
1

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

полковник доц. д-р Мирослав Димитров 
(председател), полковник проф. Димитър 
Недялков, д.н., професор д-р Наталия Бекя-
рова, проф. Тодор Петров, д.и.н., полковник 
доц. Нено Христов, д.н., полковник доц. д-р 
Атанас Атанасов, подполковник д-р Нико-
лай Урумов, подполковник доц. д-р Румен 
Христов, доцент д-р Иван Русимов, доцент 
д-р Захарин Марков, доцент д-р Лидия Вел-
кова, д-р Валентина Георгиева

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
полковник проф. д-р Георги Карастоянов

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
д-р Зоя Крачунова

РЕДАКТОРИ
Пенка Димитрова, Денка Колева

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Prof. Mark Kramer, Harvard University; Prof. Arne 
Westad, London School of Economics and Political 
Science (member of British Academy); MG Prof. 
Mihail Ionescu, Institute of Military History and 
Political Studies of Defence, Bucharest; Dr. Dan-
iel McDonald, Defence Equal Opportunity Man-
agement Institute, USА; Dr. Jovanka Saranovic, 
Defence Research Institute, Beograd, Serbia; Dr. 
John Nomikos, Research Institute for European and 
American Studies, Athens, Greece; Prof. PhD Carol 
Atkinson, University of Southern California, USА

Броят е приключен редакционно 
на 26 април 2015 г.

Списание „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“  
предоставя страниците си за 
материали в областта на воен-
ното строителство и полити-
ката за сигурност, както и за 
важни икономически, социални 
и други проблеми, имащи от-
ношение към националната си-
гурност и Българската армия. 
Политическата непредубеденост 
и задълбочеността са един-
ствените критерии за подбор 
на статиите. Изразените мне-
ния представят личната пози-
ция на авторите и не бива не-
пременно да бъдат свързвани с 
официалното становище на Ми-
нистерството на отбраната.

ИЗДАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

  година 122

     брой 1

2 0 1 5 Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Главен редактор 

полковник проф. д-р Георги Карастоянов 

Отговорен редактор 

д-р Зоя Крачунова 

Редактори 

Пенка Димитрова

Денка Колева

литиката за сигурност, както и за важни 
икономически, социални и други проблеми, 
имащи отношение към националната си-
гурност и Българската армия. Политиче-
ската непредубеденост и задълбоченост-
та са единствените критерии за подбор 
на статиите. Изразените мнения пред-
ставят личната позиция на авторите.

Списание „Военен журнал“ започва да 
излиза през 1888 г. като орган на Военно-
то министерство. Негов основател и пръв 
главен редактор е майор Рачо Петров, на-
чалник на Генералния щаб от 1885 до 1894 г. 

Днес списание „Военен журнал“ предос-
тавя страниците си за материали в об-
ластта на военното строителство и по-

ВОЕНЕН 
ЖУРНАЛ

1 / 2016 ИЗДАНИЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

ГОДИНА 123



РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

полковник доц. д-р Мирослав Димитров (председател)
полковник проф. д.н. Димитър Недялков 

професор д-р Наталия Бекярова
проф. д.и.н. Тодор Петров 

полковник доц. д.н. Нено Христов 
полковник доц. д-р Атанас Атанасов

полковник д-р Николай Урумов
подполковник доц. д-р Румен Христов

доцент д-р Иван Русимов
доцент д-р Захарин Марков
професор д-р Лидия Велкова

доцент д-р Валентина Георгиева

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD 

Prof. Mark Kramer, Harvard University

prof. Arne Westad, London School of Economics and Political Science  
(member of British Academy)

 MG prof. Mihail Ionescu, Institute of Military History and Political Studies of Defence, Bucharest

dr. Daniel McDonald, Defence Equal Opportunity Management Institute, USА

dr. Jovanka Saranovic, Defence Research Institute, Beograd, Serbia

dr. John Nomikos, Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece

prof. PhD Carol Atkinson, University of Southern California, USА

Броят е приключен редакционно на 30 юни 2016 г.



Съдържание

Политики, стратегии, лидерство

ИНТЕЛИГЕНТНАТА СИЛА И ХИБРИДНАТА ВОЙНА – ДВЕТЕ ПРОТИВОПОЛОЖНИ СТРАНИ 
НА ЕДИН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД
Любомир Монов, Максим Карев 5

Smart Power and Hybrid Warfare – Two Opposite Sides of One Strategyc Approach 
Lyubomir Monov, Maxim Karev

Изследвания, анализи, прогнози

МОДЕРНОСТ И ПРЕХОД
Павел Ангелов 17

Modernity and the Transition 
Pavel Angelov

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНА СТОЙНОСТ – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ
Захарин Марков, Ваня Кънева-Минкова 26

Creating Shared Value Concept – Nature and Opportunities
Zaharin Markov, Vanya Kaneva-Minkova

АНАЛИЗ НА ТРУДА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Нина Ботева 32

Job Analysis 
Nina Boteva

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
И КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
Константин Казаков 40

Strategic Information in Intelligence and Counterintelligence Services 
Konstantin Kazakov

ПАКИСТАНСКИЯТ СИНДРОМ НА ТЕРОРИЗМА
Мирослав Мирчев 46

The Pakistani Syndrome of Terrorism
Miroslav Mirchev

АНАЛИЗ НА СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАЦИЯ НА РУСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В СИРИЯ
Петко Димов, Живко Желев  58

Analysis of Joint Operation of Russian Armed Forces in Syria 
Petko Dimov, Zhivko Zhelev



Кампании и операции
ОСНОВИ НА ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ
Пламен Богданов  68

Expeditionary Capabilities Fundamentals  
Plamen Bogdanov

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 
НА АВИАЦИОННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ЕКСПЕДИЦИОННИ ОПЕРАЦИИ
Ивайло Ралев 75

Influencing Factors on the Needs of Material Resources
in the Air Force Expeditionary Operations
Ivaylo Ralev

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАТИВНАТА СРЕДА
И АЛГОРИТЪМ НА ХИБРИДНАТА ВОЙНА
Петко Димов 86

General Characteristics of the Operating Environment and Algorithm Hybrid War 
Petko Dimov

Въоръжение и техника
КРАТЪК ПРЕГЛЕД В РАЗВИТИЕТО НА ОРЪЖЕЙНИТЕ СИСТЕМИ
Боян Петков 97

Short Overview FN Major Weapon Systems
Boyan Petkov

ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ЦЕЛИТЕ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
Йоана Иванова 110

Trends in Use of High-Tech Solutions for the Purposes of Security and Defense 
Yoana Ivanova

ЕВОЛЮЦИЯ В БОЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА 
НА БОЙНИ БРОНИРАНИ МАШИНИ ЗА ПЕРИОДА 1973 – 2003 Г.
Димо Пехливанов 119

Evolution of Combat Use of Military Units Equipped with Armored Fighting Vehicles 
during the Period 1973 – 2003
Dimo Pehlivanov

Книги
ЗАЩИТА НА ЛЕТИЩЕ
Димитър Караджинов, Росен Димитров 128

Protection of the Airport
Dimitar Karadzhinov, Rosen Dimitrov 

Етичен кодекс на списание „Военен журнал“ 147

Voenen zhurnal Code of Conduct 149



5

Интелигентната сила  
и хибридната война – двете 

противоположни страни на един 
стратегически подход

полковник Любомир Монов  
полковник доц. д-р Максим Карев

Резюме: В статията е представено твърдението, че на срещуположната страна на те-
орията за интелигентната сила се намира хибридната война, която също използва всички ин-
струменти на държавната мощ – скрито, подмолно и създаващо усещане за липса на сигурност 
и яснота. Разгледана е съвременната среда за сигурност спрямо стратегията на САЩ за за-
пазване на лидерството, като се посочва, че интелигентната сила в своята същност пред-
ставлява подход за интегрирано и съгласувано използване на инструментите на държавната 
власт. Представена е и гледната точка на Русия по въпроса за интелигентната сила и връз-
ката є с хибридната война. В заключение се твърди, че хибридната война и интелигентна-
та сила представляват цялостен подход за въздействие върху опоненти и съюзници, гаранти-
ращ постигането на целите на държавата. Тяхната основна разлика е във фундаментално 
различните разбирания за либералните ценности и манипулативните действия, целящи вътреш-
ни противоречия и колапс на атакуваната държава. И при двата подхода е необходимо да се 
осигуряват координация и контрол върху дейността на всички инструменти на държавната власт –  
политически, информационни, икономически и военни.

Ключови думи: интелигентна сила, хибридна война, хибридна стратегия, съвременна война, 
национален интерес, заплахи, рискове, възможности, цялостна стратегия.

Lyubomir Monov, Maxim Karev. SMART POWER AND HYBRID 
 WARFARE – TWO OPPOSITE SIDES OF ONE STRATEGYC APPROACH 

Abstract: When it comes to the topic of America’s strategic approach to international order many people 
would insist that in attempt to preserve its domination Washington would use all possible ways and available 
means. Others would claim that USA is the only world leader and there is just a small chance that America 
could stay behind other powers and lose its leadership role. However, in order to guarantee its international 
position US has developed and fulfilled comprehensive strategic approach, which could be defined by 
term smart power. In its essence smart power has its roots in America’s liberal understanding of the world 
and US rational view for the changing security environment. This paper will briefly investigate the strategic 
context within which US has advanced smart power concept. Then this article will connect the complexity 
of international environment with America’s attempt to keep its leading role in the world. Furthermore, it will 
deliberate that smart power is a comprehensive strategic approach which encompasses all instruments of 
national power and its purpose is to guarantee national interests. In a short analyses this paper will present 

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, ЛИДЕРСТВО
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Когато става въпрос за американския 
стратегически подход към между-

народния ред, мнозина биха заявили, че в 
опит да запази световното си господство 
Вашингтон използва всички средства и 
възможни пътища. Други изследователи 
биха доказвали, че САЩ е световен лидер 
и е малко вероятно в средносрочен план 
да загуби своята първостепенна роля. Все 
пак, за да гарантират своето междуна-
родно положение, САЩ развиват и прила-
гат всеобхватна стратегия, основана на 
интегриран и адаптивен подход, наречен 
„интелигентна сила“. Базиран на амери-
канското либерално виждане за света и на 
рационалния поглед за мощта на страна-
та и интересите є, подходът осигурява 
постигането на стратегическите цели 
на Вашингтон. 

В статията се твърди, че на сре-
щуположната страна на теорията за 
интелигентната сила се намира хибрид- 
ната война, която също борави с всич-
ки инструменти на държавната мощ, но 
скрито, подмолно и създаващо усещане за 
липса на сигурност и яснота. За доказване 
на твърдението се разглежда развитие-
то на общия стратегически контекст. 
Впоследствие се обвързва сложността 
на средата за сигурност със стратегия-
та на САЩ за запазване на лидерството, 
като се застъпва идеята, че интелигент-
ната сила в същността си представлява 
подход за интегрирано и съгласувано из-
ползване на инструментите на държавна-
та власт. С кратък анализ се представя 
гледната точка на Русия по въпроса за 
интелигентната сила и връзката є с хи-
бридната война. В заключение се посочва, 
че хибридната война и интелигентната 
сила представляват цялостен подход за 

въздействие върху опоненти и съюзници, 
гарантиращ постигането на целите на 
държавата. Тяхната основна разлика е във 
фундаментално различните разбирания 
за либерални ценности и манипулативни 
действия, предназначени да доведат до 
вътрешни противоречия и колапс на ата-
куваната държава.

Общ стратегически 
контекст

Развитието на стратегическата сре-
да за сигурност през последните няколко 
години съществено промени усещането 
за сигурност както в Америка и Европа, 
така и в непосредствена близост до гра-
ниците на Република България. Няколко са 
основните причини, които определят тази 
трансформация. 

Първата причина е изключителната 
обвързаност на държавите в световен 
мащаб в икономическо, информационно 
и политическо отношение. Тази свърза-
ност, взаимозависимостта и относи-
телният интегритет позволяват лесно 
въздействие върху слабите звена на мре-
жата, което води до нарушаване на ус-
тановеното равновесие и баланс. Съвсем 
естествено страните, които владеят 
много ресурси (САЩ, Китай, Япония, Гер-
мания, Франция, Великобритания, Брази-
лия, Италия, Русия, Индия), имат повече 
възможности да доминират, като плани-
рат и прилагат собствени стратегии. 
Например по данни на Бюрото за статис-
тически изследвания на САЩ (U.S. Census 
Bureau) основен търговски партньор на 
САЩ е Китай, следван от Мексико, Япо-
ния, Германия, Великобритания, Франция, 
Индия, Италия, Бразилия, Тайван, и др.1 Ос-

Russia’s idea about smart power and will try to find a connection between smart power and hybrid war. Finally, 
it will conclude that hybrid war and smart power are two complete opposite sides of one broad strategic 
approach. 

Key words: smart power, hybrid war, hybrid strategy, modern war, Rusia’s national interest, threats, risks, 
opportunities, comprehensive strategy. 
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новни търговски партньори на Германия, 
наред с Франция, САЩ, Великобритания, 
Китай, са страни като Полша, Швейца-
рия, Русия, Чехия и Испания, които имат 
относително малко значение за икономи-
ката на Америка.2 От своя страна Япо-
ния изнася 19% от продукцията си в САЩ, 
след нея са Китай, Южна Корея, Хонконг, 
Тайланд, Сингапур, които са относител-
но свързани с икономическите интереси 
на Америка.3 За Русия съществено важни 
в икономическо отношение са Холандия, 
Германия, Китай, Италия и Турция, които 
индиректно я свързват със САЩ, Испания 
или Тайван. От друга страна, държавите 
с по-малко възможности по-трудно биха 
провели собствена стратегия срещу ня-
кои от установените „велики сили“, поради 
което те търсят сключването на съюзи, 
маневрират с интереси и се опитват да 
въздействат и променят установените 
норми. Съществуващата сложна обвър-
заност позволява лесно преливане на ре-
сурси и бързо възникване на съюзи, чиято 
цел е засилване позицията на отделната 
страна, основана на взаимодействието 
между членовете им.4

Втората причина е фактът, че едно-
временно с ресурсите и икономическия 
потенциал на държавите, разликите в ис-
торико-културните възприятия за света, 
за мястото и ролята на страната в ре-
гионален и световен мащаб допълнително 
определят стабилността на световната 
мрежа. В центъра на тази мрежа стои 
фундаменталното за САЩ разбиране за 
свят, съществуващ на основата на всеоб-
що признати международни правила, сво-
бодна търговия и функциониращи между-
народни организации. В рамките на тези 
правила и органи Америка умело лавира, 
като определя кои въпроси са важни, как 
трябва да бъдат решени и какво трябва да 
се постигне. За целта Вашингтон провеж-
да консултации, съветва, подпомага и дори 
прави компромиси. Не на последно място 
икономическата мощ на страната є дава 

определени възможности да поддържа 
връзки и добри взаимоотношения не само 
със световните сили, но и с по-малките 
държави, привлечени от идеята за повече 
инвестиции и просперитет.5

Разпределението на военната мощ и 
високите технологии също определят ста-
билността на международната система. 
САЩ продължават да имат най-мощната, 
технологично оборудвана и обучена армия, 
която не успя да осигури решителната 
победа в Ирак или Афганистан. Нетради-
ционният, аморфен и бързоадаптиращ се 
противник, който се изправи срещу Амери-
ка, принуди политици и командири да тър-
сят нови пътища и нови инструменти за 
справяне със заплахите. Тази нова парадиг-
ма показа, че традиционното разбиране за 
войната, дипломацията, икономическата 
мощ и разузнаването не гарантира успеха 
на военния компонент. Поради това е необ-
ходим абсолютно различен подход, който да 
съответства на новата реалност и да об-
хваща всички инструменти на държавната 
мощ, включително частния сектор и ши-
роката общественост. Важен елемент на 
тази стратегия са намирането на широка 
подкрепа в обществото и обхващането на 
съюзниците и партньорите на САЩ. Анга-
жирайки всичките инструменти на власт-
та, стратегията определя как най-добре 
да се защитят интересите, колко ресурси 
да се отделят, как да се разпределят те 
между различните организации и как да се 
приоритизират усилията на държавата.6

Възгледите на управляващите и вза-
имоотношенията между участниците в 
процесите на вземане на решение също 
се отразяват върху баланса на силите и 
равновесието на системата. Съвсем ло-
гично динамиката на вътрешните отно-
шения в администрацията на САЩ влияе 
върху стабилността на международния 
ред. Тъй като политическият апарат във 
Вашингтон е предназначен да служи на 
президента и да отговаря на неговите 
потребности, то близостта и връзките 
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с него определят какъв ще е стратегиче-
ският подход за постигането на желания 
резултат.7 Например външната политика 
на САЩ спрямо Русия след края на Сту-
дената война е представена от двете 
основни течения в нея: реформатори на 
режими (Regime Transformers) и балан-
сьори на силите (Power Balancers). Дока-
то първото приема, че демокрациите не 
воюват и отворените пазарни икономи-
ки, свободната търговия и инвестиции 
стимулират мирното съществуване, то 
представителите на второто вярват, че 
същността на режима не определя меж-
дународното поведение на страните и че 
колкото по-слаб е опонентът, толкова е 
по-добре за Америка, с други думи, транс- 
формирането на Русия в демокрация, ней-
ното разоръжаване и налагането на кон-
трол над ядрения є арсенал са достатъч-
ни условия за мир.8 

В рамките на държавите и/или съюзи-
те съществуват определени икономически, 
външнополитически интереси и вътрешни 
противоречия, които могат да доведат до 
дестабилизация, фрагментация, разпада-
не на държави и промяна на граници. Тен-
денциите в световен мащаб показват, че 
мощта и силата постепенно ще се преле-
ят от националните страни към различни 
мрежи от коалиции и съюзи, което определя 
потребността от фундаментална промяна 
на разбирането за използване на национал-
ната мощ. Мрежовите, информационните 
и комуникационните технологии пряко ще 
влияят върху нейната употреба както в на-
ционален, така и в световен мащаб.9

Интелигентната сила –  
интегрирано  

и съгласувано използване  
на инструментите  

на държавната власт

За да се справят с предизвикателства-
та на съвременния свят, е необходимо дър-

жавите внимателно да планират своите 
действия, разглеждайки ги през призмата 
на националните интереси и прилагането 
на специфично за тях разбиране за мощта. 
В сложната международна среда, харак-
теризираща се с преплетени интереси, 
ограничени ресурси и способности, ефек-
тивният стратегически подход трябва 
да балансира между желаните резултати 
(цели) и пътищата и средствата за тях-
ното постигане. Успехът на национална-
та стратегия, която е ресурсно зависима, 
се определя от умението да се търсят 
разумни компромиси, водещи до промяна 
на резултатите или на пътищата и сред-
ствата. На обвързаността и взаимното 
допълване между средствата на държа-
вата, използвани за изпълняване на тази 
стратегия, се основава базовата теория 
за интелигентната сила. По своята същ-
ност тя представлява стратегически 
подход, който интегрирано и целенасочено 
обхваща инструментите на властта и се 
явява отговорът на Америка към променя-
щия се свят. Основната цел на стратеги-
ята е да защити националните интереси 
и да гарантира позицията на САЩ в све-
товен мащаб. 

Теорията за интелигентната сила и 
нейното прилагане в политиката е разра-
ботена от известния американски поли-
толог и практик Джоузеф Най. Авторът 
твърди, че в политиката общата концеп-
ция за силата се представя чрез възмож-
ността конкретната държава/страна 
(кой) да получи исканите резултати (как-
во) по специфични начини (как) на посоче-
ни място (къде) и време (кога). Свързвайки 
силата с възможността за постигането 
на определените цели, Най я разглежда в 
две направления. Първото обединява ре-
зултатите с използването на наличните 
ресурси в съществуващия контекст чрез 
прилагането на определена стратегия. 
Второто събира резултатите с подходи-
те за промяна на поведението на отсрещ-
ната страна с използването на принуда, 
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предизвикване на привличане или предлага-
не на ползи. Анализирайки твърдата сила, 
представена от военните способности, 
Най я свързва с принудата, насилието, 
въоръжения сблъсък и войната, тъй като 
световният ред в определена степен се 
базира на военното превъзходство, а ус-
пехът на политиката директно зависи от 
ресурсите (военни и икономически). 

Меката сила е съвсем различна. Тя 
се изразява във възможността да се по-
стигнат исканите резултати чрез по-
влияване поведението на отсрещната 
страна, като се разчита на привличане 
или се предлагат облаги. Докато твърда-
та сила разчита на страха и заплахите, 
меката сила прилага привличането, убеж-
даването, заплащането за формиране на 
резултатите. С други думи, меката сила 
е свързана с легитимността и световния 
ред, при който международните институ-
ции и право важат и всички ги спазват, а 
войната не е единственото средство за 
уреждане на конфликтите. Меката сила 
директно зависи от икономическите, фи-
нансовите, културните и популационните 
възможности на страната. Разглеждайки 
съвременната геостратегическа среда, 
Най твърди, че нито твърдата, нито ме-
ката сила са в състояние да постигнат 
самостоятелно целите на външната поли-
тика, затова предлага термина „интели-
гентна сила“, която комбинира в ефектив-
на стратегическа рамка способностите 
и ресурсите на твърдата и меката сила. 
Според него интелигентната сила включ-
ва стратегическото използване на дипло-
мацията като инструмент за убеждаване, 
икономическата мощ за изграждане на 
способности и реализиране на влияние по 
начини, които са ефективни, политически 
коректни и законни.10

Такава е и позицията на бившия амери-
кански дипломат и настоящ преподавател 
в Университета в Джорджтаун доктор 
Денис Рос, който смята, че успешното 
постигане на целите на държавата зависи 

от правилното разбиране на промените 
в международната обстановка, възмож-
ностите и ограниченията на мощта на 
САЩ. Според него интелигентната стра-
тегия е най-добрият подход, който търси 
промяна в поведението както на приятел-
ски държави, така и на противникови и 
комбинира използването на икономически-
те, военните, информационните, диплома-
тическите и разузнавателните ресурси и 
средства. Общата рамка на тази стра-
тегия (фиг. 1) обхваща анализирането на 
средата, правилното дефиниране на на-
ционалните интереси, точното формули-
ране на целите, своевременната оценка на 
заплахите, предвиждането на резултати-
те от предприетите действия (рискове 
и цена) при отчитане способностите на 
държавата и определянето на пътища.11

Разбирането за важността на комбини-
рането на различните средства на власт-
та за постигане целите на Америка лесно 
може да бъде видяно, когато се разгледат 
стратегиите за национална сигурност на 
САЩ. Независимо дали вниманието на Ва-
шингтон е насочено към решаването на 
близкоизточния конфликт, отношенията с 
Русия, войните в Ирак и Афганистан, или 
към разрастващата се мощ на Китай, аме-
риканската администрация винаги търси 
начини и комбинирано използва инструмен-
тите на държавната власт.

Анализът на стратегиите от послед-
ните двадесет години показва, че в контек- 
ста на общоприетите либерални ценнос-
ти идеята за водещата роля на Америка 
и всеобхватното използване на инстру-
ментите на държавната власт неизменно 
присъства в тях. Например в приетата 
от администрацията на президента Бил 
Клинтън през декември 1999 г. Стратегия 
за национална сигурност на САЩ („Стра-
тегия на ангажирането“) се настоява за 
запазване лидерската позиция на Америка, 
която следва да отдели необходимите ре-
сурси за осигуряване функционирането на 
военните, дипломацията и разузнаването.
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Запазването на световното лидерство 
налага страната да използва всички под-
ходящи инструменти на държавната мощ, 
за да повлияе върху действията както на 
другите държави, така и на неправител-
ствените организации. За целта Стра-
тегията предвижда разпространяване на 
демокрацията и нейните ценности, спаз-
ване на човешките права, създаване на 
свободни пазари, финансова стабилност и 
повишаване стандартите на живот.12

Осемгодишното управление на пре-
зидента Клинтън се характеризира с 
решаването на редица сложни въпроси, 
свързани с Близкоизточния мирен процес, 
отношенията с Русия, разширяването на 
НАТО, войната в Босна и др. Положител-
ното им развитие изисква изключител-
ни усилия, отнасящи се до преодоляване 
на негативното обществено мнение, 
вътрешнополитическо маневриране в Кон-
греса и провеждане на взаимносвързани 
дипломатически, икономически и военни 
действия. За целта администрацията на 
Клинтън прилага подход, който обединя-
ва способностите на държавните аген-

ции и ведомства. Бившият директор на 
Централното разузнавателно управление 
(ЦРУ) Джордж Тенет детайлно представя 
усилията на Президентството при воде-
нето на Близкоизточния мирен процес. 
Според Тенет за постигането на прими-
рие американските дипломати са оказвали 
натиск и върху Арафат, и върху израелско-
то правителство. Едновременно с това 
са провеждани мероприятия по контра-
тероризъм, предлагана е военна помощ, а 
ЦРУ е осигурявало необходимия за процеса 
информационен поток.13

През 2006 г. при една съвсем различна 
обстановка (Америка е във война) и съв-
сем различна администрация (на президен-
та Джордж Буш) е публикувана национална 
стратегия, която определя като интере-
си на страната разпространяването на 
свободата, подпомагането на демокраци-
ята, просперитета, свободната търговия 
и спазването на човешките права и дос-
тойнство. За гарантиране и защита на 
тези интереси Америка трябва да продъл-
жи да ръководи света чрез пълно ангажи-
ране на политическите, икономическите, 

Фиг. 1. Стратегическа рамка
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дипломатическите, военните и други ин-
струменти на разположение на държава-
та. Основният подход и на тази админис- 
трация се основава на идеалистичното 
разбиране за интересите на САЩ в све-
товен аспект и реалното оценяване на 
възможностите на страната.14

За по-добро използване на инструмен-
тите на държавната власт настоява бив-
шият директор на ЦРУ и впоследствие 
секретар по отбраната на САЩ Робърт 
Гейтс. Отчитайки развоя на обстанов-
ката в Афганистан и Ирак, Гейтс се обя-
вява за фокусиране върху действията на 
невоенните елементи на националната 
мощ. Той свързва успеха на този подход 
с осигуряване на необходимите ресурси и 
настоява за увеличаване на финансиране-
то на дипломацията и стратегическите 
комуникации, подпомагане изграждането 
на институции, икономическото възста-
новяване и развитието. В допълнение 
Гейтс иска да бъдат засилени действия-
та на публичната дипломация и връзките 
с обществеността. Бъдещите конфликти 
се определят като асиметрични и изцяло 
политически, чието решаване изисква из-
ползването на всички елементи на власт-
та. Според него успехът ще зависи повече 
от възможностите за формиране на пове-
дението на приятели, противници и хора-
та като цяло, отколкото от способности-
те за налагане на волята над опонента.15

В началото на 2015 г. администрация-
та на президента Барак Обама публикува 
своята втора национална стратегия (пър-
вата е приета през 2010 г.), която опре-
деля сигурността на гражданите и съюз- 
ниците, разрастващата се икономика в 
условията на отворени пазари, спазване-
то на универсалните човешки права, свят, 
основан на ясни правила, като национални 
интереси на САЩ. Отново документът 
открито декларира, че за да се гарантира 
постигането на интересите є, Америка 
трябва да запази позицията си на свето-
вен лидер. За реализиране на ръководната 

роля на САЩ администрацията предвижда 
пълното и всеобхватно използване на ин-
струментите на държавната мощ, като 
на първо място се разчита на водещата 
роля на дипломацията, подпомагането на 
развитието на страните, използването 
на добре регулирана икономика, която да 
развива свободната търговия и пазари. 
Стратегията предвижда също използва-
нето на икономическите санкции и военния 
инструмент за защита на интересите на 
гражданите на Америка. Основен момент 
и в тази стратегия е изграждането на ко-
алиции и съюзи с гражданското общество 
в другите държави, религиозните лидери, 
бизнеса, другите правителства и между-
народни организации.16

Типичен представител на теорията за 
интелигентната сила и реален практик е 
бившият държавен секретар на САЩ Хи-
лари Клинтън. Като има предвид големия 
обем от задачи и сложни въпроси, които 
трябва да реши правителството на САЩ, 
Клинтън посочва, че е необходимо да се 
разчупи старото разбиране за външната 
политика, базирана единствено на твър-
дата военна сила или на меката мощ, 
основана на дипломатическото, икономи-
ческото, хуманитарното и културното 
влияние на САЩ. Целта на интелигентна-
та сила е да подпомогне традиционните 
дипломатически инструменти, като анга-
жира всички налични ресурси за справяне с 
предизвикателствата към националната 
сигурност на Америка. За постигане на 
тази цел според Хилари Клинтън е необхо-
димо прилагане на правилен подход за полу-
чаване на подкрепа на първо място от пре-
зидента и впоследствие от останалите 
държавни институции и агенции. Пример 
за това е провежданата от администра-
цията на президента Обама стратегия 
спрямо Азия. След анализ и установяване 
на способностите и ролята на Китай в 
региона, наличието на общи икономически 
интереси и външнополитически различия с 
Америка тя предлага интегрираното при-
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лагане в обща рамка на следните три под-
хода: разширяване на сътрудничеството и 
връзките с Китай; концентриране на уси-
лията за подпомагане във военно и иконо-
мическо отношение на партньорите (Япо-
ния, Южна Корея, Тайланд, Филипините и 
Австралия); хармонизиране и засилване 
дейността на съществуващите междуна-
родни организации в региона. Въпреки мно-
гото възможности, които осигурява тази 
стратегия, нейното изпълнение е сложно, 
бавно, крие труднопредвидими рискове в 
международен и национален мащаб, поради 
което Хилари Клинтън смята, че най-до-
брият подход е прилагането на интели-
гентната сила.17

Както беше посочено, интелигентната 
сила е интегриран стратегически подход, 
насочен към постигането на определени 
външнополитически цели. Той обединява 
заплахата и принудата, произтичащи от 
твърдата сила, с убеждаването, привлича-
нето и подкупването, основани на меката 
сила. Този подход отчита съществуващи-
те национални и международни условия, 
обвързва определянето на целите с налич-
ните ресурси, оценява позициите, предпочи-
танията и способностите на противосто-
ящата страна, разглежда вероятността 
за успех и дефинира подходите. Без да се 
разграничава от използването на военна 
сила и отчитайки възможностите и огра-
ниченията на икономическите, диплома-
тическите и информационните средства, 
Америка ангажира противници и партньори, 
за да гарантира своята водеща роля в све-
товен мащаб. Тази политика не се приема 
еднозначно от всички държави и особено 
от тези, които имат интереси, различни 
от Вашингтон, притежават добре развити 
инструменти на властта и имат способ-
ности да упражняват регионално и глобал-
но влияние. Съвсем естествено, използвай-
ки същите средства и подобни подходи, 
те се опитват да се противопоставят и 
подкопаят политиката на САЩ където и 
както могат.

Русия за интелигентната 
сила

Подобно на Америка, Русия също използ-
ва във всеобхватен стратегически под-
ход инструментите на властта за пости-
гане целите на държавата и гарантиране 
на националните си интереси. За разлика 
от либералното виждане на САЩ, свър-
зано с идеята за разпространяването на 
демокрацията по света дори за сметка на 
смяната на режима на управление, водещо  
за Русия е разбирането за независимост 
и национален суверенитет. Ето защо ця-
лостната стратегия на Кремъл има две 
основни цели: изключване на външното вли-
яние при формирането и провеждането на 
вътрешната национална политика; гаран-
тиране свободата на действие на Москва 
на международната сцена, което ще є поз-
воли да защитава националните интереси 
в регионален и глобален мащаб.18 Поради 
това политиката на САЩ, основана на за-
пазване на лидерството, е неприемлива, а 
предлаганото разбиране за национален су-
веренитет е в абсолютно противоречие с 
виждането на Кремъл. Както заявява пре-
зидентът Владимир Путин, политиката на 
САЩ води до ескалиране на конфликтите, 
дестабилизиране на държавите, разпрос-
траняване на хаос и поява на ислямистки и 
неофашистки режими.19

За постигане на целите си Русия съв-
сем рационално осъзнава както значе-
нието на твърдата сила, така и възмож-
ностите и ограниченията на меката сила. 
Характерни във виждането на Москва за 
прилагането на теорията за силата са ня-
колко основни положения. 

Първо, ръководството на държавата 
разбира, че военната мощ на страната 
и специално наличният ядрен арсенал са 
условие за ефективна политика на сдър-
жане. Такава всъщност е позицията на 
президента Путин, който разглежда тези 
въпроси на проведената през октомври 
2015 г. в Сочи годишна среща на Диску-
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сионния клуб „Валдай“, където заявява, че 
военната сила е и ще остане за дълъг 
период инструмент на международната 
политика.20 Едновременно с това опитът 
от последните двадесет години показва, 
че използването на военна сила невинаги 
гарантира постигането на политически-
те цели, а технологиите и тяхното при-
лагане във въоръжен конфликт променят 
природата на войната. Глобализацията, 
от друга страна, дава възможност не за 
избягване на конфликти, а за нанасяне на 
огромна загуба на опонента без значение 
на цената. Информационното поле също е 
средство за въздействие чрез изкривява-
не на информацията, манипулиране на дан-
ни или тяхното прикриване. Следовател-
но основните методи на твърдата сила 
са свързани с използването на военната 
мощ, налагането на икономически санкции, 
политически ограничения, информационни 
действия и технологична изолация.21

Второ, в Русия широко е разпростра-
нено виждането, че меката сила предста-
влява прикрита поддръжка на официална-
та външнополитическа линия с действия 
и подходи, които дипломацията не е в 
състояние да изпълни, но меката сила е 
ефективна само ако отсрещната страна 
е готова да я приеме. Използвайки раз-
лични неправителствени организации, 
чуждестранни фондове и финансиране на 
разнообразни инициативи, меката сила 
може да се употреби за организиране на 
протести и промяна на действията на за-
конното правителство на страната. За 
прилагането на меката сила съществуват 
определени ограничения, произтичащи от 
геополитическите особености, историче-
ското наследство и културните различия. 
Според някои руски изследователи по-мощ-
ните държави винаги ще влияят върху 
по-малките, чийто елит търси начини за 
противодействие на културното и идеоло-
гическото влияние на по-силните страни. 
Историческите връзки и отношенията 
между държавите също влияят върху спо-

собността на страната да проектира ме-
ката си сила. Естествено е да се очаква, 
че там, където съществуват стари враж-
ди и конфликти, няма да е възможно да се 
спечели одобрението на обществеността 
за политиката на Русия. Културата на на-
селението и разбирането за историческа-
та роля и мястото в региона и света също 
оказват въздействие върху прилагането на 
меката сила. Следователно меката сила 
на Русия е предназначена не да промени 
виждането на враговете на страната, а 
да предизвика симпатии и подкрепа в тази 
част от обществото, която не се е само-
определила.22 Отчитайки съществуващи-
те ограничения, Кремъл анализира слабос- 
тите си и предприема конкретни стъпки 
както за засилване на външнополитически-
те си послания и разясняване на заемани-
те позиции, така и за съсредоточаване на 
усилията за поддържане на сънародниците 
извън границата на страната. Важна роля 
се отделя на дейността на телевизията, 
електронните медии, разпространяването 
на руския език и култура.23

Посочените разбирания и позиции на 
Русия се откриват при внимателен пре-
глед в приетата в края на декември 2015 г.  
Стратегия за национална сигурност на 
Руската федерация. В нея се прави анализ 
на ситуацията по отношение на сигур-
ността в световен и национален мащаб, 
дефинират се националните интереси и 
заплахите за тях, формулират се стра-
тегическите приоритети и се определят 
мерките/пътищата за гарантиране на на-
ционалната безопасност и удовлетворява-
не на националните интереси. Отчита се 
също, че политиката на САЩ, насочена към 
запазване на световното им доминиращо 
влияние, цели сдържане действията на Ру-
сия, за което Америка и съюзниците є при-
лагат комплексни действия в политичес- 
ката, икономическата, военната и инфор-
мационната област. Анализът на Стра-
тегията определено показва, че Русия по 
подобен на САЩ начин разглежда всички 
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елементи на твърдата и меката сила и 
приема общ подход за защита на интере-
сите си, обхващащ всички елементи на 
държавната власт. Например в областта 
на твърдата сила документът разглеж-
да особеностите, свързани с отбраната 
на страната, държавната и обществена-
та безопасност, като посочва заплахите 
и пътищата за защита от тях. Една от 
основните заплахи е разширяването на 
НАТО и политиката на САЩ, поради което 
се определя, че за гарантиране на страте-
гическо сдържане и предотвратяване на 
военни конфликти, насочени срещу Русия, 
страната ще провежда взаимносвързани 
политически, военни, военнотехнически, 
дипломатически, социално-икономически, 
информационни, законови и други мерки. 

Друга заплаха за сигурността на стра-
ната са действията на различните не-
правителствени организации, финансови 
и икономически структури, насочени към 
дестабилизиране на вътрешнополитиче-
ската и социалната ситуация в Русия чрез 
подбуждане към цветни революции. За да 
им противодейства, държавата усъвър-
шенства структурата и дейността на 
федералните служби, създава механизми 
за предупреждаване и неутрализиране на 
социални и междунационални конфликти, 
осъществява комплексно развитие на пра-
воохранителните органи и специалните 
служби, предприема мерки за защита на 
гражданите от информационното влияние 
на терористични и чужди разузнавателни 
служби и пропагандни структури. 

В областта на меката сила стратеги-
ята разглежда всички въпроси, свързани с 
просперитета на обществото, развитие-
то на икономиката, науката, технологиите, 
образованието, здравеопазването и култу-
рата. За всяка от тези области са дефини-
рани специфичните заплахи и пътищата за 
тяхното неутрализиране. Например запла-
ха за просперитета на обществото са не-
благоприятната динамика в развитието на 
икономиката и въвеждането на ограничи-

телни икономически мерки срещу страна-
та. В областта на културата Стратегия-
та определя като заплаха размиването на 
традиционните нравствено-етични цен-
ности на руското общество чрез културна 
и информационна експанзия и ограничаване 
ролята на руския език в световен мащаб. 
Като основни пътища за противодействие 
се посочват ускореното развитие и модер-
низацията на икономиката, повишаването 
на ефективността на институциите, раз-
витието на информационната инфраструк-
тура и др. Стратегията определя, че защи-
тата на националните интереси изисква 
провеждане на система от мерки, обхваща-
щи действията на държавните институ-
ции и органите за местно самоуправление 
във взаимодействие с организациите на 
гражданското общество.24

Действията на Русия в Крим и деста-
билизацията на Украйна доказват, че Кре-
мъл прилага във всеобхватна стратегия 
комплект от дипломатически действия, 
правни решения, публична дипломация, те-
левизионна пропаганда, въздействие в со-
циалните мрежи, санкции и военна сила, за 
да постигне политическите си цели. Русия 
използва меката сила за манипулиране на 
общественото мнение и изкривяване на 
истината за случващото се, за да получи 
подкрепа от международната общност и 
да създаде условия за постигане на целите 
си. Задачата на твърдата сила е да прину-
ди правителството на Украйна да приеме 
фактите, като използва дипломацията за 
оказване на натиск и отричане на директ-
на намеса, икономиката – за налагане на 
санкции и финансови ограничения, арми-
ята – за ескалиране на обстановката. 
Все пак Русия добре разбира, че успехът 
на твърдата сила зависи от военната и 
икономическата мощ на страната, поради 
което внимателно манипулира нивото на 
ескалация на конфликта. 

Точно това ефективно използване на 
интелигентната сила се определя от за-
падните изследователи като хибридна вой-
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на25, или казано по друг начин, хибридната 
война представлява форма на атака, която 
се основава на цялостна стратегия, обхва-
щаща всички инструменти на държавната 
власт, включваща заплаха за използване и 
използване на сила, включително военна, 
и целяща вътрешен колапс на държава-
та.26 Следва да се отбележи, че някои от 
изследователите на действията на Русия 
смятат, че широко използваният от За-
пада термин „хибридна война“, с който се 
описват събитията в Украйна, е неправи-
лен и ограничен. Те приемат, че терминът 
означава комбинация от по-рано определе-
ни видове война – конвенционална, нетра-
диционна, политическа, информационна. 
Авторите намират, че модерните войни 
ще се водят, като се комбинират всички 
елементи на държавната власт, което се 
описва като „интелигентна сила“.27

Според Русия единствено САЩ са в 
състояние да проведат хибридна война и 
действията на администрацията в Сирия 
и Украйна са пример за това. За Кремъл 
основното предназначение на тази вой-
на е подмяната на официалното и суве-
ренно управление на конкретна държава 
чрез използване на два подхода. Първият е 
разпалването и реализирането на цветна 
революция, а вторият е водене на нетра-
диционна война, обикновено от паравоен-
ни формирования, срещу структурите на 
държавата. Целта на хибридния подход на 
Америка е създаването на хаос, породен 
от действията на агенти под прикритие, 
неправителствени организации, социал-
ните медии и информационните техноло-
гии. Те се използват целенасочено, за да 
манипулират общественото мнение, да 
подменят ценностите и да дестабили-
зират дейността на правителството. 
Впоследствие, използвайки социалните 
медии, се преминава към организиране на 
протести и сблъсъци, водещи до падане 
на законното управление на държавата и 
смяна на режима на управление. Ако този 
подход не успее, започва водене на нетра-

диционна война (бунтовнически и парти-
зански действия, терористични актове, 
саботажи и др.), чиято основна цел е да 
подпомогне антиправителствените сили 
в усилията им за смяна на управлението.28

Употребата на интелигентната сила 
за решаване на външнополитически зада-
чи не е запазена марка на САЩ. Очевидно 
ангажирането на целия държавен апарат 
в защита на националните интереси е 
централно за политиката на Кремъл, като 
правителството предприема конкретни 
действия за оперативно и компетентно 
анализиране на случващите се събития, 
прогнозиране на тяхното развитие, ак-
тивно прагматично и гъвкаво ангажира-
не и въздействие за постигане целите 
на държавата. Този цялостен подход поз-
волява на Москва да защити интересите 
си в регионален и глобален аспект, като 
защитава своето виждане за провеждане 
на независима и неподвластна на външно 
влияние политика.

