреб-
ностите на целевите групи.

С осъществяването на Проекта 
Министерството на отбраната ще 
подобри обслужването на целевите 
групи (ведомствата, гражданите и 
бизнеса), като реализира по електро-
нен път заявките за пространстве-
ните данни, на които Министер-
ството на отбраната е държател/
собственик. 

Ползите от въвеждането на ин-
формационната система са:

• ще се даде видимост на потре-
бителите за наличния фонд от прос-
транствени данни, с който разполага 
Министерството;

• ще допринесе за осигуряването 
на стандартна среда и интерфейс за 
предоставяне на електронни услуги 
за пространствени данни, с което 
ще се преодолее липсата на единна 
информационна и комуникационна 
платформа за постигане на опера-
тивна съвместимост на простран-
ствените данни и услуги; 

• ще удовлетвори изискването 
на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), 
което ще намали реално съществува-
щата заплаха от стартиране на на-
казателни процедури за неспазване на 
сроковете по поетите от българска 
страна задължения за изпълнението на 
регламентите на Европейската коми-
сия за прилагането на Директивата. 

Чрез Проекта ще се създадат ус-
ловия за подпомагане и развитие на 
дребния и средния бизнес, като бъ-
дат сключени договори с пет фирми 
изпълнители по планираните дейнос-
ти от Проекта.

Информационната система ще 
поддържа три мрежови услуги за пре-
доставяне на пространствени дан-
ни (електронни услуги за намиране 
(позволяващи търсене), разглеждане 
и изтегляне на данните) съгласно из-
искванията на Директива 2007/2/ЕО 
(INSPIRE). Чрез тези услуги Минис-
терството на отбраната ще даде 
възможност за достъп до метадан-
ните и данните за визуална иден-
тификация, публикувани в Каталога 
с предоставяните услуги на Минис-
терството на отбраната. С инфор-
мационната система ще се реализи-
рат над 30 административни услуги, 
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групирани в следните пет направле-
ния: координати и данни за точки от 
геодезични мрежи; топографски кар-
ти; специални карти; цифров модел 
на релефа; картографски и аерофо-
тографски продукти.

Тези услуги ще бъдат регистрира-
ни и включени в Списъка с унифицира-
ните наименования на администра-
тивните услуги (СУНАУ) съгласно 
изискванията на Закона за електрон-
но управление.

Архитектура 
на информационната система

Структура и физическа 
архитектура

Системата се състои от две фи-
зически разделени подсистеми: външ-
на (подсистема за заявяване и предос-
тавяне на ПД) и вътрешна (подсис-
тема за подготовка и обработка на 
ПД), за организиране на потока от 
данни. Преносът на данните между 
двете подсистеми се извършва ръчно. 
Функциите, връзките с други систе-
ми и физическата архитектура са по-
казани в принципна схема на Инфор-
мационната система за предоставяне 
на публичен достъп до ПД и услуги 
на Министерството на отбраната 
(фиг. 1).

Информационната система за 
предоставяне на публичен достъп до 
ПД и услуги на Министерството на 

отбраната има следните връзки с 
други системи:

• информационна връзка със сис-
темата за производство и съхраня-
ване на ПД на Военния географски 
център на Министерството на от-
браната;

• мрежова и информационна връз-
ка с Националния портал за прос-
транствени данни;

• интернет достъп до подсисте-
мата за заявяване и предоставяне на 
пространствени данни.

Виртуализация

Върху физическия модел се изграж-
дат следните виртуализации: вир-
туален МО Портал; виртуален МО 
Офис; виртуален INSPIRE; външна 
система за управление на базите дан-
ни, инсталирана на виртуален сървър; 
вътрешна система за управление на 
базите данни, инсталирана на вир-
туален сървър. Предназначението на 
всеки сървър в отделните зони за си-
гурност и инсталираните продукти и 
компоненти са показани в таблица 1. 
С цел гарантиране качество на услу-
гите (QoS) особено внимание е обър-
нато на разпределението на натовар-
ването (load-balancing) и достъпност-
та (high-availability).

Описаните компоненти се реали-
зират с отделни сървъри на базата 
на виртуални машини, разположени 
върху физическите сървъри. За цели-

Таблица 1

Сървър Предназначение
Инсталирани 
продукти

и компоненти
Сървър МО Портал, 
МО Офис и INSPIRE

Сървър за предоставяне на 
географски данни и услуги от 
Министерството на отбраната. 
Приложен сървър за МО Портал, 
МО Офис и INSPIRE

Windows 20x Server, 
IIS,
.Net framework, 
Geoserver

Външен Postgresql 
сървър 

Сървъри База данни СУБД PostgreSQL 
Server,
БД МО

Вътрешен Postgresql 
сървър 

Сървъри База данни 
и генериране на карти 
за интернет в ниска резолюция

СУБД PostgreSQL 
Server,
БД МО,
Geoserver
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те на disaster recovery подсигуреност 
ще бъде изграден дублиращ виртуа-
лен сървър в рамките на външната 
система.

Дублиране

За поддържане на висока произ-
водителност и непрекъсваемост се
дублират виртуални сървъри във 
външната мрежа, с които пряко ра-
ботят оператори, а също и външ-
ни клиенти. Всеки от представени-
те суичове има функционалност за 
разпределение на натоварването, за 

да се използва максимално ненато-
вареният сървър при обработка на 
потребителска и/или системна опе-
рация. Представената архитектура 
обслужва голям обем данни и опера-
ции, които се извършват с приложе-
нията на сървърите. Постигат се 
следните цели: 

• непрекъснатост на бизнес про-
цесите;

• поддръжка и бързодействие на 
големи масиви от данни;

• осигурена непрекъснатост на 
операции посредством дублиране ро-
ли на сървъри;

Фиг. 1. Принципна схема на Информационната система за предоставяне
на публичен достъп до ПД и услуги на Министерството на отбраната
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• безпроблемно и бързо обслужване 
на заявките на повече потребители;

• непрекъснатост на интегра-
ционните процеси с вътрешни и 
външни за възложителя системи.

Върху двата външни физически 
сървъра се разполагат по два вир-
туални, които се дублират, както е 
показано на фигура 2. Оградените с 
пунктирана линия сървъри във външ-
ната система са резерв, а другите са 
активни (в оперативен режим).

За физическо изграждане се из-
ползват три сървъра, подсигурени 
от UPS устройства. Върху трите 
сървъра чрез виртуализационна тех-
нология се изгражда система от три 
виртуални сървъра, които се дуб-
лират два по два. Този подход дава 
гъвкавост, висока надеждност на 
предлаганите услуги и възможност 
за нормална работа при по-високо 
натоварване. Използването на архи-
тектура с master-slave репликации ще 
позволи разпределяне на натоварва-
нето към базата данни и ще предос-
тави висока отказоустойчивост при 
проблем с някой от двата сървъра. 

Предложението за представената 
архитектура е въз основа на големия 
обем данни и големия брой операции, 
които се извършват на приложните 
сървъри и сървърите за база данни. 

При необходимост (проблем с фи-
зическия сървър) може копие на вир-
туален сървър на вътрешната сис-
тема да се прехвърли на някой от 
другите два сървъра, но това ще 
наложи промени в свързаността в 
Министерството на отбраната. 
Възможен е и вариант копия на два-
та виртуални външни сървъра да се 
сложат на вътрешния и така систе-
мата да продължи да работи и при 
наличието само на един сървър. 

Характеристики 
на архитектурата

Предложената архитектура гаран-
тира висока надеждност на предлага-
ните услуги и защита от злонамерени 
атаки. Уебуслугите са отделени във 
външната система, задължително 
филтрирани зад защитна стена. Га-
рантира се достъпност до услуги чрез 

Фиг. 2. Виртуализация
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дублиране на важните компоненти. 
При увеличаване на натоварването 
на уебуслугите необходимите изчисли-
телни ресурси се предоставят лесно. 
Вариантите за скалируемост са ня-
колко, като някои от тях са предос-
тавени от виртуалната среда:

• чрез прецизно управление на ре-
сурсите от виртуалната среда мо-
гат да се определят приоритети на 
използване на процесор и оперативна 
памет от виртуалните сървъри;

• чрез добавяне на хардуер към 
вече съществуващите физически сър-
въри;

• чрез купуване на нови физически 
сървъри и добавянето им към съ-
ществуващите клъстери.