Неопровержимо е, че съществуват 
различни виждания за подходите на дър-
жавите да защитят националните си ин-
тереси. От едната страна е разбирането 
за интелигентната сила като единен и 
цялостен подход за гарантиране на цели-
те на политиката в съответствие с ли-
бералното разбиране за свят, основан на 
демократичните ценности и яснота на 
обстоятелствата. От другата страна 
е теорията за хибридната война, която 
също предполага всеобхватен стратеги-
чески подход за постигане на стратеги-
чески цели и обхващащ всички средства 
на държавната мощ, но прикрито, манипу-
лативно, целящ създаване на неяснота и 
несигурност. Както казва генералният се-
кретар на НАТО Йенс Столтенберг, хибрид- 
ната война е обратната, деструктивна и 
тъмна страна на цялостния подход, ком-
биниращ военни и невоенни средства за 
стабилизиране на страните.29

В същността си и интелигентната 
сила, и хибридната война имат за цел да 
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повлияят върху поведението на други пра-
вителства и недържавни организации, на 
опоненти, приятели и съюзници. Промяната 
в целите на отсрещната страна обикнове-
но се извършва в сложна среда, варираща 
от приятелски отношения до изострени 
противоречия или военен конфликт. И при 
двата подхода е необходимо да се осигурят 
координация и контрол на дейността на 
всички инструменти на държавната власт 
– политически, информационен, икономи-

чески и военен. И интелигентната сила, и 
хибридната война се подчиняват на опреде-
лена логика и рамка, които включват жела-
ните резултати, обединени от интересите 
на държавата със средствата на властта 
и пътищата за постигане на целите. За 
успеха на един общ стратегически подход 
обаче е необходимо правилно разбиране на 
средата, отчитане на съществуващите 
причинно-следствени връзки и ангажиране 
на инструментите на държавната власт.
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Модерност и преход

Павел Ангелов

Резюме: Опитите за анализ на прехода в България след края на 1989 г. се правят от различни 
позиции (теоретични, идеологически, политически) и в различни контексти. Сред тях съществен 
подход е модернизацията, която се характеризира с акцент върху анализа на развитието на стра-
ните с отчитане прехода от традиционните селски общности с последващата индустриализация, 
урбанизация и модернизация. В статията е анализирана модернизацията в България през послед-
ните десетилетия.

Ключови думи: модернизация, икономически център и периферия.

Pavel Angelov. MODERNITY AND THE TRANSITION

Abstract: Attempts to analyse the transition in Bulgaria after the end of 1989 are made from different positions 
(theoretical, ideological, political) and in various contexts. Amongst these attempts, quite a significant approach 
is modernisation which is characterised by an emphasis on similar vectors of the development of countries 
along with transitions from traditional rural communities with the subsequent industrialisation, urbanisation, 
modernisation. In this article, the author analyses the modernisation in Bulgaria in the recent decades.

Key words: modernisation, economic centre and periphery.

Опитите за анализ на прехода се пра-
вят от различни позиции (теоретич-

ни, идеологически, политически) и в разли-
чен контекст. Например в свое обширно 
изследване на прехода у нас Васил Прода-
нов1 откроява в три групи подходите на 
анализ:

Първа, с „евристична стойност в опре-
делени граници“. Сред подходите за анализ 
на прехода в тази група е мрежовият ана-
лиз: „(…) как в процеса на промяна се про-
менят различните типове мрежи с типове 
капитал и съответни властови полета в 
тях и как взаимодействат на различните 
етапи политическият, икономическият, 
идеологическият и други видове капитал“2.

Във втората група подходите не са 
достатъчно развити, но са необходими за 
изграждането на обща теория за българ-
ския преход и се формулират общи законо-

мерности за периода след 1989 г., които 
позволяват да се анализират и осмислят 
емпиричните събития и данни. Тази група 
съдържа пет основни подхода: екзогенен, 
системен, модернизационен, аксиологиче-
ски и дискурсен.

Екзогенният подход е акцент върху 
външните за сметка на вътрешните фак-
тори.

Системният подход, който също е из-
граден върху външна гледна точка: „(…) 
светът се превръща в система, в която 
всяко събитие в отделните държави може 
да бъде разбрано, ако се знае мястото на 
държавата, в случая България, в световна-
та система.“3

Модернизационен е подходът, харак-
терен с акцент върху сходни вектори на 
развитие на страните, с преходи от тра-
диционни селски общества, с последваща 
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индустриализация, урбанизация и модерни-
зация. Поради неравномерното развитие 
на отделните държави им се налага да 
предприемат догонващи стратегии, след-
вайки успешните образци и политики на 
напредналите нации.

Аксиологическият подход е основан 
върху „(…) свързан с модели на отноше-
нието между сакрално и профанно, опиращ 
се на идеята, че съществуването на всяка 
общност и различните етапи на нейното 
развитие се основава на различни типо-
ве отношения между два типа ценности 
– терминални и инструментални; такива, 
които са цели сами по себе си, и такива, 
които са средства към тези цели.“4

Дискурсният подход се основава на „(…) 
ролята на езиковите практики и свързаните 
с тях идеологии и стереотипи, чрез които 
възприемаме света край нас, оправданост-
та и неоправдаността на съществуващи-
те властови структури и институции.“5

Трета група подходи представят пре-
комерно изкривената идеологическа кар-
тина на прехода. Васил Проданов формули-
ра различни такива подходи, например: 

● Икономико-детерминистки. В него 
основната идея за анализ на прехода е, че  
т.нар. „реален социализъм“ в екссоциалис-
тическите държави в своето съдържание и 
същност е икономически нежизнеспособен 
и поради това е загубил икономическото 
съревнование със западния капитализъм.

● Транзитологичен. Основната идея 
при този подход е, че е неизбежно движе-
нието към демокрация. Проблемът в слу-
чая е, че значението на западната демо-
крация се преекспонира, но заедно с това 
тя се разбира, интерпретира и анализира 
по различен начин. Например за последни-
те трудове на Френсис Фукуяма, Самюел 
Хънтингтън и други автори са характер-
ни съществените промени във възгледи-
те, които търпят развитие и преоценка6, 
включително в контекста на нашия преход.

● Посткапиталистически. В рамките 
на прехода България, както и останали-

те екссоциалистически страни, се движи 
към осъществяването на някаква постка-
питалистическа форма на обществото. 
Този подход се крепи на различни „общо-
човешки ценности“. В оборот са понятия, 
като четвърта цивилизация, постиндус-
триално общество, европейски слединдус-
триален посткапиталистически преход, 
постмодерно общество, информационно 
общество, мрежово общество, общество 
на знанието, които най-общо могат за 
се резюмират като посткапиталисти-
ческо общество. Но практиката показва, 
че след периода на социалната държава в 
икономически развития западен свят ка-
питализмът и присъщите му съвременни 
пазарни отношения през последните три 
десетилетия бурно навлизат в ограниче-
ната дотогава територия на публичната 
сфера (публични блага, продукти, услуги 
от общ интерес), като електроснабдява-
не, железопътен транспорт, комуникации, 
здравеопазване, образование, сигурност, 
отбрана7. Освен това, когато става въ-
прос за официалната пазарна игра, не е 
случайно, че особено активно през послед-
ните години се акцентира върху значение-
то на автори, които са адепти, убедени 
привърженици на капитализма и с неолибе-
рални разбирания. През последния четвърт 
век у нас активно се издават трудовете 
на Лудвиг фон Мизес, Айн Ранд, Фридрих 
фон Хайек, Лестър Търоу и др.8

От друга страна в същия контекст през 
последните години пазарните отношения 
бурно навлизат в областта на политика-
та, културата, изкуството, медиите и мо-
рала. В това отношение е важен например 
случаят с медиите, които вече са загуби-
ли своя горд статут на т.нар. „четвърта 
власт“9 в услуга на обществото. Смисълът 
на тази метафора е будното независимо 
наблюдение над останалите власти (за-
конодателна, изпълнителна, съдебна), тъй 
като те са независими помежду си в своя-
та специфична дейност с оглед на „(...) по-
тентността им, функционалността им.“10 



Модерност и преход

19

Днес по сложен начин и малко или повече 
сполучливо медиите съчетават отзвука 
на своето класическо предназначение на 
особена власт в интерес на гражданско-
то общество с характерни елементи на 
бизнес организации с частния интерес, или 
характерните пазарни субекти, обичайно 
употребяващи политически коректен език, 
с различни нюанси на „жълто“11 и в полза на 
определени политически, икономически или 
друг тип субекти.

През последните няколко десетилетия 
в научната литература оживено се дис-
кутират динамичните социални промени 
в света. Обикновено се използва проти-
вопоставянето на двойки понятия и се 
разсъждава за разликите, промените, вза-
имните отношения в социалното битие 
от гледна точка на едната или другата 
категория и социалната практика. Напри-
мер индустриално – постиндустриално 
общество; индустриално – информационно 
общество; модерно – постмодерно общес- 
тво; глобализация – национални държави 
(партикуларизация). Често в центъра на 
опитите за осмисляне и анализ на интен-
зивните съвременни социални процеси е 
модернизацията, която е характерна и 
широко използвана категория в социоло-
гията. Най-общо модернизацията се раз-
бира като сложна съвкупност от промени 
в обществото в процеса на индустриали-
зация в прехода от прости, традиционни 
методи за производство (докапиталисти-
чески, аграрни) към използване на научни 
знания, усъвършенствани технологии от 
земеделие към индустрия. В съдържанието 
на модернизацията се включват не само 
характерни изменения в икономиката, но и 
в политиката, образованието, културата, 
религиозния живот в обществото и др. 
Съществено значение за осъществяване 
на модернизацията има средновековния 
разпад на колониалната система и форми-
рането на самостоятелни държави.

Използването на тезата за модерниза-
цията на обществата за анализ на социал-

ните промени, включително в специфичния 
преход на група държави в Европа в края на 
80-те години на миналия век от социали-
зъм към капитализъм, е в смисъла на твър-
дението на Даниел Лернер, че става дума 
за такъв процес на социални изменения, 
който се осъществява от по-слабо разви-
ти общества при придобиването на чер-
ти и особености на по-високо развити.12 В 
този смисъл, в зависимост от характера 
и времето за провеждане, може да се гово-
ри за два вида модернизация: първична, или 
органична, осъществена през Средновеко-
вието във Великобритания, Франция, Гер-
мания и по-късно в САЩ; и вторична, или 
неорганична – в други развиващи се стра-
ни (в Азия, Африка, Латинска Америка).

Органичната модернизация се провеж-
да естествено въз основа на собствените 
социално-икономически, културни и полити-
чески предпоставки в отговор на вътреш-
ните потребности на функционирането и 
развитието на определени общества. Не-
органичната модернизация започва по-къс-
но и предимно в по-неразвитите страни 
от Азия, Африка, Латинска Америка, от-
части от Европа, като е основно продик-
тувана отвън. Тя адаптира съответните 
държави в опити за догонване на по-разви-
тите. Обичайно това става посредством 
привличането на чуждестранни инвес-
тиции и заеми срещу реформи, по-високи 
технологии, чужди или специално подгот-
вени специалисти и т.н. По такъв начин 
се променя политическото управление, съз-
дават се нови структури и институти на 
властта и се подражава на западния начин 
на живот, формира се нова законодателна 
система, променя се съотношението меж-
ду държавата, обществото, пазара. Тази 
изкуствена, вторична модернизация е в 
една или друга степен неадекватна на на-
ционалната култура, променя под външен 
натиск обичайните нагласи и традиции в 
обществото, което обуславя сложен, про-
тиворечив характер на протичане на про-
цесите на модернизация.
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По исторически причини България „прави“ 
модернизация от втория вид, а именно – не-
органична. Тя е привнесена отвън, но се осъ-
ществява с вътрешно убеждение по т.нар. 
„път на България към Европа“. Дебатите у 
нас все още продължават, като от различни 
позиции се смята, че това трябва да е път 
през Русия, Босфора, ЕС и НАТО, път през де-
мокрация и национален просперитет.

По логиката на класифицирането на 
модернизацията на органична и неорга-
нична Румен Аврамов подчертава няколко 
основни принципа за прехода към ХХ век на 
икономически „модерния“ Запад:

● индустриализация – разбирана като 
мощна вълна на растеж на базисните ин-
фраструктурни отрасли;

● империализъм – въпреки идеологиче-
ската натовареност на думата импери-
ализмът е съществувал като държавна 
протекция за експанзията на националния 
капитал;

● финансова свобода на частните ка-
питали – навън тя намира израз в търсе-
нето на поле за пласиране на огромната 
маса частни спестявания; навътре ражда 
картелите, предизвиква появата на анти-
монополното законодателство и създава 
финансови империи със силно присъствие 
в „реалния“ сектор;

● социално законодателство – първи 
стъпки.13

В центъра на парадигмата за модер-
ността се намира националната държава. 
В този смисъл модерността е характер-
на за епохата на формиране и възхода на 
националните държави, което протича в 
продължение на около пет века (началото 
според изследователи е краят на Стого-
дишната война от 1337 – 1453 г.), незави-
симо дали те са „органични“, или „неорга-
нични“. Формирането и функционирането 
на национална държава е вътрешно присъ-
що на модерността. За модерните общес- 
тва е характерна конкуренцията, както 
във вътрешен, макроикономически аспект, 
така и в отношенията между държавите. 

В икономически смисъл се формира либе-
рализмът от Адам Смит с характерна-
та му свобода на икономическите хора в 
отношенията помежду им и в свободната 
търговия между държавите. Така се ус-
коряват процесите на неравномерност в 
развитието на нациите и държавите. Съ-
ществен критерий за развитие са социал-
но-икономическото равнище и степента 
на развитие на производителните сили.

В групата на държавите, осъществя-
ващи органична модернизация, се наблюда-
ват различия по отношение на ролята на 
държавата. Например във Великобритания, 
както и в САЩ, държавата се възприема 
като необходимото зло и затова трябва 
да бъде ограничавана. Днес т.нар. „размер 
на държавата“ обикновено се измерва с от-
носителното число на държавния бюджет 
в сравнение с брутния вътрешен продукт 
(БВП).14 Но за германските политикономи-
сти Хегел (за когото държавата е висша 
нравствена субстанция), Фридрих Лист 
и Адам Мюлер, за разлика от английските 
политикономисти Адам Смит и Дейвид Ри-
кардо, е важно да се аргументира тезата 
за силна протекционистка държава. Така в 
органично модернизиращите се Германия и 
Франция се провежда нарочна политика за 
изграждане и развитие на тежка индустрия, 
което е предпоставка за по-нататъшното 
разгръщане и на леката индустрия.

Интересен е случаят с Япония, само-
ограничила се в периферията на света 
до 60-те години на ХIХ век. След това на-
стъпва епохата Мейджи, която се харак-
теризира с нарочна политика на отваряне 
към света и неговата капиталистическа 
икономика, култура, наука и образование. 
Така по същество се извършва органична 
модернизация на японското общество. За 
японския капитализъм е характерно групи-
рането на предприятия, които определят 
секторни цени, спазват определени изиск-
вания за качество на продукцията, фор-
мират насоки на индустриално развитие, 
ориентират се експортно. Специфичната 
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модернизация и политиката отвеждат 
страната от периферията в центъра на 
капитализма в света. Следователно има 
основание страни като Япония да се гру-
пират с Франция, Германия и други, които 
провеждат етатистка модернизация, но 
без мощни външни силови въздействия, 
както е в групата на екссоциалистически-
те страни, включително България.

За икономиките на модерните държави 
е първостепенно постигането и поддър-
жането на висок темп на икономическия 
растеж. Например през 20-те години на 
миналия век в САЩ се утвърждават като 
най-важни критерии БВП на човек от на-
селението, както и общия му обем за на-
ционалното стопанство. Посредством 
сравняването на тези числа се установя-
ва разликата в развитието на отделните 
страни и се формира тезата за настига-
нето и догонването, а у нас се заговори 
за т.нар „път към Европа“. Всъщност това 
настигане и догонване е по-скоро израз на 
национален комплекс, отколкото реална 
необходимост да се върви по чужди дири, 
които невинаги водят до по-високо и жела-
но качество на живота.

Специфично развитие на тезата за 
органични и неорганични модерни нации е 
обяснението на света в плоскостта цен-
тър-периферия. Характерна е логиката 
в отношенията на страните, които по-
падат в различни зони на центъра-пери-
ферия: най-развитите държави по БВП и 
динамика на националното производство 
извличат ресурси по силата на центро- 
стремителни икономически отношения 
от икономиките, попадащи в периферията 
и полупериферията. Страните в центъра 
са икономически, политически, идеологиче-
ски, военни доминанти над останалите. В 
отделните исторически периоди различни 
страни се намират в този център: Нидер-
ландия (ХVII век), Великобритания (ХIХ век), 
САЩ (ХХ век). „Сред страните от центъ-
ра в 90-те години се нареждат държавите 
в Северна Америка, Западна Европа, Япо-

ния, Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, 
Хонконг.“15

Периферията се обитава от държави, 
обикновено наричани „страни от третия 
свят“, които се характеризират с най-ви-
сока степен на неразвитост. В политиче-
ски аспект те обикновено са с недемокра-
тична власт, а в икономически – изнасят 
суровини, внасят индустриални стоки, а 
голямата част от населението се намира 
в жизнен минимум. Центростремително-
то извличане на ресурси от периферията 
е по отношение на естествените сурови-
ни и енергия, евтина работна сила, а през 
миналия и настоящия век – и от интелек-
туални и финансови ресурси.

Мястото на България е сред социалис-
тическите страни, които в края на 80-те 
години на миналия век се намират в зона-
та на полупериферията: 

– страната има развит индустриален 
сектор, но също така изнася главно сурови-
ни, а внася по-скъпо преработени стоки; 

– заедно с останалите екссоциалисти-
чески държави от полупериферията Бъл-
гария опитва да се включи в центъра и 
в това центростремително движение за 
по-високо ускорение в желаната посока са 
подходящи политически режими с различ-
на степен на авторитарност, с което се 
държат работните заплати и социалната 
турбуленция на по-ниско равнище.16

От екссоциалистическия и периферния 
контекст нека се върнем на българския 
случай. Изследвайки капитализма в Бълга-
рия през ХХ век, Румен Аврамов несложно 
обяснява каква е първоначалната пред-
става за модернизма с често използвания 
у нас израз „да сме като другите“.17 Но 
неорганичната модернизация на България 
налага политика на засилване на нацио-
налната икономика.18 Разбира се, цената 
на модерността е висока, защото подоб-
но развитие е рисковано. Модерността 
предполага индустрия вместо земеделие, 
пазарно пред патриархално стопанство, 
протекция на националното в сравнение 
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с останалите държави. Интересна е кон-
статацията на Румен Аврамов, защото 
половин век по-късно се оказва, че „в извес-
тен смисъл социализмът реализира един 
вече узрял идеал за модерност. През ко-
мунистическите години марксизмът пре-
върна в идеологическа догма „примата“ на 
производството [индустрията пред земе-
делието]. Той облече в „теория“ нещо, кое-
то в българското обществено съзнание 
отдавна битуваше като предразсъдък.“19 С 
други думи, модернизацията по неслучаен 
начин интензивно продължава в периода 
1944 – 1989 г. независимо от твърде раз-
личната идеология и политика в сравнение 
с предходния период.

По време на т.нар. „реален социализъм“ 
държавната собственост (фактически 
еднопартийната политическа система и 
власт), господството на съветски тип 
комунистическа идеология, външният по-
литически, идеологически, ресурсен кон-
трол на СССР позволяват и стимулират 
присъщи за модернизацията (макар и от 
неорганичен тип) индустриализация (със 
силен акцент върху тежката индустрия), 
модерна аграрна реформа, проведена със 
силово уедряване на земеделието, мащаб-
на урбанизация, целенасочено развитие с 
централно управление и планиране в усло-
вия на ограничени човешки права, правова 
държава, политика. 

С достатъчни основания може да се 
твърди, че до края на 80-те години на мина-
лия век, или в своето стартово положение 
за осъществяване на прехода, България се 
вписва в глобалния преход от модерност 
към глобализация. Подчинено на такава 
логика е и разбирането за модерност на 
Мартин Олброу, като: „(…) съгласувано, 
рационално разпореждане с дейности и с 
ресурси за реализиране на дадена идея“.20 
Но ако органичната модернизация е тясно 
свързана с либералната икономика и сил-
ната национална държава, то неорганич-
ната българска модернизация през целия 
минал ХХ век се извършва при ограничена 

икономическа свобода и слаба държава, 
която е под силни външни въздействия, 
макар и по различен начин. В този смисъл 
Румен Аврамов ясно аргументира твърде-
нието си, че „страната не се модернизира 
спонтанно. Тя го прави под външен натиск, 
със съпротивата на вътрешната инерция, 
като културният шок на икономическата 
условност приема различни лица: стила на 
„правене на реформи“; ключовите стопан-
ски институции, изградени (или вдъхнове-
ни) под външно влияние; нюансите в ези-
ка и в икономическата символика. Всички 
тези страни образуват сърцевината на 
„догонващия“ модел на стопанско разви-
тие. Той, на свой ред, е само аспект от 
глобалната проблематика за културните 
идентичности, различия и общувания.“21

В рамките на социалистическия лагер 
и като се съобразяваме с посочените от 
Румен Аврамов основни принципи за прехо-
да към ХХ век на икономически „модерния“ 
Запад, България ускорява своята модер-
низация, постигайки индустриализация, 
икономическа протекция и специализация 
в рамките на Съвета за икономическа 
взаимопомощ (СИВ)22, провежда социална 
политика, но липсва финансовата свобо-
да на частните капитали. В условията 
на социализъм (според мнозина автори 
формирането на социалистически лагер 
е осъществяване на специфичен социален 
експеримент) модернизацията у нас по съ-
щество също не протича спонтанно, как-
то и в предходния период.23

Ако се вгледаме в „центъра“ десети-
летие преди началото на прехода у нас, в 
западната литература започна да се раз-
вива и утвърждава нов начин на мислене, 
характеризиращ се с преминаване към 
постмодерност. В условията на т.нар. 
„потребителско общество“ на Запад (раз-
витие на благополучието, разширяване на 
възможностите за използване на свобод-
ното време, нарастване на консумацията, 
засилване значението на забавленията и 
хедонизма) се усеща настъпването на края 
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на традиционната модерност, започнала 
преди стотици години в Европа, и се пре-
минава към неустановено, мъгляво, двой-
ствено постмодерно време. Формира се 
нова всекидневна култура на засилена сво-
бода, наречена „неоиндивидуалистична“ от 
Жил Липовецки24, за разлика от традицион-
ния индивидуализъм и свобода на субекти-
те в западните либерални общества.

По смисъла на парадигмата за модер-
низация, макар с авторитарно управление, 
българската държава в края на 80-те го-
дини на миналия век е модерна, икономи-
ката є е индустриализирана, земеделието 
– уедрено, практически одържавено, ме-
ханизирано, с използване на сравнително 
високи технологии и иригационни съоръже-
ния, развиват се селскостопанската наука 
и образование, урбанизацията е ускорена, 
налице е социално законодателство, липс-
ват свободен пазар, парламентарна демо-
крация и суверенитетът на държавата е 
ограничен. Следователно в България е осъ-
ществена модернизация от неорганичен 
тип, предстои преминаване към следва-
щия постмодернизационен период и преход 
към участие в глобализацията.

В друг аспект на анализ през последни-
те години отново се разсъждава за значе-
нието на религията и особено на религи-
озния фундаментализъм върху развитието 
на отделните нации и в глобален аспект. 
Отдавна е известна добре аргументирана-
та теза на Макс Вебер за изключителното 
значение на протестантските дух и ети-
ка за формирането и развитието на капи-
тализма25. По логиката на парадигмата на 
модернизма в българския случай трябва да 
става дума за православието и осъщест-
вяването на модернизация от неорганичен 
тип у нас. Интересна е актуалната раз-
работка по тази тема на Зоран Кръстич 
„Православие и модерност (теми на прак-
тическото богословие)“26. Той акцентира 
върху няколко особености на православие-
то, които се отразяват на модерността в 
страните, за които тази религия е обичай-

на. Например традиционно е разбирането в 
православните държави, че:

– православието по аксиома е застра-
шено не само в рамките на християнския 
свят, но включително от ислямизма (ве-
кове наред господствал насилствено и по 
нашите земи);

– православието е консервативно, ан-
тимодерно и антизападно; 

– православието, както християнство-
то и други религии, е свързано с политика-
та, осъществявана в съответната нацио-
нална държава; 

– проявите на религиозен фундаментали-
зъм, включително в християнството и пра-
вославието, са израз на страх от новото, 
модерното, бягство във въображаемо хуба-
вото старо време, като по този начин ми-
налото се превръща в идеал за бъдещето;

– православието още не е в диалог с 
модерността, а съвременната епоха вече 
мнозина наричат постмодерна – това е 
път към неговата гетоизация в условията 
на глобализация. 

Следователно с основание може да се 
твърди, че:

– православието поначало не стимули-
ра модерността; 

– православието обуславя колективис-
тична култура, особено в условията у нас 
на твърде различна враждебна чужда кул-
тура в продължение на пет столетия; 

– за православния колективизъм е под-
ходяща персоналната пред пазарната без-
налична размяна, което е пречка за разви-
тието на пазарни отношения27. 

Заедно с това твърде важно е изклю-
чението в исторически аспект, че именно 
православието е съществената предпос-
тавка, за да имаме трета българска дър-
жава. Нека не забравяме, че създаването 
на национална държава е най-важната ха-
рактеристика за класическата, органична 
модернизация, като по-нататъшното раз-
витие на България предполага осмисляне 
на православните традиции и съвременно-
то творческо усилие.28
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Време е да се запитаме, като сме на-
влезли в парадигмата на модернизацията 
какво става с нея през времето на преход у 
нас от централно планово управление и ав-
торитаризъм към пазарна икономика и де-
мокрация. Каква е държавата на Република 
България в сравнение с Народна република 
България? Как се развиват икономиката, 
земеделието, индустрията, социалната 
политика, социалното законодателство; 
финансовата свобода на частните капи-
тали? По какъв начин се вписва България в 

глобалния преход на света от модерност 
към глобална епоха? И един по-скоро идео-
логически въпрос: настояването в Бълга-
рия да се развива либерално стопанство 
представлява модерен проект в епохата 
на глобализация, но това движение напред 
ли е? И един методологически въпрос – до-
колко парадигмата на модерността може 
да ни даде възможност за цялостен отго-
вор на ставащото в България през прехо-
да? Нека засега любознателният читател 
остане насаме със зададените въпроси.
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Концепцията за създаване  
на споделена стойност –
същност и възможности

Захарин Марков  
Ваня Кънева-Минкова

Резюме: С тази статия се започва дискусия за същността на концепцията за споделена стой-
ност и за възможностите, които се откриват пред бизнеса и публичното управление, ако си съ-
трудничат. Идеята е, че тази концепция може да доведе до положителни промени в обществото и 
ще отвори нови възможности пред бизнеса, публичното управление и неправителствените органи-
зации. Ключов момент е идеята, че сътрудничеството е от жизнена важност за успеха. Показани 
са и някои от предизвикателствата и перспективите. 

Ключови думи: създаване на споделена стойност, въздействие чрез сътрудничество, корпора-
тивна социална отговорност, социално предприятие.

Zaharin Markov, Vanya Kaneva-Minkova. CREATING SHARED VALUE  
CONCEPT – NATURE AND OPPORTUNITIES 

Abstract: The concept of creating shared value is introduced with this article. The general idea is that 
this is something which will change society in a positive way and will open new perspectives for business, 
governmental and non-governmental organizations. The key point is that collaboration is vital for the future 
community-business relationship. There is also a hint about some of the challenges and the way ahead.

Key words: creating shared value, collaborative impact, corporate social responsibility, social enterprise.

Всяко ново се ражда като ерес и умира като предразсъдък.*

Теорията за създаване на споделена 
стойност е сравнително нова и пуб-

ликациите, както и изследванията в тази 
област са все още в самото начало. В из-
вестен смисъл корпоративното мислене 
и политическото управление изпревариха 

* Авторска интерпретация по Томас Хъксли: 

„Такава е обикновено съдбата на новите истини – да 

започнат като ереси и да свършат като суеверия.“ 

(It is the customary fate of new truths to begin as heresies 

and to end as superstitions.)

научните среди в България в тази насо-
ка. Налице са вече Стратегия за корпо-
ративна социална отговорност, приета 
през 2009 г., за периода 2009 – 2013 г.1, 
както и няколко преводни статии. Напри-
мер статията „Същност на създаване на 
споделена стойност“2 и книгата на Филип 
Котлър „Корпоративна социална отговор-
ност“, преведена на български език и изда-
дена през 2011 г. от „Рой комюникейшънс“. 
Интересът към тази концепция може да 
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се проследи основно в две направления. 
Първото е промяна на имиджа на частния 
бизнес. Второто – създаване на условия за 
преминаване на обществото от средата, 
създадена от прилагането на неолиберал-
ните схващания, към общество, функцио-
ниращо в условията на постнеолиберали-
зъм. Ключовата идея е, че в резултат на 
своето развитие обществото е достиг-
нало до етап на натрупване на твърде 
много проблеми в различни области на об-
ществения живот като например:

● в социалната област – голяма бед-
ност и задълбочаване на проблемите меж-
ду бедни и богати както в регионален и 
международен аспект, така и в рамките 
на отделните държави;

● проблеми в здравеопазването – здра-
вословния начин на живот, храните и окол-
ната среда; 

● проблеми в заетостта, образование-
то и квалификацията; 

● проблеми в сигурността в между-
народен аспект, в личностен план, в оси-
гуряване на устойчиво функциониране на 
основни животоподдържащи мрежи, като 
енергийната, транспортната, инфра-
структурната и комуникационната. 

Доскоро тези теми се разглеждаха 
като проблеми на държавите и на общест-
вения сектор. Предизвикателствата оба-
че вече са достигнали до такова ниво на 
проявление, че не са по силите само на 
един сектор от обществената организа-
ция. Идеята, заложена в концепцията, е, 
че бизнесът трябва да се включи заедно 
с публичния сектор в решаването на тези 
проблеми и да поеме своята отговорност 
за намиране на изход от тях.

Актуалността на темата може да се 
проследи в две насоки. Първата се обусла-
вя от последиците на продължилото вече 
повече от две десетилетия намаляване 
на възможностите на държавата да се 
справя с основните си дейности по оси-
гуряване на услуги в областта на социал-
ното подпомагане, здравеопазването, об-

разованието и сигурността на нивото на 
очакванията на хората. За периода 2010 
– 2014 г. броят на безработните в Бълга-
рия се е увеличил с около 40 хиляди, което 
е показател за тенденция към засилване 
на нерешените въпроси в редица други об-
ласти – потребление, качество на живот, 
икономика и др. Очевидно е, че независимо 
от добрите намерения на правителства-
та, при така създадените условия тези 
въпроси не могат да бъдат решени само с 
усилията на публичния сектор.

Другата насока може да се проследи 
в желанието на частния сектор към про-
мяна на имиджа и партниране с общест-
вения сектор за намиране на адекватни 
решения на натрупани обществени про-
блеми. И в двете насоки ключов момент 
е развитието на човешкия капитал, но на 
сегашния етап няма публикации, които да 
разкриват прилагането на един подход на 
взаимна обвързаност между опитите за 
въвеждане на концепцията за създаване на 
споделена стойност и човешкия капитал. 
Изследването в тази посока би могло да 
покаже евентуалните добри варианти на 
решения за условията на нашата дейст-
вителност.

Зараждане и развитие  
на концепцията

В исторически план се преминава през 
няколко етапа и модела, за да се достиг-
не до сегашната концепция за споделена 
стойност. Според повечето автори3 пър-
вият є вариант е филантропията. Като 
философска концепция тя, разбира се, е 
много стара, но като част от политика-
та и практиката на бизнес организации-
те има сравнително кратка история. Дру-
га форма на проявление на концепцията 
е разбирането за корпоративна социална 
отговорност. Всъщност единствено тя е 
намерила отражение в официален полити-
чески документ на правителство в Бълга-
рия. Това е приетата Стратегия за кор-
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поративна социална отговорност, която 
има сравнително кратък живот – от 2009 
до 2013 г. 

Съвременното развитие на корпора-
тивната социална отговорност (КСО) 
може да бъде проследено в чл. 23 от Все-
общата декларация от 1948 г. на Органи-
зацията на обединените нации за права-
та на човека, която призовава за право 
на работа, благоприятни условия на труд, 
еднакво заплащане за равен труд, както 
и правото на работниците да се присъе-
диняват към синдикални съюзи. По време 
на социалните катаклизми и активист-
ки движения през 60-те и 70-те години 
става актуално понятието за социал-
но отговорно корпоративно поведение. 
Икономистът Милтън Фридман поставя 
началото на дебати относно задължение-
то на бизнеса за справяне с проблемите 
на обществото. Тази тема се появява в 
статия в New York Times Magazine през 
1970 г., където пише: „Налице е само една 
социална отговорност на бизнеса – да из-
ползва своите ресурси и да се ангажира 
в дейности, насочени към увеличаване на 
печалбата, стига тя да остава в рамки-
те на позволеното, което означава да е 
част от отворена и свободна конкурен-
ция, без измами или лъжи“4.

Приватизацията, дерегулацията, кор-
поративните поглъщания и изкупувания 
през 80-те години довеждат до повишава-
не информираността за КСО през 90-те, 
тъй като глобализацията и комуникацион-
ните технологии ускоряват капиталови-
те потоци и предаването на информация. 
Заинтересованите страни – клиентите 
на компаниите, служителите, акционери-
те, доставчиците, политиците, междуна-
родните неправителствени организации 
и медиите, настояват за прозрачност и 
отчетност от страна на големите ком-
пании, като награждават тези, които са 
допринесли положително за социалното и 
екологичното благосъстояние, и критику-
ват компаниите, които игнорират отри-

цателното въздействие на своите бизнес 
практики върху обществото.

През последните две десетилетия може 
да се проследи нарастващото влияние на 
КСО, като се погледне към терминология-
та є в съвременния бизнес: корпоративно 
гражданство; устойчивост; екологичен, 
социален и управленски (ecological, social 
and governmental – ESG); приобщаващ биз-
нес; управление на взаимоотношенията 
с клиентите (client relations management – 
CRM); дъно на пирамидата на бизнес мо-
делите (bottom of pyramid – BOP); социално 
отговорно инвестиране; социално предпри-
ятие; публично-частни партньорства; зе-
лена икономика; колективно въздействие; 
корпоративна етика; корпоративно добро-
волчество и ангажираност на служители-
те. Лексиката на тема КСО се променя и 
разширява непрекъснато.

Все пак какво точно е корпоративна 
социална отговорност? Добра дефиниция 
дава Джейн Нелсън от Harvard Kennedy 
School: „Корпоративната социална от-
говорност обхваща не само това, което 
компаниите правят с печалбите си, но 
също и начина, по който компанията пе-
чели. КСО отива отвъд филантропията 
и има отношение най-вече към това как 
компаниите трябва да управляват своите 
икономически, социални и екологични въз-
действия, както и взаимоотношенията им 
във всички ключови сфери на влияние: ра-
ботно място, пазар, верига на доставки, 
общество“.

В статия на Harvard Business Review5 
Майкъл Портър и Марк Крамър въвеждат 
концепцията за споделена стойност като 
корпоративни политики и практики, които 
подобряват конкурентоспособността на 
компанията, като едновременно с това 
подобряват социалните и икономическите 
условия в общностите, в които компания-
та работи. Портър и Крамър твърдят, че 
цялата печалба не е еднаква. Печалбата, 
включваща споделена стойност, дава въз-
можност и на обществото, и на фирмите 
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да се развиват бързо. Те прогнозират, че 
включването на социалните въпроси в 
стратегията и операциите на компании-
те е следващата голяма трансформация в 
управленското мислене, както и че споде-
лените модели на стойност представля-
ват следващото стъпало в еволюцията на 
капитализма.

В годините след публикуването на ста-
тията създаването на споделена стой-
ност (ССС) печели все по-голямо доверие 
и популярност като нов начин за правене 
на бизнес. Концепцията е приета от мно-
го от водещите световни компании, като 
Nestle, Intel, Unilever, Coca-Cola, Western 
Union. Рамката на споделената стойност 
се разпространява бързо извън частния 
сектор – до правителствата, неправи-
телствените организации, гражданското 
общество и академичните среди. Разви-
тието на идеята за създаване на споделе-
на стойност е показано на таблица 1.

Таблица 1

Развитие на фирменото мислене

Преди 2000 г. 2000 – 2005 г. 2006 – 2010 г. След 2010 г.

„Това не е проблем“

• Нека да игнорираме  
проблема или да го  
разберем.

• Нека да намалим 
нашата 
отговорност.

• Филантропията 
се отнася за 
личните ценности.

„Това е проблем“

• Нека да 
омаловажим 
проблема  
и да похарчим 
малко пари,  
за да покажем 
загриженост.

• КСО и 
филантропията 
са важни за 
репутацията на 
компанията.

„Нека да разрешим 
проблема“

• Трябва да направим 
разходи, за да се 
реши проблемът.

• Трябва  
да представим 
резултатите 
обективно.

• Можем да 
използваме 
ключовите 
компетенции  
за намиране  
на решение.

„Това е възможност за 
създаване на споделена 
стойност“

• Можем да намалим 
разходите, да увеличим 
приходите или да 
получим конкурентно 
предимство чрез 
показване на 
социалните проблеми.

• Дори социалните 
проблеми, които не 
ни засягат, носят 
възможност.

Разграничението между КСО и концеп-
цията за създаване на споделена стойност 
(ССС) може да бъде трудно и объркващо, 
като все още има редица мнения по въпро-
са. Някои организации, като Инициативата 
за споделена стойност на FSG6, Бизнеса за 
социална отговорност7, Световния бизнес 
съвет за устойчиво развитие8, Стопанска 
дейност в общността9 и Мрежа за разви-
тие на предприемачите – Аспен10 са сред 
водещите източници на информация по те-
мата „Корпоративна споделена стойност 
(КСС)“. Обобщение на различията между 
КСО и КСС може да се направи въз основа 
на интервюто на Майкъл Портър от 2012 
г.11, в което той посочва няколко от най-ха-
рактерните разлики между концепцията за 
корпоративната социална отговорност 
(КСО) и концепцията за създаване на спо-
делена стойност:

● КСО е в основата на отделяне на 
ресурси от страна на бизнеса и инвести-
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рането им в каузата „да бъдеш добър кор-
поративен гражданин“. Такива са дейност-
ите по: рециклиране, даряване на средства 
за социални каузи, докладване за вредни 
екологични въздействия върху околната 
среда, както и ангажиране на служители-
те на компанията в обществени каузи.

● Корпоративната споделена стой-
ност (КСС) е насочена към промяна на 
осъществяването на основната дейност, 
в която оперира компанията – стратегия, 
структура, хора, процеси и възнагражде-
ния, за да има възвращаемост в три на-
правления – икономическо (за компанията), 
социално (за обществото), екологично (за 
природата).

● Основното разграничение е, че КСО 
се състои в това да се извършва социал-
на дейност извън основната, докато КСС 
се състои в интегриране на социалното и 
екологично въздействие вътре в бизнеса, 
като се смята, че интеграцията ще дове-
де до определена допълнителна икономиче-
ска стойност. Перспективните компании 
искат да бъдат част от решението за 
справяне със сложните проблеми пред об-
ществото и света. Фирмите и служите-
лите знаят, че благотворителните даре-
ния са важни. Въпреки това, те искат да 
разширят своята ангажираност, така че 
техните основни бизнес модели да дове-
дат до подобряване на благосъстоянието 
на населението в световен мащаб, като 
същевременно и печелят.

● Мултинационалните компании в Ев-
ропа и САЩ бавно, но сигурно разгръщат 
своите КСО и КСС усилия върху сложни-
те глобални проблеми, но компаниите от 
страните членки на BRICS (развиващите 
се страни – Бразилия, Русия, Индия, Китай 
и Южна Африка) поставят на преден план 
национални и регионални въпроси, свърза-
ни с глада, бедността, неравенството, 
безработицата и изменението на клима-
та. Тези нововъзникващи бизнеси приемат 
споделената стойност като основа на 
един устойчив и печеливш бизнес модел.

Предизвикателства  
на концепцията  

за споделена стойност

Посочените, макар и в най-общ вид, 
характеристики на тази сравнително 
нова концепция за създаване на споделена 
стойност загатват за потенциалните є 
възможности. Наред с това не може да не 
се посочат и предизвикателствата как-
то пред бизнеса, така и пред публичния 
сектор. 