С предложената архитектура се 
постигат непрекъснатост на проце-
сите на възложителя; поддръжка и 
бързодействие на големи масиви от 
данни; осигурена непрекъснатост на 
операции посредством дублиране на 
роли на сървъри; безпроблемно и бър-
зо обслужване на заявките на много 
клиенти към структурите на възло-
жителя; работа на системата 7 дни 
в седмицата и 24 часа в денонощие-
то, т.е. системата е налична мини-
мум в 99% от времето (с изключе-
ние на планираните ù прекъсвания); 
непрекъснатост на интеграционни-
те процеси с вътрешни и външни за 
възложителя системи.

Описание на системната 
функционалност

За функциониране на системата 
са разработени три основни про-
грамни приложения с един или повече 
логически модули. Приложенията са:

• МО Портал – уеб базирано при-
ложение за клиенти на Министер-
ството на отбраната. Служи за ре-
гистриране на потребител, заявява-
не на услуги, търсене и преглеждане 
на данни.

• МО Офис – уеббазирано прило-
жение за потребители на Министер-
ството на отбраната. Служи за ад-
министриране на портала, преглед на 
подадените заявления, резолиране за 
изпълнение.

• МО ТОБЕЛ десктоп – приложе-
ние за създаване и поддръжка на БД и 
метаданни за ПД; зареждане, валиди-
зиране, експорт на ПД; разглеждане 
и изпълнение на заявления.

В таблица 2 е показана връзката 
приложения – подсистеми.

Програмни приложения 
и модули на подсистемата 
за заявяване и предоставяне 
на пространствени данни

Подсистемата за заявяване и пре-
доставяне на пространствени данни 
ползва следните програмни приложе-
ния и модули:

• Базови софтуери: система за 
управление на данни; базов сървърен 
софтуер; сървърен софтуер за прос-
транствени данни; сървърен софту-
ер за геопортал и е-магазин.

• Разработени програмни прило-
жения и модули: МО Портал; МО 
Офис; валидация; електронни плаща-
ния; геосървър.

Връзката между дейностите, кои-
то се извършват от подсистемата, 
програмните модули и потребители-
те, могат да се видят в таблица 3.

Програмни приложения 
и модули на подсистемата 
за подготовка/обработка 
на пространствени данни

Подсистемата за подготовка/об-
работка на пространствени данни 
ползва следните програмни приложе-
ния и модули: 

• Базови софтуери: система за 
управление на данни; десктоп софту-
ер; сървърен софтуер за простран-
ствени данни.

• Разработени програмни приложе-
ния и модули: МО ТОБЕЛ – админис-
тративен модул; МО ТОБЕЛ деск-
топ; геосървър.

Връзката между дейностите, кои-
то се извършват от подсистемата, 
програмните модули и потребители-
те могат да се видят на фигура 3 и в 
таблица 4. Освен това на фигура 3 е 
представена диаграмата на случаите 
на употреба на системата.
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Таблица 2

Подсистеми на информационната система 
за предоставяне на публичен достъп 
до ПД и услуги на Министерството 

на отбраната
Приложения

Вътрешна подсистема – подсистема 
за подготовка/обработка на ПД

МО ТОБЕЛ

Външна подсистема – подсистема
за заявяване и предоставяне на ПД

МО Портал – заявяване на услуги, 
получаване на резултата от услу-
гата, ако е наличен, и в цифров вид.
МО Офис – предоставяне на 
резултата от услугата

Таблица 3

Дейност Модул Потребител
Поддържане в актуално състояние 
(обновяване) на каталог за подсистемата 
за заявяване и предоставяне на ПД –
импорт на каталога, получен от подсис -
темата за подготовка/обработка на ПД

МО Офис Администратор

Поддържане в актуално състояние 
(обновяване) на данните за изображения с 
ниска резолюция – импорт на данни

МО Офис Администратор

Поддържане на услугите: намиране/ 
откриване (discovery); разглеждане на 
данни (view); изтегляне на данни/сваляне 
(download)

Геосървър Администратор

Регистриране на интернет потребители 
като потребители на пространствени 
данни в системата

МО Портал Клиент

Търсене на ПД чрез каталога и 
изображения с ниска резолюция

МО Портал Клиент

Определяне/селектиране на ПД от 
каталога и от изображения с ниска 
резолюция

МО Портал Клиент

Заявяване на ПД (генериране на заявки) МО Портал Клиент
Изчисляване на цената за изпълнение 
на заявката (съгласно Тарифа за 
таксите, които се събират от 
Военногеографската служба за 
предоставяне на материалите, данните и 
услугите от геодезичния и картографския 
фонд на Министерството на отбраната, 
одобрена с ПМС №339/20.12.2012 г.)