Едно от най-важните предизвикател-
ства на този етап се очертава да бъде 
промяната на отношенията между пуб-
личния сектор, частния сектор и неправи-
телствените организации. Сложността и 
деликатността в тези взаимоотношения 
се подсилват и от желанието на синдика-
тите и политическите партии да бъдат 
ключови играчи в тях. Различните конфигу-
рации при срещи от типа „работодатели 
– синдикати – правителство“ са по-скоро 
показател за наличие на желание за нала-
гане на една воля над друга, отколкото за 
постигане на решения, които да са в ин-
терес не само на една група, а на цялата 
общност. Ключовата дума в този случай 
е сътрудничество. Сътрудничеството 
предполага наличие на общи цели и спо-
деляне на ресурси и управленчески потен-
циал за тяхното постигане. Резултати-
те от това сътрудничество биха могли 
да се проявят в няколко насоки. На първо 
място, може да се посочи установяване-
то на устойчиво икономическо развитие, 
което ще създаде усещане за икономиче-
ска и социална сигурност в членовете на 
дадената общност. На второ място, това 
сътрудничество между частния и публич-
ния сектор неизбежно ще доведе до уста-
новяване на поминък на отделните регио-
ни и общности, което пък ще способства 
за задържането на населението, неговото 
нарастване и спиране на обезлюдяването 
на цели области в България. И накрая, това 
ще доведе до развитие на образованието 
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и здравеопазването, които са задължите-
лен елемент за всяка общност.

Друго предизвикателство е разрешава-
нето на противоречията по отношение на 
„легален – нелегален бизнес“. Очевидно е, че 
не може да бъде създадена споделена стой-
ност между публичния сектор и сенчестия 
бизнес. В тази насока има сериозни пречки 
за преодоляване – осветляване на бизнеса, 
ограничаване на нивото на корупция, въвеж-
дане на ясни правила за прозрачност, отго-
ворност и отчетност в публичния сектор.

Има, разбира се, и други предизвика-
телства, които няма как да бъдат диску-
тирани в рамките на една статия. Така 

например, много важен е въпросът за цен-
трализацията и децентрализацията на 
отношенията „публичен – частен сектор“. 
Важна е също ролята на образователната 
система за обучението на кадри, които 
да бъдат в състояние да управляват тези 
процеси. Безусловна е и тази на научните 
изследвания, които да разкриват тенден-
ции, връзки и отношения, промени и др. И 
не на последно място, развитието на ино-
вационните дейности. 

Тази статия е само началото на раз-
глеждането на отношенията публичен – 
частен сектор от нов ъгъл в условията на 
постнеолибералното пространство.
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Анализ на труда  
на длъжностите

Нина Ботева

Резюме: Извеждане на практически насоки за подпомагане на кадрови функции чрез въвеждане 
на процеса анализ на длъжности. Представяне на резултати от изследване, получени от проучване 
за познаване на процеса анализ на длъжности и сравнение с мнения на експерти за необходимост 
от анализ на работата в Министерството на отбраната и Българската армия.

Ключови думи: анализ на длъжностите, насоки за прилагане на анализ на длъжностите.

Nina Boteva. JOB ANALYSIS

Abstract: Definition of practical guidelines for assistance of staffing functions, through introduction of 
the process of job analysis.  Presentation of the results from a research, effected through a survey of the 
knowledge of the process of job analysis and comparison with expert opinion concerning the necessity of 
analysis of the work in the Ministry of Defense and the Bulgarian Armed Forces.

Key words: job analysis, guidelines for application of the job analysis.

Съвременните организации са изправе-
ни пред необходимостта в условията 

на глобална конкуренция да успеят да по-
стигнат оптимални резултати при не-
прекъснато ограничаване на разходите. 
Това изисква формиране на нова филосо-
фия, на която да се базират политиката 
и стратегията им, респективно полити-
ката и стратегията в управлението на 
човешките ресурси. Налага се преосмис-
ляне на традиционните методи и подходи 
за разбирането на организацията като 
сбор от материални активи и обръща-
не на отправната точка към основния 
фактор за постигане на успех – човека. 
Осъзнаването на организацията като чо-
вешки феномен ще даде възможност за 
нов поглед към управлението на хората в 
трудовата им дейност.1 Постигането на 
хармония и съвместяване на личния и про-

фесионалния живот на хората в модер-
ната организация предполага дейността 
да бъде така устроена, че всеки човек да 
вижда смисъл в това, което върши, и да 
е удовлетворен от труда си. За да успе-
ят ръководителите да постигнат такъв 
ефект, или поне да се доближат до него, 
обикновено се обръщат към факторите, 
които мотивират персонала. Оказва се, 
че това не е достатъчно, защото влия-
ние оказват и демотивиращите фактори, 
като един от тях е недобре организира-
ната длъжност. Решение на този про-
блем е въвеждането на системен анализ 
на труда на длъжностите, чрез който се 
подпомага преструктурирането на дей-
ността и задачите по начин, удовлетво-
ряващ както целите на организацията, 
така и нарастващите изисквания на из-
пълнителите.



Анализ на труда на длъжностите

33

В „Христоматия по управление на чо-
вешките ресурси“ е цитирана прогно-
зата на Питър Дракър, че за да бъдат 
конкурентноспособни, организациите ще 
трябва да постигат трикратно увеличе-
ние на производителността само с една 
трета от броя на хората, с които раз-
полагат. Което би значело по-малко хора, 
но по-добре платени и работещи повече. 
В крайна сметка това предполага, че ор-
ганизациите са подложени на натиск по 
отношение на ограничаване на разходите, 
реорганизация спрямо ключови процеси, 
свиване до постигне на „правилния раз-
мер“. От своя страна, това води до някои 
съществени промени в работата, в обще-
ството, в законодателството, в техноло-
гията за наемане.2

Промените в работата произтичат 
от преструктурирането на организации-
те, което в определена степен изменя и 
нейната природа. Този процес е познат 
като реинженерингов подход при проекти-
ране на длъжностите. От традиционната, 
добре определена работа, с ясно формули-
рани задачи и отговорности се премина-
ва към фокусиране върху процеси и екипна 
работа. Задачите се формулират спрямо 
приносът на всеки изпълнител в крайния 
резултат, а не както при класическите 
подходи – върху функциите на длъжност-
та. Това променя изискванията към работ-
ната сила, от която организацията има 
потребност, и изостря вниманието към 
необходимостта от системен и цялостен 
анализ на труда.

Разработването и въвеждането на 
модел за анализ на длъжности както в 
повечето обществени организации, така 
и в Министерството на отбраната и 
Българската армия е предизвикателство, 
защото освен липсата на възприета 
практика е необходимо да се преодолеят 
непознаването на процеса и неразбира-
нето за необходимостта от анализ на 
труда. С цел да се установи познаването 
на процеса анализ на длъжности извърших 

проучване чрез анкета* със следните въ-
проси:

1. Знаете ли какво представляват ана-
лизът и проектирането на длъжностите?

2. Ако сте отговорили с ДА на предход-
ния въпрос, моля, напишете кратко какво 
означават: а) анализ на длъжностите; б) 
проектиране на длъжностите.

3. С кои от изброените дейности има 
връзка анализът на длъжностите (може-
те да посочите повече от един отговор): 
проектиране на длъжностите; търсене на 
сътрудници; подбор на сътрудници; разви-
тие на кариера на сътрудниците; откри-
ване нуждите от квалификация и преква-
лификация; разработване на длъжностни 
характеристики; осъществяване на оцен-
ка; има връзка със задачите за осигуря-
ване на безопасни и здравословни условия 
на труд; организационно структуриране 
и преструктуриране; има връзка с мате-
риалното и духовното стимулиране на чо-
вешките ресурси; планиране; контрол?

4. Подредете в правилната според вас 
последователност следните дейности:  
а) вземане на решение относно определя-
нето на оптималния брой работни места 
във всеки отдел; б) делегиране на пълномо-
щия; в) определяне на подходящите прин-
ципи, въз основа на които дейностите се 
групират по отдели; г) разделяне на дей-
ностите (основни и поддържащи), които 
трябва да се извършват в организацията.

5. Към коя от посочените във въпрос 4 
дейности бихте отнесли анализа на длъж-
ностите?

* Някои от анкетните карти са върнати празни и 

третирам това като отказ от участие в проучването, 

което е проведено от ноември 2012 г. до октомври 

2013 г. за целите на разработване на дисертационен 

труд „Анализът на длъжностите – инструмент за 

управление на човешките ресурси в Министерството 

на отбраната“. Получените данни са от попълнени 116 

анкетни карти: 64 от студенти и 52 от курсисти. 

Част от студентите също са офицери, войници и 

цивилни служители в Министерството на отбраната 

и Българската армия, но техният брой не е установен 

поради анонимността на анкетата.
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6. Случвало ли се е да бъде правен ана-
лиз на вашата длъжност?3

Направеното проучване показва, че 
само 16 от анкетираните считат, че зна-
ят какво е анализ на длъжностите. От 
тях само един наистина знае и един от 
части знае в какво се състои анализът 
на длъжностите. Останалите 14, които 
смятат, че знаят, са посочили отговори 
като: оценка на ръководството от какви 
длъжности има нужда; преценяване от как-
ви и колко специалисти има нужда; анали-
зиране на знания и умения за изпълнение на 
длъжност; разпределение на дейностите 
по отдели; определяне на нужната квали-
фикация. Тези предположения са част от 
целите на анализа, но не и от същността 
на процеса анализ на работата.

Двадесет и девет от анкетираните 
(една четвърт) са отговорили само на 
първия и последния въпрос, т.е., че не зна-
ят какво е анализ на длъжностите, като 
6 от тях са участвали в процес на ана-
лиз на длъжности.

На въпрос трети, който е за иденти-
фициране целите на анализа на длъжност-
ите, има доста разнообразни отговори, но 
само един анкетиран е посочил всички 
реално определени по теория цели. Оста-
налите са изказали своите предположения. 
Като най-разпознаваеми цели, които ан-
кетираните свързват с анализа на длъж-
ностите, са разработване на длъжност-
ни характеристики (70), проектиране на 
длъжности (57), откриване на нуждите от 
квалификация и преквалификация (45) и ор-
ганизационно структуриране и преструк-
туриране (44).

На въпрос четвърти, който определя 
връзката анализ на длъжност – организа-
ционно структуриране, има само един ан-
кетиран, който е посочил правилно ета-
пите на процеса.

На петия въпрос, който определя мяс-
тото на анализа на длъжностите в про-
цеса на организационно структуриране, 
35 анкетирани са определили правилно 

към кой от процесите на организационно 
структуриране се отнася той.

От анкетираните 12 са участвали в 
процес на анализ на длъжности.

Общото заключение е, че само един 
от анкетираните наистина знае какво е 
анализ на длъжностите, познава целите 
на анализа, познава етапите на проце-
са на организационно структуриране и 
знае къде е мястото на анализа на длъж-
ностите в него.

Изследването показва, че дейността 
по анализ на длъжностите, връзките є с 
другите елементи от системата за упра-
вление на човешките ресурси и организа-
ционното структуриране са непознати 
или неясни за 99,14% от анкетираните.

След проучването с обучаемите напра-
вих и проучване за анализа на длъжност-
ите с експерти от дирекция „Управление 
на човешки ресурси“ в Министерството 
на отбраната с анкетна карта*, която 
съдържа следните въпроси:

1. Необходим ли е анализ на длъжност-
ите/труда/работата в Министерството 
на отбраната и Българската армия?

2. Подходяща ли е Единната методоло-
гия за провеждане на функционален анализ 
в държавната администрация за анализ на 
длъжностите/труда/работата в Минис-
терството на отбраната и Българската 
армия? Достатъчна ли е?

3. Считате ли, че освен функционален 
анализ на цялостната работа на отдел/
отдели или подразделение е необходим и 
конкретен анализ на отделните длъжнос-
ти? Защо?

4. Необходим ли е инструмент за ана-
лиз на длъжностите/труда/работата в 

* Проучването е проведено през ноември 2013 г. 

с 11 експерти от дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ в Министерството на отбраната, които 

доброволно са се съгласили да участват: един 

заместник-директор на дирекция, двама началници 

на отдели, пет държавни експерти и трима главни 

експерти.
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Министерството на отбраната и Българ-
ската армия?

5. Може ли инструментът за анализ 
на длъжностите да бъде под формата на 
Методика за анализ на длъжностите/тру-
да/работата? Ако сте отговорили с НЕ, 
моля, посочете какъв според Вас би мо-
гъл да бъде инструментът за анализ на 
длъжностите/труда/работата в Минис-
терството на отбраната и Българската 
армия.

6. Кое от понятията считате за 
най-точно, когато ще се изследва тру-
довата дейност на конкретна длъжност: 
анализ на длъжността; анализ на труда; 
анализ на работата?

7. За какви цели би могъл да се използва 
анализът на длъжностите/труда/работа-
та в Министерството на отбраната и 
Българската армия?

8. Считате ли, че анализът на длъж-
ностите/труда/работата е осъзнат като 
необходимост и средство за по-добро 
управление на хората от ръководителите 
и експертите по управление на човешки-
те ресурси на всички равнища в Минис-
терството на отбраната и Българската 
армия?4

Резултатите от анкетата показват 
следното:

● Всички експерти смятат, че анализ 
на труда/работата/длъжностите е не-
обходим.

● Мнозинството от експертите смя-
та, че Единната методология за функцио-
нален анализ в държавната администрация 
е подходяща, но само за Министерството 
на отбраната, като някои са на мнение, 
че е недостатъчна (5 души от анкетира-
ните) или неподходяща (4 души от анке-
тираните) за Българската армия. Един от 
анкетираните смята, че тя не е необходи-
ма и един не познава методологията.

● Десет от анкетираните отчитат 
необходимост освен оценка на ефектив-
ността на цялостната работа на отдел, 
да се анализират и отделните длъжности, 

за да се набере и оцени информация за: 
трудовите задачи и задължения на раз-
личните длъжности; условията, при които 
се работи, и изискванията към изпълнява-
щите длъжностите; за оптимизиране на 
структурата; за извеждане на детайли за 
длъжностните характеристики, като се 
вземат предвид съответните специфики 
на труда на военнослужещите.

● Десет от анкетираните са съгласни, 
че е необходим инструмент за анализ на 
длъжностите/работата/труда в Минис-
терството на отбраната и Българската 
армия. Единадесетият анкетиран смята, 
че такъв инструмент е нужен само за Ми-
нистерството на отбраната, но не и за 
Българската армия.

● Девет от анкетираните са посочи-
ли, че инструментът за анализ на длъж-
ностите/работата/труда може да бъде 
под формата на Методика за анализ на 
длъжностите/работата/труда. Двама от 
анкетираните са предложил да се създа-
де набор/база от критерии за всяка дей-
ност и длъжност. (Формирането на та-
къв набор от критерии за дейността на 
конкретна длъжност се осъществява в 
процеса анализ на труда/работата. Това 
е съдържанието на процеса анализ на 
труда – изследване на задачи, задължения 
и отговорности на дадена длъжност, по-
средством което се формулират основни 
характеристики (критерии) на работата 
на конкретна длъжност и се определят 
изискванията към нейните изпълнители. 
Като се има предвид тава, без анализ на 
труда няма как да се създаде набор или 
база от критерии.)

● Относно използването на понятия-
та анализ на длъжности, работа или труд 
– седем от анкетираните поддържат упо-
требата на понятието „анализ на длъж-
ността“, един е за „анализ на работата“, 
трима са за „анализ на труда“.

● Особено интересен за изследването 
е въпросът за осъзнаването на необходи-
мостта от анализ на труда на длъжности-
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те като средство за по-добро управление 
на човешките ресурси в Министерството 
на отбраната и Българската армия. До-
като отговорите на останалите въпроси 
в общи линии са сходни, то мненията на 
експертите по този въпрос са различни. 
Според двама от експертите анализът 
на длъжностите/труда/работата е осъз- 
нат като необходимост и средство за 
по-добро управление на хората от ръково-
дителите и експертите по управление на 
персонала на всички равнища в Министер-
ството на отбраната и Българската ар-
мия; според двама не е достатъчно осъз- 
нат; според двама е осъзнат на теория, но 
не се прилага; според четирима не е осъз-
нат; един експерт не е дал мнение.

Като цели, които биха могли да се 
достигнат при осъществяване на анализ 
на длъжностите/работата/труда в Ми-
нистерството на отбраната и Българ-
ската армия, експертите са обособили 
следните:

● подобряване на организацията, ра-
ботните процеси и координацията в рам-
ките на отделната структура;

● преразпределение на задачите и за-
дълженията между длъжностите така, че 
да се постигнат по-високи ефективност 
и ефикасност от труда;

● създаване на нови длъжности;
● определяне на нуждите от повиша-

ване на квалификацията и развитието на 
персонала;

● оптимизиране на структури и вой-
скови формирования на база на реални 
оценки, а не на спуснати „квоти“;

● оптимизиране на структури и орга-
низация на дейностите и длъжностите в 
тях;

● намаляване на разходите за единица 
труд;

● намиране на оптимален вариант за 
структуриране;

● възможност за използване на анализа 
на длъжностите/работата/труда в Ми-
нистерството на отбраната и Българска-

та армия за длъжностни характеристики, 
длъжностни разписания и класификатори 
на длъжности;

● възможност за използване на анализа 
на длъжностите/работата/труда в Ми-
нистерството на отбраната и Българска-
та армия за постигане на целите и зада-
чите пред съответно структурно звено;

● установяване на точните изисквания 
за заемане на дадена длъжност;

● установяване на количество/брой от 
еднакви длъжности;

● оптимизиране взаимовръзките между 
нивата на длъжностите, както и функцио-
налното застъпване между нивата и взаи-
мозависимостите между тях.

Описаните от експертите цели по-
криват спектъра от цели на анализа на 
длъжностите, посочени в теоретичните 
източници, като описанието на целите е 
направено през призмата на конкретните 
дейности в Министерството на отбрана-
та и Българската армия.

Когато се съпоставят резултатите 
от анкетите с обучаемите и експерти-
те, се противопоставя непознаването 
на дейността по анализ на длъжности с 
необходимостта от прилагането на та-
къв анализ.

Анализът и проектирането на длъж-
ностите са област, недостатъчно попу-
лярна дори и сред някои специалисти, но 
изключително необходима от практиче-
ска гледна точка. Като се отчетат не-
прекъснато нарастващите изисквания за 
ограничаване на разходите, съпътствани 
с необходимост от повишаване на произ-
водителността от труда, от една стра-
на, и от друга – потребността от удо-
влетвореност на работещите, трябва 
да се търсят възможности за достигане 
на баланс между тези цели. Това може да 
се осъществи с различни инструменти, 
като: подобряване на планирането (рес-
пективно планирането на човешки ресур-
си); по-ефективно ръководство; по-добра 
организация (в това число и на труда); 
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ефикасен контрол; работещи системи за 
оценяване; създаване на възможности за 
професионално развитие, стимулиране и 
мотивиране. Усъвършенстването на ор-
ганизацията на труда посредством из-
ползването на анализ на длъжностите/
работата/труда е един от основните 
инструментите, чрез които е възможно 
едновременно повишаване и на производи-
телността, и на удовлетвореността на 
работещите, като същевременно се оп-
тимизират и разходите.

В проекта „Работното място като 
ресурс за оптимизиране на професионал-
ната дейност“ бизнесконсултантът по 
стратегически мениджмънт и управление 
на човешките ресурси на няколко големи 
компании – Игор Дроздов, подчертава, че 
„анализът на работата изисква много вре-
ме и ресурси“. Затова е важно да се изгра-
ди модел, който да се познава и следва в 
организацията.5

Процесът анализ на длъжности е тру-
доемък, изисква интердисциплинарни по-
знания, осъзнаване и усилия. Разбирането 
на важността му, достатъчното вре-
ме за осъществяването му и обучените 
анализатори са от критично значение за 
ефективен краен резултат. Без яснота за 
необходимостта и за реалните ползи от 
анализа на длъжностите, процесът анализ 
на труда ще се обезсмисли. Затова като 
основна кадрова функция анализът на 
длъжностите не само трябва да бъде въ-
веден, но е важно да се прилага адекватно 
в практиката. За ръководството на вся-
ка една организация е предизвикателство 
разработването и внедряването на рабо-
теща система за анализ на длъжности, но 
когато се изгради, тя подпомага същест-
вено както организационното изграждане, 
така и цялостните управление и развитие 
на човешкия потенциал в организацията.

Като водеща функция в управлението 
на човешките ресурси анализът на длъж-
ностите осигурява детайлна информация 
за задачите, задълженията и изисква-

нията към изпълнителите, т.е. извежда 
основни характеристики на работата, 
които са база за всички други кадрови 
функции, и ако бъде въведен в Министер-
ството на отбраната и Българската ар-
мия, ще подпомогне управлението в някои 
от дейностите от точка 24 на Доктрина-
та по управление на човешките ресурси6 
по следния начин:

● За анализиране на потребностите. 
Анализът на получената информация ще 
разкрие, има ли и каква е необходимостта 
от запазване, свиване или уголемяване на 
структури, за да се достигнат необходи-
мите оперативни способности.

● За организационно-щатно изгражда-
не на Българската армия и организационно 
изграждане на структурите за управление 
на човешките ресурси. Както са посочи-
ли в проучването и част от експертите, 
чрез информацията, получена от анализ на 
длъжностите/работата/труда, може да 
се преструктурират дейности и подразде-
ления с цел оптимизиране на структурите 
и повишаване на тяхната ефективност.

● За проектиране на длъжности. Както 
в теорията, така и в практиката проек-
тирането на длъжности се предхожда от 
анализа на длъжности. Информацията от 
анализа ще даде стабилна основа за про-
ектиране на длъжности, структурирани 
на основата на задачите, задълженията, 
отговорностите и изискванията към из-
пълнителите, обосновани от изследване-
то на полагания труд, като се отчитат 
неговите специфики.

● За планиране на човешките ресурси. 
Анализът на работата е важен за всяко 
планиране. Посредством анализа на тру-
да на всички длъжности, извеждайки дей-
ностите и задачите, които трябва да се 
изпълняват, може да се определи каква 
трябва да бъде оптималната численост 
на всички категории служители.

● За привличане, набиране и подбор (на-
сочване), приемане и назначаване в длъж-
ност, задържане и мобилност, освобожда-
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ване. Информацията от Спецификацията 
на длъжността определя критериите за 
изпълнителите, които не само желаят, но 
и могат да заемат определена длъжност. 
Посредством анализа на длъжността и ге-
нерирания негов продукт – Спецификация 
на длъжността, ще може да се обособят 
единни критерии при привличане, набиране 
и подбор, задържане или освобождаване на 
кандидати за всички вакантни длъжности.

● За образование, обучение, квалифи-
кация и преквалификация. Чрез анализа на 
труда и отчетените в него промени мо-
гат да се установят и промените към 
изискванията за знания, умения, способ-
ности и нагласи; могат да се определят 
реалните потребности от нови или отпа-
дането на ненужни знания, умения и спо-
собности; могат да се идентифицират 
нуждите от допълване на знания, умения 
и нагласи. На тази основа е възможно да 
се определи реалната необходимост от 
по-висока или по-ниска степен на образо-
вателни и/или квалификационни изисквания 
за заемане на дадена длъжност.

● За развитие в длъжност. Посредс- 
твом информацията от анализа на длъж-
ностите може да се установи за кои длъж-
ности е подходящо хоризонтално и за кои 
вертикално развитие, като тук е необхо-
димо синхронизиране с модела за кариерно 
развитие.

● За системи за заплащане и обезщетя-
ване. В обществения сектор, както и във 
въоръжените сили, системата за запла-
щане е обвързана с класификатор на длъж-
ностите. Анализът на длъжностите може 
да даде информация за отговорностите, 
задачите и тежестта на труда, но е не-
обходимо първо да се изгради практика за 
системен анализ на труда, след което той 
да се обвърже по най-подходящия начин със 
системата за заплащане.

● За стимулиране. Посредством анали-
за на длъжностите може да се разкрият 
проблеми в удовлетвореността на изпъл-
нителите в различни области, като свръх 

натовареност, разнородни дейности, лоши 
комуникации, усложняващи дейността про-
цедури и практики, трудности при рабо-
тата в екип и други проблеми. Доколкото 
материалното стимулиране е зависимо 
от системата за заплащане, то някои от 
проблемите, идентифицирани след анали-
за на длъжностите, могат да се решат с 
нематериално стимулиране, като това е 
в правото на началниците на подразделе-
нията, които могат да вземат конкретни 
решения по предложение на подчинените 
им ръководители на основни звена.

● За подобряване на условията на 
труд. Анализът на длъжностите обхва-
ща и изследване на условията на труд, в 
които се изпълнява длъжността. Когато 
набраната информация е с характерис-
тики, отклоняващи се от законодателно 
нормираните, е нужно да се отстранят 
пропуските. Също така към условията 
на труд се причислява и дизайнът на ра-
ботното място – това е област, в която 
работодателят – в лицето на началника 
на подразделението, също може да взема 
решения, посредством които да се улесни 
работата на подчинените.

В Министерството на отбраната има 
частичен опит за анализ на труда на от-
делни длъжности, формиран в процеса на 
разработване на системата за атести-
ране на военнослужещите. За разкриване 
на компетентности, които да се заложат 
в модела за атестиране, е възникнала не-
обходимост от анализ на труда. Направен 
е анализ на длъжности чрез Въпросник за 
анализ на труда на длъжност. Този опит 
може да бъде доразвит, за да подпомага 
специалистите по управление на човеш-
ките ресурси и ръководителите при подо-
бряване на организацията на работата и 
оценяване на резултатите от труда.

Въвеждането на единна система за 
анализ на труда в Министерството на 
отбраната и Българската армия може да 
бъде инструментът, чрез който ще се 
набира и поддържа информация за актуал-
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ното състояние и характеристиките на 
всяка длъжност. Същевременно ще се пре-
достави и възможност човешкият фактор 
да се управлява на базата на изисквания-

та на работата, което е и предпоставка 
в рамките на ограничените ресурси да се 
произведе максимално количество с високо 
качество обществено благо отбрана.
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Стратегическа информация  
в разузнавателните  

и контраразузнавателните служби

доктор Константин Казаков

Резюме: Стратегическата информация е наличието на правилната информация в ръцете на 
правилните хора в точното време, така че те да са в състояние да вземат информирани реше-
ния за бъдещето. Ефективното управление на информацията изисква специфични информационни 
практики за обработка, поведение и ценности на служителите, както и технологии. Информа-
ционно-ориентираната (ИО) рамка е инструмент, който ръководителите на разузнавателните и 
контраразузнавателните служби могат да използват, за да се определи нивото на ефективност 
на организацията за управление на информацията и за идентифициране на области, където могат 
да се направят подобрения.

Kлючови думи: разузнавателни служби, контраразузнавателни служби, стратегическа инфор-
мация, информационно-ориентирана (ИО) рамка. 

Konstantin Kazakov. STRATEGIC INFORMATION IN INTELLIGENCE AND 
COUNTERINTELLIGENCE SERVICES

Abstract: Strategic information is about having the right information in the hands of the right people 
at the right time so that those people are able to make informed decisions about the future.Effective 
information management requires specific information-processing practices, employee behaviors and 
values, and technology. The information orientation (IO) framework is a tool that managers of intelligence 
and counterintelligence services can use to determine the organization’s level of effective information 
management and to identify areas where they can make improvements.

Key words: intelligence services, counterintelligence services, strategic information, information 
orientation (IO) framework.

Бъдещето на всяка организация зависи 
от способността є да събира, обработ-

ва и използва стратегическа информация. 
Като стратегическа информация може да 
се определи наличието на необходимата и 
точна информация в правилното време при 
хората, които имат нужда от нея, за да взе-
мат важните за бъдещето на организация-

та решения. Без необходимата правилна ин-
формация служителите не могат да взимат 
решения, с които да постигат, а след това 
и да поддържат конкурентното предим-
ство. Организациите с ефективен страте-
гически информационен процес могат да уп-
равляват и използват информацията така, 
че успешно да реагират на предизвикател-
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ствата и да се възползват своевременно 
от възникналите възможности.

За да очертаят бъдещето на разузна-
вателните и контраразузнавателните (Р и 
КР) организации, ръководителите им трябва 
да имат правилни предвиждания. Те могат 
да бъдат постигнати чрез усвояването на 
различни информационни ресурси, свърза-
ни със средата за сигурност, технологии-
те и всякаква друга социална информация. 
Ефективността на службите в справянето  
с обработката на стратегическа инфор-
мация зависи от три ключови способности, 
свързани с информационни процеси, техно-
логии и хора. От критично значение е реша-
ването на следните важни задачи:

● Развиване на информационни процеси, 
които дават възможности и насърчават 
хората към ефективно идентифициране, 
придобиване, обработване и използване на 
стратегическа информация.

● Осигуряване на правилните техноло-
гии, даващи възможност за ефективно из-
ползване и доставка на стратегическата 
информация.

● Изграждане на организационна кул-
тура, която да стимулира служителите 
към използването на стратегическа ин-
формация.

Използването на стратегическа ин-
формация играе важна роля за постигане 
на бъдещи успехи. От ключово значение за 
това е да се отговори на следните въпро-
си: В каква степен се придобива, обработ-
ва и използва стратегическа информация? 
Какви са възможностите за отговор на 
бъдещите тенденции и предизвикател-
ства? Каква е готовността за адаптира-
не към динамичните промени в средата за 
сигурност и могат ли да се предотвратят 
кризите? Поддържа ли се организационна 
култура, която да стимулира и насърчава 
служителите да споделят, управляват и 
използват информация, за да взимат ин-
формирани професионални решения?

Основна цел на стратегическата ин-
формация е да се избегне спад в дейност-

та на разузнавателните и контраразуз-
навателните служби. Тя спомага за ранно 
предупреждение и навременна реакция. Ако 
не се придобива и използва стратегическа 
информация, лесно се стига до критична 
точка, в която спадът или кризата в дей-
ността стават очевидни, но няма време 
за реакция.

Към настоящия момент най-разпрос-
транен е функционалният подход за об-
работка на стратегическа информация, 
който се състои в изграждане на екип от 
ключови специалисти (обикновено в някое 
от аналитичните звена), които подгот-
вят стратегически анализи за ръководни 
решения. Често информацията, която се 
събира и обработва, е предназначена за 
еднократни управленски решения. Такъв 
подход има много недостатъци. Например 
данните се оформят и интерпретират 
от звена със специфични функции, които 
тълкуват информацията съобразно тях, а 
това включва и техните табута и огра-
ничения. Също така при този подход се 
губят важни процеси и ефективни инстру-
менти, присъщи на други оперативни и 
аналитични звена в организацията.

Като алтернатива се използва процес-
ният подход, който се основава на съвсем 
различни допускания. Първо, не всички от-
говорности за взимане на стратегиче-
ски решения са съсредоточени само във 
висшето ръководство, т.е., от страте-
гическа информация се нуждаят и ръково-
дителите на отделни звена. Второ, обра-
ботката на стратегическа информация в 
различни функционални звена стимулира 
разнообразието на гледни точки и тъл-
куване на данни. Това е от съществено 
значение при бързи промени в средата за 
сигурност. Трето, съвременните информа-
ционни технологии позволяват бързо раз-
пространение на стратегическа инфор-
мация по хоризонтала в организацията. 
Четвърто, съвременните предизвикател-
ства пред сигурността изискват стра-
тегическата информация да не се ограни-
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чава само във висшия мениджмънт, а да се 
разпространява във всички функционални 
оперативни и аналитични структури на 
организацията в зависимост от степен-
та на техните отговорности.

Организацията на стратегическата 
информация в разузнавателните и контра-
разузнавателните структури зависи от 
ефективността и развитието на следни-
те процеси:

● Наблюдение – процес на идентифици-
ране на правилните индикатори за проме-
ни в средата за сигурност.

● Събиране – фокусиране върху начина 
на придобиване на потенциално значима 
информация.

● Организиране – процес на подрежда-
не на информацията в различни формати и 
бази данни.

● Обработка – включва анализ на ин-
формацията с подходящи методи и ин-
струменти.

● Комуникация – създаване на условия 
за достъп до събраната информация от 
всички заинтересовани потребители.

● Използване – поддържане на способ-
ността на организацията да прилага ин-
формацията при взимане на управленски 
решения.

От критично значение за разузнавател-
ните и контраразузнавателните структу-
ри е да осъзнаят, че развитието и поддър-
жането на посочените процеси зависят не 
само от създадената от висшия менидж-
мънт организация, но и от нагласите и ор-
ганизационната култура на служителите, 
както и от наличната техника за обра-
ботване и съхраняване на информация.

Висшият ръководен състав трябва да 
развива адхократична1 организационна кул-
тура в служителите, свързана с откриване 
и експериментиране с нови възможности, 
което ще помогне на разузнавателните 
и контраразузнавателните организации 
по-бързо да се ориентират в средата за си-
гурност. За да се постигне тази цел, тряб-
ва да бъдат осигурени следните условия:

● Служителите трябва да бъдат мо-
тивирани да търсят промените и тенден-
циите в средата за сигурност и да се оп-
итват да управляват тези от тях, които 
имат най-голямо влияние върху национал-
ната сигурност.

● Служителите трябва да знаят как да 
споделят своите разбирания и нова инфор-
мация със звената, които се нуждаят от 
тях.

● Служителите трябва да разбират 
къде да търсят информация за промените 
и че тази информация е необходима за взи-
мане на управленски решения.

● Служителите трябва да гледат на 
стратегическата информация като на це-
нен ресурс.

Не на последно място на служителите 
е необходимо да бъдат осигурени техни-
ка и софтуер за обработка, съхраняване и 
споделяне на стратегическа информация.

Безспорен факт е, че правилното из-
ползване на стратегическа информация 
оказва решаващо значение за всяка орга-
низация, включително и за разузнавател-
ните и контраразузнавателните. Правил-
ното управление на стратегическата 
информация в тези организации започва 
със способността ефективно да се из-
ползват информацията и знанието за сре-
дата за сигурност, свързани не само със 
силите и средствата на носителите на 
заплаха за националната сигурност (лица, 
групи или организации), но и с ефектив-
ността и перспективите на оперативни-
те дейности в службите.

В изследване, продължило три години, с 
включени над 100 компании от 22 държави 
от различни области е установена връз-
ка между ефективното използване на ин-
формация в организациите и три ключови 
способности: определени ценности в чо-
вешкото поведение, установени практики 
в информационния мениджмънт и практики 
при използване на информационните тех-
нологии2. Тези способности не само влияят 
върху използването на информацията, но и 
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имат решаващо въздействие върху бъде-
щето на организациите. В разработките 
на Маршанд, Кетингер и Ролинс от 2001 г. 
е представено взаимодействието меж-
ду тези три информационни способности 
като фундаментален подход и метри-
ка, наречени информационна ориентация 
(ИО)3, която помага на организацията да 
направи дейността си по-ефективна чрез 
определяне на степента на компетент-
ност и синергия на трите информационни 
способности (фиг. 1):

● Информационно поведение и ценнос-
ти на служителите. Това е способност на 
организацията да стимулира и поддържа 
поведение и ценности в своя персонал за 
ефективно използване на информацията.

● Информационен мениджмънт. Спо-
собност на организацията ефективно да 
управлява информацията в целия й жизнен 
цикъл (наблюдение, събиране, организира-
не, обработка и поддържане).

● Информационни технологии. Спо-
собност на организацията правилно да 
използва информационните си техника и 
инфраструктура за подкрепа на оператив-
ните процеси, вземането на решения и ко-
муникациите.

Важно е да се подчертае, че всяка една 
от тези способности самостоятелно не 
може да постигне желания ефект. Трябва да 
се развиват и трите – като процес, а не за 
еднократно достигане на добри резултати.

Информационно-
ориентирана (ИО) рамка  

в разузнавателни  
и контраразузнавателни 

организации
Информационно-ориентираната рам-

ка е детайл, на който всеки ръководител 
трябва да обърне сериозно внимание, за да 
повиши ефективността при използване на 
информацията. Рамката представлява до-
бра метрика за оценяване ефективността 
на организацията в използването на ин-
формация. Тя може да бъде приложена към 
разузнавателни и контраразузнавателни 
служби, включително и за управление на 
стратегическата информация. ИО рамка 
съдържа следните информационно-ориен-
тирани мерки в разузнавателните и кон-
траразузнавателните служби, които уве-
личават възможностите им ефективно да 
управляват и използват информацията:

Фиг. 1. Информационна ориентация4
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1. Информационно поведение и ценности 
на служителите. Това е способността на 
разузнавателните и контраразузнавател-
ните организации да възпитават и насърча-
ват в служителите си поведение и ценнос-
ти за ефективно използване на информация. 
Като такива могат да се определят:

● Проактивност. Служителите трябва 
активно да търсят и реагират на промени-
те в средата за сигурност. Да мислят за 
това, как да се използва информацията за 
подобряване на съществуващите информа-
ционни продукти и създаване на нови.

● Прозрачност. Трябва да се стимулира 
и поддържа доверие както между самите 
служители, така и между служителите и 
организацията. То се изразява в открити 
дебати относно провалите и грешките, 
без страх от несправедливи последствия.

● Интегритет. Това е организационна 
стойност, която се проявява чрез пове-
дението на индивида. Основната харак-
теристика е липсата на манипулации на 
информацията. Например съзнателно пре-
доставяне и разпространяване на неточна 
информация с цел оправдаване на решения 
постфактум или запазване на информация 
за личен интерес.

● Споделяне. Свободен обмен на явна, 
чувствителна и класифицирана информа-
ция между служителите. Разбира се, спаз-
вайки принципа „необходимост да се знае“ 
при обмена на класифицирана информация.

● Контрол. Запознаване на всички слу-
жители с информацията, която има отно-
шение към цялостното развитие на орга-
низацията.

● Формалност. Отнася се до степен-
та на лично доверие между служителите 
при обмен на информация.

2. Информационен мениджмънт – прак-
тики. Способността на организацията да 
управлява информацията в целия є жизнен 
цикъл.

● Наблюдение. Способността да се от-
крие и идентифицира информация, свърза-
на с промени в средата за сигурност.

● Обработване. Превръщането на ин-
формацията в полезно знание е факт, ко-
гато е осигурен навременен достъп до 
необходимата информация и нейния анализ 
преди взимане на управленско решение.

● Поддържане. Способността да се 
използва наличната информация и да се 
избегне събирането на вече съществува-
ща такава. Актуализацията є в информа-
ционните фондове, която да гарантира на 
взимащите решения, че използват най-до-
брата налична.

● Организиране. Този процес включва 
индексиране, класифициране и свързване 
на информацията в базите данни, за да се 
осигури надежден достъп на всички звена. 
Поддържане на подготовка и стимулиране 
на служителите за коректно и точно ор-
ганизиране на информацията, за която са 
отговорни.

● Събиране. Процесът включва съ-
биране на информация чрез профилиране 
на информационните нужди, развиване 
на механизъм за филтриране на постъп-
ващата информация с цел да се избегне 
претоварване, предоставяне на достъп 
до събраната информация, подготовка и 
стимулиране на служителите за събиране 
на точна и пълна информация.

3. Информационни технологии – проце-
си. Това е способност на организацията 
ефективно да управлява информационни-
те си приложения и инфраструктура с цел 
подпомагане взимането на решения и под-
държане на комуникационните процеси в 
следните направления:

● Информационните технологии в под-
крепа на управлението. Включва софтуера, 
хардуера, комуникационните мрежи и спо-
собността да се улесняват ръководители-
те при вземане на ръководни решения.

● Информационните технологии в под-
крепа на иновациите. Включва софтуера, 
хардуера, комуникационните мрежи и тех-
ническата експертиза, за да се улеснят 
служителите при откриване, развиване и 
споделяне на нови идеи.



Стратегическа информация в разузнавателните...

45

● Информационните технологии в под-
крепа на оперативните процеси. Включва 
софтуера, хардуера, комуникационните 
мрежи и техническата експертиза, за да 
се контролират и подобряват оператив-
ните процеси.

Информационно-ориентираната рамка 
може да се използва като метрика от ръ-

ководителите, за да определят нивото на 
информационна зрялост на своите звена. 
След анализ на всеки един от показате-
лите на трите области – хора, процеси 
и технологии, може ясно да се установи 
къде са допуснатите пропуски и да се пла-
нират инициативи за тяхното отстраня-
ване.

   
1 Kameran, K., R. Kuin. Diagnostika i promyana na or-

ganizatsionnata kultura. Sofia: Klasika i stil, 2012.
2 Xu, M. Managing Strategic Intelligence: Techniques 

and Technologies. IGI Global, 2007, pp. 6-7.