МО Портал; МО Офис Системата,
експерт

Отказ от заявката или 
на части от нея

Клиентът може да се 
откаже от заявката си, 
ако тя не е разгледана 
още от експерт в МО 
Портал.
Експертът може да 
откаже искането при 
изпълнение на задача 
„Проверка“ в МО Офис

Клиент,
експерт

Контролиране на заявките за коректност МО Офис Експерт

П
РО

Е
К

ТИ



153

Дейност Модул Потребител
Отговор към заявителя за приемане или 
неприемане на заявка

МО Офис, като 
отговорът може да се 
види в МО Портал и на 
електронната поща

Експерт

Създаване на списък на коректните 
заявки

МО Офис Системата,
експерт

Създаване на носител за импорт 
(експортно копие) на списъка с 
коректните заявки в подсистемата 
за подготовка/обработка на 
пространствени данни

МО Офис Администратор

Таблица 4

Дейност Модул Потребител
Зареждане на данните на Военния географски 
център

МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Изпълнител

Конвертиране на ПД и атрибутивните 
данни в модела на данни на системата

МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Изпълнител

Създаване/поддръжка на БД с метаданните 
на ПД

МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител

Валидиране на метаданните МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Изпълнител

Селектиране на ПД от БД за подсистемата 
за подготовка/обработки на ПД и 
конвертиране в изображения  с ниска 
резолюция

Геосървър Изпълнител

Създаване на експортно копие на данните 
за БД за подсистемата за заявяване и 
предоставяне на ПД

МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Администратор

Генериране на каталог от данните, въведени 
в системата

МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Изпълнител

Тестване на услугите намиране/откриване, 
разглеждане на данни, изтегляне на данни/ 
сваляне

МО ТОБЕЛ 
десктоп; геосървър

Изпълнител

Създаване на експортно копие на каталога МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Администратор

Разглеждане на постъпилите заявки за 
предоставяне на ПД

МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител

Селектиране на данни от БД на 
подсистемата за подготовка/обработка на 
ПД за съответните заявки

МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител

Сканиране на аналогови данни за 
съответните заявки

МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител

Създаване на електронни копия на ПД за 
съответните заявки

МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител
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Потребителите на системата се 
разделят на служители и клиенти. 
Служителите са потребителите на 
МО Офис и служители на Минис-
терството на отбраната, докато 
клиентите са заявители на услуги, 
които имат достъп до портала на 
Министерството на отбраната.

Класификацията на електронни-
те услуги може да се извърши въз 
основа на различни показатели и 

за електронно управление, Списъка с 
унифицираните наименования на ад-
министративните услуги и съпът-
стващите ги наредби.

Геопространствените масиви от
данни са скъпи, а създаването им от-
нема време и ресурси. Голяма част 
от организациите и бизнеса се нуж-
дае от базови пространствени дан-
ни, а липсата на информация от-
къде могат да ги набавят довежда 

Фиг. 3. Диаграма на случаите на употреба (Use Case)

критерии. За целите на разработ-
ването на МО портал изготвяне-
то на настоящата класификация на 
услугите е съобразено както с нор-
мативната уредба, свързана с пре-
доставяне на услугите, обект на на-
стоящия проект, така и със Закона 

до дублиране на усилия и ресурси за 
търсенето им и в много случаи до 
излишното им допълнително създа-
ване. Практиката показва, че най-
трудно се събират пространствени 
данни за приложение, ако то попада 
под повече от една юрисдикция. Ето 
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Дейност Модул Потребител
Отпечатване на ПД (аналогови данни) МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител
Поддържане на архив за постъпили и 
изпълнени заявки

МО ТОБЕЛ десктоп Изпълнител

Създаване на носител за импорт (експортно 
копие) на данните по изпълнените заявки в 
модула за заявяване и предоставяне на ПД

МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Администратор

Създаване на носител за импорт (експортно 
копие) на ПД и създадените метаданни за 
ПД в БД за Националния портал за ПД в 
подсистемата за заявяване и предоставяне 
на пространствени данни

МО ТОБЕЛ – 
административен 
модул

Администратор
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защо създаването на условия за спо-
деляне на пространствените данни 
от страна на Министерството на 
отбраната с различните институ-
ции, бизнеса и гражданите е основен 
принос на изпълнявания проект по 
Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет“.

Част от масивите с простран-
ствени данни на ведомствата се под-
държа и актуализира чрез географски 
информационни системи, настроени 
за услуги в зависимост от ведом-
ствените потребности. Друга част 
от пространствените данни е в раз-
лични формати и таблици, които се 
нуждаят от преструктуриране. С 
реализирането на информационната 
система се осигурява съвместимост 
на обменяните масиви от простран-
ствени данни и услуги от страна 
на Министерството на отбрана-
та с Националния портал за прос-
транствени данни в съответствие 

с чл. 4. (5) от Закона за достъп до 
пространствени данни. Предлаганите 
електронни услуги за пространствени 
данни на Министерството на отбра-
ната и предоставянето им онлайн се 
извършва за първи път. 

Изграждането на информационна 
система за предоставяне на достъп 
до пространствените данни и услуги 
на Министерството на отбраната 
допринася за изпълнение на поетите 
ангажименти от Република България 
като страна, членка на Европейския 
съюз, да участва при създаването 
на инфраструктура за пространст-
вена информация в Европейската 
общност. Тази специфична цел е в 
съответствие с основните приори-
тети, заложени в Пътната карта 
за е-управление, Закона за достъп до 
пространствени данни и Регламен-
тите на Европейската комисия за 
прилагане на Директива 2007/2/ЕО 
(INSPIRE).

____________
Iziskvania (Izhodno zadanie) kam Infor-

matsionna sistema za predostavyane na publi-
chen dostap do prostranstveni danni i uslugi na 
Ministerstvoto na otbranata. 2013.

Taktiko-tehnichesko zadanie za razrabot-
vane i vnedryavane na informatsionna sistema 
za predostavyane na e-uslugi za prostranstveni 
danni. Vutovi OOD, 2013.

Ideen proekt na informatsionna sistema za 
predostavyane na publichen dostap do pros-
transtveni danni i uslugi na Ministerstvoto na 
otbranata. Mapeks AD, 2015.

Opisanie na informatsionna sistema za 
predostavyane na publichen dostap do pros-
transtveni danni i uslugi na Ministerstvoto na 
otbranata. Mapeks AD, 2015.
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ИНТЕРВЮ

– Господин полковник, през сеп-
тември се навършват 65 години от 
създаването на факултет „Команд-
но-щабен“. С какво ще посрещнете 
юбилея?

– Повече от половин век факул-
тет „Командно-щабен“ на Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“ 
обучава квалифицирани военни специа-
листи за тактическо и оперативно 

ръководство на въоръжените сили 
на Република България. На практика 
факултетът е без конкуренция във 
военнообразователната система и 
няма друга военна структура, която 
да е дала толкова много за обогатя-
ване на строителството и ръковод-
ството на Българската армия. Това 
още повече издига водещата роля на 
факултета, в подкрепа на която са 

 КОЛЕКЦИОНИРАНЕТО НА ДИПЛОМИ 
ВЕЧЕ НЕ Е АТРАКТИВНО

Разговор с полковник доцент д-р  Димитър Ташков – декан 
на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги 

Стойков Раковски“

COLLECTING UNIVERSITY DIPLOMAS IS NO LONGER ATRACTIVE
Interview with colonel Dimitar Tashkov, PhD – Dean of the Comand and Staff

Faculty of “G. S Rakovski“ National Defence College. 

Полковник доцент д-р Димитър 
Ташков е завършил ВНВУ „Васил Лев-
ски“, специалност „Мотострелко-
ви войски“, Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“ и „Стратегическо 
ръководство на отбраната и въоръ-
жените сили“ (Генералщабен курс) във 
факултет „Национална сигурност и 
отбрана“ на Академията. Заемал е раз-
лични длъжности в структури на Бъл-
гарската армия. Доктор е по научната 
специалност „Организация и управление 
на въоръжените сили“, а от 2005 г. е 
доцент. Бил е  началник на катедра 
„Сухопътни войски“, заместник-декан 
на факултет „Командно-щабен“, а от 
2013 г. е негов декан. Председател на 
секция „Сигурност“ към Съюза на уче-
ните (СУБ) в България и неин пълномо-
щен представител в Общото събрание 
на пълномощниците към СУБ. Има над 
55 публикации и участия в национални 
и международни научни форуми, член на 
научни журита в НВУ „Васил Левски“ и 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
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стотиците випускници, които са го 
завършили в този период, десетките 
преподаватели, които със своя неумо-
рен труд са допринесли за развитие-
то на военната наука. 