3 Marchand, Donald, William J. Kettinger, John  

D. Rollins. Information Orientation The Link to Business 

Performance. Oxford University Press, 2001.
4 Ibidem.
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Пакистанският синдром  
на тероризма
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Резюме: Статията разглежда обстановката за сигурността в Пакистан през 2015 г., пери-
од, който много силно е повлиян от дейността на местните терористични организации, различ-
ните бунтовнически и сепаратистки групи, борещи се за отделяне на територии и провинции 
от състава на страната. Материалът се базира на общия брой терористични атаки, проведени 
от тези групи, преследващи идеологически, политически и чисто религиозни цели, както и влия-
нието на тяхната дейност върху целия сектор за сигурност на Пакистан. В този контекст са 
посочени превантивни и активни мероприятия, осъществени през 2015 г. от държавното и воен-
ното ръководство на Пакистан за намаляване и премахване на терористичната заплаха. Ста-
тията е опит да бъдат показани новите моменти, свързани с влиянието на идеите на „Ислямска 
държава“ върху дейността на някои от най-активно действащите пакистански терористични 
организации.*
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Miroslav Mirchev. THE PAKISTANI SYNDROME OF TERRORISM

Abstract: The article has been viewed the security situation in Pakistan in 2015, which in that period was 
very heavily influenced by the activity of the local terrorist organizations, various rebel and separatist groups 
fighting for the separation of territories and provinces on the composition of that country. The material is 
based on the total number of terrorist attacks and pursued by these groups ideological, political and purely 
religious purposes, and their impact on the entire security sector in Pakistan. In this context has been showed 
the preventive and active measures taken in 2015 by the Pakistani government and military leadership to 
reduce and eliminate the terrorist threat. Last but not least the article was an attempt to make and to set part 
the new aspects related with the influence of the ideas of “Islamic State” on the resistance of some of the 
most active Pakistani terrorist organizations. 
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След проведената през лятото на 2007 г.  
операция срещу студентите ис-

лямисти, барикадирали се в Червената 
джамия (Lal Masjid) в Исламабад, и създа-
ването през декември същата година на 
Движението на пакистанските талибани 
– ДПТ (Tehreek-e-Taliban Pakistan) обста-
новката за сигурност в Пакистан придо-
бива ново измерение и навлиза в спирала, 
от която повече от девет години стра-
ната не може да излезе. Синдром е гръцка 
дума, означаваща струпване или съвкуп-
ност от признаци, явления и симптоми, 
свързани с болестно състояние и проявя-
ващи се едновременно. Липсата на зако-
нодателна база и твърда воля от страна 
на управляващите за борба с тероризма, 
на програми за адаптиране и реинтегри-
ране на терористите към пакистанското 
общество, голямото разнообразие на идеи 
и идеологически платформи на пакистан-
ските терористични организации – от 
налагането на нормите на Шериата и 
превръщането на Пакистан в халифат до 
сепаратизъм, национализъм и сектант-
ство, изповядвани от различни етнорели-
гиозни слоеве и групи на пакистанското 
общество, които често дори не говорят и 
официалния език на страната, постепен-
но създават точно тази съвкупност от 
проблеми, формирали т.нар. „пакистански 
синдром на тероризма“. 

През цялата 2015 г. основно влияние 
върху обстановката за сигурност в Па-
кистан продължава да оказва дейността 
на терористични, националистически, 
бунтовнически и сектантски организации 
и групировки. Независимо че терористич-
ната активност е по-ниска в сравнение с 
2014 г., посочените организации извърш-
ват общо 625 терористични атаки в бли-
зо 76 района и области на страната, кое-
то се отчита от местните анализатори 
като намаление с около 48%. При тези 
атаки загиват 1069 души, а други 1443 са 
ранени. Увеличен е броят на загиналите 
пакистански граждани при провеждане на 

атентати от сектантски групировки, 
като за 2015 г. той е 272 души, което е 
приблизително със 7% повече в сравнение 
с 2014 г. По-голям в сравнение със същия 
период е броят на загиналите граждански 
лица – около 630 души, и на военнослужещи 
от службите за сигурност – 318 души, при 
провеждането на операции за неутрализи-
ране на терористични атаки от специал-
ните войскови подразделения и антите-
рористичните полицейски формирования. 
Сравнително висок е и броят на ранените 
цивилни пакистански граждани – 1075, и 
на военнослужещи от въоръжените сили и 
полицията – 351. По време на различните 
по мащаб и продължителност контрате-
рористични операции са убити 121 теро-
ристи, а само 17 са ранени.1

От общия брой терористични атаки 
близо 266 (42%) са насочени срещу воен-
нослужещи от въоръжените сили и пред-
ставители на полицията, техни конвои 
или контролно-пропускателни пунктове. 
Цели на приблизително 92 атентата са 
цивилни лица (15%). Около 41 терорис-
тични атаки (6%) са проведени срещу 
представители на различни политически 
партии и почти същият брой атента-
ти – 39, са извършени срещу племенни 
старейшини, подкрепящи мирния процес 
и участващи в преговори с федералното 
правителство на страната за решаване 
на съществуващите проблеми. Близо 63 
атентата (10%) са срещу членове на ши-
итските общности на хазарите, бохрите 
(Дауди бохра)*  и исмайлитите**,  както 
и срещу местата, където извършват 
религиозните си обеди. Цели на над 65 
терористични нападения (10%) са обек-
ти от държавната инфраструктура на 
Пакистан, като газопроводи, железопът-

* Шиитска секта, чиито последователи насе- 

ляват територията на Индия, Пакистан, Йемен и 

Източна Африка.

** Шиитска секта, чиито последователи живеят 

на територията на Иран, Ирак, Египет и Северна 

Африка.
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ни линии, водноелектрически централи 
и офиси на държавната администрация. 
Овен това терористични атаки са из-
вършени срещу служители от различни 
местни и чуждестранни неправител-
ствени и здравни организации, провежда-
щи имунизация срещу детски паралич (15 
атентата), образователни институции 
(14 антената), представители на раз-
лични средства за масова информация (14 
атентата) и членове на християнската 
общност в страната (3 атентата).

На фона на терористичната актив-
ност в Пакистан през 2015 г. не може да 
не се отбележи, че само 18 от атентати-
те са самоубийствени, като 6 от тях са 
на сектантска основа. С импровизирани 
взривни устройства са извършени 256 от 
атентатите и 288 – със стрелково оръ-
жие, при 27 са използвани ръчни гранати, 
а при 3 – минохвъргачки, 9 са саботажите. 

От атентатите през 2015 г. 359 
(57%) са организирани и осъществени от 
Движението на пакистанските талиба-
ни и гравитиращите около него по-малки 
групировки. Останалите са дело на па-
кистанските терористични групировки 
Jamaatul-Ahrar, Lashkar-e-Islam, Said Saja, 
Jundullah, както и на поддръжници на „Ис-
лямска държава“. При тези атентати гу-
бят живота си 580 души и са ранени около 
828. Националистическите групировки, 
действащи на територията на провинци-
ите Белуджистан и Синдх, извършват 208 
атентата, при които загиват 217 души и 
са ранени 330. Освен това 58 атентата 
са дело на различни сунитски и шиитски 
групировки, като убитите са 272 души, а 
ранените са 285. 

Цялостната картина на извършените 
през 2015 г. в Пакистан терористични 
атаки е показана на фигура 1.

Независимо от факта, че дейността 
на пакистанските терористични орга-

низации покрива територията на цялата 
страна, в някои нейни провинции и области 
тя е особено активна. Голямата част от 
атентатите са извършени в провинция 
Белуджистан, където при 218 атентата 
загиват 257 и са ранени 329 души. Най-за-
сегнатата част на Пакистан от теро-
ристичната дейност са Федерално-ад-
министративните племенни зони (ФАПЗ), 
където 268 души загубват живота си, а 
370 са ранени. Близо 251 души са убити в 
пакистанската провинция Синдх, като от 
тях 151 са в гр. Карачи и около 101 в други 
части на провинцията, при извършени 102 
атентата. В провинция Хайбер-Пахтун-
хва терористичните атаки са 125, при 
което са убити 206 души, а 268 са ране-
ни. Значително по-малко са атентатите 
в провинция Пенджаб – 24, три от тях са 
извършени във федералната столица Ис-
ламабад. Само 4 са атентатите в провин-
ция Гилгит-Балтистан.2 Разпределението 
на атентатите по провинции и области е 
посочено в таблица 1.

В отговор на тази терористична ак-
тивност през 2015 г. силите за сигурност 
и полицията провеждат 143 контратеро-
ристични операции (130 за 2014 г.) в 31 
области и региона на Пакистан. Близо 
59% от тях са на територията на облас- 
тите Северен Вазиристан и Хайбер на 
ФАПЗ и в Карачи. По време на тези опера-
ции загиват 1560 души, 1545 от които са 
определени като терористи, а само 15 са 
жертвите на силите за сигурност, ранени 
са 142 терористи, 22 военнослужещи (по-
лицаи) и 9 цивилни граждани. Отделно от 
това силите за сигурност и полицейските 
антитерористични части са въвлечени 
в над 153 въоръжени сблъсъка с различни 
терористични групировки, при които за-
гиват 556 души – 516 терористи, 37 слу-
жители на силите за сигурност и трима 
цивилни граждани.3 
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Фиг. 1. Терористични атентати в Пакистан през 2015 г.

Таблица 1

Терористични атентати на територията на Пакистан през 2015 г.

Провинция/област
Брой  

на атентатите
Убити Ранени

Хайбер-Пахтунхва 125 206 268

Белуджистан 218 257 329

ФАПЗ 149 268 370

Пенджаб 24 83 245

Карачи 85 150 80

Синдх (без Карачи) 17 101 131

Гилгит-Балтистан 4 0 15

Исламабад 3 4 5

Общо 625 1069 1443

През разглеждания период са извършени 
и 12 атаки с безпилотни летателни апарати 
(БЛА) за ликвидиране на бойци от различни-
те пакистански терористични организации 
– 9 в района на областта Северен Вазирис-
тан, 2 в областта Южен Вазиристан и 1 в 
областта Курам на Федерално-администра-
тивните племенни зони. Използвани са БЛА 

„Бурак“, произведени от пакистанския воен-
нопромишлен комплекс. Осъществени са 12 
удара от американски безпилотни летател-
ни апарати. Общият брой на ликвидираните 
с БЛА терористи е 74, а 17 са ранените. 

От началото на 2016 г. американски-
те БЛА извършват 4 атаки срещу пред-
полагаеми цели на различни терористични 
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организации, имащи бази на територията 
на Пакистан. При една от тях, проведена 
на 21 май 2016 г. в провинция Белуджис-
тан, е ликвидиран новият лидер на Дви-
жението „Талибан“ молла Ахтар Мансур. 
Повечето анализатори го определят като 
дясната ръка на молла Омар и силния чо-
век на Исламабад в Движението, който се 
ползва с репутацията на прагматик. Той 
оглавява Движението „Талибан“ в момент, 
когато бунтовниците започват трудни 
преговори за мир с правителството в Ка-
бул. Молла Мансур също като своя пред-
шественик е пущун. Прекарва голяма част 
от младежките си години в Пакистан, в 
лагерите за афганистански бежанци, къ-
дето е привлечен за сътрудничество от 
пакистанската Междуведомствена служ-
ба за разузнаване. През 90-те години на 
ХХ век, когато талибаните контролират 
по-голямата част от Афганистан, той 
е министър на гражданската авиация в 
тяхното правителство. Веднага след 
като поема ръководството на Движение-

то, молла Мансур се обявява против влия-
нието на „Ислямска държава“ в източните 
части на Афганистан и предупреждава 
водача на джихадистите Абу Бакр ал Баг- 
дади да не прави опити за установяване в 
Афганистан. 

През 2015 г. възникват 74 инцидента 
и престрелки при нелегално пресичане на 
пакистанската граница, 15 от които са на 
границата с Афганистан, 50 – с Индия, 9 – 
с Иран. По време на тези инциденти заги-
ват 77 души, от които 14 военнослужещи 
от силите за сигурност, 38 цивилни и 25 
терористи.

Сблъсъците и инцидентите на етниче-
ско и политическо противопоставяне в Па-
кистан през 2015 г. са 63, като най-много 
са в Карачи – 23. 

Общият брой на загиналите при теро-
ристични атаки през 2015 г. в Пакистан е 
3503, което е по-малко с близо 34% в срав-
нение с 2014 г. (табл. 2). От тях 2340 са 
представители на различни терористични 
групировки.

Таблица 2

Брой на загиналите при терористични атентати и операции на специалните  
сили в Пакистан през 2015 г.

Категории Убити Ранени

Граничен корпус 50 100

Терористи 2340 234

Цивилни граждани 778 1477

Полицаи 151 154

Военнослужещи  
от въоръжените сили

151 164

Военнослужещи от паравоенните  
формирования

23 21

Рейнджъри 10 17

Общо 3503 2167
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И през разглеждания период Движение-
то на пакистанските талибани продължа-
ва да бъде най-активно действащата на 
територията на Пакистан терористич-
на организация, играеща основна роля за 
вътрешната нестабилност на страната 
– извършва 212 от всичките атентати 
в Пакистан през 2015 г. То може да бъде 
разглеждано и като сърцевината на па-
кистанския синдром на тероризъм поради 
своята специфична и уникална роля, която 
има още от самото си създаване, не само 
поради пущунската си идентичност, но и 
поради изключително тясната си обвърза-
ност и зависимост от афганистанското 
Движение „Талибан“. 

Независимо от претърпените загуби по 
време на двете контратерористични опе-
рации – „Пътят на освобождението“ (2009 
– 2011) и „Война за оцеляване“ (започнала 
през 2014 г.), на пакистанските въоръ-
жени сили в областите Южен и Северен 
Вазиристан на Федерално-администра-
тивните племенни зони, ДПТ успява да се 
прегрупира и да изгради нови лагери на те-
риторията на Афганистан (близо до пакис-
танската граница), да запази своя боен по-
тенциал и да участва през 2015 г. не само 
в 15 въоръжени сблъсъка в района на обща-
та афганистанско-пакистанска граница, 
но и в атентати в някои от областите на 
ФАПЗ, в провинциите Хайбер-Пахтунхва, 
Синдх и Карачи. Движението организира 
убийствата на 11 влиятелни представи-
тели на пущунските комитети, борещи 
се за мирно уреждане на съществуващите 
проблеми и несподелящи идеологията на 
пакистанските талибани. Въоръжените 
му отряди предизвикват близо 50 малки и 
средни по мащаб въоръжени сблъсъка на 
територията на Пакистан, при което и от 
двете страни са дадени около 290 жертви. 

Макар че ръководителят на ДПТ молла 
Фазлуллах все още успява да налага воля-
та си и да го ръководи, от Движението се 
отцепва една група, нарекла се Jamaatul 
Ahrar, която не споделя възгледите му за 

водене на въоръжена съпротива срещу 
федералното правителство на Пакистан. 
Jamaatul Ahrar извършва 28 терористични 
атаки, като тази от декември 2015 г. в гр. 
Мардан, провинция Хайбер-Пахтунхва, сре-
щу офис на правителствената агенция 
NADRA (National Database and Registration 
Authority) се смята за най-кръвопролитна-
та през миналата година.4

През 2015 г. към ДПТ се присъединява 
терористичната групировка Армия на ис-
ляма (Lashkae-e-Islam), ръководена от Ман-
гал Бахр, като опит да бъдат обединени 
и помирени част от движенията и отря-
дите на пущунските племена, чиито цели 
са свързани с налагането на законите на 
Шериата на територията на Пакистан. 
Lashkae-e-Islam извършва близо 27 атен-
тата в областта Хайбер на ФАПЗ и в 
предградията на гр. Пешавар.

Не по-малко агресивна през периода е 
терористичната дейност на т.нар. мест-
ни талибани, действащи на територията 
на провинция Хайбер-Пахтунхва и Федерал-
но-административните племенни зони. Те 
организират и извършват 56 атентата, в 
които загиват 44 души – цивилни, военно-
служещи от силите за сигурност и полицаи. 

Сравнително активна през 2015 г. е и 
пакистанската терористична организа-
ция Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), извършила 33 
терористични атаки приоритетно в про-
винция Белуджистан и Карачи. Повечето 
пакистански анализатори отчитат обаче, 
че след ликвидирането на ръководителите 
є Малик Исхая и Гулам Расул тя губи част 
от бойния си потенциал и ограничава дей-
ността си.

Шиитската сектантска групировка 
Sipah-e-Mohammad Pakistan успява да про-
веде 19 терористични атаки основно в 
Карачи.

През 2015 г. остават активни нацио-
налистическите и сепаратистките дви-
жения, действащи на територията на 
провинция Белуджистан и борещи се за ней-
ното отделяне от Пакистан. Армията за 
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освобождение на Белуджистан (Balochistan 
Liberation Army – BLA) организира едни от 
най-жестоките и смъртоносни атентати 
на територията на провинцията. В гра-
довете Куета, Болан, Кеч, Хуздар и Кохлу 
са извършени 88 терористични нападения. 
Нов момент в дейността на BLA е, че тя 
изнася част от своята терористична ак-
тивност на териториите на провинциите 
Синдх и Пенджаб.

През 2015 г. от структурите на BLA се 
отделя малка група начело с Мехран Мари, 
която създава организацията Обединена 
армия на Белуджистан (United Baloch Army 
– UBA), която за много кратко време успя-
ва да проведе 5 атентата на територия-
та на Белуджистан. 

Белуджистанската републиканска ар-
мия (Baloch Republican Army – BRA) остава 
основният генератор на нестабилност в 
градовете Дера Бугти, Насирабад, Дера 
Мурад Дамали, Бархан и Лоралай, извърш-
вайки 43 терористични атентата.

Независимо от намалените оператив-
ни възможности вследствие на вътрешни-
те борби за власт между Джавед Менгал 
и част от ръководството на сепаратист-
ката групировка Белуджистанска армия 
(Lashkar-e-Balochistan – LB) LB организира 
и провежда през изминалата година 23 
атентата на територията на провинция 
Белуджистан. 

След ликвидирането на ръководителя на 
Фронта за освобождение на Белуджистан 
(Balochistan Liberations Front – BLF) повечето 
местни анализатори очакват тази сепара-
тистка групировка да ограничи терорис-
тичната си активност, което не се случва. 
Напротив, BLF активизира дейността си и 
извършва 38 атентата най-вече в южните 
области на провинция Белуджистан, което 
се дължи основно на добре създадената и 
ефективно действаща нова организацион-
на структура. Атаките на BLF са насочени 
срещу офиси на провинциалната и федерал-
ната администрация в градовете Аваран, 
Панджур, Уашук, Турбат и Гуадар.

Сравнително ограничена през 2015 г. 
е дейността на най-активно действаща-
та на територията на провинция Синдх 
сепаратистка организация Фронт за ос-
вобождение на Синдх (Sindhu Desh Libration 
Front – SDLF). Ръководената от Дарйа Хан 
Мари нелегална организация провежда 6 
терористични атаки, цели на две от кои-
то са ръководители на политически пар-
тии, развиващи дейност на територията 
на провинцията, както и атентати срещу 
транспортната инфраструктура, сграда-
та на провинциалното министерство на 
вътрешните работи и обири на банки.

Една от най-характерните черти в 
дейността на пакистанските терорис-
тични организации през 2015 г. е, че част 
от тях и преди всичко ДПТ пренася почти 
цялата си инфраструктура от областите 
на ФАПЗ, където оперира безнаказано, на 
територията на Афганистан. Освен това 
в Пакистан се появяват нови терористич-
ни групи, повлияни преди всичко от идеоло-
гията на „Ислямска държава“. Независимо 
че са малки и нямат оперативни възмож-
ности и капацитет, през 2015 г. извърш-
ват 3 терористични атаки. 

През изминалата година в страната за-
почва да действа новата терористична ор-
ганизация Ал Кайда на Индийския субконти-
нент (Al-Qaeda in Indian Subcontinent – AQIS), 
която успява да привлече представители на 
малки пакистански терористични групи. В 
края на годината осъществява първото си 
нападение, свързано с отвличане за откуп 
на сина на бившия министър-председател 
на Пакистан Йосуф Реза Гилани.

В провинция Белуджистан също се поя-
вяват две нови сепаратистки организации 
– Младите тигри на Белуджистан (Young 
Baloch Tigers – YBT) и Републиканска гвардия 
на Белуджистан (Baloch Republican Guards – 
BRG), които успяват да организират по един 
атентат на територията на провинцията.

През 2015 г. в Пакистан се ражда нов 
„феномен на тероризма“, определен като 
неидентифицирани терористи. Според 
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местните анализатори това са малки те-
рористични и националистически групи, 
които не формулират целите на своята 
борба, не поемат и не поставят полити-
чески искания при извършваните от тях 
атентати. Независимо от това подобни 

групи са извършили 20 терористични ата-
ки през изминалата година.

Общият брой на жертвите, загинали 
по време на атентатите през 2015 г. на 
територията на Пакистан, е показан в 
таблица 3.

Таблица 3

Брой на загиналите от атентати, отговорността за които е поета  
от посочените терористични организации

Организации

Б
ел

уд
ж

ис
т

ан

Ф
АП

З

Ха
йб

ер
-

П
ах

т
ун

хв
а

П
ен

дж
аб

К
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и

С
ин

дх

И
сл
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аб

ад

Ги
лг

ит
-

Б
ал

т
ис

т
ан

О
бщ

о

ДПТ 4 92 57 3 54 – – 2 212
BLA 80 – – 2 – 6 – – 88
Местни талибани – 2 53 1 – – – – 56
BRA 43 – – – – – – – 43
BLF 38 – – – – – – – 38
LeJ 12 1 4 3 12 1 – – 33
LeI – 25 2 – – – – – 27
Jamaatul
Ahrar

– 21 2 5 – – – – 28

LB 23 – – – – – – – 23
Неидентифицирани 
терористи

3  2 5 4 4 – 2 20

Sipah-e-Mohammad
Pakistan 

– – 4 1 12 – 2 – 19

SDLF – – – – 1 5 – – 6
UBA 5 – – – – – – – 5
Jundullah 1 – – – 1 1 1 – 4
Tehreek-e-Taliban 
Balochistan

4 – – – – – – – 4

TTP Sajna group – 4 – – – – – – 4
Забранени  
терористични групи

– 1 – 2 – – – – 3

Терористични групи, 
подкрепящи ИД

– 1 – 2  – – – – 3

Националистически  
групировки

3 – – – – – – – 3

Сектантски
групировки

– – 1 – 1 – – – 2

BRG 1 – – – – – – – 1
Lashkar-e-Jhangvi Al-
Aalmi

– 1 – – – – – – 1

Tawheedul Islam – 1 – – – – – – 1
YBT 1 – – – – – – – 1
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На фона на посочената терористична 
активност и нестабилността в сектора 
за сигурност на Пакистан е важно да бъ-
дат разгледани и анализирани действията 
на държавното и военното ръководство 
на страната за неутрализирани или поне 
ограничаване на терористичната актив-
ност. По време на проведените през 2015 г.  
контратерористични операции на тери-
торията на Пакистан от пакистанските 
въоръжени сили и силите за сигурност са 
ликвидирани близо 2061 пакистански те-
рористи и сепаратисти. Предотвратени 
са 76 атентата, като в повечето от тях 
са използвани импровизирани взривни ус-
тройства.

През изминалата година пакистан-
ските въоръжени сили продължават про-
веждането на контратерористичната 
операция „Война за оцеляване“ на те-
риторията на Северен Вазиристан. По 
официални данни на Министерството 
на отбраната на Пакистан и Министер-
ството на вътрешните работи до нача-
лото на декември 2015 г. в тази област 
са ликвидирани 3400 терористи, включи-
телно чужденци, и са разрушени 837 те-
хни лагери и логистични бази. Смята се, 
че вследствие на успешно проведените 
бойни действия голяма част от терорис-
тичните организации, водещи операции 
в Северен Вазиристан, се прехвърлят в 
други области на страната – южните 
части на провинция Пенджаб, областта 
Суат на провинция Хайбер-Пахтунхва, 
Карачи, Афганистан и областта Хайбер 
на Федерално-административните пле-
менни зони. Това налага в началото на 
март 2015 г. в област Хайбер да започ-
не нова контратерористична операция 
под названието „Хайбер II“, чиито цели са 
прочистване на областта и приоритет-
но на долината Тирах от представители 
на терористичните организации Lashkar-
e-Islam и Jamaatul Ahrar. 

През 2015 г. силите за сигурност про-
веждат 143 операции срещу представите-

ли на терористични, националистически и 
сектантски организации преди всичко на 
територията на ФАПЗ, провинциите Бе-
луджистан и Хайбер-Пахтунхва, както и 
в Карачи. Във ФАПЗ общият брой на опе-
рациите е 75, като те са основно в об-
ластите Северен Вазиристан и Хайбер. 
В Белуджистан са проведени 31 операции 
главно срещу националистически и сепа-
ратистки групировки. В Карачи специал-
ните части организират 26 операции, на 
територията на Хайбер-Пахтунхва – 6, а 
в провинция Пенджаб – 5. Освен тези опе-
рации през изминалата година силите за 
сигурност са въвлечени и в близо 153 въ-
оръжени сблъсъка с терористични органи-
зации, които атакуват техни бази, казар-
мени райони или контролно-пропускателни 
пунктове.5 

На територията на Пакистан през 
2015 г. са арестувани общо 2455 теро-
ристи и членове на различни националис-
тически или сектантски организации. От 
тях 1021 са от ДПТ или местните тали-
бански групировки, 113 са свързани с „Ис-
лямска държава“, а 17 са членове на „Ал 
Кайда“. Броят на арестуваните членове на 
националистически или сектантски групи-
ровки основно в провинция Белуджистан е 
746. Арестите са извършени в рамките на 
438 операции за претърсване и обезвреж-
дане на подривни елементи.

Независимо от мащабната пропаганда, 
проведена от пакистанските СМИ относ-
но прилагането на приетия през 2014 г.  
Национален план за действие*, то не дава 
реални резултати и не ограничава съ-
ществено терористичната активност 
на територията на страната. През изми-
налата година правителството прави 15 
поправки в Плана. Те обаче не се оказват 
достатъчно ефективни и дават повод на 
федералния министър-председател Науаз 

* Планът е своеобразна програма за борба с 

тероризма на ръководеното от Науаз Шариф и 

доминирано от неговата партия „Пакистанска 

мюсюлманска лига – Науаз“ правителство.
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Шариф през септември 2015 г. да подложи 
на критика реалното изпълнение на вклю-
чените в него мерки за решаване на не-
търпящите отлагане проблеми в сектора 
за сигурност на Пакистан.

Като цяло матрицата на вътрешна-
та сигурност на Пакистан през 2015 г. 
има следната структура – три силно за-
сегнати от терористичната активност 
провинции, определени като критични ре-
гиони, различни по характер заплахи от 
страна на местните терористични орга-
низации, посочени като критични заплахи, 
отговорът на държавата и липсващите 
връзки, способни, ако не ликвидират, поне 
да ограничат последиците от тази теро-
ристична дейност (фиг. 2).

В същото време федералното прави-
телство на Пакистан в тясна коорди-
нация с провинциалните правителства 
предприема редица други мерки за борба 
с тероризма. На 12 декември 2015 г. ми-
нистърът на вътрешните работи Чаудри 
Нисар обявява, че е започнало изгражда-
нето на Единен разузнавателен център 
за събиране на данни, свързани с теро-
ристичната активност, и координиране 
действията на специалните служби в 
борбата им с тероризма на територия-
та на Пакистан. Той трябва да започне да 
работи през лятото на 2016 г. В Карачи 
приключва успешно третият специализи-
ран курс, организиран от Антитерорис-
тичния център на Пакистан за обучение 
на кадри за полицията на провинция Гил-
гит-Балтистан, Военноморските сили, 
Корпуса „Рейнджъри“ и Сухопътните сили, 
в който участват 405 военнослужещи. В 
провинция Пенджаб е изграден специали-
зиран затвор само за терористи или лица, 
заподозрени в терористична дейност. 
Провинциалното правителство на Синдх 
одобрява закон и започва създаването на 
свои антитерористични сили. За анти-
терористичните сили на провинция Белу-
джистан са отпуснати нови 400 места, 
18 от които са заети от жени. Федерал-

ното правителство одобрява и въвежда 
в страната нова система за биометрич-
но разпознаване и разчитане на данни, 
с която до средата на април 2016 г. са 
открити около 25 млн. фалшиви и неиден-
тифицирани самоличности, които са бло-
кирани.6 

Основните предизвикателства в бор-
бата с тероризма към държавното и во-
енното ръководство на Пакистан през 
2016 г. се свързват с реалната опасност 
от навлизане на идеите на „Ислямска дър-
жава“ в страната. Отчита се, че това е 
действителна и пряка заплаха за страна-
та. През изминалата година са регистри-
рани два официални случая на подкрепа на 
„Ислямска държава“ на територията на 
Пакистан. Първият е в Карачи, където са 
арестувани около 20 радикално настрое-
ни местни жители, осъществили контакт 
по интернет с нейни представители. Те 
са арестувани при опита им да отидат в 
Сирия, за да се присъединят към терори-
стите. Вторият е свързан с разбиването 
на спяща клетка на „Ислямска държава“, 
изградена на територията на провинция 
Синдх от местни жители. Според повече-
то пакистански анализатори е възможно 
и в други провинции да са изградени по-
добни структури. Основание за това е и 
фактът, че в края на 2015 г. в гр. Сиалкот 
са арестувани няколко семейства, върна-
ли се от Сирия и разпространяващи иде-
ите на „Ислямска държава“. Основният 
извод, който се прави, е, че влиянието є в 
Пакистан бавно, но сигурно се разширява 
и възприема от местните и чуждестран-
ните терористични групировки, действа-
щи на територията на страната, което 
най-вероятно ще придаде ново значение 
на пакистанския синдром на тероризма. 
За основен проводник на идеите на „Ис-
лямска държава“ в Пакистан се смята Ис-
лямското движение на Узбекистан, чиито 
тренировъчни лагери и логистични бази 
се намират във Федерално-администра-
тивните племенни зони.
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Фиг. 2. Матрица на вътрешната сигурност в Пакистан през 2015 г.

Другото основно предизвикателство 
в сектора за сигурност е свързано с ук-
репването и увеличаването на оператив-
ните възможности на структурите на „Ал 
Кайда“, намиращи се на територията на 
страната. Създаването на новата струк-
тура на тази международна терористич-
на организация, наречена „Ал Кайда на 
Индийския субконтинент“, все повече за-
почва да предизвиква безпокойство както 
сред държавното и военното ръководство 
на Пакистан, така и сред международна-
та общност и преди всичко в САЩ. Под 
ръководството на своя лидер Асим Умар 
„Ал Кайда на Индийския субконтинент“ 
успява за сравнително кратко време да 
привлече част от опитните бойци на ДПТ, 

които са разочаровани от действията на 
молла Фазлуллах, и значително да увеличи 
възможностите си за провеждане на те-
рористични атаки в Пакистан, а също и в 
региона на Централна и Южна Азия.

Като сериозна опасност през насто-
ящата година се отчита увеличаването 
с около 7% на жертвите на сектантско 
насилие в резултат на активността на 
сектантските терористични групировки, 
както и невъзможността да бъде решен 
проблемът с ограничаване броя и дейност-
та на религиозните училища в страната 
(медресета).

Макар че като цяло пакистанският 
синдром на тероризма може да бъде оп-
ределен като вътрешен за държавата, 
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налице са всички условия в близко бъдеще 
той да се превърне и в проблем на между-
народната система за сигурност. Основ-
ните предпоставки за това са свързани 
с популярността на идеите на „Ислямска 
държава“ в Пакистан и разширяващата се 
дейност на „Ал Кайда“ и Ислямското дви-
жение на Узбекистан, чиито основни бази 
са на територията на тази южноазиат-
ска държава. 

Продължаващата подкрепа на ДПТ и 
гравитиращите около него пущунски те-
рористични групировки за афганистанско-

то Движение „Талибан“ също застрашава 
регионалната обстановка за сигурност.

Всичко това налага трайната тен-
денция разузнавателните и контрара- 
зузнавателните служби на НАТО и Евро-
пейския съюз постоянно и внимателно да 
следят обстановката и задълбочено да 
анализират всяка проява на тероризъм в 
Пакистан, както и да се вземат бързи и 
адекватни мерки за ограничаване на те-
рористичната активност особено ако е 
свързана с подкрепа от страна на „Ислям-
ска държава“ и „Ал Кайда“.
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Petko Dimov, Zhivko Zhelev. ANALYSIS OF JOINT OPERATION OF RUSSIAN 
ARMED FORCES IN SYRIA 

Аbstract: The report offers an analysis of preparing forces forming the groups, conducting operation and 
achieving goals in a joint military operation by Russian forces in Syria.

Key words: joint operation, Syria.

Военната операция на руските въоръ-
жени сили в Сирия е значимо воен-

но-политическо събитие с важни реги-
онални и глобални последствия. Това е 
първата широкомащабна военна опера-
ция на Русия извън границите на бившия 
СССР. На 30 септември 2015 г. Военно-
въздушните сили (ВВС) на Руската феде-
рация създават ударна авиационна група 
във военната база „Хмеймим“, провинция 
Латакия. Използвайки ефективно елемен-
та изненада, в нея са дислоцирани бом-
бардировачи, щурмови самолети и верто-
лети, прикривани от изтребители, както 
и формирования от Морската пехота и 
Въздушнодесантните войски за охрана 
на базата.

Цели на операцията

Като стратегически цели на операци-
ята могат да се определят недопускане 
смяна на режима в Сирия и външна намеса 
в страната, предотвратяване плановете 
на Вашингтон за изолация на Москва и до-
казване на Русия като надежден съюзник. 
Освен това президентът Путин косвено 
посочва, че една от целите е да се прове-
рят съвременните руски оръжия и военна 
техника в реални условия, както и да се 
съхрани незасегната руската военна база 
в Средиземно море.

За постигането на стратегическите 
цели в първите седмици на операцията са 
унищожени инфраструктурни обекти и ка-
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налите за доставки, за да бъдат принудени 
терористите да прекратят мащабните 
си настъпателни действия и да преминат 
към действия на по-малки групи. По-късно 
авиоударите са насочени по военни обек-
ти, като складове с оръжия, боеприпаси 
и гориво-смазочни материали, свързочни 
възли, командни пунктове и други обекти 
на „Ислямска държава“ и „Фронт ан Нусра“. 
С цел спиране приходите на „Ислямска 
държава“ само за първите два месеца са 
поразени 32 комплекса за производство на 
петрол, 11 рафинерии, 23 петролни помпе-
ни станции. Унищожени са много конвои и 
цистерни за превоз на петрол.

Според началника на Главна оперативна 
дирекция на Генералния щаб генерал-лей-
тенант Сергей Рудской основните транс-
портни маршрути за износ на петрол от 
Сирия са през Ирак и Турция, поради което 
Турция е обвинена в незаконна търговия с 
„Ислямска държава“. По данни на Минис-
терството на отбраната на Руската фе-
дерация основните маршрути за износ на 
нефт са три:

● Западен – от нефтеното поле в ра-
йона на Рака се превозва с автомобили, 
предимно вечер, през район, контролиран 
от „Ислямска държава“, към Северозапад-
на Сирия. Коридорът излиза от страната 
през населения пункт Азаз (Сирия), минава 
през Рейнхал (Турция) и стига до турските 
пристанища в Средиземно море Дертйол и 
Искендерун.

● Северен – от нефтеното поле в райо-
на на Дейр ез Зор до турския нефтопрера-
ботващ завод в гр. Батман.

● Източен – от северозападните ра-
йони на Ирак през сирийската терито-
рия (гр. Таван и Захо) до турския населен 
пункт Джизре.

Върнат е контролът от правителство-
то над трите най-големи газови полета, 
които са източник на значителни приходи 
за терористите. Според Русия годишният 
доход на „Ислямска държава“ от незаконна 
продажба на петрол е около 2 милиарда до-

лара. В резултат на действията на въоръ-
жените сили той е намален с 50%.

Представители на сирийската опози-
ция, ЕС, НАТО, САЩ, Турция, Катар и Са-
удитска Арабия смятат, че основната 
част от ударите са насочени срещу опо-
зиционните сили, противостоящи на пра-
вителството на Башар Асад.1

Подготовка  
на операцията

На 26 август 2015 г. правителствата 
на Руската федерация и Сирийската араб-
ска република сключват договор за разпо-
лагане на авиационна група от руските 
въоръжени сили на сирийска територия, в 
резултат на което започва модернизиране 
на 720-ия пункт за материално-техниче-
ско осигуряване на Военноморския флот 
(ВМФ) на Русия, разположен в сирийското 
пристанище Тартус.

Пристанище Тартус е опорен пункт, 
създаден за поддържане на Средиземно-
морската ескадра още през 1971 г., кой-
то след разпадането на Съветския съюз 
не осъществява почти никаква дейност. 
Със започване на гражданската война в 
Сирия обаче през 2011 г. значението му е 
преосмислено и в него все по-често се за-
белязват руски транспортни и десантни 
кораби. В същото време според „Ройтерс“ 
важна роля за създаването на авиобаза 
„Хмеймим“ изиграва тайната визита в 
Москва на генерал-майор Касим Сулейма-
ни, който ръководи бригадата „Ал Кудс“ 
– външнополитическото звено на Револю-
ционната гвардия в Иран.2 

По данни на „Блумбърг“ основните 
действащи лица за иницииране на военна-
та операция са министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу, секретарят на Съвета 
по безопасност Николай Патрушев и на-
чалникът на администрацията на прези-
дента Сергей Иванов. Предлогът е офици-
ално поисканата помощ от президента на 
Сирия Башар Асад.3
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На 30 септември 2015 г. Федерално-
то събрание на Руската федерация дава 
съгласие за използване на въоръжените 
є сили в Сирия. Прието е ВВС да окажат 
поддръжка на Сухопътните войски на Си-
рия, без провеждане на сухоземна опера-
ция. Президентът Путин определя основ-
ната задача на руската военна операция 
в Сирия – стабилизиране на законната 
власт в страната. За командир на силите 
е назначен генерал-полковник Александър 
Дворников, който впоследствие получава 
званието „Герой на Русия“.

Сформиране  
на групировките

За провеждане на съвместната воен-
на операция в Сирия е развърната ударна 
авиационна група на ВВС в база „Хмей-
мим“. Според изявлението на представи-
теля на Министерството на отбраната 
на Руската федерация Игор Конашенков 
тя първоначално включва 50 самолета и 
вертолета. Чрез спътникова фотография 
са идентифицирани по 12 фронтови бом-
бардировача Су-24М и щурмови самолета 
Су-25СМ, 6 бомбардировача Су-34, 4 из-
требителя Су-30СМ и вертолети Ми-24 и 
Ми-8. На 17 ноември са привлечени още 25 
самолета на Командването на далечната 
авиация и още 8 Су-34 и 4 Су-24СМ.

За охрана и отбрана на авиобазата са 
разположени подразделения на морската 
пехота от 810-а отделна бригада на Чер-
номорския флот, базирана в Севастопол. 
По-късно охраната и комендантско-регу-
лировъчната служба са поети от органи-
те на Военната полиция на Руската фе-
дерация.

В операцията участват две групи от 
Силите за специални операции и военно-
служещи от 7-а десантно-щурмова диви-
зия на Въздушнодесантните войски (ВДВ). 
Освен това в сирийската армия действа 
група руски военни съветници. По данни на 
агенция „Стратфор“ в база „Хмеймим“ се 

намират 7 танка Т-90, артилерия и броне-
транспортьори БТР-80.

Военноморската групировка се състои 
от ракетния крайцер „Москва“ и страже-
вите кораби „Ладный“, „Пытливый“ и „Смет-
ливый“, десантни кораби и спомагателни 
съдове. На 7 октомври за бойните дейст-
вия по време на операцията са привлечени 
4 бойни кораба на Каспийската флотилия 
– стражевият кораб „Дагестан“ и малки-
те ракетни кораби „Град Свияжск“, „Углич“ 
и „Великий Устюг“, подводницата „Ростов 
на Дон“ от Черноморския флот. 

До 20 ноември 2015 г. задействаните 
сили на въздушната групировка са 69 са-
молета, на морската групировка – 10 кора-
ба, 6 от които са в Средиземно море.4

Създадена е съвместна система за 
ПВО, осигуряваща охраната на военни и 
стратегически важни граждански обек-
ти, включително Летище Латакия. В 
състава на ПВО системата влизат ком-
плексът „Панцир-С1“, системата за РЕБ 
„Красуха-4“ и сирийските зенитноракетни 
системи „Бук-М2Э“ и С-200. Противовъз-
душната отбрана е усилена с ракетния 
крайцер „Москва“, разполагащ със система 
за ПВО „Форт“, който заема крайбрежния 
район на Латакия, и възможностите на ко-
рабите в оперативното съединение на Во-
енноморския флот. До 25 ноември в авио- 
база „Хмеймим“ е разположена и зенитно-
ракетна система С-400.

За подобряване мотивацията на воен-
нослужещите на 30 ноември президентът 
Путин предлага на правителството да 
вземе решение участвалите в операцията 
в Сирия военнослужещи да получат ста-
тут на ветерани от войните.5

При започване на операцията противни-
ковата групировка се състои от повече от 
60 000 души, които владеят около 70% от 
територията на страната, включително 
големите градове Идлиб, Палмира, Рака, и 
контролират повечето от предградията 
на Хомс и Дамаск. Това са предимно теро-
ристични организации от наемници и бан-
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ди, като „Ислямска държава в Ирак и Леван-
та“ (ИДИЛ), „Фронт ан Нусра“ от състава 
на „Ал Кайда“ и други. До началото на опера-
цията те провеждат мащабна офанзива в 
провинция Латакия, като се подготвят да 
завземат град Алепо и да контролират клю-
човия маршрут Дамаск – Алепо, свързващ 
южната и северната част на страната.

Провеждане  
на операцията

Първият авиоудар на сирийска терито-
рия е нанесен на 30 септември 2015 г., като 
за една седмица руските самолети поразя-
ват 112 обекта. За периода 30 септември 
– 30 октомври авиогрупата има 1391 изли-
тания и унищожава 1623 обекта на против-
ника. До края на 2015 г. са извършени 5240 
излитания, от които 145 са на стратегиче-
ската авиация и ракетни удари.