Макар и не кръгла годишнина, 65 
години са период, който заслужава 
да бъде отбелязан подобаващо. На 
25 септември тържествено ще бъде 
чествано създаването на факултет 
„Командно-щабен“. Под печат е алма-
нах за неговата история и се работи 
върху филм за миналото, настоящето 
и бъдещето на факултета. 

– Как се съхранява и предава при-
емствеността на преподаването и 
обучението през изминалите години?

– Съхраняването на традициите е 
толкова важно, колкото и развитие-
то на факултета. Ръководството, 
активно подпомагано от началниците 
на катедри, се стреми да балансира 
между традициите и новостите във 
военното дело, така че да се отго-
вори на съвременните изисквания и в 
същото време да бъдат запазени до-
брите практики. Учебните дисциплини 
включват изследването на операции в 
национален и световен мащаб. Анали-
зират се операции, които подпомагат 
изучаването на основните дисциплини 
„Оперативно изкуство“ и „Тактика“, 
включително операциите в подкрепа на 
международния мир и сигурност. В съ-
щото време академичният състав на 
факултета е балансиран. Имам пред-
вид, че във факултета има препода-
ватели с много богат опит – замест-
ник-началник на отбраната, директо-
ри на дирекции в Министерството и 
Щаба на отбраната, преподаватели 
с мисии зад граница и с дългогодишен 
опит. От друга страна се стремим 
да привличаме млади преподаватели с 
известен опит във формированията, 
които да се учат от по-опитните си 
колеги и да продължат традициите 
във факултета.

– Какви са новите тенденции в 
обучението на военнослужещите и 
студентите във факултета?

– Тенденциите в обучението са 
неразривно свързани с развитието на 

въоръжените сили и системите за си-
гурност в страната. Намаляването 
на числеността на въоръжените сили 
означава, че трябва да се оптимизи-
ра и процесът на обучение. За послед-
ните няколко години се промениха 
нормативните документи, касаещи 
обучението на офицерите и студен-
тите. Това наложи във факултета да 
се разработи нова учебно-планова до-
кументация, намален бе и срокът на 
обучение. Към момента офицерите 
се обучават по специалност „Орга-
низация и управление на военни фор-
мирования на оперативно ниво“ със 
специализации – „Сухопътни войски“, 
„Военновъздушни сили“, „Военномор-
ски сили“, „Логистика“, „Комуника-
ционни и информационни системи“ 
и „Административни процеси и дей-
ности“. Обучението им е насочено 
към придобиването на необходимите 
знания, умения и компетентности за 
получаване на професионална квалифи-
кация, за упражняване на регулирана-
та професия „Офицер за оперативно 
ниво на управление“ в съответствие 
с ниво 7 от Националната квалифи-
кационна рамка. Придобиването на 
образователно-квалификационната 
степен „магистър“ в професионално 
направление „Военно дело“ е в съот-
ветствие със Закона за висшето об-
разование на Република България. 

В областта на висшето образо-
вание „Сигурност и отбрана“, про-
фесионално направление „Национална 
сигурност“, обучението вече е по 6 
специалности, като към съществува-
щите – „Логистика на сигурността и 
отбраната“, „Защита на населението 
и критичната инфраструктура“, „Ко-
муникационни и информационни сис-
теми и технологии в сигурността и 
отбраната“, „Въздухоплаване и сигур-
ност на въздушното пространство“, 
„Безопасност, сигурност на море и 
защита на морската инфраструкту-
ра“,  вече има разработена учебно-
планова документация за новата спе-
циалност „Управление на извънредни 
ситуации и защита на населението“. 
Тя е с три специализации – „Защита 
на населението при бедствия, аварии 
и катастрофи“, „Екологична сигур-
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ност“, „Индустриална и енергийна си-
гурност“, и отговаря на нарасналите 
изисквания към висшето образование, 
произтичащи от глобалните процеси 
в света и изискванията за бизнес ори-
ентирано обучение. 

За първи път в своята история 
факултет „Командно-щабен“ реализи-
ра съвместно обучение с друго висше 
училище – Русенският университет 
„Ангел Кънчев“, по специалността 
„Защита на населението и критична-
та инфраструктура“. 

С обучението на студенти по 
специалностите от професионално 
направление „Национална сигурност“ 
факултетът допринася за изпълне-
нието на социалната поръчка все по-
вече цивилни експерти да получават 
знания в областта на сигурността, 
отбраната и управлението на ма-
териалните ресурси и свързаните с 
тях информационни и финансови по-
тоци, за генериране на качествено 
нов продукт – сигурност и отбрана 
в национален и коалиционен формат. 
Обучението и квалификацията по спе-
циалностите са особено стойностни 
и важни за служители от министер-
ствата, ведомствата, органите и 
организациите от системата за на-
ционална сигурност, централната и 
местната администрация, които се 
занимават с дейности, свързани с на-
ционалната сигурност, отбраната на 
страната, управлението при кризи, 
развитието и използването на въоръ-
жените сили, управлението на мате-
риални, финансови и човешки ресурси 
и логистиката.

По време на обучението студен-
тите имат възможността да посе-
тят институции, свързани с реали-
зирането на политиката в сферата 
на сигурността, отбраната и въ-
оръжените сили. Това позволява ус-
пешно да се работи в областта на 
националната сигурност и отбрана, 
в кметства, общини, бизнес струк-
тури и да се управляват материал-
ните, финансовите и информацион-
ните потоци. 

Обучението във факултет „Ко-
мандно-щабен“ е солидна основа и 
за започването на научноизследова-

телска работа, докторантура, пре-
подавателска и експертна дейност 
в широк кръг области на военната 
и гражданската система. Водеща по 
изпълнението на учебния план е сис-
темата за трансфер и натрупване на 
кредити, тясно свързана с европей-
ската система и Булонския процес, а 
при завършването си студентите по-
лучават и европейско дипломно при-
ложение. 

Академичното образование е фоку-
сирано върху усвояването на система 
от знания, които, от една страна, са 
функция на съвременните и тради-
ционните изисквания към офицерска-
та професия, а от друга, формират 
нова култура, като в същото време 
възпитават критичен подход на ми-
слене и действие към съвременните 
проблеми на военното дело. Магис-
търските програми съответстват 
на ролята на факултета за изпълне-
ние на мисията на Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“ в нацио-
нален мащаб, на капацитета ù като 
висше училище и отговарят на по-
требностите, произтичащи от миси-
ите и задачите на въоръжените сили.

Тенденциите в обучението са свър-
зани с оптимизиране на обучението 
на офицерите, разширяване на специ-
алностите в професионално направле-
ние „Национална сигурност“ и актив-
но участие в програмите „Еразъм“ и 
„Еразъм +“.

– Популярни ли са изучаваните 
специалности във факултета сред 
младите хора?

– Не искам да звучи като самох-
валство, но досега не сме имали учеб-
на година, в която да не сме изпъл-
нявали държавната поръчка за обу-
чение на студенти в професионално 
направление „Национална сигурност“. 
И шестте специалности са много 
атрактивни и има интерес у млади-
те хора. Разбира се, винаги може да 
се желае повече. Ние не стоим със 
скръстени ръце, а активно участва-
ме в националните изложения за по-
пуляризиране на висшето образование. 
При участията на наши преподава-
тели в различни научни и академични
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форуми разясняваме предимствата на 
обучението по национална сигурност 
във Военната академия. 

В началото, когато започна обу-
чението, на младите хора им беше 
интересно да видят „какво правят 
военните“. На първите випускници 
трябваше да им обясняваме за какво 
ни е армия. Сега акцентът е поставен 
върху това, как ефективно да си вза-
имодействат военният и невоенният 
компонент в интерес на национална-
та сигурност на страната. В процеса 
на обучението те проявяват голям 
интерес към различните аспекти на 
сигурността. Впечатлени са не само 
от знанията, които получават, но и 
от историята на най-старото висше 
военно учебно заведение, от органи-
зацията, дисциплината и т.н. Имаме 
обучаеми, завършили повече от една 
специалност. В тази връзка нашите 
възпитаници са и нашата реклама. 

– Кои са най-популярните специ-
алности сред кандидатите?

– Всички специалности са популяр-
ни, за всички има кандидати. Наши-
те специалности обхващат широк 
спектър от области на сигурността. 
Така например кандидатите с иконо-
мическо образование се ориентират 
предимно към „Логистика на сигур-
ността и отбраната“. Специалисти 
от областта на комуникациите из-
бират „Комуникационни и информа-
ционни системи и технологии в си-
гурността и отбраната“. „Въздухо-
плаване и сигурност на въздушното 
пространство“ е атрактивна спе-
циал ност и към нея се ориентират 
хора с афинитет към въздухоплаване-
то. Нещо повече, в нея се обучават 
и специалисти от „Ръководство на 
въздушното движение“ (РВД).