Картата на авиоударите показва, че в 
началото на операцията руските удари са 
съсредоточени на северозапад, около гра-
довете Хомс и Хама, където са опозицион-
ните сили на „Фронт ан Нусра“, докато 
авиоударите на западната коалиция са на 
североизток, близо до Турция и Ирак.

До края на 2015 г. руската авиация 
подпомага настъплението на сирийската 
армия по няколко фронта в Северозападна 
Сирия, западно от Алепо, Хомс и провинция 
Латакия. В началото на 2016 г. настъпле-
нието се пренася източно от Алепо, Дейр 
ез Зор, Рака и Палмира, в резултат на кое-
то правителството си връща контрола 
над централната част на страната, ос-
новните пътни артерии и излаза на Сре-
диземно море.

Далечната авиация осъществява уда-
ри, без да е базирана на територията на 
Сирия. Свръхзвуковите бомбардировачи 
Ту-23М3 излитат от района на Северен 
Кавказ и поразяват цели в Рака и Дейр ез 
Зор. Ту-95МС и ракетоносните Ту-160 из-
стрелват крилати ракети по цели в Сирия 
от иранското въздушно пространство.

В тази операция за първи път се из-
ползват крилати ракети Х-101 – Каспий-
ската флотилия осъществява 44 пуска на 
крилати ракети с морско базиране „Кали-
бър“ от акваторията на Каспийско море, 
които унищожават 18 цели на територия-
та на Сирия. На 8 декември се провежда 
ракетен удар от подводницата „Ростов на 
Дон“ в Средиземно море, като крилатите 
ракети се изстрелват от подводно поло-
жение. На 3 януари 2016 г. ракетният край-
цер „Москва“ е сменен от гвардейския ра-
кетен крайцер „Варяг“. За боевете в Сирия 
е привлечен и големият противолодъчен 
кораб „Вицеадмирал Кулаков“. До 22 януа-
ри 2016 г. ударната авиация има над 6000 
бойни излитания.

В интервю за „Российская газета“ ко-
мандирът на руския контингент в Сирия 
генерал-полковник Александър Дворников 
казва, че в основата на успеха на военна-
та операция срещу терористите е коор-
динираната работа на руската авиация 
от въздуха, насочвана от местни военни 
формирования по земя. Въпреки това има 
данни, че за някои по-отдалечени райони са 
използвани руски специални части.

За да подобрят способностите на си-
рийската армия, в рамките на военнотех-
ническото сътрудничество са є предоста-
вени модерни оръжия и военно оборудване 
за комуникации и разузнаване. В средата 
на декември сирийските въоръжени сили 
получават партида танкове Т-90, оборуд-
вани с инфрачервени прицелни комплекси 
и устройства за наблюдение на темпера-
турата, което значително повишава бой-
ната им ефективност. В тяхна помощ на 
разположение са военни съветници, кои-
то участват в планирането на бойните 
действия и подготовката на правител-
ствените войски, кюрдски и други групи.

Под предлог за разширяване изследва-
нето на Космоса руските ВВС извеждат 
в орбита над територията на Сирия 10 
спътника с цел да се контролира терито-
рията є. Това са картографският спътник 
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„Леопард-М“, радиоретранслатори „Хар-
пун“, спътници за електронна война „Ло-
тус-С“ и др. Няма данни за точния брой на 
използваните безпилотни летателни апа-
рати (БЛА) или роботизирани средства, 
но в печата се съобщава за две загуби на 
БЛА – Т23 „Елерон“ и „Орлан-10“, в района на 
Алепо през октомври.6 Известно е, че по 
време на операциите за насочване на са-
молетите усилено са използвани дронове 
като „Орел“ и „Нар“. За защитата на база 
„Хмеймим“ е монтирана модерна радарна 
станция за откриване на малки цели. Ос-
вен това руските формирования използ-
ват роботите „Платформа-М“ и „Арго“.

Специфична особеност на инженерно-
то осигуряване на операцията е, че в хода 
на бойните действия се налага формиране 
на два екипа за разминиране на истори-
чески паметници. Привлечени са сапьори 
от Международния център за разминиране 
със задача да спасят историческите па-
метници в района на Палмира, които за-
почват работа на 27 март. Екипите раз-
полагат с роботи за разминиране „Уран-6“ 
и прочистват над 8500 здания, разположе-
ни на 825 хектара в града, обезвреждат 
около 18 000 импровизирани взривни ус-
тройства. Разминирането приключва на  
5 май 2016 г. с концерт на руски симфо-
ничен оркестър в същия древен амфитеа-
тър, в който ИДИЛ обезглавява заложници.

Логистичната поддръжка на сирий-
ската армия по време на операцията е 
прикрита под формата на хуманитарна 
помощ. През януари 2016 г. Русия доста-
вя 22 тона хуманитарна помощ на няколко 
сирийски града, а в средата на февруари 
сирийски военен транспортен самолет с 
подкрепата на руски Су-30 спуска 50 тона 
хуманитарна помощ на жителите на обса-
дения от бунтовници град Дейр ез Зор. То-
варът е закрепен на специална платформа 
и хвърлен с парашут от 4 км височина в 
контролирана от правителството зона.

Снабдяването на войските се извършва 
основно с въздушен и морски транспорт, 

като за цялата операция в продължение на 
5 месеца са направени около 640 самолет-
ни рейса и 80 рейса на морския транспорт.

Използвани са съвременни модулни кон-
струкции, позволяващи буквално за дни да 
се развърне в база „Хмеймим“ всичко не-
обходимо за инфраструктурното обслуж-
ване, като жилищни и административни 
сгради, столови, бани и др.

Приключването на операцията е обя-
вено със заповед на Владимир Путин за 
изтегляне на основната част от руската 
групировка в Сирия, смятано от 15 март 
2016 г. Успоредно с това в съобщенията 
се отбелязва, че морската база в Тартус и 
авиационната база „Хмеймим“ ще продъл-
жат да функционират.

Интересно е, че въпреки започналото 
изтегляне на 18 март генерал-лейтенант 
Сергей Рудской заявява: „Русия ще про-
дължи ударите срещу терористичните 
групировки на „Ислямска държава“ в Сирия 
поради сухоземната контраофанзива на 
сирийската армия“. Той посочва, че руска-
та авиация се ангажира да прави до 25 из-
литания на ден за подпомагане на сирий-
ската армия. От 20 до 30 март руските 
самолети имат 131 излитания в подкрепа 
на действията в Палмира.

Според информация на телевизионния 
канал Russia 24 в Сирия са оставени са-
молети Су-24, Су-25 и Су-34 и вертоле-
ти Ми-24 и Ми-35. На 28 март 2016 г. е 
обявено, че всички планирани за връщане 
руски самолети са се върнали от Сирия, 
но едновременно с оттеглянето им там 
са изпратени най-новите руски вертолети 
Ми-28N и Ка-52.

Бойни загуби

На 24 ноември 2015 г. е свален само-
лет Су-24М от турски изтребител F-16 
в района на турско-сирийската граница. 
Командирът на екипажа подполковник Олег 
Пешков загива. Провежда се разузнавател-
но-спасителна операция за другия член на 



Анализ на съвместната операция...

63

екипажа. В резултат на обстрела от зе-
мята е унищожен вертолет Ми-8, извърш-
ващ спасителната операция, при което 
загива един морски пехотинец.

Освен тези жертви още двама летци 
губят живота си поради повреден верто-
лет, а преди това един технически специа-
лист се самоубива. С гибелта на съветник 
на сирийската армия и двама офицери от 
Силите за специални операции, които на-
сочват огъня на авиацията, общите загу-
би са 8 души. Има данни за загинали аген-
ти, подготвени от Центъра за специално 
назначение и действащи в агентурна мре-
жа в Сирия и „Ислямска държава“.

Известните от медиите технически 
загуби са един самолет Су-24, вертолет 
Ми-8 и катастрофиралият Ми-28.

Според руския министър на отбраната 
Сергей Шойгу руските войски унищожават 
над 2000 противникови бойци в Сирия, от 
които 17 командири. По данни на Сирийска-
та обсерватория за правата на човека в 
резултат на руските действия са убити 
повече от 1100 бойци на „Ислямска държа-
ва“ и повече от 1400 бойци на други бун-
товнически групи. Съобщава се и за голям 
брой цивилни загуби. Според същата орга-
низация руската авиация е използвала неуп-
равляеми снаряди в гъстонаселени райони, 
както и касетъчни бомби. Има обвинения, 
че съвместно със сирийската армия са 
разрушени болница и други цивилни обекти, 
за което руските власти отричат. Това 
показва проблеми с целеуказването и из-
ползването на високоточно оръжие.

Организация  
на взаимодействието  

с други страни

Военната операция изисква координи-
ране и организиране на взаимодействието 
със страните от региона. Русия, Сирия, 
Иран и Ирак съгласуват действията си 
чрез разположения в Багдад Международен 
координационен център за борба с „Ислям-

ска държава“, огласен на 29 септември 
2015 г. По информация на Министерство-
то на отбраната на Руската федерация 
всички удари се съгласуват от Центъра 
и се нанасят след проведено въздушно ра- 
зузнаване и уточняване на данните, полу-
чени от щаба на сирийската армия, коя-
то допълнително координира и прикрива 
действията по суша.

Дипломатическите усилия за подго-
товка на операцията започват много 
по-рано в изключително сложна геополи-
тическа обстановка, в която са намесе-
ни много играчи с различни цели и мотиви. 
Това се дължи на безспорния факт, че вой-
ната в Сирия директно влияе върху между-
народните енергийни потоци – тя е тран-
зитна територия на енергоресурси от 
Иракски Кюрдистан, Арабския полуостров 
и Персийския залив (Катар, Йемен, Кувейт, 
ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Иран, Ирак, 
Бахрейн). Освен това Сирия затваря край-
брежието, където се предполага, че има 
огромни запаси от газ.

През юли 2010 г. тексаската компания 
„Нобъл Енерджи“ открива за Израел нахо-
дището „Левиатан“, а малко преди това 
израелската икономика се сдобива с друго 
находище – „Тамар“. Оказва се, че двете 
находища са част от цяла система от за-
лежи в т.нар. „басейн Левант“, чийто ре-
сурсен потенциал се изчислява на 3,5 три-
лиона куб. метра природен газ, както и на 
най-малко 1,7 милиарда барела нефт. Това 
би могло да направи от Израел системен 
доставчик на енергоресурси за европей-
ския пазар.

Факт е, че войната в Сирия е с мълча-
ливото неучастие на Израел. Интересите 
на САЩ, сунитските монархии и Турция (за 
транзитни коридори към Европа) се съчета-
ват с интересите за свалянето на Башар 
Асад, който е препятствие за транзитния 
поток. Поради тази причина Вашингтон 
предлага да се създаде международна коа-
лиция под егидата на САЩ (както в Афга-
нистан и Ирак), за да може да контролира 
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ударите и поставянето на целите. Руска-
та федерация отказва предложението да 
се присъедини към действащата коалиция, 
ръководена от САЩ, под предлог, че е без 
мандат на ООН. По думите на външния ми-
нистър на Русия Сергей Лавров тази коа-
лиция не е „създадена съвсем в съответ-
ствие с международното право“.

За целите на руската военна операция 
руското ръководство заявява, че като про-
грама минимум се стреми да избегне не-
разбиране с коалицията, а като максимум 
– постигане на сътрудничество за ефек-
тивна борба с терористичните групиров-
ки. Поради влошените военни контакти на 
Русия със САЩ след събитията в Украйна 
и Крим се налагат преговори между двама-
та президенти Путин и Обама, които въз-
становяват частично отношенията на 
двете страни след 28 септември 2015 г.  
с цел избягване на конфликти и създава-
не на затруднения един на друг в Сирия. 
Стига се до съгласие и на 20 октомври е 
подписан Меморандум за безопасни полети 
над Сирия. Документът регламентира по-
летите на самолети и безпилотни лета-
телни апарати, каналите за свръзка меж-
ду американските и руските военни сили 
и взаимодействието при кризисна ситуа-
ция, но не предвижда координирани военни 
удари. Определено е минимално допустимо 
разстояние на самолети на САЩ и Русия 
във видимия обхват от 10 – 20 мили.

На 23 октомври външният министър 
Лавров съобщава, че е създаден механизъм 
за координиране действията на руските и 
йорданските военни, както и на Военно-
въздушните сили на Израел и Военновъз-
душните сили на Русия в Сирия.

От съседните на Сирия страни про-
блем има единствено с Турция. Според 
турските власти в периода 3 – 10 октом-
ври се наблюдават 13 опасни сближавания 
в района на турско-сирийската граница от 
страна на руската военна авиация. Поради 
това на 6 октомври Турция предлага на 
Русия да създадат работна група за съгла-

сувани действия в Сирия. На 17 октомври 
турският министър-председател Ахмет 
Давутоглу заявява, че турските въоръже-
ни сили ще свалят всеки самолет, нарушил 
въздушното пространство на страната. 
На 20 октомври се организира телефонна 
линия между Русия и Турция по въпросите 
за предотвратяване на въздушни инциден-
ти в небето над Сирия, но на 24 ноември, 
след инцидента със сваления руски само-
лет, контактите са прекратени.

Създаването на тази сложна обстанов-
ка е резултат от регионалните амбиции 
на Турция като самостоятелен политиче-
ски играч. До събитията в Сирия турски-
ят президент Реджеп Ердоган успява да 
изгради модел на поведение, основан на су-
веренитета и баланса в международните 
отношения. Кризата в Сирия обаче рязко 
променя всичко и натрупаният през го-
дините политически капитал на турския 
президент е изразходван поради почти ис-
теричната външнополитическа страте-
гия, породена от кюрдския проблем.

В интервю за „Атлантико“ високопоста-
веният офицер от френското разузнаване 
Ален Родие твърди следното: „Във връзка с 
бежанския поток Анкара обеща да затво-
ри границата със Сирия, което трябва да 
спре кислорода на „Ислямска държава“, а 
вместо това те се опитват да създадат 
буферна зона на запад от Ефрат“7. Нали-
чието на такава зона ще раздели на две 
части зараждащия се Сирийски Кюрдис-
тан. Официално заявеното е, че там ще се 
изгради лагер за бежанци, които в дадения 
момент в Турция са почти три милиона. 
Истинската цел обаче е формиране на ти-
лова база за „умерените“ опозиционни дви-
жения за сваляне на режима на Башар Асад. 
САЩ смятат, че с провеждането на руски-
те авиоудари ще бъде унищожена „умере-
ната опозиция“, което се потвърждава със 
създаването от руските въоръжени сили 
на т.нар. „зона за блокиран достъп“.

Руската федерация също има своите 
интереси в Сирия и Близкия изток. От ре-
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зултатите на руската военна операция 
в Сирия зависи дали Русия ще бъде въз-
приемана като равнопоставена световна 
сила, или ще продължи да бъде приемана 
само като регионална сила. Външната 
политика на Русия цели чрез сирийската 
война да превърне страната в глобален 
лидер. Аналитиците от „Стратфор“ пи-
шат: „Русия прави опит да бъде глобален 
лидер, който може да поема отговорност 
и да гледа САЩ директно в лицето“.

Военната операция в Сирия твърдо 
показва това, а реакцията на САЩ го 
потвърждава. Русия извършва едностран-
ни действия без САЩ и НАТО, които ще я 
отведат на масата за преговори за регу-
лиране на сирийския конфликт, след което 
ситуацията ще способства за постигане 
на сериозни резултати и по отношение на 
конфликта в Украйна.

На 23 февруари 2016 г. Министерство-
то на отбраната на Руската федерация 
откри на територията на авиобаза „Хмей-
мим“ Координационен център за помирение 
на враждуващите страни на територия-
та на Сирийската арабска република. В 
него работят над 60 офицери, разделени в 
следните групи: анализ и планиране; пре-
говори; споразумения и сътрудничество с 
чуждестранни организации; информация за 
поддръжка; предоставяне хуманитарна по-
мощ на сирийското население. Мисията на 
Центъра е да насърчи процеса на прегово-
рите за помирение и прекратяване на огъ-
ня между правителството на Башар Асад 
и противостоящите страни с изключение 
на „Ислямска държава“ и „Фронт ан Нусра“. 
Най-активни в процеса на помирение са 
провинциите Хама и Хомс.

Финансиране  
на операцията

В чисто технически план операцията е 
проведена блестящо и без значителни фи-
нансови разходи за Москва – официалните 
данни за стойността на операцията са 

засекретени. Според изказване на минис-
тър-председателя Дмитрий Медведев те 
напълно се вписват в бюджета на военно-
то министерство.

Повечето експерти смятат, че е не-
възможно точно да се определят разхо-
дите за операцията, но са съгласни, че 
те са незначителни за военния бюджет 
– по-точно около 1% от бюджета на ми-
нистерството. В края на 2015 г. анализа-
торите на Пентагона определят операци-
ята като успешна и отбелязват, че Русия 
може да провежда операции в Сирия с това 
ниво на напрежение в продължение на мно-
го години и без никакви значителни финан-
сови затруднения.

На 17 март 2016 г. президентът Путин 
официално заяви, че за военната операция 
са изразходвани 33 милиарда рубли, които 
първоначално са включени в бюджета на 
Министерството на отбраната за про-
веждане на учения и бойна подготовка. 
Според него разходите са били необходими 
и оправдани. Експертите смятат, че ще 
са необходими още 10 милиарда рубли за 
попълване на запасите и ремонт.

Оценката на „Джейнс информейшън 
груп“ е, че възможните максимални разходи 
на Русия са от 2,3 до 4 милиарда долара, 
което не включва стойността на крилати-
те ракети. Според „Рос Бизнес Консултинг“ 
един пуск на такава ракета е от 20 до 60 
милиона долара. Освен това през 2015 г. 
руското правителство отпуска 2 милиона 
долара за хуманитарна помощ за Сирия.8

Според американската корпорация HIS 
Inc. разходите на Русия за операцията в 
Сирия са 10 пъти по-ниски от тези на САЩ 
за поддръжка на аналогичен контингент в 
Афганистан. В сравнение със стойността 
на американската операция „Непоколебима 
решителност” в Сирия полетите на руска-
та бойна авиация са пет пъти по-евтини 
от полетите на американската.

По мнение на логистичните експерти 
сравнително ниските разходи за военната 
операция се обясняват със снабдяването 
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на военния контингент по море, невисоки-
те заплати на военнослужещите, ниските 
медицински разходи, компактното разпо-
ложение на контингента, използването на 
боеприпаси с изтичащ срок на годност, 
както и плащането на горивото от Сирия.

Оръжейните специалисти твърдят, че 
въпреки направените разходи Русия може 
да спечели много повече само от потен-
циалните експортни договори за доставка 
на въоръжение, изпробвано в Сирия, които 
могат да достигнат 6 – 7 милиарда дола-
ра. През декември Алжир прави заявка за 
12 бомбардировача СУ-32 и 40 вертолета 
Ми-28Н. Водят се преговори и за най-малко 
10 изтребителя Су-35. Те представляват 
интерес и за Индонезия, Виетнам и Па-
кистан. Египет желае да купи 46 машини 
Ка-52 „Алигатор“ до 2017 г., а Ирак и Иран 
се интересуват от танка Т-90, особено 
след появата на видео, разпространено в 
интернет, показващо надеждната защита 
на машината от удар с американския про-
тивотанков ракетен комплекс TOW. Сау-
дитска Арабия и Индия преговарят за ПВО 
системата C-400.

Дипломатически усилия  
след операцията

Краят на руската военна операция в 
Сирия изненадва повечето експерти и по-
литици както в Русия, така и извън нея. 
Внезапното прекратяване предизвиква дис-
кусия доколко са изпълнени поставените 
военни и политически цели, но в същото 
време започват засилени опити за решава-
не на конфликта по пътя на дипломацията.9

Решението за оттегляне на войските е 
взето две седмици след влизането в сила 
на прекратяването на огъня в Сирия. Путин 
възлага на руския външен министър Лавров 
да се засили участието на Русия в органи-
зирането на мирния процес в Сирия. Лавров, 
от своя страна, съобщава, че операцията 
на Военновъздушните сили е допринесла за 
създаването на условия за диалог.

Взетото решение съвпада с възобновя-
ването на преговорите в Женева. Трябва 
да се отбележи, че Русия успява да анга-
жира Иран да преговаря на страната на 
Москва и да участва в разговорите на 30 
октомври и 14 ноември 2015 г. във Виена, 
което създава подходящи условия за рабо-
та на делегациите на сирийското прави-
телство и опозицията, които да започнат 
преговори в Женева.10

Участниците принципно са съгласни да 
бъде създаден преходен управляващ орган 
и да се изготви нова конституция. Според 
„пътната карта”, приета във Виена, този 
процес трябва да отнеме около 18 месе-
ца. Страните обаче отново не стигат до 
споразумение и разговорите забуксуват. 
Ситуацията се променя значително след 
сключването на споразумението за прими-
рие, което е договорено по инициатива на 
Русия и Съединените щати. То не се при-
лага към „Ислямска държава“, „Фронт ан 
Нусра“ и няколко други формации, признати 
като терористични от Съвета за сигур-
ност на ООН.

Един от възможните бъдещи варианти 
е разделянето на териториите на Сирия 
и Ирак на няколко самостоятелни зони: 
кюрдска, шиитска, сунитска и алевитска. 
Сирийските кюрди дори обявяват създава-
нето на федерален район в зоната, която 
е под техен контрол в северната част на 
Сирия. Това не е одобрено от правител-
ството на Сирия, което защитава суве-
ренитета на държавата.

Още на 10 септември 2015 г. директо-
рът на Разузнавателното управление към 
Министерството на отбраната на САЩ 
генерал-лейтенант Винсент Стюарт за-
явява, че в бъдеще Сирия вероятно ще се 
раздели на две или три части. Той подчер-
тава, че кюрдите няма повече да бъдат в 
обсега на правителството на Ирак, т.е. 
ще имат независим Кюрдистан. Един неза-
висим Иракски Кюрдистан обаче ще започ-
не да привлича турските кюрди, което ще 
създаде огромни неприятности на Турция. 
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От друга страна, САЩ се притесняват, че 
Русия може да започне да контролира ре-
гиона на Близкия изток, ако Сирия остане 
под ръководството на Башар Асад. Това ги 
кара да търсят регионални партньори, ка-
къвто би могла да бъде една нова кюрдска 
държава с основна част иракските кюрди, 
които са проамерикански настроени. Тур-
ция е другият потенциално ефективен 
партньор в Сирия, само че тя е играч със 
свои стратегически интереси и няма как 
да бъде подизпълнител. Проблемът е, че 
играта с кюрдите в сирийския конфликт 
взриви вътрешната обстановка в Турция.

По-оптимистичният сценарий за реша-
ване на конфликта е да се заложи на прин-
ципа на взаимодействието и по-точно на 
взаимно съгласувани действия въз основа 
на преговори между САЩ и Русия, от една 
страна, и между Иран и Саудитска Арабия, 
от друга – нещо, което звучи почти аб-
сурдно, особено за последните две държа-
ви, имайки предвид борбата за лидерство 
на религиозно-политическа основа между 
тях. За целта между посочените косвени 
участници в сирийския конфликт трябва 
да бъде постигнато единомислие за съд-
бата на президента Башар Асад и кои си-
рийски групировки да бъдат смятани за 
терористични. Средствата за постигане 
на тази цел са проявата на гъвкавост и 
разширяването на пространството за по-
литически диалог.

Въпреки всички съществуващи про-
тиворечия между Руската федерация и 
държавите от западната коалиция взаи-
модействието и бъдещите действия са не-
избежни. Свидетелство за това е визита-
та в Москва на 15 декември на държавния 
секретар на САЩ Джон Кери и съвместна-
та декларация от 24 декември на президен-
та на Русия Владимир Путин и премиера на 
Индия Нарендра Моди в подкрепа на суве-
ренитета, единството и териториалната 
цялост на Сирийската арабска република.

До голяма степен благодарение на ре-
шителните действия на Руската федера-
ция в момента Сирия остава суверенна 
държава, която има същите права, какви-
то имат и останалите страни, членки на 
ООН. Днес дори противниците на прези-
дента Башар Асад признават, че той няма 
реална алтернатива, т.е. споделят пози-
цията на Русия.

Военната операция в Сирия започва 
след официалната молба за помощ срещу 
„Ислямска държава“ на сирийския прези-
дент Башар Асад в Москва. Операцията 
продължава 5 месеца и 14 дни и може да 
се определи като успешна съвместна опе-
рация на руските въоръжени сили, в резул-
тат на което е дадена възможност на си-
рийските правителствени сили да спрат 
териториалното разширяване на теро-
ристичните групи и да започнат офанзива 
в провинциите Хама, Идлиб и Алепо.
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Основи на експедиционните 
способности

бригаден генерал Пламен Богданов 

Резюме: Разгледани и анализирани са възгледите за експедиционни сили и експедиционни опера-
ции от края на ХХ и началото на ХХI век и разбиранията за понятието „оперативни способности“. 
Обоснована е дефиницията на понятието „експедиционни способности”. 

Ключови думи: експедиционни операции, експедиционни сили, експедиционни способности, екс-
педиционен модел, способност, оперативни способности.

Plamen Bogdanov.  EXPEDITIONARY CAPABILITIES FUNDAMENTALS

Abstract: Views on expeditionary forces and expeditionary operations at the end of 20th and beginning 
of 21st century and understanding of the term “operational capabilities” are considered and analyzed in the 
paper. It is grounded and propounded a definition of the term “expeditionary capabilities”.

Key words: expeditionary operations, expeditionary forces, expeditionary capabilities, expeditionary 
model, capability, operational capabilities. 

В епохата на глобализация географски 
отдалечените заплахи могат да бъдат 

толкова сериозни, колкото и заплахите в 
непосредствена близост. Понастоящем 
терористични и престъпни групировки са 
в състояние да действат в целия свят – 
дейността им в Централна или Югоизточ-
на Азия може да се превърне в заплаха за 
европейските държави или техните граж-
дани. Затова в Европейската стратегия 
за сигурност1 е посочено, че в контекста 
на новите заплахи първата отбранителна 
линия често ще бъде извън европейските 
граници. 

Новите заплахи имат динамичен ха-
рактер. С времето рискът от някои от 
тях нараства, което налага готовност 
за действие, преди да се изправим пред 
кризисна ситуация. Концепцията „прекале-
но рано“ не се отнася за предотвратява-

нето на конфликти и предотвратяването 
на заплахи.

Кризите и конфликтите извън граници-
те на страните членки и поддържането на 
готовност за справяне с тях са във фоку-
са и на НАТО. Те могат да представляват 
пряка заплаха за сигурността на населе-
нието и територията на страните – член-
ки на Алианса. Затова НАТО се ангажира, 
където е възможно и когато е необходимо, 
с предотвратяване и управление на кризи, 
стабилизиране на постконфликтни ситу-
ации и подкрепа на възстановяването2. За 
да действа ефективно в целия спектър на 
управлението на кризи, Алиансът продъл-
жава да развива доктрините и военните 
способности за провеждане на експеди-
ционни операции, включително операции за 
противодействие на бунтовническа дей-
ност, стабилизиране и възстановяване.

КАМПАНИИ И ОПЕРАЦИИ
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Развитието на способности за реаги-
ране при неочаквани кризисни ситуации в 
съвременната среда за сигурност, където 
събития в една част на света бързо нами-
рат отражение в друга, е регламентирано 
и в национални стратегически документи, 
като Стратегията за национална сигур-
ност и Бялата книга за отбраната и въ-
оръжените сили. В Стратегията е посоче-
но, че в бъдеще могат да възникнат нови 
конфликти и кризисни ситуации в различни 
части на света, което ще налага риско-
вете и заплахите за националната сигур-
ност и интересите на Република България 
да бъдат посрещани извън територията 
на страната като част от съюзните 
усилия в рамките на НАТО и Европейския 
съюз (ЕС)3. В Бялата книга за отбраната 
и въоръжените сили е определена ролята 
на въоръжените сили – да допринасят за 
защита на националните интереси, заед-
но с войските на съюзниците да възпират 
и побеждават евентуалните противници, 
да задържат заплахите далеч от граници-
те на страната и да допринасят за запаз-
ване на международния мир и сигурност4. 

Способностите за посрещане на ри-
сковете и заплахите за националната си-
гурност извън територията на страната 
са тясно свързани с понятията „експеди-
ционна операция“ и „експедиционни спо-
собности“. За да се анализира тяхната 
същност, е необходимо да бъде пояснено 
значението на понятията „експедицион-
ност“ и „експедиция“. Внимателният пре-
глед показва, че и двете не са дефинирани 
и не се използват в документи на НАТО. 
Не се срещат и в българските национални 
концептуални и доктринални документи, 
затова търсим значението на тези поня-
тия в американски документи.

В американския речник на военни и 
свързани термини експедиция означава 
„военна операция на въоръжени сили за 
постигане на определена цел в чужда дър-
жава“, а експедиционните сили са „въоръ-
жени сили, организирани за постигане на 

определена цел в чужда държава“5. Посоче-
ните определения се отнасят за всички 
видове въоръжени сили на САЩ, но истори-
чески „експедиционният“ фокус е най-близо 
до мисията и идентичността на Корпуса 
на морската пехота на САЩ, който има 
доктрина по този въпрос. В нея експеди-
ционните операции и сили се разглеждат 
като осигуряващи националните интереси 
и националната сигурност и като необхо-
димост за отговор при криза: „Отговорът 
при криза изисква пълния спектър военни 
способности, включително способността 
за насилствено навлизане – използване на 
военни сили срещу организирана въоръже-
на съпротива. Националният интерес из-
исква експедиционни сили за отговор при 
криза, целенасочено организирани, подгот-
вени, оборудвани и развръщани за прилага-
нето на военна мощ извън собствената 
територия. Поради непредвидимостта на 
потенциалните кризи такива сили трябва 
да имат широк обхват от способности 
(…). Такива сили – за бърз отговор и мно-
гоцелеви, трябва да се поддържат в непре-
къснато състояние на готовност, готови 
за бързо развръщане както по въздух, така 
и по море и способни да се приспособят 
към широката гама на оперативната сре-
да в кратки срокове“6. С други думи, експе-
диционните сили на американската морска 
пехота не са само организирани сили за 
постигане на определена цел в чужда дър-
жава. Това потвърждава и генерал Джеймс 
Джонс като командващ на морската пе-
хота: „[експедиционните сили са] умели и 
гъвкави сили, организирани за постигане 
на широк обхват от военни цели в чужда 
държава или регион. Такива сили трябва да 
са способни за бързо развръщане, навли-
зане в определения район с насилствени 
средства, да се поддържат за голям пери-
од от време, да се оттеглят бързо и да 
се реорганизират бързо за изпълнение на 
следващи мисии“7.

Докато Корпусът на морската пехота 
на САЩ е видът въоръжени сили с най-го-
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леми претенции да бъдат експедиционни 
сили в разгледания смисъл, Военновъздуш-
ните сили (ВВС) и Сухопътните войски 
на САЩ също се превръщат в по-експе-
диционни в отговор на новите условия на 
операциите след края на Студената война. 
Най-важното от тези условия е необходи-
мостта от участие в различни по своята 
същност операции, често с непредвидим 
характер, с по-високо оперативно темпо 
от това по време на  Студената война, с 
по-малки сили, базирани основно в Северна 
Америка, но развръщани почти навсякъде 
по света. 

Военновъздушните сили на САЩ из-
питват тези условия през 90-те години 
на миналия век и установяват, че е труд-
но да се организират и поддържат такива 
операции за всеки отделен случай. Труд-
ностите, срещнати по време на Операция 
„Бдителен воин“ (Vigilant Warrior) – развръ-
щане на изтребители и бомбардировачи в 
Персийския залив за противодействие на 
придвижване на иракски военни сили срещу 
Кувейт през 1994 г., довеждат до създава-
нето на четири въздушно-космически екс-
педиционни сили – Aerospace Expeditionary 
Forces (AEF I до IV)* с което да се отгово-
ри по-добре на нуждите на Централното 
командване от въздушна мощ в района на 
Залива в периода 1995 – 1997 г.8 Опитът 
от тези първоначални четири AEF, както 
и от други операции, довежда до разширя-
ването на експедиционните сили във ВВС 
като цяло под формата на Експедиционни 
въздушно-космически сили (Expeditionary 
Aerospace Force – EAF), представени през 
1998 г. и реализирани от 2000 г. В рамките 
на Експедиционните въздушно-космически 
сили са създадени 10 пакета от сили във 
ВВС на САЩ, отново наречени Въздуш-
но-космически експедиционни сили (AEF), 
всеки с избрани способности, съответ-

* Първите четири AEF в действителност са 

били въздушни (air) експедиционни сили. Терминът 

въздушни по-късно е сменен с въздушно-космически 

(airspace).

стващи на спектъра на операциите. Тези 
10 AEF са включени в 15-месечен график, 
по време на който две от тях са развърна-
ти (или в готовност за развръщане) за пе-
риод от 90 дни, а останалите осем AEF се 
завръщат от развръщане (или отстъпват 
от период на готовност за развръщане), 
или водят нормална подготовка и участ-
ват в учения, или завършват подготовка-
та си, за да бъдат една от следващите 
две AEF за развръщане (или в готовност 
за развръщане). Когато елементи на AEF 
участват в експедиционна операция с 
елементите за командване и управление 
и за поддръжка, те се наричат Въздуш-
но-космически експедиционни оперативни 
сили (Aerospace Expeditionary Task Force – 
ASETF) и в зависимост от мисията могат 
да бъдат организирани в експедиционни 
криле, експедиционни групи, експедиционни 
ескадрили или други експедиционни еле-
менти под ниво ескадрила9.

Въздушно-космическите експедицион-
ни сили не са установено формирование, 
а по-скоро пакет от географски разпре-
делени военновъздушни формирования, 
готови за развръщане. По идея те могат 
да включват до 175 самолета. В голяма 
степен AEF са предназначени да облекчат 
проблема с оперативното темпо (и с въз-
становяването на участващия личен със-
тав), изпитан от американските ВВС през 
90-те години на ХХ век, чрез постоянен и 
предсказуем график за развръщане на лич-
ния състав и по-добра интеграция на ВВС 
на Резервните сили (Air Reserve Forces) и 
ВВС на Националната гвардия (Air National 
Guard) в експедиционни сили. Въпреки 
това AEF не включват много от необхо-
димите сили и средства, които често се 
използват в експедиционни операции, като 
платформи за командване и управление и 
за разузнаване и наблюдение от въздуха, 
стратегически транспорт, бойно търсе-
не и спасяване и сили и средства за специ-
ални операции. Такива сили и средства се 
придават към елементи на AEF и така те 
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стават ASETF. Оттук следва, че най-чес-
то срещаните самолети от състава на 
AEF са изтребители за превъзходство 
във въздуха, изтребители-бомбардирова-
чи (включително самолети за подавяне на 
ПВО), бомбардировачи, танкери и средни и 
леки транспортни самолети.

Идеята за EAF/AEF е насочена към ос-
новното предизвикателство да бъдат екс-
педиционни сили, което означава да могат 
да реагират бързо на криза извън страна-
та чрез развръщане на военни формирова-
ния (често на стратегическа дистанция) 
и да поддържат темпото на такива опе-
рации през цялото време. В контекста на 
Корпуса на морската пехота на САЩ оба-
че експедиционните сили могат да се раз-
глеждат и като изискващи допълнителни 
способности, над необходимите за отго-
вор на основното, посочено вече предиз-
викателство. Тези допълнителни способ-
ности позволяват силите да достигнат 
зоната на операциите, преодолявайки 
противодействието на противостоящи-
те сили или при липсата на поддръжка от 
страна-домакин10.

Военновъздушните сили на САЩ пред-
ставят система, която частично решава 
експедиционни задачи чрез Оперативните 
сили за глобални удари (Global Strike Task 
Force – GSTF). Според генерал Джон Джъм-
пър концепцията GSTF е предназначена да 
„изрита вратата“, т.е. да осигури въздуш-
но-космически сили, способни да устано-
вяват и поддържат достъп до театъра 
на военните действия за съвместни, во-
енновъздушни, сухопътни и военноморски 
сили11. Концепцията разчита на ресурсите 
на AEF, високите технологии и способно-
стите на разузнаването и наблюдението. 

Този кратък преглед на смисъла на екс-
педиционните операции и сили в американ-
ските документи показва двата възмож-
ни аспекта за същността на понятията 
„експедиционност“ и „експедиционни спо-
собности“ – „базов експедиционен модел“ и 
„силен експедиционен модел“12.

Базовият експедиционен модел е свър-
зан със способността за бърз отговор на 
криза извън страната чрез развръщане 
(често на стратегическа дистанция) на 
военни сили, съответстващи на задача-
та, за провеждане на ограничена по време 
операция. 

Силният експедиционен модел надграж-
да базовия, като добавя групи от допъл-
нителни изисквания и може да бъде опре-
делен като способност за бърз отговор 
на криза извън страната чрез развръщане 
(често на стратегическа дистанция) на 
военни сили с широк обхват от способ-
ности, преодолявайки противодействието 
на противостоящите сили или при липса-
та на поддръжка от страна-домакин на 
театъра на военните действия.

В отговор на настоящите и бъдещите 
предизвикателства НАТО също изгражда 
способности за водене на експедиционни 
операции извън територията на Алианса, 
на големи разстояния, при възможно от-
съствие на сигурни линии на комуникации 
и на поддръжка от страна-домакин13. 

Експедиционната операция се определя 
като изпращане на военни сили през удъл-
жени линии на комуникации в отдалечена 
оперативна зона за постигането на спе-
цифична цел14. Тези операции изразяват 
способността на Алианса да развръща 
достатъчно сили, формирани специално за 
изпълнение на определени задачи, когато 
и където е необходимо. Експедиционните 
операции оказват влияние върху всички ас-
пекти на организацията, подготовката, 
въоръжението и оборудването на експеди-
ционните сили за водене на военни дейст-
вия в конкретните условия на района на 
мисията. Те са адаптивни по характер и 
изискват изграждането на експедиционни-
те сили на модулен принцип.

Според доктрините на някои от ос-
новните страни – членки на НАТО, екс-
педиционна операция е военна операция, 
провеждана от въоръжените сили за из-
пълнение на специфични задачи в чужда 
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страна15. Това предполага развръщането 
на сили в зоната на операцията и про-
дължителното осигуряване от отдале-
чени бази. Такава операция може да бъде 
не само настъпателна, но и хуманитарна 
или възпираща. За всяка отделна опера-
ция нейните състав, структура и обхват 
(наличието на военновъздушен или воен-
номорски компонент) зависят от типа на 
мисията и нейната специфика. Експеди-
ционната операция предполага още вре-
менно присъствие на войски, строго опре-
делени условия и ограничено осигуряване, 
но не означава малки по състав войски, а 
толкова, колкото са необходими за изпъл-
нението на задачите.

Експедиционната операция се определя 
и като способност на Алианса да развръ-
ща своевременно съответстващи на ми-
сията военни сили, където е необходимо, 
за провеждане на продължителни, отделни, 
непоследователни операции в зоната на 
операциите16. Съществена характерис-
тика на тези операции са използването на 
правилно подготвени, оборудвани и готови 
сили и необходимата им поддръжка на го-
лямо отдалечение от районите за посто-
янна дислокация.

Експедиционната операция може да се 
определи и като способност на НАТО да 
развръща определени сили (съответства-
щи на задачите), когато и където е необ-
ходимо извън границите на Алианса. В този 
случай експедиционните операции се раз-
глеждат като изпращане на необходими-
те войски на точното място и в точното 
време за постигането на определени цели.

Според някои автори експедиционните 
операции имат доктринален (маневрена 
война на стратегическо ниво), концепту-
ален (развитие на концепции, водещи до 
промени в доктрините) и физически ком-
понент17. физически компонент (по-малко 
средства, бързо развръщане, наличие на 
предни бази, подготвени подразделения, 
базирани на море командни платформи и 
др.). Експедиционните операции се осно-

вават на базирания на ефекта подход към 
операциите. Той интегрира в едно всич-
ки инструменти на силата (политически, 
икономически, гражданско-военни и во-
енни) за постигане на желания краен ре-
зултат от операцията (желаното крайно 
състояние на кризата) и повишава синер-
гичния ефект.

Към момента Алиансът може да про-
вежда експедиционни операции на базата 
основно на две концепции – за Многона-
ционалните съвместни оперативни сили 
(Combined Joint Task Force – CJTF) и за Си-
лите на НАТО за отговор (NATO Response 
Force – NRF). Концепцията за NRF е дораз-
вита от Плана на НАТО за готовност за 
действие (NATO’s Readiness Action Plan), 
утвърден на Срещата на върха на НАТО в 
Уелс през 2014 г. Една от мерките за адап-
тиране в плана предвижда подобряване 
способностите на NRF. То включва прес-
труктуриране на сухопътния компонент, 
който ще съдържа определен брой пакети 
от сили (със сухопътни, военновъздушни 
и военноморски формирования), способни 
да се активират в кратки срокове с цел 
осигуряване на бърз отговор на заплахи-
те. Част от преструктурирането пред-
ставлява създаване на нови сили за бързо 
реагиране (Съвместни оперативни сили с 
много висока готовност), наброяващи ня-
колко хиляди души от сухопътните войски, 
поддържани от военновъздушни,  военно-
морски и специални сили и способни да се 
развръщат в рамките на няколко дни.

Преди да разгледаме същността на 
понятието „експедиционни способности“, 
е необходимо да бъде изяснено значение-
то на понятието „способност“. Обикно-
вено способността се определя като въз-
можност за изпълняване на действие за 
постигане на определен ефект при опреде-
лени условия и в съответствие с приети 
стандарти18. 

Съгласно Доктрината за подготовка 
на въоръжените сили на Република Бълга-
рия способността се създава в рамките 
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на определена структура, която има орга-
низация, личен състав, въоръжение, мате-
риални средства и процедури, носещи тази 
способност19. При това разбиране за спо-
собността ясната връзка между отдел-
ните структурни елементи улеснява оп-
ределянето на недостига в изгражданите 
способности и избягването на дублиране.

Подготовката свързва елементите на 
способността в единна функционираща 
система с определени мисии и задачи за 
изпълнение на секторната политика „От-
бранителни способности“20. Основните 
усилия в процеса на подготовката на въ-
оръжените сили са насочени към поддър-
жането на наличните и изграждането на 
необходимите способности за изпълнение 
на поставените мисии и задачи. От дру-
га страна чрез способностите може да 
се определи като цяло ефективността на 
една военна структура. Това се извърш-
ва, като способностите се придобиват, 
реализират и оценяват от гледна точка 
на осемте императива на въоръжените 
сили: доктрини, структура, подготовка, 
материални средства, командване и упра-
вление, личен състав, инфраструктура и 
оперативна съвместимост.

Пряко свързано със способността е 
понятието оперативни способности. Те 
се разглеждат като способностите, кои-
то едно военно формирование трябва да 
притежава, за да изпълни поставените му 
мисии21. Изискванията към оперативните 
способности са доразвити и посочени в 
стандартите на силите, които са специ-
фични за всеки вид въоръжени сили. Има 
обаче и основни оперативни способности, 
общи за всички видове въоръжени сили, чи-
ето наличие определя успешното изпълне-
ние на задачите по време на операция22:

– навременна наличност на силите (спо-
собност за бързо предоставяне на силите);

– ефективно разузнаване;
– способност за развръщане и мобил-

ност;
– ефективно водене на бойни действия;

– ефективни командване, управление и 
комуникации (СЗ);

– способности за продължителна ло-
гистична поддръжка;

– способности за оцеляване и защита 
на силите.

Основните оперативни способности 
се изграждат в съответствие със стан-
дартите на НАТО по всички аспекти на 
структурата на силите. Те са заложени и 
като области, в които се приоритизират 
задачите на НАТО23. В национален план ос-
новните оперативни способности се раз-
глеждат като области, в които се дефини-
рат и групират военните способности24. 
Освен това като изключително важни 
цели за постигане се определят опера-
тивната съвместимост и гъвкавостта 
на експедиционните сили. 

Независимо че основните оперативни 
способности са взаимносвързани, взаим-
нозависими и се изграждат комплексно, 
най-голямо практическо значение имат 
своевременната наличност на силите 
(способността за бързо предоставяне на 
силите – за използване или ротиране на 
други сили) и способността за развръща-
не и мобилност.

Ако се върнем на понятието експеди-
ционни способности, ще установим, че се 
използва широко в съюзни и национални до-
кументи, без обаче да е точно дефинирано. 
Анализът на понятията експедиционност, 
експедиция, експедиционна операция, експе-
диционни сили, способност и оперативни 
способности дава възможност да се даде 
следното определение на експедиционните 
способности: количествено-качествени ха-
рактеристики, определящи възможности-
те на военните формирования да изпълнят 
поставените им задачи за развръщане и 
участие в многонационални операции извън 
територията на страната с незначителна 
или без поддръжка от страна-домакин. 

В заключение е необходимо  да се под-
чертае, че независимо от отсъствието на 
непосредствена военна заплаха за наша-
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та територия, в съответствие с Консти-
туцията на Република България и Вашинг-
тонския договор страната ни продължава 
да поддържа адекватен на рисковете и 
заплахите военен потенциал с отчитане 
на колективните способности на НАТО. 
Спецификата на международната среда 
за сигурност предопределя заплахите за 
националната сигурност да бъдат посре-
щани извън територията на страната, 
където се пораждат, преди всичко чрез 
участието с военни контингенти в меж-
дународни операции и мисии на ООН, НАТО 

и Европейския съюз. Ето защо изгражда-
нето и поддържането на способности за 
развръщане и участието на български 
въоръжени сили в експедиционни операции 
на НАТО и Европейския съюз следва да се 
разглеждат като пряк принос в защитата 
на националните интереси. Експедицион-
ните способности са привлекателни като 
цел, но тяхното постигане и поддържане 
може да бъде сериозно предизвикателство 
за всяка държава. Това налага те да се из-
граждат в рамките на заявените нива на 
амбиция.
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Фактори, влияещи върху 
потребностите от материални 

ресурси на авиационните 
формирования при експедиционни 

операции

Ивайло Ралев

Резюме: В разработката се разглежда значението на военната авиация за успеха на съвремен-
ните експедиционни операции на НАТО, причините за развръщането на военната авиация в предни 
оперативни бази и необходимостта от своевременно и точно определяне на потребностите от 
материални ресурси за ефективното осъществяване процеса на снабдяване на авиационните фор-
мирования в предните оперативни бази. След това са описани основните групи фактори, които 
влияят върху потребностите от материални ресурси при участие на авиационните формирования 
в експедиционни операции.

Ключови думи: военна авиация, експедиционна операция, снабдяване, предна оперативна база, 
потребност от материални ресурси.

Ivaylo Ralev. INFLUENCING FACTORS ON THE NEEDS OF MATERIAL 
RESOURCES IN THE AIR FORCE EXPEDITIONARY OPERATIONS

Abstract: The paper considers the military aviation importance for the success of the NATO expeditionary 
operations, the reasons for the military aviation deployment to forward operating bases and the necessity of 
timely and accurately determination of all resources needs for the effective unit’s supply at the forward 
operating bases. Next, the paper describes the main groups of factors that influence on the needs of material 
resources.

Key words: military aviation, air expeditionary operation, supply, forward operating base, needs of 
material resources.

Неутрализирането на съвременните 
рискове и заплахи налага участието 

на силите на НАТО в операции в отговор 
на кризи извън територията на Алианса 
(експедиционни операции). В Стратегиче-
ската концепция на НАТО от 2010 г. се по-
сочва, че: „Кризите и конфликтите отвъд 

границите на НАТО могат да представля-
ват директна заплаха за сигурността на 
населението и територията на страните 
членки на Алианса. Затова НАТО ще се ан-
гажира, където това е възможно и кога-
то е необходимо, с предотвратяването и 
управлението на кризи, стабилизирането 



Кампании и операции

76

на постконфликтни ситуации и подкре-
па на възстановяването.“ За целта НАТО 
създава сили за развръщане, степенувани 
по готовност, предназначени да бъдат 
гъвкави, оперативно съвместими и със 
способности за развръщане и логистична 
поддръжка на значителни разстояния от 
собствената територия.

Промените в стратегическите схва-
щания на НАТО доведоха до разширяване 
и на спектъра на мисиите и задачите на 
българските въоръжени сили, като недели-
ма част от силите на Алианса. Наред с из-
пълнението на задачите за гарантиране на 
националния суверенитет, независимост-
та и териториалната цялост на страна-
та, българските въоръжени сили изграж-
дат и поддържат способности за участие 
в съюзнически/коалиционни експедиционни 
операции извън територията на НАТО. В 
Плана за развитие на въоръжените сили до 
2020 г. е отразено националното ниво на 
амбиция за участие в такива операции.

Важно значение за успеха на съвремен-
ните експедиционни операции на НАТО има 
военната авиация със своите присъщи 
функции. Като инструмент на военната 
мощ военната авиация осигурява завою-
ване на въздушно превъзходство, осигу-
ряване на непосредствена авиационна 
поддръжка на другите видове въоръжени 
сили, въздушен транспорт, въздушно раз-
узнаване и изпълнение на други специални 
задачи, които са важни за постигането на 
крайните политически или военни цели на 
операциите.

Отдалечеността на зоните на експе-
диционните операции често налага ави-
ационните експедиционни формирования 
(АЕФ) да се развръщат в предни опера-
тивни бази (летища за развръщане) пора-
ди две основни причини:

● постоянната зависимост на авиа-
ционните формирования от оперативни 
бази (летища);

● преодоляване на ограниченията в об-
сега на действие на летателните апара-

ти и увеличаване на броя на самолетоиз-
литанията.

Формированията на всички видове въ-
оръжени сили са зависими от оператив-
ните си бази, но формата и размерът на 
тази зависимост е различна. Например 
военноморските формирования могат да 
се развърнат далеч от своите пунктове 
за постоянно базиране и да действат за 
определен период от време, използвайки 
наличните логистични способности на 
борда на корабите (техническа поддръж-
ка, хранене, медицинско осигуряване и 
т.н.). Сухопътните формирования дейст-
ват предимно извън техните пунктове 
за постоянно базиране. Те се развръщат 
и действат, като осигуряват със себе 
си значителна част от необходимите 
им логистични способности. За разлика 
от тях, авиационните формирования ви-
наги се нуждаят от оперативна база за 
започване на своите действия (полоси 
за излитане и кацане, сили и средства за 
предполетна подготовка на летателните 
апарати, оборудване за зареждане с гори-
ва и боеприпаси, системи за ръководство 
на въздушното движение, за навигационна 
и комуникационна поддръжка и други). Тази 
зависимост важи за всички летателни 
апарати, включително и за тези, излита-
щи и кацащи на къси разстояния – въпреки 
че се нуждаят от къси писти за излита-
не и кацане или не се нуждаят от такива, 
те са зависими от логистичните способ-
ности на земята. Дори за самолетите, 
намиращи се на самолетоносачи, може да 
се каже, че действат от оперативни бази, 
защото на тези кораби са осигурени необ-
ходимите логистични способности.

Следващата причина за развръщане на 
АЕФ в предни оперативни бази е свърза-
на с преодоляването на ограниченията в 
обсега на действие на летателните апа-
рати и увеличаване на броя на самолето-
излитанията. Към момента военновъздуш-
ните сили на повечето страни членки на 
НАТО разполагат с летателни апарати с 
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относително малък радиус на действие. 
Това налага при експедиционни операции 
АЕФ да се пребазират в предни оператив-
ни бази, които се намират близо до или в 
зоната на операцията, на отдалечение до 
няколко стотин километра от потенци-
алните цели за поразяване или от форми-
рованията, които ще бъдат поддържани. 
Някои съвременни изтребители могат да 
действат на големи разстояния, като на-
пример американските бомбардировачи по 
време на войната в Косово, но за осигуря-
ването на желания брой самолетоизлита-
ния за едно денонощие се налага осигуря-
ването на наземна логистична поддръжка 
в близост до зоната на операцията (пре-
зареждане с горива и боеприпаси).1

Опитът от развръщането на АЕФ в 
предни оперативни бази показва, че тех-
ните национални логистични системи 
трябва да ги осигуряват със значително 
количество материални ресурси на далеч-
ни разстояния от постоянните им пункто-
ве за базиране. Това превръща процеса на 
снабдяване в едно от основните предизви-
кателства на логистичното осигуряване 
на АЕФ при експедиционни операции. 

Например при развръщането на 4-то 
изтребително крило на САЩ в Катар през 
1997 г. системата за логистично осигу-
ряване на ВВС на САЩ е осигурила над  
2800 тона материални ресурси. Анали-
зите на въздушните операции на НАТО в 
Косово през 1999 г. (Air Force Studies and 
Analysis) показват, че за изпълнение на по-
ставените задачи са били необходими по-
вече от 90 тона материални ресурси на 
боен самолет.2 Опитът на ВВС на САЩ по 
време на войната в Персийския залив през 
1991 г. показва, че за развръщане на една 
изтребителна ескадрила на необорудвано 
летище и изпълнение на задачи в продъл-
жение на 3 седмици са били необходими 
около 600 души, 72 единици наземна об-
служваща техника, 1 347 тона боеприпаси, 
почти 5 000 тона авиационно гориво и над 
400 тона други материални ресурси.3 За 

осигуряване на полската вертолетна ави-
ация (авиационно формирование с 10 вер-
толета W-3 Sokol) по време на войната в 
Ирак през 2003 г. са развърнати 96 едини-
ци наземна обслужваща техника и около 1 
200 тона материални ресурси, включващи 
бойно имущество, резервни части, прови-
зии, медицински материали и други.4

Посочените примери доказват, че за 
успешното изпълнение на задачи от пред-
ни оперативни бази националните логис-
тични системи на АЕФ трябва да при-
тежават способности за своевременно 
снабдяване на големи количества матери-
ални ресурси на далечни разстояния.

Важна предпоставка за ефективното 
планиране и организиране на процеса на 
снабдяване на АЕФ в предни оперативни 
бази е своевременното и точно опреде-
ляне на потребностите от всички кла-
сове материални ресурси. Наличието на 
информация за необходимите материални 
ресурси ще позволи определянето на дру-
гите необходими логистични способности 
за осигуряване на процеса на снабдяване, 
включващи:

● запаси от материални ресурси за 
операцията;

● складови съоръжения;
● транспортни сили и средства;
● средства за товаро-разтоварни ра-

боти;
● линии за комуникация до и в зоната на 

операцията.
Точното определяне на потребности-

те от материални ресурси може да се 
постигне само след отчитане на ком-
плексното влияние на всички фактори, 
въздействащи пряко или косвено върху 
тях. Влиянието на факторите трябва да 
се оценява по очакваните положителни и 
отрицателни резултати.

Целта на настоящата разработка е да 
разгледа основните фактори, които влия- 
ят върху потребностите от материални 
ресурси при участие на авиационни фор-
мирования в експедиционни операции. Про-
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учването на литературните източници и 
опита на други държави дава основание 
влияещите фактори да се класифицират в 
две основни групи:

● фактори на средата;
● оперативни фактори. 
Посочените групи са представени схе-

матично на фигура 1.

Фиг. 1. Фактори, влияещи върху снабдяването на АЕФ  
при развръщане в предни оперативни бази (ПОБ)

Фактори на средата, които влияят 
пряко върху потребностите от матери-
ални ресурси, са физикогеографските и 
икономическите условия в зоната на опе-
рацията.

Физикогеографските фактори са съв-
купност от природните условия и процеси, 
характерни за географския район на опе-
рацията. При експедиционни операции АЕФ 
изпълняват задачите си в зони с присъщи-
те им особености на релефа, хидрографи-
ята, почвите, климата, флората, фауната 
и други елементи. Тези особености могат 
да затруднят или да благоприятстват 
снабдяването на АЕФ в зоната на опера-
цията.

Релефът, хидрографията и почвите са 
физикогеографски фактори, които могат 
да влияят пряко върху възможностите на 
формированието за транспортиране и 

медицинска евакуация. Освен това реле-
фът може да бъде рисков фактор за здра-
вословното състояние на личния състав. 
Например важна особеност при пустинен 
релеф е високата запрашеност на възду-
ха. Тя може да бъде причина за повишаване 
на възпалителните заболявания на очите, 
горните дихателни пътища и белите дро-

бове. Възможности за преодоляването на 
този негативен фактор могат да се тър-
сят чрез осигуряване на специални сред-
ства за защита на личния състав като 
очила и маски за устата и носа и други.

Климатът е важен физикогеографски 
фактор, който включва температурата 
и влажността на въздуха, атмосферното 
налягане, облачността, валежите и въз-
душната циркулация в дадения географ-
ски район. Цялостната дейност на АЕФ, 
в това число и снабдяването, зависят до 
голяма степен от климата в района.

Много ниските и много високите тем-
ператури могат да доведат до бързо вло-
шаване на качеството на хранителните 
продукти. При ниски температури храни-
телните продукти замръзват. След про-
цес на размразяване, поради възникнали 
в тях структурни промени, продуктите 
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понижават качествата си, а при опреде-
лени случаи могат да станат и негодни 
за консумация. Високите температури 
също влияят неблагоприятно върху храни-
телните продукти, особено върху богати-
те на мазнини. Качеството се влошава, 
тъй като се активират процеси на про-
растване, ферментация и плесенясване и 
така могат да бъдат причина за увреж-
дане здравето на личния състав. Посо-
чените негативни влияния на темпера-
турата на околната среда трябва да се 
отчитат при създаването на условия за 
съхранение на хранителните продукти и 
технологията на приготвяне на готова-
та храна. Много ниските и много високи-
те температури, съчетани с останалите 
условия на средата, могат да се окажат 
неблагоприятни и за организма на военно-
служещите, който е адаптиран към кли-
матичните характеристики на тяхната 
страна. Изложеният на студ организъм 
реагира чрез повишаване на енергоразхо-
да и поддържането на телесната темпе-
ратура в определи физиологични граници. 
Повишеният енергоразход може да наложи 
осигуряването на допълнителни дажби 
от хранителни продукти за запазване на 
работоспособността. Високите темпе-
ратури увеличават консумацията на пи-
тейна вода. Това може да наложи увели-
чаване на денонощната дажба от вода за 
компенсиране на загубите на течности. 
Ниските и високите температури могат 
също да наложат осигуряването на допъл-
нително облекло и екипировка (подходящо 
облекло, обувки, постелни принадлежнос-
ти и други) за справяне с негативните 
последици.

Флората и фауната в географския ра-
йон на операцията може да предизвикат 
медицински рискове, свързани с наличието 
на отровни растения и животни, вредни 
инсекти, гризачи и други. Това може да 
наложи определянето на допълнителни по-
требности от медикаменти за справяне с 
тези рискове.

Като цяло влиянието на физикогео-
графските фактори върху снабдяването 
и медицинското осигуряване на АЕФ в 
зоната на операцията може да бъде мно-
гостранно и силно изразено. Те могат да 
въздействат върху общото физическо 
състояние и възможностите за адапта-
ция на личния състав към новите условия, 
съхранението и разхода на материалните 
ресурси от клас 1 (продоволствие и вода), 
клас 2 (облекло, бельо, екипировка), клас 
3 (гориво-смазочни материали), техноло-
гията на приготвяне на храната и меди-
цинското осигуряване. Предварителното 
подробно проучване на влиянието на тези 
фактори ще позволи на логистичните 
органи да планират необходимите пре-
вантивни мерки за недопускане или мак-
симално ограничаване на негативно въз-
действие върху снабдяването на АЕФ при 
експедиционни операции.

Пример за важността на отчитане на 
физикогеографските фактори в зоната на 
операцията е опитът на полската вер-
толетна авиация от войната в Ирак през 
2003 г. Високите температури (до 50 °С) 
и липсата на валежи през лятото водят 
до голяма запрашеност в зоните за изли-
тане и кацане на вертолетите в Ирак. 
Периодичните ветрове създават условия 
за възникване на пясъчни бури или вдигане 
на прах. Тези условия значително затруд-
няват работата на техниката и работос-
пособността на военнослужещите. Инже-
нерно-техническият състав се сблъсква с 
нетипични повреди на вертолетите. Ви-
соките температури намаляват полезния 
товар и височинността на вертолетите. 
В резултат на всичко това при втората 
ротация на контингента е променена тех-
ническата документация за експлоата-
ция на вертолети W-3 Sokol. По време на 
тази смяна е разрешена експлоатация на 
вертолетите при температура до 47 °С 
(дотогава съществуващото ограничение 
е до 42 °С). Новост е осигуряването на за-
щита на вертолетите от солената вода и 
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корозията по време на транспортирането 
им по море. Истинско изпитание при непо-
средствената подготовка на континген-
та е правилният избор на облеклото и сна-
ряжението на личния състав, за да могат 
те да съответстват на климатичните 
условия и планираните задачи. За целта са 
осигурени униформи с пустинен камуфлаж. 
Посоченият пример показва степента на 
влияние, която могат да оказват физикоге-
ографските фактори върху снабдяването 
на АЕФ при експедиционни операции.

Икономическите фактори са втората 
група фактори на средата, които оказват 
съществено влияние върху потребности-
те от материални ресурси и цялостната 
снабдителна дейност на АЕФ при експе-
диционни операции, особено при осигурена 
поддръжка от страната домакин.

Групата на икономическите фактори 
включва:

● промишленост; 
● селско стопанство; 
● транспорт; 
● медицинска инфраструктура.
Промишлеността може да влияе върху 

снабдителната дейност на АЕФ в няколко 
аспекта. Първият е свързан с вида и със-
тоянието на промишлените отрасли в зо-
ната на операцията. Например наличието 
на работеща нефтохимическа промишле-
ност в страната домакин може да осигу-
ри снабдяването на АЕФ с необходимите 
количества горива и специални течности. 
Следващият аспект засяга наличието на 
химически или ядрени производства, както 
и степента на контрол върху разпростра-
нението, съхранението и използването на 
токсични вещества за нуждите на про-
мишлеността и селското стопанство в 
зоната на операцията. Същите могат да 
бъдат фактор за увреждане на здравето 
на военнослужещите и трябва да се от-
читат внимателно при подготовката на 
АЕФ по мерките за защита и комплекту-
ването на състава със защитни средства 
и медицински препарати.

Селското стопанство може да влияе 
чрез вида и обема на произвежданата сел-
скостопанска продукция. Опитът показва, 
че в кризисните райони селското стопан-
ство функционира слабо. Вероятността 
този отрасъл да задоволи определени по-
требности на АЕФ от хранителни проду-
кти е малка. При възможност за доставки 
на хранителни продукти от местни пазари 
е необходимо да се подхожда много внима-
телно, за да се избегне рискът от увреж-
дане на здравето на военнослужещите от 
некачествено произведена или умишлено 
заразена продукция.

Състоянието и характеристиките на 
видовете транспорт и транспортната 
инфраструктура в зоната на операция-
та влияят върху времето за доставки на 
необходимите материални ресурси и въз-
можните линии за комуникации. От своя 
страна, времето за доставки оказва влия-
ние върху необходимите количества запа-
си в зоната на операцията.

Железопътният транспорт има голе-
ми превозни възможности, относително 
висока скорост, къс път на товарите и 
слабо се влияе от атмосферните условия. 
Когато е наличен,  може да се използва 
за транспортиране на голям брой личен 
състав и товари на големи разстояния. 
За целта ще е необходимо съгласуване на 
действията между логистичните органи 
и гражданските организации, отговарящи 
за железопътния превоз.

Автомобилният транспорт заема го-
лям дял в придвижването и транспортира-
нето на войски и товари и медицинската 
евакуация в зоната на операцията. Опи-
тът от експедиционни операции показва, 
че шосейната инфраструктура най-често 
не е достатъчно развита в конфликтните 
райони. Това налага за участие в такива 
операциите да се планират собствени 
товарни автомобили и автомобилни ли-
нейки с висока проходимост.

Морският транспорт има капацитет 
за пренасяне на големи обеми товари на 
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дълги разстояния по най-икономичния на-
чин и затова се използва за стратегиче-
ски транспорт до зоните на операциите.

Въздушният транспорт е гъвкав и чес-
то използван. Доставките могат да бъ-
дат до и в зоната на операцията. Използ-
ването му съкращава времето и създава 
условия за по-бързо изпълнение на задачи-
те в сравнение с железопътния, автомо-
билния и морския транспорт.

Медицинската инфраструктура, свър-
зана със здравеопазването в зоната на 
операцията (болници, рехабилитационни 
заведения, аптечна мрежа и други) харак-
теризира възможностите на страната 
домакин да окаже медицинска поддръжка 
на участващите в операцията войски. В 
това направление логистичните органи 
следва да проучат възможностите за:

● настаняване на медицинския персонал; 
● използване на лечебни заведения в зо-

ната на операцията или в близост до нея; 
● провеждане на клинични, микробиоло-

гични, вирусологични и химични лаборатор-
ни изследвания; 

● обслужване на масови потоци от по-
страдали; 

● използване на местно оборудване за 
зъболечение. 

Медицинската инфраструктура в кон-
фликтните райони често не е достатъч-
но развита или е разрушена до степен, в 
която функционирането є е затруднено 
или невъзможно. Това налага осигуряване 
на необходимото медицинско оборудване 
от национални източници или сключване 
на споразумения за многонационална под-
дръжка в тази област.5

Подробното проучване на икономиче-
ските фактори ще позволи на логистични-
те органи да извършат задълбочен анализ 
на характеристиките и състоянието на 
икономическата среда в зоната на опе-
рацията. Резултатите от анализа ще по-
кажат възможностите за поддръжка от 
страната домакин и до голяма степен ще 
определят направленията, в които следва 

да се съсредоточат усилията при снабдя-
ването на АЕФ в хода на операцията. Под-
дръжката от страната домакин включва 
снабдяване на АЕФ с материални ресурси 
и услуги в съответствие със споразуме-
нията с нейното правителство. Целта е 
избягване на развръщането на излишни 
запаси от материални ресурси в зоната 
на операцията, минимизиране на разходи-
те за снабдяване и спестяване на време. 
Липсата на поддръжка от страната до-
макин може да се компенсира чрез развръ-
щане на национален поддържащ модул или 
чрез сключване на споразумения за мно-
гонационална поддръжка. Националният 
поддържащ модул свързва снабдяването 
на АЕФ на стратегическо и тактическо 
ниво и обикновено се разполага в зоната 
за съвместна логистична поддръжка или 
в близост до предната оперативна база. 
При висока степен на риск модулът може 
да бъде разположен и в съседна държава. 
Функциите му може да включват:

● снабдяване на АЕФ от националните 
складове по заявка;

● съхранение на част от запасите на 
АЕФ;

● координация на снабдяването в рам-
ките на многонационалната логистика;

● администриране на персонала;
● финансиране;
● пощенски услуги;
● други.
Националният поддържащ модул ще 

попълва запасите си от определените 
пунктове за снабдяване на многонацио-
налните сили в рамките на зоната за 
съвместна логистична поддръжка или ди-
ректно от страната. Честотата и начи-
на на доставка трябва да са в съответ-
ствие с плана на операцията.

Към факторите на средата могат да 
се отнесат и някои политически, правни 
и военнотехнически аспекти на операци-
ята. Те имат значение за стратегически-
те цели и размаха на водените операции. 
Същите определят до голяма степен със-
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тава на участващите сили и средства, 
основните форми и способи за тяхното 
използване и така косвено влияят върху 
подготовката и организацията на снабдя-
ването на АЕФ.

Оперативните фактори са втората 
основна група, която влияе върху потреб-
ностите от материални ресурси на АЕФ 
и организацията на снабдяване като цяло. 
Въздействието им намира пряко отраже-
ние върху количествените и качествените 
параметри на снабдяването – денонощни 
разходи, сили и средства за транспорт, 
складови вместимости, източници за по-
пълване на запасите и други. Тази група 
включва следните фактори:

● характеристики на операцията;
● степен на оборудване на предната 

оперативна база;
● състав на формированието.
Важно значение за процеса на снабдя-

ване имат следните характеристики на 
операцията:

● типът на задачите (авиационните 
мисии);

● пространствените параметри на 
операцията;

● времевите параметри на операцията;
● степента на заплахите.
От типа на изпълняваните задачи про-

изтича необходимостта от осигуряване-
то на специална екипировка и оборудване 
за АЕФ (материални ресурси клас 2) до на-
чалото и в хода на операцията. Декларира-
ното национално ниво на амбиция на бъл-
гарските Военновъздушни сили в Плана за 
развитие на въоръжените сили до 2020 г.  
е участие в експедиционни операции с 
транспортни самолети/вертолети без 
ротация за период до 6 месеца в рамките 
на 1 година и с необходимия за това ли-
чен състав. Имайки предвид това, вероят-
ните задачи, които българските АЕФ ще 
изпълняват, са свързани с осъществяване-
то на тактически въздушен транспорт в 
зоната на операцията. По-конкретно тези 
задачи могат да включват:

● десантиране на сили;
● транспортиране по въздух на войски 

и товари (вътрешен товар);
● транспортиране по въздух на външни 

товари;
● медицинска евакуация (MEDEVAC);
● евакуация на пострадали и ранени 

(CASEVAC);
● търсене и спасяване (CSAR);
● въздушно разузнаване;
● участие в психологически операции;
● транспортиране на важни личности 

(VIP).
За изпълнението на всяка задача, на-

ред с общите потребности, логистич-
ните органи на АЕФ трябва да планират 
необходимото специално оборудване и 
екипировка на борда на самолетите/вер-
толетите. При транспортиране по въздух 
на вътрешни товари с вертолети са необ-
ходими карго мрежи и въжета за укрепва-
не на тези товари. Ако с вертолетите се 
транспортират външни товари, са необ-
ходими ремъци, въжета или сапани, способ-
ни да издържат на натоварване до 3 тона. 
При евакуация на пострадали или ранени 
(CASEVAC) логистичните органи трябва 
да планират осигуряването на определен 
брой носилки на борда на вертолетите. 
При авиомедицинска евакуация (MEDEVAC) 
освен с носилки вертолетите трябва да 
бъдат оборудвани и със специализирана 
медицинска апаратура.

Пространствените параметри влия- 
ят върху потребностите от материал-
ни ресурси чрез определените граници за 
действие на АЕФ в зоната на операция-
та. Тези граници определят продължител-
ността на използване на авиационната и 
наземната техника при изпълнение на за-
дачите и така влияят върху разхода на ма-
териални ресурси клас 3 (гориво-смазочни 
материали) и напрежението в работата 
по снабдяването.

Пространствените параметри опре-
делят и възможните линии за комуникации 
до и в зоната на операцията. Линиите за 
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комуникации обхващат всички сухопътни, 
водни и въздушни маршрути (пътища, тра-
сета), свързващи формированието с една 
или повече оперативни бази и по които се 
придвижват усиления и доставки. Дължи-
ната, капацитетът и топографията на 
линиите за комуникации определят време-
то на дистрибуционните процеси и необ-
ходимите складови запаси на АЕФ в зоната 
на операцията. При наличие на бързи и дос-
тъпни линии за комуникации от национални-
те източници за снабдяване до летището 
за развръщане на АЕФ може да се планира 
поддържането на по-малки количества за-
паси в зоната на операцията и обратно. 
Това налага при планиране на снабдяването 
на АЕФ логистичните органи да събират 
подробна информация за възможностите и 
достъпността на наличните линии за кому-
никация, за да се определят необходимите 
запаси на АЕФ в зоната на операцията.

Времевите параметри на операцията 
определят цялостния обем на снабдяване-
то на АЕФ. От тях произтичат изисква-
нията за осигуряване на продължителна 
логистична поддръжка, необходимостта 
от ротация на личния състав и техника в 
хода на операцията и наличното време за 
логистична подготовка.

Времевите параметри влияят пряко 
върху потребностите от материални 
ресурси, които се изчисляват с помощта 
на методологията, базирана на средната 
дневна норма за снабдяване – клас 1 (про-
доволствие), клас 3 (гориво-смазочни ма-
териали) и клас 5 (боеприпаси). Елементи 
на тази методология са дневните норми 
за разход, брой консуматори и продължи-
телност на операцията (брой дни).

Разчетно-снабдителната единица 
(РСЕ) за изчисляване на потребността от 
продоволствие е „денонощна дажба“. На 
нейна основа се определя потребността 
от продоволствие за операцията, като 
произведение от изчислената денонощна 
дажба на формированието от продоволст-
вие по броя на дните на операцията.

Съгласно съюзните стандарти РСЕ за 
изчисляване на разхода от горива е „дено-
нощната разходна единица гориво“ – FCU 
(Fuel Consumption Unit). FCU представлява 
средното количество гориво, необходимо 
на едно авиационно формирование за едно 
денонощие, изчислено на базата на стан-
дартизирана дневна продължителност на 
работа за различните типове авиационна 
и наземна техника. Стандартизираната 
дневна продължителност на работата за 
транспортните самолети е 1 полет от 4 
летателни часа с крейсерска скорост на 
средни височини. На основата на изчис-
лената FCU на формированието за едно 
денонощие се определя потребността от 
дадения вид гориво за операцията, като 
произведение от РСЕ по броя на дните на 
операцията.

Към клас 5 се отнасят ракетите, бое-
припасите, експлозивите и всички видове 
химически реагенти. Тяхната потребност 
се изчислява като произведение от стан-
дартните дневни норми за снабдяване, 
определени в националните регламенти-
ращи документи по броя на дните на опе-
рацията.

Вторият оперативен фактор, който 
влияе върху потребностите от материал-
ни ресурси, е степента на оборудване на 
предната оперативна база (летището за 
развръщане). Летищата за развръщане на 
АЕФ могат да варират от напълно оборуд-
вани военни авиобази, през цивилни лети-
ща с ограничена военна инфраструктура 
до необорудвани летища.

В едно свое изследване Корпорацията 
за изследвания и развитие (Research and 
Development Corporation – RAND) в САЩ 
разделя летищата за развръщане в три 
основни категории според нивото на тях-
ното оборудване, както следва:

● Категория 3 „Необорудвано летище“ 
– осигурява минимални способности за 
действие, като писта за излитане и каца-
не и способности за добиване и съхране-
ние на вода.
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● Категория 2 „Частично оборудвано 
летище“ – включва способностите на Ка-
тегория 3 плюс способности за съхранение 
и зареждане с ГСМ, настаняване на личен 
състав и наличие на обслужваща техника.

● Категория 1 „Напълно оборудвано ле-
тище“ – включва способностите на Кате-
гория 2 плюс способности за съхранение 
на боеприпаси най-малко за 3 денонощия.

Видно е, че най-тежкият вариант е 
развръщането на АЕФ на необорудвано ле-
тище (Категория 3). Това налага развръ-
щането на комплект от значителни сили и 
средства за осигуряване изпълнението на 
планираните задачи от необорудваното 
летище. Компанията RAND включва в ком-
плекта от сили и средства за действие 
от необорудвано летище три основни ком-
понента:

● Основни съоръжения и оборудване 
– всичко необходимо за осигуряване на 
ежедневната дейност в летището за раз-
връщане, като полеви съоръжения за нас-
таняване на личен състав, кухни, столови, 
съоръжения за добиване и пречистване на 
вода, отбранителни съоръжения, комуни-
кационно оборудване и други.

● Оборудване със специално предназ-
начение – за ръководство на въздушното 
движение, средства за товаро-разтовар-
ни работи и други.

● Техника със специално предназначе-
ние – горивозареждачи, санитарни авто-
мобили, инженерна техника и др.

Наред с осигуряването на тези компо-
ненти важен момент е тяхната своевре-
менна доставка в предната оперативна 
база. При операцията „Трайна свобода“ в 
Афганистан през 2001 г. по различни при-
чини нито една от предните оперативни 
бази не е подготвена в желания срок за 
започване на въздушните операции – до 
5 денонощия след развръщането на АЕФ. 
Използваната от ВВС на Великобрита-
ния авиобаза „Диего Гарсия“ е приведена в 
пълна готовност след 17 денонощия. Раз-
върнатите АЕФ в авиобаза „Джакобабад“, 

Пакистан, извършват 73-дневна подготов-
ка на базата, включваща построяване на 
лагер, изпълнение на мероприятия за за-
щита на силите, изграждане на комуника-
ционна мрежа и навеси за съхранение на 
боеприпасите.6

Съставът на АЕФ е третият опера-
тивен фактор, който оказва пряко влияние 
върху потребностите от материални ре-
сурси и цялостния процес на снабдяване 
чрез следните елементи:

● брой на личния състав;
● категории личен състав;
● количество и вид на материалната 

част (въоръжение, авиационна техника, 
наземна техника и оборудване).

Броят на личния състав определя пряко 
потребностите от храна, вода, облекло, 
специална екипировка, лекарствени проду-
кти, медицинско и санитарно оборудване, 
индивидуални и колективни средства за 
ядрена, химическа и биологическа защи-
та, консумативи, материали, боеприпаси 
за индивидуалното оръжие и други. Освен 
това броят на личния състав влияе върху 
обема на необходимите полеви и админи-
стративни услуги, включващи настаня-
ване, банно-перално обслужване, битово 
осигуряване, почивка и възстановяване на 
личния състав, пощенски услуги и други.

Категориите личен състав на АЕФ 
(летателен, инженерно-технически и об-
щовойскови) влияят върху потребности-
те от клас 1 (продоволствие) и клас 2 
(вещево имущество). Това е свързано с 
полагащите се допълнителни дажби от 
продоволствие и специално облекло на ле-
тателния и инженерно-техническия със-
тав при полети и техническа поддръжка 
на авиационната техника. От количество-
то и типа на авиационната и наземната 
техника се определят потребностите 
от материални ресурси клас 2 (специално 
оборудване, резервни части, консумативи) 
и клас 3 (гориво-смазочни материали).

В заключение може да се обобщи, че 
подценяването на факторите, влияещи 
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върху потребностите от материални ре-
сурси при експедиционни операции, може 
да доведе до значителни затруднения при 
изпълнението на планираните задачите 
на АЕФ. След подробно изучаване на въз-
можното влияние на двете групи фактори 

планиращите логистични органи могат 
да определят модифициращи фактори, 
които да отразяват условията на кон-
кретната обстановка при определянето 
на потребностите от материални ресур-
си за операция.

   
1 Galway, A., A. Amouzegar, J. Hillestad, D. Snyder. 

Reconfiguring Footprint to Speed Expeditionary Aerospace 

Forces Deployment. RAND, 2002.
2 Calway, L., R. Tripp, T. Ramey, J. Drew. A Global In-

frastructure to Support Expeditionary Aerospace Forces. 

Air Force Logistics Management Agency, Alabama, 2000.
3 Air Bases – Sustaining Air Power. In: Air Power  

development Centre Bulletin, Issue 88, 2008.
4 Bartniak, I. Polskata vertoletna aviatsiya v Irak. // Klub 

Krile, 2007, № 4.
5 Kolev, N., S. Chupetlovski, S. Uzuno. Meditsinsko osi-

guryavane na vaorazhenite sili v operatsiite. VI, Sofia, 2007.
6 Diana, J. Improving Bare Base Agile Combat Support. 

In: Air Force Journal and Logistics, Volume 28, 2004.



86

Основни характеристики  
на оперативната среда  

и алгоритъм на хибридната война

подполковник д-р Петко Димов

Резюме: В статията се описват целите, методите и характеристиките на хибридната вой-
на, представят се оперативната среда и вариант на нейния алгоритъм.

Ключови думи: хибридна война, теория на войната.

Petko Dimov. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE OPERATING 
ENVIRONMENT AND ALGORITHM HYBRID WAR 

Abstract: The report is describing the objectives, methods and characteristics of hybrid war, draws a 
picture of the operating environment and offers a version of the war algorithm.

Key words: hybrid war, theory of war.

Военната стратегия включва симет-
рични и асиметрични типове война, 

които могат да доведат до следните ва-
рианти на военни конфликти: традиционна 
война, картелна война, партизанска война 
и нетрадиционна война.1 Анализът на по-
следните събития в Украйна, Сирия и Близ-
кия изток очертава още един комбиниран 
вид военни операции, определени от екс-
пертите като хибридни.

Концепцията за хибридната война не 
е ново откритие на военните, а естест-
вена еволюция на войната. В противовес 
на съсредоточаването на сили, огън и ма-
ньовър2, характерно за конвенционалната 
война, по-слабите икономически страни 
създават асиметричния начин за водене 
на бойни действия. В отговор на това 
се появяват концепцията за изпреварващ 
превантивен удар за борба с тероризма 
и всеобхватният подход на НАТО към 

операциите. В Русия хибридната война е 
описана през 50-те години на ХХ век oт 
полковник Едуардович“3, а през последните 
години се разви концепцията за меката 
сила. От 1999 г. китайската армия също 
има асиметрична стратегия, наречена 
„неограничена война“ (буквално „война без 
граници“), която включва бойни действия 
във всички пространства на бойното поле.

НАТО приема концепция за противодей-
ствие на хибридните заплахи, в която се 
посочва, че те могат да задействат чл. 5 
от Вашингтонския договор. В резултат на 
това хибридната война е включена в На-
ционалната отбранителна стратегия на 
Република България.4

Някои специализирани източници опре-
делят хибридната война като разновид-
ност на дифузната (разпръснатата) вой-
на. Това е модерна версия на въоръжената 
битка, даваща възможност да се прави 
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всичко, което е забранено при традицион-
ните военни действия.

Днес хибридната война е най-модерна-
та форма на военен конфликт, в която се 
използват всички познати на човечест-
вото средства и методи за унищожаване 
на противника – от най-примитивните до 
най-новите технологии за водене на вой-
на.5 Хибридната война представлява пред-
варително планирани на стратегическо 
ниво комбинирани симетрични и асимет-
рични действия с широко използване на ин-
формационни и психологически операции.6 
Нейната същност е война на „недържавни“ 
военни формации срещу държавата, без 
официалното участие на правителствени 
въоръжени сили, по метода на въоръженото 
нашествие, което ги прави атрактивни от 
гледна точка на това, че действията им не 
предизвикват чувство на вина у използва-
щите ги, т.е. до това се прибягва, когато 
явните действия не са за предпочитане. 