Новата специалност „Управление 
на извънредни ситуации и защита 
на населението“, с трите специали-
зации – „Защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи“, 
„Екологична сигурност“, „Индустри-
ална и енергийна сигурност“, е изцяло 
бизнес ориентирана и има голям ин-
терес и към трите. Например към 
момента в „Индустриална и енергий-

на сигурност“ се обучават специали-
сти и експерти от голяма енергийна 
компания. Това за нас е и своеобразен 
тест. Имам предвид, че ако отзиви-
те от обучението са добри, то и дру-
ги служители на компании от тази 
сфера ще проявят интерес към обу-
чението в Академията. След първия 
семестър имаме основание да мислим, 
че сме в състояние да се утвърдим на 
това поприще. 

Единствената специалност по 
която сме акредитирани, но не про-
веждаме обучение, е „Безопасност, 
с игурност на море и защита на морс-
ката инфраструктура“. Доскоро не 
разполагахме с необходимия потен-
циал, но в сътрудничество с ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“ се надявам в най-
скоро време да започнем обучение и 
по нея.

Както подчертах, ние не стоим и 
не чакаме студентите сами да идват 
при нас. В условията на огромна кон-
куренция се усъвършенстваме и разви-
ваме. Актуализираме нашите програ-
ми и се стремим да ги ориентираме 
към бизнеса. От следващата учебна 
година ще започнем обучение и по спе-
циализация „Екологична сигурност“ 
от специалността „Управление на из-
вънредни ситуации и защита на насе-
лението“. Там виждаме голям потен-
циал, тъй като не само че разполага-
ме със специалисти в областта, но и 
поддържаме сътрудничество с бизнес 
организации, които са готови за съв-
местна дейност.

В процес на разработване е учеб-
но-планова документация за специ-
алността „Киберсигурност“. Тя се 
разработва съвместно с друго висше 
учебно заведение и се надяваме през 
пролетта на 2016 г. да стартираме 
обучението и по нея. 

– Какви са възможностите за 
професионална реализация на за-
вършващите факултет „Командно-
щабен“?

– Както вече споменах, в някои 
специалности се обучават студенти, 
които работят във фирми и компа-
нии от енергийния сектор и в РВД. 
В този смисъл те са реализирани и 
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идват при нас, за да повишат своята 
квалификация. 

Завършващите специалността „Ло-
гис тика на сигурността и отбрана-
та“ имат възможност за реализация 
както във фирми, така и във ведом-
ства и различни организации. Всички 
знаем, че всяка една дейност се нуж-
дае от логистично осигуряване, така 
че съществуват много възможности 
за реализация. 

Специалността „Комуникационни 
и информационни системи и техно-
логии в сигурността и отбраната“ 
също предоставя много възможнос-
ти. Специалистите по комуникация 
са много търсени и когато прите-
жават знания и в областта на сигур-
ността и отбраната, стават още 
по-атрактивни. Тук е мястото да 
спомена, че към Военната академия 
съществува „Сиско академия“. Голяма 
част от обучаемите се възползват и 
от тази възможност, с което допъл-
нително увеличават възможностите 
си за реализация.

Бизнес ориентираното обучение, 
за което вече стана дума, е пред-
поставка за реализация след придо-

биването на образователно-квали-
фикационната степен „магистър“. 
Младите хора вече се ориентираха 
към специалности, които им предос-
тавят възможности за реализация, и 
ние се стремим да им даваме точ-
но това. Отминаха времената, ко-
гато се учеше заради самото учене. 
Колекционирането на дипломи вече 
не е атрактивно. По отношение на 
офицерите, които се обучават само 
по държавна поръчка, реализацията е 
100%. 

Предизвикателството, което стои 
пред нас, е да предлагаме web-базирано 
обучение за повишаване на квалифика-
цията, без откъсване от изпълнение-
то на функционалните задължения. В 
тази връзка по един от проектите на 
Фонд „Научни изследвания“ на Минис-
терството на образованието Акаде-
мията придоби съвременна платфор-
ма за такъв тип обучение и предлага 
курсове, към които се проявява голям 
интерес.

Въпросите зададе

Зоя Крачунова
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