Хибридните операции целенасочено 
комбинират политически, военни, иконо-
мически, социални, психологически и ин-
формационни способи и конвенционални, 
нередовни, терористични и криминални 
методи за решаване на конфликт. Против- 
ниците, прилагащи хибридни стратегии, 
се стремят да останат неясни и нераз-
познати при преследване на легитимни 
цели и да запазят своето въздействие под 
праг, непредизвикващ явно нарушаване на 
международните норми и предпазващ от 
координирана реакция на международна-
та общност, т.е. да се избегне пряката 
военна конфронтация. Комбинирано се 
използват мирни и военни средства за 
постигане на желаното крайно състояние. 
Военните експерти описват новия начин 
на водене на война с термина „война на 
контролирания хаос“. Целта на хибридната 
война не е унищожаване на противника, а 
силово завземане на властта в страната 
за преразпределяне на ресурсите и ролите 
в социума от новото правителство в ин-
терес на друга страна.

В теоретичен и практически план 
всички военни доктрини се фокусират 
върху задачата за потискане волята на 
врага, като подчиняването му е средство 
за постигане на целите. Затова една от 
най-важните задачи в хибридната война 
е въздействие върху масовото съзнание 
на обществото и влияние върху прави-
телството, президента, министри, де-
путати и определени лица, отговорни за 
вземането на важни решения или които 
мотивират да бъдат извършени определе-
ни действия. В западната традиция вой-
ната не е непременно свързана с използ-
ването на смъртоносни оръжия, а следва 
класическата военна мисъл на Клаузевиц, 
че „войната е акт на насилие, който има 
за цел да накара врага да изпълнява наша-
та воля“.

Основната печалба в съвременната 
война не са ресурси, територия или власт, 
а промените в националния манталитет 
на победената страна. По този начин по-
бедителят печели бъдеще за своята циви-
лизационна култура.7

Всяка от страните преследва свои 
цели и не са възможни компромиси като 
при решаването на конфликтите. Поняко-
га се сключва мир, но това става според 
условията на по-силната страна. Победи-
телят формира картината на следвоенния 
свят. Той регламентира резултатите от 
победата си в международното и нацио-
налното право и печели от стратегиче-
ските последици от войната, като некон-
тролируемо използва всички ресурси на 
победените.

От наблюденията на събитията в Ук-
райна и Сирия могат да се обособят някол-
ко основни метода за водене на хибридна 
война:

● въоръжена борба чрез традиционен 
сблъсък със смъртоносни оръжия;

● информационни операции;
● психологически операции;
● масово използване на кибератаки за 

нарушаване на гражданската критична 
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инфраструктура, военното командване и 
управление и логистичната поддръжка;

● конфронтация в областта на дипло-
мацията;

● финансова и икономическа война;
● използване на социалнопсихологиче-

ски и политически аргументи;
● идеологически сблъсък на културно и 

религиозно ниво;
● жестоко технологично противобор-

ство;
● поведенческа война – целенасочено 

въздействие върху поведението на големи 
групи и структури в противостоящата 
страна, които са потенциални източници 
на заплаха;

● местни граждански конфликти, съ-
проводени с терористични атентати, 
масови убийства, грабежи, организирана 
престъпност и страх; тотална въоръ-
жена борба срещу всички несъгласни под 
лозунга за борба със съществуващия не-
демократичен режим или лидер; изостряне 
на отношенията между гражданите и пра-
вителството.

Освен посочените методи предвари-
телно се подготвят действащите кон-
тингенти (банди) и местната пета ко-
лона (опозицията), като обикновено се 
използват формирани нови военни общ-
ности, които решават свои цели. Кампа-
нията се провежда почти едновременно в 
цялата страна, без да зависи от местни-
те ръководители.8

Тези нови методи на война са резул-
тат от загубата на държавния монопол 
над насилието, възникването на култур-
ни, етнически и религиозни конфликти и 
разпространението на глобализацията, в 
частност напредналите технологии.

След анализ на литературните източ-
ници могат да се определят следните 
основни характеристики на хибридната 
война:

● Цивилизационна – това е сблъсък на 
културно ниво за правото на съществува-
не на определен социум.

● Глобална – води се навсякъде по све-
та. От историческа гледна точка се на-
блюдава промяна на външния вид на вой-
ната. Официално се заявява, че бъдещите 
войни трудно ще намерят непознат про-
тивник и непознато място за провеждане 
на бойните действия. И след като война-
та е за правото на съществуване на от-
делните цивилизационни групи в условията 
на протичащата глобализация, следва тя 
да се води с всички конвенционални и не-
конвенционални методи навсякъде по све-
та до пълно унищожаване на противосто-
ящата страна.

● Универсална – налице е постоянно уве-
личаване на интензитета на всички фрон-
тове и театри на войната. Противниците 
използват традиционни, нетрадиционни и 
хибридни стратегии, за да заплашват жиз-
нените интереси на противостоящите 
сили. За тази цел е необходимо армията 
да бъде в постоянна готовност за всякак-
во развитие на ситуацията, навсякъде по 
света, с всякаква възможна структура на 
военни съюзи и формати. В същото време 
характерът на въоръжения конфликт зави-
си главно от промените в геополитическа-
та среда, причинени от борба за власт и 
ресурси. При посочените обстоятелства 
стратегическата цел на армията е из-
ползването на такива военни тактики и 
стратегии, които да направят невъзможна 
ефективната реакция на противника.9

● Хибридна – използват се всички по-
знати средства и методи за водене на 
война, от най-старите и примитивни до 
най-новите и сложни.

● Дифузна – взаимно проникване на 
организационна, технологична и информа-
ционна основа, т.е. това е пътят на война 
цивилизована, инстинктивна, от държавни 
организирани форми на въоръжена борба, 
регламентирани с военни закони и военна 
етика, до общ геноцид на хора на терито-
рията на противника. Дифузните войни не 
стават случайно, те са планирани и орга-
низирани.
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● Всеобхватна – наличие и на вътре-
шен враг. Съвременната концепция не се 
ограничава само до визията на бъдещите 
военни операции със срещуположни стра-
ни, а изтъква и необходимостта да се на-
мали възможността за действия вътре в 
страната. Врагът може да се появи в не-
известен формат и в самата страна.

● Инвазията е от типа мрежова война 
– няма контролен център.

● Недържавните сили са срещу държа-
вата и всички нейни институции.

● Широко се прилагат информационни-
те и психологическите операции.

● Масово използване на всички видове 
тероризъм като част от общата стра-
тегия за постигане на целите.

Ключовата роля на армията е дотолко-
ва, че да изпълни следващите стъпки след 
края на военните действия и да понесе 
основната тежест за преформатиране 
на живота и манталитета на население-
то, което представлява реална заплаха за 
националната сигурност. Възможностите 
на въоръжените сили се използват за бър-
зо и ефективно въвеждане и поддържане 
на контрол над определена територия в 
различни места и региони. Те са необхо-
дими и да гарантират новото национално 
статукво. Логистичната поддръжка на 
войната се осъществява чрез достав-
ки на оръжие и гориво, директен грабеж 
на населението и страната, използване 
на ресурси на отстъпващата правител-
ствена армия, финансова помощ от голе-
ми спонсори, обикновено от съседни заин-
тересовани държави.10

Бъдещата „оперативна среда“ прите-
жава специфични характеристики. Без-
спорно е, че съвременната стратегическа 
среда на сигурност има сложен и динами-
чен характер с тенденция за преминава-
не към многополюсен политически модел. 
Една от най-активните държави в това 
отношение е Руската федерация, която 
провежда политика на реванша и се стре-
ми да върне влиянието си над източнопра-

вославните страни, което безспорно води 
до разместване на опредени геострате-
гически пластове и преразпределяне на 
сферите на влияние.

Днес хибридните войни са факт и се 
водят не само в държавите от Близкия 
изток, но и в Черноморския регион, част 
от който е Република България. След анек- 
сирането на Крим се наблюдава явно из-
остряне на взаимоотношенията между 
НАТО и Русия. Броят на ученията в Черно 
море, предислоцирането на формирования 
и военна авиация и от двете страни се 
увеличават значително, което говори за 
планиране на военни операции. За всички 
държави, включително нашата, нараства 
рискът от асиметрични заплахи. Продъл-
жава борбата с корупцията и организи-
раната престъпност, радикализацията и 
тероризма, които в комбинация с бежан-
ската криза пораждат различни заплахи за 
колективната и националната сигурност 
на страните от Европейския съюз. Подоб-
на стратегическа среда е изключително 
благоприятна за прилагане на концепция-
та за хибридна война.

От гледна точка на оперативната 
среда в хибридната война значително се 
разширява приложното поле на сблъсъци с 
появата на петото поле на боя – бойните 
действия се водят по земя, море, въздух, 
Космос и в киберпространството. Някои 
автори дори посочват още едно – шесто 
бойно поле – човешкият мозък. Манипули-
рането на общественото съзнание е от 
критична важност за провеждането на 
хибридните операции. Цялото национално, 
културно и информационно пространство 
ще бъде изпълнено с текстове, филми и 
хора от друга култура, които целят про-
мяна на националната идентичност или 
минимум объркване на основни групи от 
населението. Въпреки това все още голя-
ма част от експертите смятат, че суша-
та остава критичната оперативна среда 
за решаване на войната, в резултат на 
което на съвременното бойно поле наред 
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с редовните въоръжени сили се появяват 
много нови действащи лица: доброволци, 
престъпни банди, международни терорис-
тични мрежи, частни военни компании, 
легионери и военни наемници, предста-
вители на секретни служби от различни 
страни, както и военни контингенти на 
международни организации.

До появата на новата хибридна теория 
повечето военни теоретици официално 
заявяват, че бъдещата война ще се прове-
де трудно в непозната оперативна среда, 
на непознато място и срещу неизвестна 
армия или коалиция. Това е вярно от кон-
венционална гледна точка, поради което 
се появяват неправителствените параво-
енни формирования. Един от създателите 
на оперативната концепция – бившият ко-
мандващ на съюзните сили в Афганистан 
генерал Барно, казва: „Ние ще участваме 
във войни, за които е трудно да се опреде-
ли началото и краят, бъдещите конфликти 
ще бъдат в сянката на войната“. С други 
думи, в подобна нестабилна ситуация се 
налага преразглеждане на класическото 
понятие за бойно поле – в този термин за 
пространство на битката следва да се 
включи целият свят, защото мястото на 
противника не е известно, следователно 
може да се появи навсякъде.

Интензивността на конфликта ще 
бъде променлива. Противниците ще из-
ползват традиционни, нетрадиционни и 
хибридни стратегии, за да заплашват 
жизнените интереси на противостоящи-
те сили, поради което е необходимо армия-
та да бъде в постоянна готовност за вся-
какво развитие на ситуацията, навсякъде 
по света, с всякаква възможна структура 
на военни съюзи и формати. В същото вре-
ме характерът на въоръжения конфликт 
ще зависи главно от промени в геополи-
тическата среда, а стратегическа цел на 
въоръжените сили ще бъде използването 
на военни тактики и стратегии, които 
да направят невъзможна ефективната 
реакция на противника. На конференция в 

София началникът на отбраната генерал 
Константин Попов посочва, че най-опасно-
то предизвикателство за държавите при 
хибридната война е размитата граница 
между мира и войната. Това състояние в 
руските специализирани източници се оз-
начава със специална дума – „войномир“.

Друга специфична особеност на среда-
та е, че поради компресиране на събития-
та във времето ще се изискват ускорена 
реакция и взаимодействие между всички 
държавни структури, гражданите, прави-
телството и военните сили. Необходими 
са оперативни способности, с които да се 
надхвърли силата на противника чрез при-
лагането на тактики, при които той не е 
в състояние да реагира ефективно. Напри-
мер провеждане на спомагателни удари от 
въздуха, постигане на надмощие в кибер-
пространството или използване предим-
ствата на космическата промишленост.

Ясно е, че неизменна част от опера-
тивната среда ще бъде използването на 
политически обвързани въоръжени групи, 
екстремисти или престъпни организации 
в градовете с висока концентрация на на-
селението под предлог национално недо-
волство и слабо управление. Поради тази 
причина голяма част от бойните дейст-
вия при такава война ще се водят в град-
ски условия и следва да бъдат включени в 
подготовката на нашите военни формиро-
вания.

От последните военни конфликти мо-
гат да се посочат редица примери за из-
ползване от противника на цивилни лица 
и обекти за прикритие. Граждански само-
лети и транспортни средства за извърш-
ване на военни дейности, пристанища или 
острови се обграждат с множество ци-
вилни плавателни съдове, което пречи да 
бъдат изпълнени планираните задачи. Това 
е причината постоянно да има различни 
инциденти със свалени самолети и други, 
които се използват с пропагандна цел.

В съвременната оперативна среда се 
наблюдава слабо използване на маньовъра, 
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което е в противовес на конвенционал-
ните схващания. Вместо това участват 
малки, високоманеврени, подвижни форми-
рования, които могат да се сливат с окол-
ната среда и да бъдат труднооткриваеми 
цели. Дори може да се действа с групи от 
бойци, управлявани с указания за изпълне-
ние замисъла на командира, които са раз-
пръснати и голяма част от тях са в сре-
да, поддържаща противостоящите сили. 
В този случай формированията трябва да 
имат намалена зависимост от центра-
лизираната логистика, което спомага за 
управлението на разпръснат конфликт, и 
да бъдат в състояние да се грижат сами 
за себе си в каквато и среда да действат. 
При такава оперативна среда и като се 
имат предвид последните събития в Близ-
кия изток, Украйна и Крим, може да се със-
тави вариант на общ алгоритъм на хибрид- 
ната война.

Необходимо условие за хибридна война е 
наличието на местна политическа опози-
ция, която работи по планове на противо- 
стоящата страна. Затова при подготов-
ката за войната се отделя голямо внима-
ние на създаването на такава опозиция 
(пета колона). Хибридната кампания ще 
се характеризира с комбиниране на военни 
и невоенни инструменти от целия потен-
циал на държавата, включително частния 
сектор. Ще се използват политически, со-
циалнопсихологически и икономически мер-
ки в операции, които не попадат в обсега 
на чл. 5 от Вашингтонския договор.

В първата фаза на операцията всичко 
започва с помощ от неправителствени 
организации. Например руски източници 
твърдят, че в Украйна това са „Свобода 
на словото“ и „Американска демокрация за 
приятели на Америка“. На българска тери-
тория това биха могли да бъдат различни 
антиправителствени и анти НАТО органи-
зации или етнически структури. Вече има 
индикации за различни политически орга-
низации у нас, които водят военно обу-
чение и приканват населението да вземе 

нещата в свои ръце под прикритието на 
патриотични подбуди.

Използват се слабостите на инсти-
туциите, недоволството на местни общ-
ности, малцинствени групи и граждански 
движения, за да се създаде объркване в 
атакуваното население. Чрез провеждане 
на пропаганда и психологически операции 
често се манипулира определена социална 
група с цел нейната радикализация. Ясно е, 
че всяка социална система се изгражда от 
етнически, културни и религиозни ценнос-
ти, които определят социалното битие 
на народа. Те се формират в продължение 
на векове и се предават от поколение на 
поколение, затова никоя нация не е склон-
на да се откаже от своята идентичност. 
Този факт се използва за манипулиране и 
пораждане на междугрупова етническа ом-
раза в полза на противниковата страна.

Друг основен инструмент в довоенна-
та фаза са информационните операции за 
постигане на пълно информационно пре-
възходство и влияние върху стратегиче-
ските комуникации. За целта се купуват 
средства за масова информация – телеви-
зии, радиа, вестници и уебсайтове. Мани-
пулирането на общественото мнение има 
за задача да задълбочи различията между 
общество и правителство, както и да  
разколебае съюзниците на страната. На-
пълно е възможно да се наблюдават чес-
ти кибератаки на важни правителствени 
сайтове, държавни банки и институции.

Чужди компании, под контрола на ата-
куващата страна, ще правят опити да 
придобиват важни фирми и да инвестират 
в икономиката на атакуваната страна, за 
да засилят зависимостта є и влиянието 
си над нея.

Всичко това се подкрепя с икономи-
ческа изолация и блокиране на проекти в 
енергетиката и транспорта за затрудня-
ване функциите на държавата. Възможно е 
предизвикване на икономическа криза чрез 
вдигане цените на нефта и газа или дру-
ги важни суровини, както и намаляване на 
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туристическия поток под формата на за-
щита на чуждите граждани по подобие на 
събитията в Турция след сваляне на рус- 
кия самолет.

Използването на религиозния инстру-
мент ще бъде един от важните факто-
ри за успеха на операцията, като ще се 
засилят културно-религиозните връзки и 
скритата подкрепа за определена част 
от населението. Паралелно с това ще 
нарастват агентурно-разузнавателната 
мрежа и контактите с организираната 
престъпност или радикализирани лица и 
групи.

В началната фаза на операцията се 
разчита преди всичко на мирновременния 
състав на военните формирования плюс 
доброволния резерв за постигане на же-
ланите и очаквани ефекти от действи-
ята на войските и силите. Трябва да се 
има предвид, че военното ръководство 
е изключително ограничено да инициира 
провеждане на мобилизация, защото това 
може да стане само след въвеждане на во-
енно положение.

В такава обстановка атакуваното 
правителство следва да вземе мерки за 
гарантиране сигурността на население-
то, които могат да бъдат търсене на 
съюзна подкрепа и разполагане на сили за 
незабавен отговор на територията на 
страната.

Повишената вътрешнополитическа 
нестабилност и сложната международ-
на обстановка могат да се използват от 
атакуващата страна за разколебаване на 
доверието в законното правителство, по-
ради което информационните и психологи-
ческите операции ще бъдат приоритетни.

Във втората фаза следва развитие, 
подобно на антиправителствените де-
монстрации на Майдана в Украйна или 
„Арабската пролет“ в Египет, Либия и Си-
рия, които прерастват в открит бунт. 
Протестните действия могат да започ-
нат внезапно и на места, където не са 
очаквани. Обстановката може да ескали-

ра светкавично и да предизвика смяна на 
режима или дори да доведе държавата до 
състояние на катастрофа.

При провеждането на тези събития 
прави впечатление засиленото използване 
на социалните мрежи за организиране на 
бунтовете. Рисковете от интернет бази-
раните способности на противника често 
са неясни за правителствените военни 
структури и смекчаването на влиянието 
им е ограничено поради неправителстве-
ната собственост на повечето информа-
ционни сайтове.

След първоначалното създаване на 
добре координирани клетки за управление 
на определени общества те ще бъдат из-
ползвани от противниковата страна като 
лост за дестабилизиране на местно ниво. 
Атакуващата страна ще насърчава про-
веждането на демонстрации и протести 
срещу политиката на правителството, до-
като обстановката ескалира неимоверно.

В свое изказване пред студенти във 
висшата академия за военно изкуство в 
Москва генерал Герасимов, началник на 
Генералния щаб на Въоръжените сили на 
Руската федерация, заявява, че цветни-
те революции в Северна Африка и Сред-
ния изток показват на практика, че дори 
„успяващи държави могат за месеци или 
дори за дни да станат арена на брутален 
въоръжен конфликт в резултат на външна 
намеса и да изпаднат в състояние на хаос, 
хуманитарна катастрофа и гражданска 
война“.

Посочените действия ще бъдат под-
крепени с дейности във военната област 
за отклоняване на вниманието, като де-
монстрация на сила чрез провеждане на 
военни учения и съсредоточаване на вой-
ски. Повишаването на бойната готовност 
на атакуващата страна ще се съчетава 
с извършване на провокации в граничната 
зона и засилване на информационните опе-
рации с цел въздействие върху моралното 
състояние и намаляване на психологиче-
ската устойчивост в сектора за сигур-
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ност на атакуваната страна. Често ще 
се нарушава въздушното и морското прос-
транство, което ще доведе до нарушаване 
и дори до спиране на гражданските полети 
или плавания.

Следва разрастване на вътрешнопо-
литическите действия в още няколко гра-
да на засегнатата страна с последващо 
продължаване на сблъсъците с жители на 
несъгласните територии. Силите за спе-
циални операции ще организират диверсии 
и саботажи съвместно с банди на органи-
зираната престъпност за допълнително 
утежняване на обстановката. В повече-
то случаи след първоначалните удари по 
военните бази армията на атакуваната 
страна няма да е в състояние да защити 
населението.

При евентуална хибридна операция на 
територията на Република България про-
тивостоящата страна вероятно няма да 
използва преки военни действия, за да не 
създаде условия за активиране на чл. 5 от 
Вашингтонския договор. Поради това ще 
се използват т.нар. „зелени човечета“ и 
паравоенни формирования, които ще по-
разяват обекти от критичната инфра-
структура за подавяне на комуникациите 
и нарушаване на управлението. Първо ще 
бъдат унищожени всички институции и 
органи на държавната власт, за да се за-
менят с друг режим. Създава се обстанов-
ка на безмилостна гражданска война.

Всичко това се подкрепя с демонстра-
ция на сила от военните формирования 
на атакуващата страна и отклоняващи 
вниманието операции, комбинация от за-
плаха за използване на военна сила, сложни 
кибератаки, комплексна пропаганда, дос-
тигаща дълбоко в обществото, дезинфор-
мираща кампания и насочен политически и 
икономически натиск. От анализа на по-
следните конфликти може да се направи 
изводът, че съотношението между нево-
енните и военните действия е приблизи-
телно 4:1 в полза на невоенните, но всичко 
зависи от конкретния случай.

След настъпването на пълен хаос след-
ва влизане на „умиротворителни сили“, кои-
то установяват контрол над местните 
власти. Действията се представят като 
адекватни мерки, провеждани за решаване 
на възникналата хуманитарна криза и за-
щита на пострадалото малцинство. Под 
прикритието на доставка на хуманитарна 
помощ или изпълнение на задачи, свързани 
с мироопазващата мисия, ще се транспор-
тират допълнителни военни сили за уста-
новяване на пълен контрол над страната.

Крайният резултат е ново гражданско 
правителство, което се признава от све-
товната общност.

При такъв сценарий за провеждане на 
войната задачите за получаване на надмо-
щие над разработваната страна могат да 
бъдат:

● пълна изолация на страната;
● увеличаване на хаоса в страната;
● блокиране или намаляване капаците-

та на икономиката;
● пълно отслабване на всички области 

на държавността и националния бит на 
съществуване;

● формиране на предпоставки (админи-
стративен хаос, безработица, глад и пета 
колона) за друга „оранжева революция“ и 
промяна на политическия режим.

Анализът на представените моде-
ли и теории позволява да се определят 
най-ефективните методи за борба с хи-
бридните заплахи.

Основните методи, които биха могли 
да повлияят благоприятно върху решава-
нето на кризата, са подходящ политиче-
ски диалог и осигуряване на подкрепа от 
международната общност, както и нераз-
колебаване подкрепата на населението за 
водената от правителството политика; 
провеждане на информационни и психоло-
гически операции за противодействие на 
противниковото влияние върху морала и 
психиката на населението и въоръжени-
те сили с цел запазване на националните 
идентичност и културни традиции, като 
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една от най-ефективните мерки за това 
е въвеждане на патриотичното възпита-
ние в обучението на подрастващите и 
гражданите.

Като се има предвид, че редовната ар-
мия се справя зле със задачата за борба 
с бандитски организации, както и поради 
наличието на мирно население, най-ефек-
тивният вариант за борба с паравоенни-
те формирования остава добре органи-
зираната и въоръжена местна милиция 
във всеки населен пункт с добра връзка и 
взаимодействие с редовната армия. Пора-
ди тази причина следва да се помисли за 
връщането на военното обучение или въ-
веждането му под някаква нова форма за 
всички граждани на Република България.

За предотвратяването на основната 
заплаха от вътрешна дестабилизация е 
необходимо превантивно физическо уни-
щожаване на формиращите се бандитски 
ядра и техните съучастници до началото 
на активните бойни действия, недопуска-
не формирането на пета колона, унищо-
жаване на създадените депа за оръжие и 
лагери за обучение, както и превантивно 
елиминиране на всички канали (финансови, 
информационни, организационни) и струк-
тури, подпомагащи опозицията, и на всяка 
чуждестранна помощ за нея.

Военният елемент на хибридната за-
плаха е малка част от цялостната стра-
тегия и има смисъл само ако е интегри-
ран и синхронизиран с всички останали 
невоенни елементи. Независимо от това 
адекватното противодействие на во-
енния елемент лишава агресора от въз-
можността за ескалиране на конфликта, 
в резултат на което се създават висока 
вероятност за ликвидиране на заплахата 
във фаза „възпиране“ и благоприятни усло-
вия за фаза „защита“ в хибридното проти-
вопоставяне.

Най-ефективният метод за консолиди-
ране на населението остава обучението 
и патриотичното възпитание на гражда-
ните на страната. На противник, който 

разчита на промяната на националното 
самосъзнание и култура, трябва да се про-
тиводейства с помощта на политически 
средства, икономически и военни дейст-
вия, които взаимно се допълват.

Такава война може да бъде загубена по-
ради следните причини:

● Не се осъзнава, че това е война. Съ-
временната война не е, когато стрелят 
танкове и артилерия, самолети нанасят 
удари и войниците стоят на предната ли-
ния. Модерната война е като радиацията, 
не се вижда, но я има. Така в историята на 
човечеството са изчезнали много народи.

● Не се познава как се провежда тази 
война и липсват собствени политики за 
водене на хибридна война.

● Не се разбира, че войната е страте-
гия, планиране, мобилизиране, и тази во-
енна аксиома не се прилага в държавната 
практика.

● Не се подготвя новото поколение да 
бъде готово да служи на страната си и не 
се води адекватна бойна подготовка на 
въоръжените сили.

За постигане на успех в хибридната 
война е необходим набор от нормативни 
и практически мерки за преодоляване на 
административните и бюрократични-
те граници между Министерството на 
отбраната и гражданските сектори на 
икономиката, свързани с образованието, 
научните изследвания, иновациите, произ-
водството, информацията и промишлени-
те запаси на страната, независимо от об-
хвата, вида, принципите за собственост 
или за финансиране, за да се гарантира 
развитието на технологиите, инструмен-
тите и решенията, необходими за практи-
ческото прилагане на стратегията.

Практиката от проведените досега 
командно-щабни учения показва, че при 
планирането им линиите на операцията 
са чисто военни и планиращите военно-
служещи на оперативно и тактическо 
ниво нямат информация за дейността на 
останалите национални участници в опе-
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рацията (министерства, агенции, непра-
вителствени организации и др.). Липсва 
политическото, икономическото и социал-
ното взаимодействие по време на опера-
цията.

От друга гледна точка планиращите 
военнослужещи използват чисто военни 
методи и средства и нямат поглед за ци-
вилните аспекти, влияещи върху операция-
та, а за да има успех, планирането трябва 
да бъде всеобхватно. Затова би следвало 
да се включват специалисти от всички 
сфери на влияние и нива за планиране на 
операциите, както и да се развиват спо-
собности за водене на информационни и 
психологически и контраоперации.

Необходимо е при планирането в опе-
ративните групи на стратегическо ниво 
да има представители на оперативното 
ниво, които да участват в съвместните 
дейности с представителите на други 
министерства и ведомства с цел да се 
съкрати движението на информация от 
зоната на операцията и вземане на бързи 
решения.

На практика в момента психологи-
ческите и информационните операции 
могат да се провеждат само от стра-
тегическото ниво поради прекалената 
централизираност на въоръжените сили, а 
оперативното ниво планира чисто военни-
те действия, които не са достатъчни при 
хибридна война.

Предполага се, че при такава операция 
усилията на военно-политическото ръ-
ководство ще бъдат насочени в няколко 
области (информационна, икономическа и 
др.), които ще бъдат и линии на операция-
та. За целта е необходимо част от тези 
мероприятия да намери място при създа-
ване дизайна на операцията на оператив-
но ниво.

За успешни действия при хибридни за-
плахи следва да се развиват способности 
за много по-тясно взаимодействие между 
стратегическото, оперативното и так-
тическото ниво, както и за бързо и сво-

евременно предоставяне на информация, 
отнасяща се до действията на всички дър-
жавни структури и съюзни разузнавателни 
служби на планиращите военни групи.

Много важен момент при планиране-
то е армията да съхрани националната 
си идентичност и да осигури бъдещето 
на цивилизационния смисъл на съществу-
ване на собственото ни историческо на-
следство и култура11. За да се осъществи 
това условие, е необходимо още от мирно 
време да се създаде концепция за идеоло-
гическа политика на държавата. Основ-
ните елементи на тази концепция могат 
да бъдат разпространяване на национална 
идея, която наистина обединява нацията, 
и възпитаване на младото поколение в па-
триотични чувства.

Многовариантността на превантив-
ната реакция е отговор на асиметрични-
те заплахи. Могат да се включат полити-
чески и икономически мерки, както и да се 
влияе върху противника чрез обществено-
то възприемане на събития, политическа 
диверсия и пропаганда. Войната може да 
се спечели в сътрудничество с няколко 
партньори от вътрешноорганизационни и 
многонационални сили.

Тъй като войната обикновено предва-
рително се планира в мирно време, голя-
ма заплаха за националната сигурност на 
страната има, когато:

● липсва концептуално самоуправление 
и не се разработват навреме съответни-
те планове, не са налични теории, стра-
тегии и инструменти за войната;

● не се осъзнава сериозността на мо-
мента или нищо не се прави;

● не се провежда интелигентно кон-
траразузнаване;

● не се набелязват подходящи мерки за 
сигурност и защита на критичната ин-
фраструктура; 

● не се определят ефективно и не се 
заделят необходимите военновременни 
запаси, ресурси и средства за водене на 
война;
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● няма или не са адекватни обучението 
и подготовката на населението за война;

● отсъстват координация и съгласу-
ване между различните министерства и 
държавни органи;

● националната икономика не е готова 
и не може да реагира в случай на криза;

● не се провежда подходяща подготов-
ка на силите за сигурност и военната 
система на страната или напълно липс-

ват специални звена за самозащита и 
обучение.

В заключение може да се каже, че хи-
бридните заплахи са едни от най-опасни-
те съвременни предизвикателства към 
сигурността и отбраната и ако не се 
предприемат подходящите контрамерки, 
те могат да доведат до пълно цивилиза-
ционно и културно заличаване на заплаше-
ната държава. 
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по-подробно. Обърнато е внимание на съвременните разработки и са очертани в общ план някои 
перспективи за бъдещото развитие на оръжейните системи.*

Ключови думи: оръжейни системи, развитие, перспективи.

Boyan Petkov. SHORT OVERVIEW FN MAJOR  
WEAPON SYSTEMS

Abstract: A brief review of weapons systems is conducted. Some of the systems are characterised with 
more details. Resent research in the field is presented and possible future developments of weapons systems 
are specified.

Key words: weapons systems, development, prospects

* В статията са използвани данни от личния 

архив на автора.

Още с появата си човешкият род започ-
ва своята осъзната борба за оцелява-

не – борба както със себеподобните за 
осигуряване на храна и условия за живот, 
така и със заобикалящата го природа. 
Това предпоставя появата на феномена 
насилие, чиято роля в световната исто-
рия винаги е била и остава значима, тъй 
като съществуването му се обуславя от 
фактори, заложени в човешката същност, 
които, за жалост, все още не са изследва-
ни в тяхното многообразие и пълнота.

Във всички етапи от своята еволюция 
човечеството приоритетно отделя вни-
мание на производството на средства за 
насилие, т.е. на оръжие. В тях са въплъ-
тени всички най-високи постижения на 

човешкия гений, а разходите за водене на 
военни действия неизбежно нарастват.

Пропускайки каменната епоха, по вре-
ме на медната, бронзовата и желязната 
епоха се появяват първите хладни оръжия 
– ножове, мечове, саби, копия, бойни то-
пори. Необходимостта за предпазване от 
тях налага изработването на защитни 
средства, като щитове, шлемове, покри-
ване на крайниците с кожа, а след това 
и с метални плоскости. През този пери-
од се изграждат първите крепостни съ-
оръжения – защитни стени, ровове, водни 
препятствия и т.н. Това е ново предиз-
викателство, което води до появата на 
серия от стенобойни оръжия, инженерни 
съоръжения и т.н.

Когато на бойното поле масово се поя-
вява кавалерията, разходите за водене на 
сражения рязко нарастват. Отглеждането 
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и поддържането на конските сили и снаря-
жението за конника и новите тактически 
прийоми за водене на боя налагат специ-
фични изисквания. В развитите страни от 
този период знатните рицари покриват 
тялото си и част от коня с тежки ризни-
ци, украсени наръчници, използват богато 
украсени колесници, при което доспехите 
и снаряжението на рицаря вече струват 
цяло състояние.

Появата на черния барут предизвиква 
революция във воденето на боя – избягва 
се непосредственият контакт между сра-
жаващите се войски. Установено е, че той 
е открит в Китай около 618 г. пр.н.е. Раз-
пространяването му тръгва по два пътя 
– през Индия, Иран и арабските страни по-
пада в Испания, а през Манджурия и Русия 
стига до средноевропейските страни. От 
този момент започва бурното развитие 
на средствата за отбрана и оръжията за 
близък бой.

Много по-късно, в средата на XIX век, 
се създава бездимният барут. В тази об-
ласт голяма заслуга има шведският ин-
женер Алфред Нобел, който патентова 
нитроглицерина – новият барут. Нобел 
успява да намери практически способ за 
широко и безопасно използване на нитрог-
лицерина под формата на динамит.

При наличието на димен и бездимен ба-
рут и относително добре развита мета-
лургия стрелковото оръжие в края на XIX в.  
се усъвършенства до такава степен, че 
с някои модернизации то се използва и до 
днес. Типичен пример е руската трилиней-
на пушка (винтовка), разработена през 
1891 г. от оръжейниците Мосин (Русия) 
и Наган (Белгия). След модернизацията є 
през 1930 г. тя е известна като винтовка 
на Мосин (фиг. 1). От нея се произвеждат 
около 37.106 броя.

В Българската войска е приета ав-
стрийската пушка „Манлихер“, образец 
1895 г., с която се водят сраженията по 
време на Балканската и двете световни 
войни. Други утвърдени системи огнес-

трелно оръжие са „Уинчестър“, „Шнайдер“, 
„Крънка“, „Бердана“, „Маузер“.

Следва да отбележим, че в този пери-
од наред с развитието и широката упо-
треба на стрелково оръжие и артилерия 
решаваща роля имат бойните кораби. 
Усъвършенстването на ветроходната им 
система предизвиква рязък скок в мане-
врените им качества. Правите рейкови 
ветрила са заменени с кòси, в резултат 
на което корабът може да се движи и сре-
щу вятъра. За построяване на един кораб 
от този вид са необходими 20 000 желез-
ни гвоздея, 1400 кв.м корабно платно, 1500 
дървени ствола, до 200 пушки, 50 оръдия и 
т.н. В началото на XVIII век за купуване-
то на боен кораб са необходими огромни 
суми – 80 000 златни рубли. Тук е мястото 
да подчертаем, че изигралата решаваща 
роля в промишлената революция парна 
машина, разработена от Джеймс Уат, не 
намира широко приложение във военното 
дело с изключение на използването є в ко-
рабостроенето.

Във връзка с развитието на военни-
те технологии с голямо задоволство ще 
посочим факти от Балканската война и 
двете световни войни. За нас е гордост, 
че изобретателността и храбростта на 
българския войник през Балканската война 
ни отреждат място в световната военна 
история.

В началото на ХХ век младата българ-
ска държава разполага наред с останало-
то въоръжение и с аеропланно отделение, 
което има в състава си и двуместни ае-
роплани – „Албатрос“, „Воазен“, „Фарман“ 
и „Блерио“. Известно е, че на 16 октомври 
1912 г. поручик Радул Милков и подпоручик 
Продан Таракчиев за първи път използват 
самолета като бойно средство, хвърляй-
ки бомби над крепостта Одрин (фиг. 2). 
С това България влиза в историята като 
страна с бойна авиация. 

По време на Балканската война актив-
но се проявява и българският флот. От 
Франция са купени 6 миноносеца, четири 



Кратък преглед в развитието на оръжейните системи

99

от които под командването на капитан II 
ранг Димитър Добрев през нощта на 7 но-
ември 1912 г. атакуват турския крайцер 
„Хамидие“. Миноносецът „Дръзки“ го тор-
пилира и крайцерът, полупотънал, едва се 
спасява. До края на войната остава извън 
строя.

През Първата световна война вече 
се налага автоматичното оръжие под 
формата на картечници. Масово се из-
ползва нарезната артилерия. Появяват 
се първите танкове (фиг. 3). Самолети-
те се приспособяват за водене на въз-
душен бой. Ветроходните кораби са ми-
нали в историята – последният морски 
бой с тях е при Синоп през 1848 г. Новите 

броненосци са вече модерна бойна тех-
ника и се смятали за непотопяеми, но 
през 1917 г. немска подводница потопя-
ва френския броненосец „Дантон“ и този 
мит е развенчан. В тази война се използ-
ва и химическо оръжие като средство за 
масово поразяване.

По време на Втората световна война 
въоръжението, което се произвежда за 
около една година, е колкото произведе-
ното през цялата Първа световна война. 
Масово се използва артилерията, включи-
телно реактивната, както и танковете 
(фиг. 3). За цялата война са произведени 
над 55 000 танка. Най-добрият танк по 
онова време е Т-34 (фиг. 4).

Фиг. 1

Фиг. 2. Самолет „Албатрос“, с който Радул Милков (в аероплана) и Продан Таракчиев 
извършват първия в света боен полет
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Фиг. 3. Pàнен модел на английския танк Mark I, наречен C-15

Фиг. 4. Т-34
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Особена роля по време на Втората 
световна война изиграва авиацията, в коя-
то се внедряват редица технически ново-
въведения. Принципно новите реактивни 
самолети и особено т.нар. „оръжие на въз-
мездието“ представляват колосален скок 
в развитието на високите технологии. На 
фигура 5 са показани немският ракетен 
самолет „Месершмит“ Ме-163, реактивни-
ят самолет „Месершмит“ Ме-262 и двете 
ракети на „възмездието“ Фау-1 и Фау-2. 
Съществена е ролята и на подводниците.

  Ме-163 Ме-262

  Фау-1 Фау-2
Фиг. 5

Принципът на действие на ракетите е 
известен отдавна и е прилаган в продъл-
жение на векове. За първи път като бойно 
средство ракетите са употребени през 
85 г. пр.н.е. по време на управлението на 
ханската династия в Китай. Тогава те 
имат вид на огнени стрели. През XV век 
във Франция са създадени първите ра-
кетни поделения. През XVIII век индийски 
корпус от 5000 ракетчици сломява бойния 

дух на англичаните, решили да завладеят 
Индия. За Кримската война са подготвени 
2000 ракети, които са използвани при Се-
вастопол, Крим и Кавказ. Истинското раз-
витие на ракетите започва след редица 
изследвания, проведени във Франция, Гер-
мания и Русия. Иван Мещерски вече е раз-
работил теорията за динамика на точка с 
променлива маса, а през 1903 г. Констан-
тин Циолковски отпечатва труда си „Из-
следване на световните пространства с 
реактивни уреди“.

В началото на 1918 г. немският учен 
Херман Оберт предлага на военното ми-
нистерство проект с наименованието 
„Снаряд с голяма далекобойност с раке-
тен мотор“. След пет години популяри-
зира книгата си „Ракети в космическото 
пространство“ и експериментира ракет-
ни двигатели с течно гориво. През 1933 г. 
под ръководството на световноизвест-
ния консорциум „С. П. Корольов“ в СССР е 
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произведен пуск на ракета с двигател на 
течно гориво.

В Германия създаването на балистич-
ни ракети с течно гориво е поставено 
на солидна основа. Оберт продължава ра-
ботата си в организирана лаборатория. 
Привлечени са млади учени, като Вернер 
фон Браун, Рудолф Нобел, Валтер Дорнбер-
гер и др. През 1936 г. на лабораторията 
е поставена задачата да проектира ба-
листични ракети с далекобойност 275 км 
и заряд от 1000 кг взривно вещество. По 
същото време става ясно, че е необходим 
изпитателен полигон с по-големи възмож-
ности, и затова в Балтийския залив е из-
граден научноизследователският ракетен 
център „Пенемюнде“, който работи в две 
основни направления – балистични раке-
ти за Сухопътните войски и безпилотни 
самолети, снаряди за Военновъздушните 
сили. Така през 1943 г. Германия вече раз-
полага с крилатата ракета V-1 (Vergetlung 
– възмездие) и оперативно-тактическата 
ракета V-2. От техническа гледна точка 
едностепенната оперативно-тактиче-
ска ракета V-2 е най-голямото постиже-
ние в ракетостроенето в този период с 
маса 12 910 кг, бойна част – 980 кг взрив-
но вещество, която лети със свръхзвуко-
ва скорост от 1600 м/с. Организирано е 
серийно производство на двете ракети, 
създадени са съответните войскови фор-
мирования и през септември 1944 г. по 
Лондон и други цели са изстреляни първи-
те ракети V-1 и V-2.

Изстрелването на V-1 се осъществява 
от земна пускова установка, която пред-
ставлява направляваща с дължина 50 м, 
установена под ъгъл 60°. Първоначално 
V-1 се ускорява с помощта на стартов ус-
корител до 320 км/ч, а след това собст-
веният є двигател осигурява скорост от 
800 км/ч. Това е и първата крилата ракета 
въздух-земя, изстрелвана от самолет. За 
тази цел е използван бомбардировач „Хайн- 
кел“, по-късно и „Месершмит-111“, „Юн-
керс-88“ и „Фоке-Вулф 200 Кондор“.

Принципите на действие и редица ин-
женерно-технически решения, използвани 
в ракетните системи V-1 и V-2, по-късно 
намират приложение в разработваните 
ракетни комплекси в бившия СССР и САЩ, 
което се обяснява с факта, че след пораже-
нието на Германия почти всички ракетни 
специалисти са привлечени в конструктор-
ските бюра на тези страни. Развитието 
на балистичните ракети в САЩ е свърза-
но с Вернер фон Браун, един от най-видни-
те ракетни конструктори, а в СССР – с 
Юрген Зенгер. Ще посочим и факта, че 
идеята за орбитален бомбардировач при-
надлежи именно на Юрген Зенгер. Според 
този проект 28-метровият бомбардировач 
с маса 100 т стартира с помощта на ра-
кетен стартов ускорител от релсова на-
правляваща с дължина 3 км. Стартовият 
ускорител му придава скорост 1000 км/ч 
и на височина 12 м се отделя, включва се 
ракетният двигател с тяга 98 т и в рам-
ките на 8 минути скоростта му достига 
2100 км/ч, издига се до височина 150 км и 
продължава полета като безмоторен са-
молет със свръхзвукова скорост. Навли-
зайки в плътните слоеве на атмосферата, 
той се отразява от нея и отново излиза 
в космическото пространство. Така след 
петото навлизане в атмосферата бомбар-
дировачът вече е изминал 12 000 км. Спо-
ред разчетите на д-р Зенгер той може да 
прелети 24 000 км за около 80 минути. Пре-
литайки над района на целта, самолетът 
изхвърля бомба от височина 50 км, която 
може да измине още 500 км. След това са-
молетът започва постепенно снижаване 
към мястото на кацане. Точно тази схе-
ма е използвана в САЩ за осъществяване 
на проекта за космическия кораб за мно-
гократно използване „Спейс Шатъл“ – из-
вестната космическа совалка.

Освен V-2 германските специалисти 
разработват и осем други проекта за 
управляеми балистични ракети, които са 
изключително мащабни за времето си. На-
пример ракетата А10 е двустепенна, има 
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обща маса 100 т, лети 35 минути и висо-
чината на полета є е 350 км. През януари 
1945 г. е извършен успешен пуск на раке-
тата, което дава основание на Вернер 
фон Браун да предложи нанасяне на удар с 
нея по САЩ. Хитлер харесва идеята и за-
почва организирането на такъв удар по Ню 
Йорк. Поради голямото разстояние се от-
работват два варианта – с човек на борда 
и с използване на радиомаяк в точката на 
падане. Основната трудност при втория 
вариант е необходимостта радиомаякът 
да се постави близо до точката на взрива. 
Независимо от това в Германия избират 
втория вариант. За осъществяването му в 
секретния отдел на „Сименс“ се обучават 
двама души, които трябва да поставят 
мощен радиомаяк на върха на нюйоркския 
небостъргач „Eмпайър Стейт Билдинг“. Те 
пристигат в САЩ на 30 ноември 1944 г., 
но не успяват да изпълнят поставената 
им задача – и двамата са разкрити и арес-
тувани по различно време.

Използването на пилотиран вариант 
предполага пилотът да загине заедно с 
взривяването на ракетата. Обсъден е на-
чин за спасяването му чрез катапултиране 
в специална капсула и след това поемане-
то му от подводница. За сериозността на 
замисъла свидетелстват данните, спо-
ред които щурмбанфюрерът от СС Ото 
Скорцени в началото на 1945 г. набира 
кандидати и подготвя пилоти за А-9/А-10. 
В някои източници се посочва, че стар-
тът на ракетата А-10 към САЩ, пилоти-
рана от Рудолф Шрьодер, е извършен през 
януари 1945 г. Още в началото на полета 
обаче той мисли, че е възникнал пожар в 
ракетата, и съгласно инструкцията, за да 
се избави от мъчителна смърт, поглъща 
предварително подготвения цианкалий. В 
действителност двигателят на ракетата 
е работил нормално. Останала без упра-
вление, тя пада в Атлантическия океан. 
Ако е осъществен макар и един успешен 
опит с тази ракета, евентуалните пилоти 
биха били първите, извършили балистичен 

скок в космическото пространство, т.е. 
такъв, какъвто първите американски ас-
тронавти извършват през 1961 г., следова-
телно те биха били първите астронавти 
според критериите на САЩ от началото 
на 60-те години на миналия век.

Втората световна война се свързва и 
с други много важни постижения в разви-
тието на военните технологии. Необходи-
мостта от противодействие на ракети-
те V-1 и V-2 и бомбардировъчната авиация 
кара английските специалисти да търсят 
нетрадиционни решения, едно от които са 
радиолокационните системи (РЛС). От-
начало РЛС се използват за откриване на 
подводници в надводно положение, но след 
нанесените удари от германските ракети 
те са включени в системата на ПВО с цел 
далечно откриване на ракетите, съпро-
вождането им и своевременно целеуказва-
не за зенитните средства и изтребител-
ната авиация. Посочените възможности 
на РЛС предопределят стремежа на про-
тивника да се попречи на работата им. 
Това поставя началото на радиоелектрон-
ната борба (РЕБ), чието значение в след-
военния период и в съвременните условия 
е изключително голямо.

Най-значимата технология с военно 
предназначение, реализирана по време на 
Втората световна война, е създаването 
на атомната бомба. През 1903 г. англий-
ският физик Ръдърфорд разработва тео-
рията за радиоактивното разпадане. Две 
години по-късно Алберт Айнщайн обединя-
ва физическото пространство и времето 
в едно четириизмерно понятие, валидно за 
всички явления, и определя относителната 
еквивалентност между масата и енергия-
та с формулата Е = mc2. Основополагащи 
заслуги за разработването на атомната 
бомба имат английският физик Чадуик, 
германският Хайзенберг, италианският 
Енрико Ферми, французите Ирен и Фреде-
рик Жолио-Кюри, немските физици Ото Хан 
и Фриц Шасман, датчанинът Нилс Бор, ру-
ският учен Флеров, американският физик 
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Силард и др. В резултат на техния труд се 
доказва, че ако атомът на урана се раздели 
на две, се отделя голямо количество енер-
гия и неутрони, които на свой ред разделят 
други атоми и се отделя ново количество 
енергия и нови неутрони, т.е. възниква ве-
рижна реакция на делене, съпроводена с 
отделяне на колосална енергия. На тази 
основа през 1939 г. започва интензивно 
разработване на възможностите за създа-
ване на свръхбомба. В началото на 1940 г. 
всички изследвания в тази област са за-
секретени. Същата година американският 
президент Рузвелт предлага на английския 
премиер Чърчил съвместно да разработят 
новото оръжие. САЩ успяват да съберат 
повечето от най-добрите ядрени физици 
в света и през септември 1942 г. започва 
изпълнението на проекта „Манхатън“, за 
чието административно ръководство от-
говаря генерал Гроувс, а за научното – фи-
зикът Опенхаймер. Основната задача е да 
се разработи атомна бомба и да се изпре-
варят германските физици. 

На 16 юли 1945 г. в пустинята на щата 
Ню Мексико, в град Аламогордо, е взривено 
устройство с поразителна мощ и разру-
шителна сила. След това в авиобазата на 
остров Тиниан в Тихия океан са доставе-
ни две атомни бомби – „Малчуган“ с маса 
4,1 т и „Дебелак“ с маса 4,5 т (фиг. 6). 
Името на втората е израз на благодар-
ност към Чърчил и английските специа-
листи, подпомогнали разработването на 
проекта „Манхатън“. На 6 август 1945 г. 
в 8,15 часа с бомбардировач от височина 
8500 м е хвърлена атомната бомба „Мал-
чуган“, която на височина 600 м се взривя-
ва и със своята мощност от 12 килотона 
нанася страшни разрушения и убива хиляди 
хора. На 9 август същата година над град 
Нагасаки е хвърлена и бомбата „Дебелак“, 
чиято мощност е около 20 килотона. Раз-
рушенията и жертвите са още по-големи. 
От този момент започва надпреварата в 
разработването, създаването и натрупва-
нето на това страшно оръжие.

Още през 1942 г. руснаците изтеглят 
всички физици от фронтовете и под ръ-
ководството на Игор Курчатов започват 
изследвания в ядрената област. През май 
1945 г. в Берлин е открита германска до-
кументация за урановия проект и 100 т 
уранов окис. Заедно с останалите в Бер-
лин немски физици те са транспортирани 
в Сухуми, където в новопостроен изследо-
вателски център се полага началото на 
Сухумския проект. Така на 29 август 1949 г.  
на ядрения полигон в Семипалатинск, Из-
точен Казахстан, е взривена първата съ-
ветска атомна бомба, а на 18 октомври 
1951 г. от бомбардировач Ту-4 е пусната 
вече серийно произведена атомна бомба.

Руснаците изпреварват американците 
в създаването на термоядрена бомба 
(фиг. 7). На 12 август 1953 г. е взривено 
първото в света термоядрено устрой-
ство. През пролетта на 1960 г. на поли-
гона „Сар Шаган“ е взривена термоядрена 
бомба с мощност 20 мегатона. По това 
време е създадена и бомба с мощност 100 
мегатона, чиято сила е непредсказуема, и 
затова при изпитанието є мощността е 
намалена с 50%.

В САЩ също създават термоядрени 
бомби и започва надпревара в средствата 
за пренасяне на това оръжие и способите 
и методите на неговата защита от про-
тивниковото разузнаване. Англичаните 
работят със САЩ, но американците не им 
предоставят техническа документация 
за производство на атомна бомба. Едва 
през 1947 г. в Англия е взето решение за 
създаване на собствено ядрено оръжие. 
Усилията се оправдават и през 1952 г. 
страната е готова да използва атомни 
бомби, но не разполага с ядрен полигон. 
САЩ отказват да предоставят свои и 
англичаните оборудват полигон близо до 
австралийските острови Монтебело в 
Индийския океан. След 5 години на остров 
Рождество в Тихия океан те взривяват 
и термоядрена бомба. Така Англия става 
третата ядрена сила.
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  „Малчуган“ „Дебелак“
Фиг. 6

Фиг. 7. Най-мощната термоядрена бомба „Цар бомба“ 

Първият си ядрен опит с мощност 
60 – 70 килотона Франция извършва на  
13 февруари 1960 г. на полигон в Алжир, в 
резултат на което страната става член 
на т.нар. „Ядрен клуб“.

През втората половина на 50-те годи-
ни на миналия век Китай решава да съз-
даде собствено ядрено оръжие и се обръ-
ща за съдействие към СССР. Молбата е 
удовлетворена и на 16 октомври 1964 г. в 
пустинята Такламакан е взривено първото 
китайско ядрено устройство.

На 18 май 1974 г. първи ядрен опит из-
вършва и Индия. Ядреното устройство е с 

мощност 10 – 12 килотона и е взривено в 
пустинята Тар. В Индия е разработена на-
ционална програма за създаване на страте-
гически ядрени сили, които включват триа-
дата от наземни, въздушни и морски сили.

Според някои източници Пакистан 
също разполага с ядрено оръжие и през 
1998 г. извършва първите си опити.

Израел поставя началото на ядрената 
си програма през 1956 г. На 15 км от гр. 
Димона е създаден свръхсекретен център 
за ядрени изследвания. Израелците купу-
ват уран от Аржентина и тежка вода от 
Норвегия.
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Южноафриканската република също се 
стреми да притежава ядрено оръжие и ак-
тивно работи по проекта, но идването на 
власт на Нелсън Мандела налага прекра-
тяването му.

В края на 80-те години пред прага на 
създаването на ядрено оръжие е и Ирак. С 
помощта на Франция и с пари от Саудит-
ска Арабия страната купува мощен реак-
тор и доставя обогатен уран от Бразилия, 
Нигерия и Португалия. Стремежът към яд-
рено оръжие силно безпокои Израел и Иран. 
Израел организира изключително добре 
подготвен въздушен удар по иракския ре-
актор и го унищожава с 14 авиобомби за 
75 – 80 секунди.

Ядрен реактор и необходимата ин-
фраструктура притежава и Корейската 
народнодемократична република, включи-
телно инсталация за получаване на плуто-
ний. От тази гледна точка страната е в 
състояние да произведе ядрено оръжие.

През 60-те години на миналия век за-
почва създаването на ядрено оръжие от 
трето поколение, характеризиращо се с 
възможността за програмиране на пора-
зяващите фактори, като се дава приори-
тет на един от тях. Най-известните и 
доведени до реално бойно използване са 
неутронните бомби (фиг. 8). При взривява-
не те излъчват поток от неутрони, които 
са 5 – 10 пъти по-опасни от гама-лъчите 
на обикновения ядрен взрив и имат много 
висока биологична активност. Затова са 

опасни за живите същества, но почти не 
разрушават сгради и обекти, тъй като 
ударната вълна и светлинното излъчване 
са минимални. Първият опит с експеримен-
тален неутронен заряд е извършен през 
1963 г. в един от подземните полигони на 
щата Невада, а първият боен неутронен 
заряд, предназначен за управляема такти-
ческа ракета „Ланс“, е взривен през 1972 г.  
северозападно от Лас Вегас. От 1981 г. 
вече е налице редовно производство.

Представители на трето поколение 
оръжие са рентгеновият и гама-лазерът, 
както и зарядите с мощен електромагни-
тен и микровълнов импулс. Те смущават ра-
ботата на радиоелектронната апаратура, 
а при голяма мощност могат и да я разру-
шат. От трето поколение са и зарядите, 
генериращи дълговълново електромагнит-
но излъчване, т.нар. „мозъчна бомба“, което 
прави човека дезориентиран, объркан и не-
годен за каквито и да е действия. Най-но-
вите разработки включват проекти за ре-
акция между материя и антиматерия, при 
която освобождаването на енергия е пълно, 
а зарядите с антиматерия ще бъдат мини-
мални по маса и с невъобразима мощност.

Наред с ядреното оръжие вече са съз-
дадени и се създават изключително ефек-
тивни образци военна техника от ново по-
коление, като самолетите от типа на F-35 
на САЩ и Т-50 на руските военновъздушни 
сили (фиг. 9), ракетите „Топол-М“, „Трайдънт 
II“, „Воевода“ (SS-18), „Буран“ (фиг. 10) и др.

Фиг. 8
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  F-35 Т-50
Фиг. 9

  „Топол-М“ „Трайдънт II“ 

  „Буран“ „Воевода“
Фиг. 10
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Още веднъж ще подчертаем, че след 
Втората световна война започва период 
на небивала надпревара във въоръжава-
нето. Всички значими научно-технически 
постижения намират приложение във во-
енната област и разходите за внедрява-
нето на военните технологии нарастват 
безпрецедентно. Ако през Втората све-
товна война самолет изтребител струва 
200 000 марки, в средата на 50-те години 
той е вече 2 млн., а в средата на 60-те – 5 
млн. В наши дни цената му е 20 – 40 млн. 
щ.д. Средният танк от края на Втората 
световна война е с цена 400 000 марки, а 
в средата на 60-те години – 1 млн. мар-
ки. Стратегическият бомбардировач В-52 
стига цена 8 млн. щ.д., а днес такъв бом-
бардировач струва около 400 млн. щ.д. Са-
молетоносач от типа на „Форестал“ има 
цена 200 млрд. щ.д., а атомна подводница 
от типа на „Курск“ – 2 млрд. щ.д.

Огромни са разходите и за съвре-
менните боеприпаси и военна техника 
Само един снаряд за РСЗО „Град“ струва 
1000 щ.д. Ракета за мощната реактивна 
система за залпов огън „Смерч“ е няколко 
десетки хиляди долара, а за системата 
С-300 – около 30 млн. рубли. Новата стра-
тегическа ракета „Булава“ е с единична 
цена 50 млн. щ.д.

По неофициални данни годишно САЩ из-
разходват за военни цели 294,7 млрд. щ.д.; 
Русия – 58,8 млрд.; Япония – 44,4 млрд.; Ки-
тай – 42 млрд.; Франция – 34,3 млрд. и Ве-
ликобритания – 33,9 млрд.

Един кратък анализ на развитието на 
въоръжението и техниката показва, че 
във всяка област се наблюдават изклю-
чително високи постижения. Налице са 
високотехнологични управляеми боеприпа-
си по траекторията на полета им или в 
крайния участък от нея и с висока ефек-
тивност в целта. Това се отнася както 
за класическите боеприпаси, така и за не-
конвенционалните, включително химиче-
ските. Развитието на комуникационните 
и информационните технологии е с такъв 

темп, че за неспециалистите в тази об-
ласт е трудно да бъде проследявано. Съ-
щото може да се каже и за световните 
комуникационни мрежи. Авиацията, воен-
номорската, инженерната, химическата и 
логистичната техника също се характе-
ризират с високотехнологично развитие.

Основните перспективни направления 
за развитие на военните технологии се 
свързват с космическите изследвания, ко-
муникационните и информационните тех-
нологии, роботизираните системи, нано-
технологиите и др.

Практическите приложения на косми-
ческите изследвания са:

● проучвания за разполагане в Космоса 
на модерни навигационни технологии, ра- 
зузнавателни и свързочни военни системи;

● проучвания за природните ресурси на 
планетите;

● спътникови и радиотелевизионни съ-
общения и обмен на данни;

● космическа метеорология;
● космическа навигация на кораби, са-

молети и друга техника, включително GPS 
системи;

● космически контрол и информация за 
земни обекти и райони;

● провеждане на технически операции 
във вакуума на космическото простран-
ство, бъдещ добив на суровини и мате-
риали от другите планети и практическа 
дейност върху техните повърхности.

Приоритетната цел на изучаването и 
усвояването на космическото простран-
ство е разселването на човечеството, 
тъй като след 200 години ще настъпи пре-
населване и няма да има място за живеене. 
Ще добавим само, че основната причина 
за ограничаване продължителността на 
престой на човека в Космоса е безтег-
ловността, тъй като тя пряко влияе върху 
атрофията на мускулната система. За-
това бъдещите международни космически 
системи ще се изработват под формата 
на колело със спици, което ще се върти с 
определена центробежна скорост и хора-



Кратък преглед в развитието на оръжейните системи

109

та ще стоят прави в периферната част 
на станцията, т.е. ще бъде създадено из-
куствено земно притегляне, а при необхо-
димост от работа в условията на вакуум 
ще се придвижват и работят в центъра 
на системата.

За комуникационните и информационни-
те технологии може да се каже, че усили-
ята са насочени към миниатюризирането 
на елементната база и автоматизиране-
то на дейностите, свързани с тяхната 
експлоатация. През последните години 
особено внимание се отделя на въпроси-
те, свързани с появата на кибератаките 
и оттам на киберсигурността.

Роботизираните системи навлизат 
все по-настойчиво в областта на воен-
ното дело. Много динамично се развиват 
безпилотните разузнавателно-бойни сис-
теми. Смята се, че с такава система е 
открит и ликвидиран Осама бин Ладен. 
Американската агенция DARPA е специали-
зирана изключително в разработването на 
роботизирани системи с военно предназ-
начение. За да създадат робот, преодоля-
ващ сложен терен и препятствия, специа-
листите от DARPA изследват и изучават 
и най-малките структури от мускулату-

рата на високопланинската коза. В бъде-
ще се предлага роботите да извършват 
не само тежките и опасни за здравето на 
войника дейности, но и да участват в не-
посредствени военни действия.

Нанотехнологиите са сравнително нов 
клон в развитието на техниката с голяма 
перспектива. В основата им е контролът 
над веществото на микроскопично ниво. 
Всичко се свежда до факта, че редица ма-
териални елементи променят свойствата 
си в зависимост от размера на техните 
частици. Например всеки знае, че златото 
е с жълт цвят, а в наноразмер частиците 
му са червени. Въглеродът в наноразмер 
не оказва електрическо съпротивление и 
това води до революция в разработването 
на градивни елементи с т.нар. „грифий“ ма-
териал, създаването на въглеродни влакна 
със специфични качества и т.н. 

В заключение ще посочим, че независи-
мо от определени сътресения в общест-
вено-политическите отношения между 
отделни държави и между обществе-
но-икономически формирования развитие-
то на военните технологии продължава и 
дано техните постижения все повече се 
използват и за мирни цели.
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Тенденции в използването  
на високотехнологични решения  

за целите на сигурността  
и отбраната

Йоана Иванова

Резюме: Статията има за цел да представи едни от най-иновативните високотехнологични 
решения, които се прилагат във военната сфера. Разгледани са мултимедийни технологии за ви-
зуализация, събиране и обработка на данни от околната среда и анализ на получените резултати. 
Специално внимание се обръща на 3D принтирането, което все по-широко се използва във воен-
ната промишленост за проектиране и конструиране на прототипи и сложни устройства с цел 
повишаване на производителността и качеството на крайния продукт.

Ключови думи: Безжични мултимедийни сензорни мрежи, термовизия, пространствена мулти-
медия, лазерно 3D сканиране, дигитална фотограметрия, симулационни тренажори, универсални 
симулатори,  3D компютърна графика, 3D принтиране.

Yoana Ivanova. TRENDS IN USE OF HIGH-TECH SOLUTIONS  
FOR THE PURPOSES OF SECURITY AND DEFENSE

Abstract: This report aims to present some of the most innovative high-tech solutions that are applicable 
in the military field. The multimedia technologies for visualization, collection and processing of data from the 
environment and analysis of results are examined in this paper. Particular attention is given to the 3D printing, 
which is increasingly used in the defense industry for design and construction of prototypes and complex 
devices in order to enhance the productivity and quality of the final product.

Key words: Wireless multimedia sensor networks, thermovision, spatial multimediа, light detection and 
ranging, digittal photogrammetry, simulators, universal simulators, 3D computer graphics, 3D printing.

Развитието на научните изследвания 
през последните няколко десетиле-

тия дава отражение върху сферата на 
сигурността и отбраната, допринасяйки 
за технологичното усъвършенстване на 
въоръжените сили. В широкия смисъл по-
нятието тенденция насочва вниманието 
към възможните перспективи за разви-
тие на дадено направление. В сферата на 

сигурността и отбраната съществуват 
редица направления, чието развитие зави-
си пряко от усъвършенстването на тра-
диционни методи с доказана ефективност 
или прилагането на напълно нови техно-
логични решения. Бялата книга за отбра-
ната и въоръжените сили на Република 
България1 е първият официален документ, 
който дефинира пет основни направле-
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ния за провеждане на научни изследвания 
в сферата на сигурността и отбраната 
с цел поддържане на отбранителните 
способности. Усилията са насочени към 
внедряването и използването на нови тех-
нологии, от което в голяма степен зависи 
и развитието на останалите направления, 
като повишаване качеството на обучение 
на личния състав, поддръжка на комуника-
ционните и информационни системи (КИС) 
и системите за командване и управление 
C4I2, усъвършенстване на многофункцио-
налните системи за осигуряване на въ-
оръжение и боеприпаси, подобряване на 
логистичното осигуряване. За всяко от 
посочените направления могат да се да-
дат конкретни примери за проекти, дей-
ности и механизми на работа. Предстои 
да бъдат детайлно разгледани различни 
възможни приложения на новите техноло-
гии в сферата на сигурността и отбрана-
та, взаимовръзките между тях и предим-
ствата от използването им.

Мултимедийните системи и технологии 
са свързани с извършването на основните 
информационни дейности по генериране, 
обработка, съхранение, разпространение и 
визуализиране на мултимедийна информа-
ция посредством мултимедийни приложе-
ния. Процесът на разработка на мултиме-
дийни продукти е свързан с изграждане на 
прости и съставни мултимедийни обекти 
и мултимедийни сцени.

Безжичните мултимедийни сензорни 
мрежи (БМСМ) се използват за събиране 
на информация от околната среда, която 
след обработка в реално време те преда-
ват към други станции, които могат да 
бъдат позиционирани на големи разстоя-
ния. Измерват скаларни физични величини 
като температура, влажност, налягане. 
Състоят се от безжични сензори, съста-
вени от миниатюрни видео камери, захран-
вани с батерии, нискоенергиен безжичен 
приемник и предавател за обработване, 
изпращане и получаване на информация. 
Сензорите са снабдени с модули за съби-

ране на аудио и визуална информация. За 
постигане на максимална ефективност 
БМСМ следва да отговарят на следните 
изисквания:

● високо качество на услугите – необ-
ходим е хардуер с възможност да поддър-
жа алгоритми на високо ниво и да осигуря-
ва работата на приложенията;

● ниска консумация на енергия – сен-
зорите се захранват от батерии; необхо-
димо е да се разработят протоколи, алго-
ритми и архитектури, които да удължат 
живота на мрежата, като същевременно 
предоставят услуги с високо качество 
QoS;

● голям капацитет на канала – за по-
точната мултимедия е необходимо преда-
ване с висока скорост и нисък разход на 
енергия – използва се свръхшироколентова 
технология;

● кодиране на мултимедийния източник 
– налага се данните да бъдат компреси-
рани.

● обработка на мултимедийна инфор-
мация – става чрез алгоритми за обра-
ботка на първоначално постъпилата ин-
формация. За тази цел се изискват нови и 
гъвкави архитектури, които да извършват 
обработка на информацията от заобика-
лящата среда в мрежата. За да се реду-
цира предаването на излишна информация 
и други недостатъци, е необходимо инфор-
мацията да се филтрира;

● интеграция с интернет (IP) – посред-
ством шлюз за интеграция между БМСМ 
и интернет, тъй като технологично не е 
възможно всички сензори да използват IP 
адрес.3

Относно приложимостта на този вид 
мрежи се акцентира върху:

● Следене и наблюдение. Тук се имат 
предвид големите възможности на сензор-
ните мрежи за следене на параметрите на 
различни среди и за наблюдение на райони, 
частни парцели и граници.

● Локализиране на хора. Мултимедийни 
данни, като видеопотоци или статични 
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изображения, заедно с напреднали методи 
и техники за обработка на сигнали могат 
да се използват за откриване на изчезна-
ли хора или за идентифициране на прес-
тъпници.

● Контрол на промишления процес. 
Различни мултимедийни данни заедно с 
измервания на различни скаларни физични 
величини (маса, температура, налягане) 
могат да бъдат използвани за контрол на 
качеството на крайните продукти. Авто-
матизацията на тези процеси има за цел 
оптимизацията на усилия и време, но не за 
сметка на качеството.

● Телемедицина. В една реална бойна 
обстановка, където съществуват много 
животозастрашаващи фактори, БМСМ 
са крайно необходими. Представителите 
на дадена рискова група подлежат на по-
стоянно наблюдение дори от дистанция 
посредством прикрепен към китката ме-
дицински сензор, измерващ основни жизне-
ни показатели: кръвно налягане, телесна 
температура, ЕКГ, дишане. Информация-
та се предава до отдалечени медицински 
центрове, които извършват наблюдение 
на своите пациенти посредством аудио и 
видеосензори, датчици за движение и т.н. 
След обработка на постъпилите данни 
следва да бъде поставена диагноза. Ако 
процесът е напълно автоматизиран, това 
се извършва от експертна система за ди-
агностика.

● Автоматизация на помещението.
Помещенията от типа smart home (от 

англ. – интелигентен дом) са едно от 
съвременните приложения на комуника-
ционните и информационни технологии в 
различни сфери на живота. Те са оборудва-
ни със системи за наблюдение, управление 
и цялостен контрол, които представляват 
специализирани автоматизирани системи 
от свързани интелигентни устройства 
с различни функции, като измерване на 
жизнени показатели, контрол на средата, 
идентификация на движение и действия, 
комуникация, извършване на информацион-

ни дейности, средства за видеонаблюде-
ние.4 В зависимост от конкретното пред-
назначение на помещението в него могат 
да бъдат монтирани и термовизионни ка-
мери за следене на жизнените показатели, 
здравословното състояние и поведенче-
ските реакции. Освен посочения пример за 
възможно приложение в smart home термо-
визионните камери широко се използват в 
операции по:

– издирване и спасяване;
– специални и разузнавателни операции;
– охранителни дейности;
– наблюдение и контрол;
– полицейска и митническа проверка;
– противопожарна охрана;
– гражданска защита;
– управление на военни и граждански 

МПС при тежки условия;
– навигация и нощно зрение.
Принципът на работа на този вид при-

бори се базира на термовизията, която се 
появява през 60-те години на миналия век 
и първоначално основно се прилага във 
военната сфера. Създадена е на база на 
специфичното зрение на змията, която 
има уникалната способност да „вижда“ 
температурния силует на жертвата бла-
годарение на орган, разположен в ямките 
между очите и ноздрите. Всички тела с 
температура, която надвишава абсолют-
ната нула (-273,15 °C), излъчват електро-
магнитни вълни с дължина λ (m) и често-
та ν (Hz). Електромагнитното излъчване 
възниква при преминаване на атомите 
и молекулите от едно енергетично със-
тояние в друго. Термовизионните камери 
обикновено работят в диапазона 7,5 – 14 
μm. Устройството на термовизьора е 
много сходно с това на дигиталния фото-
апарат. Инфрачервените вълни попадат 
във фокусиращата оптика и се предават 
на термоматрица под формата на изобра-
жение. След преобразуването им в цифров 
сигнал биват обработени в микропроце-
сорния блок, за да могат да бъдат пред-
ставени чрез системата за визуализация. 
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От най-голямо значение е чувствител-
ността на устройството. При оборуд-
ване на помещения от типа smart home е 
необходимо да се подсигури защитата на 
устройството от температури, които 
са извън неговия диапазон, както и от за-
мърсяване, влага и други външни влияния. 
Със средствата на 3D компютърната 
графика и с прилагане на съвременните 
симулационни методи smart home могат 
да бъдат моделирани и предварително 
симулирани във виртуална среда. Целта 
на тези симулации е да се изследва по-
ведението на интелигентната система 
под влияние на различни въздействия и да 
се предприемат съответните предпазни 
мерки. За по-ефективното, качествено и 
цялостно представяне на информацията 
в повечето иновативни продукти за си-
мулация компютърната графика и анима-
цията присъстват като задължителен 
елемент.

Пространствената мултимедия (Spatial 
Multimedia) е висока технология, която се 
развива все повече през последните годи-
ни. Тя е пример за съвместяване на диги-
тална медия, 3D моделиране, фотография, 
панорамни снимки, видео и аудио, данни 
за местоположението и времето, които 
се получават чрез GPS (Global Positioning 
System). 3D моделирането дава възмож-
ност за реалистична визуализация на те-
рена и обектите в него, което позволява 
да се анализират връзките между отдел-
ните 3D обекти в пространството. Всеки 
3D елемент може да бъде свързан с база 
данни. На този принцип се прави цялостно 
проектиране на „дигитални градове“. Вър-
ху 3D модела се разполагат точки, които 
служат като ориентир към допълнителна 
мултимедийна информация – снимки, видео, 
текстов документ, линкове към уебсайто-
ве и други.

Лазерното 3D сканиране (Light Detection 
and Ranging – LIDAR) е сред най-нови-
те технологии за заснемане на различни 
обекти от въздуха. То дава възможност за 

точно тримерно обхващане и представяне 
на даден терен чрез създаване на дигита-
лен модел. Най-често се използват лазери 
с дължина на вълната 600 – 1000 nm. Пре-
димствата на лазерното сканиране са го-
лямата гъстота на измерванията за крат-
ко време и възможността за заснемане с 
голяма точност дори при слаба видимост. 
Вертикалната разделителна способност 
трябва да е не по-малка от 0,01 m. В рам-
ките на грешката вертикалната точ-
ност трябва да бъде 0,15 m, а хоризонтал-
ната точност – 0,25 m. Лазерният скенер 
изпраща хиляди лазерни лъчи в секунда към 
даден обект, от който те рефлектират 
обратно към скенера. Необходимо е това 
време да се регистрира, за да се определи 
разстоянието от скенера до точката на 
отразяване на лъча. Регистрират се също 
положението на лъча спрямо скенера и на 
скенера спрямо зададена геодезическа ко-
ординатна система. При въздушното ска-
ниране обикновено се използва хеликоптер 
с GPS и инерциална система, които опре-
делят положението му спрямо геодезиче-
ската координатна система. Лазерният 
скенер може да регистрира 3-измерно от 4 
до 6 точки на квадратен метър при прели-
тане над терена, като съвкупността от 
точки се нарича „облаци от точки“, които 
се обработват софтуерно. По този начин 
земната повърхност може да се обхване и 
представи в числен вид с голяма точност 
и сравнително бързо. Друго приложение 
на лазерното сканиране в сигурността 
и отбраната е снемането на 3D снимки 
с висок реализъм на бедстващи райони 
или местопрестъпления, което дава въз-
можност на базата на виртуални модели 
да се разработят ефективни планове за 
действие при аварийни ситуации. Мобил-
ните лазерни скенерни системи са подхо-
дящи за полева работа, тъй като могат 
да бъдат монтирани върху движеща се 
платформа също толкова ефективно кол-
кото и върху летателни апарати. Едно от 
основните предназначения на тези систе-
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ми е мобилното картографиране. Такива 
системи са: VMX-250 на Riegel (Австрия), 
Mobile Mapper LYNX на Optech (Канада), 
Cartographie mobile L’INSA (Страсбург). 
VMX-250 включва 6 отделно управлявани 
дигитални камери и интегрира още инер-
циална и GNSS системи. Наред със земно-
то и въздушното лазерно сканиране съ-
ществува и космическо, което спада към 
методите за провеждане на измервания 
от дистанция.

Очаква се през 2014 г. да влезе в упо-
треба и нов модел робот AVA 500 на iRobot 
и CiscoTelePresence5, специализиран за 
видео сътрудничество, който е предста-
вен за пръв път на изложението InfoComm 
2013 в Орландо, Флорида. Принципът на 
работа на AVA 500 се базира именно на 
лазерното сканиране, тъй като роботът 
разполага с вграден скенер. Той има големи 
възможности за мобилен визуален достъп 
до производствени зали, експериментални 
лаборатории и институции от дистанция. 
За създаването на Ava 500 iRobot използ-
ва като базова мобилната роботизирана 
платформа Ava и я подобрява чрез импле-
ментиране на персоналната видеостан-
ция на Cisco TelePresence EX60, като върху 
мобилния робот се поставя 21,5-инчовият 
HD екран на EX60. Отдалеченият потре-
бител управлява Ava 500 чрез интерфейса 
на iPad, като се локализира на картата, 
избира стая или име на потребител. След 
това роботът осъществява видеоконфе-
рентна връзка. Потребителят може да 
направи обиколка от станцията до из-
браното място в режим “private” (екранът 
остава черен) или съответно в “public”, 
което означава, че е осъществен визулен 
контакт и от двете страни.6

За обработка и анализ на данните от 
лазерното сканиране се използва специа-
лизиран софтуер – най-често Cyclone на 
Leica Geosystems, който е предпочитан 
главно заради това, че обработва грубо 
сканирани 3D облаци от точки и е с бо-
гати възможности за организация на дан- 

ните, визуализация, геодезически измер-
вания и свързване на отделни облаци от 
точки. Други пакети от програми, кои-
то широко се използват в практиката, 
са 3D IPSOS (Mensi с модули Core Module, 
Consolidation, Reconstruction; други модули, 
като инженерен модул, модул за тръбопро-
води, образен модул – при конвертиране на 
2D в 3D); LIGHT FORM MODELLER (LFM) на 
Zoller + Fröhlich; LFM Register, GENERATOR, 
SERVER, VIEWER, MODELLER, Operating & 
Processing Software RiSCAN PRO на Riegl.7

За специалистите в областта ин-
терес биха представлявали софтуерни 
продукти, като ArcGIS8, Bentley Map V8i, 
RDAC, SPACEYES и др. „ГИС СОФИЯ“ из-
ползва PHOTOMOD, който е нов софтуерен 
продукт за близкообхватна дигитална 
фотограметрия. Процесите са ръчни или 
полуавтоматизирани, а интерфейсът е 
удобен за използване. Има собствена сис-
тема за векторизиране на изображения-
та. PHOTOMOD включва 11 модула, като 
специално PHOTOMOD StereoDraw (3D 
stereoplotting) са два.9 

Друг интересен продукт е GeoShow 3D, 
който представлява комплект от програ-
ми за разглеждане, създаване и редакти-
ране на реалистични 3D модели на тере-
на и обектите, както и на документални 
снимки. Основни негови предимствата 
са интуитивното управление, 3D визуали-
зацията на терен, сгради, пътища и гео-
графски обекти, възможността за доба-
вяне на снимки и файлове, инструментите 
за измерване на разстояния, площ, профил 
и височина.10

Както стана дума, предварителните 
симулации представляват важен етап от 
процеса на прогнозиране и планиране. При 
подготовка за реални бойни действия не 
бива да се пренебрегва съществената 
роля на симулациите за преодоляване на 
последващи проблеми и грешки, произтича-
щи от измененията във военните доктри-
ни, които се отразяват на боеспособност- 
та на армията и условията на обучение. 
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Акцентира се върху мироопазващите, ху-
манитарни и спасителни операции, както 
и върху противодействието на природни 
бедствия и терористични атаки, които 
изискват по-малко ресурси (бойна техни-
ка), без да се прави компромис с качест-
вото. Усилено се работи върху мерките 
за сигурност, тъй като симулационните 
компютърни модели на реално бойно поле 
често са обект на атаки. Това е т.нар. си-
мулационна война (кибервойна).

Тенденцията е наред със специализи-
раните симулационни тренажори в прак-
тиката да намерят приложение и т.нар. 
универсални симулатори, които бележат 
началото на едно ново поколение симула-
тори. Пример за такъв е UMS (Universal 
Motion Simulator), който може да съчетава 
практически всичко (управление на само-
лет, хеликоптер, танк, камион, мотоцик-
лет и дори космически кораб). Тренажорът 
е разработен в Университета в Дийкън 
(Австралия) и се отличава с неограничени 
възможности за симулация, като е особе-
но подходящ за авиационни симулации. Из-
питателят вижда виртуалната реалност 
с помощта на 3D визьор. Това е единствен 
по рода си симулатор, който може да въз-
произведе огромните претоварвания при 
полет на височина едва 7 m над земята, за 
разлика от обикновените симулатори, при 
които креслото само се накланя в различ-
ни посоки. Шестте му степени за свобо-
да са голямо предимство, тъй като дават 
възможност за извършване на ротационни 
движения във всички направления с необхо-
димата висока скорост. Наред с възмож-
ностите за 3D визуализация UMS създава 
и физически усещания за допир, които се 
пораждат от вибрации в джойстика или 
волана и усилията, които се полагат за 
управлението му. С това не се изчерпват 
блестящите характеристики на симула-
тора в технологично отношение. Поради 
факта, че той е предвиден и за пресъзда-
ване на тежки аварийни ситуации и фигу-
ри от висшия пилотаж, разработчиците 

са помислили как да се следи физическото 
състояние на изпитателя чрез електро-
кардиограми (ЕКГ) и електроенцефалогра-
ми (ЕЕГ). UMS е изключително подходящ за 
приложение във военната сфера, тъй като 
с него могат да се реализират виртуал-
ни въздушни боеве от голяма дистанция, 
които не зависят от това в коя точка на 
света се намират участващите пилоти. 
Неслучайно UMS е наречен от създатели-
те си „гигантски промишлен манипулатор 
с осемметрова ръка, в чийто край е мон-
тирано кресло“11.

Обикновено в симулационните трена-
жори от ново поколение се използват ино-
вативни аксесоари за виртуална реалност 
като 3D стереоскопични дисплеи, ръкави-
ци, 3D контролери, специални столове, VR 
симулатори и др. Специалните ръкавици 
(data gloves) са различни видове в зависи-
мост от предназначението им. Peregrine 
Gaming Glove е иновативен продукт и 
представлява входно устройство, с което 
се дава възможност за „увеличаване“ на 
клавиатурата, като се явява аналог на чо-
вешката ръка и е съвместим с всички ви-
дове компютърни игри. Конструиран е от 
устойчиви, гъвкави сензори и има 18 точки 
на докосване, като е достатъчно едно до-
косване на пръста, за да се командва игра-
та. Има над 30 незабавно достъпни дейст-
вия. Peregrine работи с всяко приложение, 
което приема въвеждане от клавиатурата 
– за Windows, Mac OS или Linux. Контрол-
ните схеми за всяка игра или приложение 
могат да бъдат настройвани, тъй като се 
използват стандартни драйвери за клави-
атурата. Друг аксесоар, който се използва 
често при симулиране на виртуална реал-
ност, е т.нар. chair (стол). VR Motion Chair 
е един добър вариант както за професио-
нална, така и за лична употреба. Обикно-
вено се комбинира с 3D дисплей, който се 
поставя на главата. Управлението става 
с джойстик или волан. За физически усе-
щания по време на симулацията на гърба 
се поставя специално устройство, като 
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например Interactor Vest, който се предла-
га в различни размери и може да се свърз-
ва към всякакви аудио и видео източници, 
включително PC и игрова конзола.12

През 2011 г. Apple подава заявление 
за патент във връзка с разработката 
на иновативна технология за създава-
не на специален унифициран LIDAR (Light 
Identification Detection And Ranging) сензор, 
излъчващ лазерни пулсации, които се от-
разяват от повърхността на обектите в 
изображението и те разпознават отра-
зения сигнал.13 Сензорът може да изчисли 
разстоянието до обекта чрез измерване 
на времето между излъчването на лазер-
ния сигнал и получаването на отразения 
сигнал. Има големи възможности за зас-
немане на снимки, видео и 3D стереоско-
пични изображения, разпознаване на лица 
и техните движения, изразяващи опреде-
лена човешка емоция. С помощта на 3D ка-
мера може да се контролира положението 
на главата на потребителя и посоката на 
погледа му, т.е. определяне положението 
на потребителя във виртуалната среда 
и прякото му взаимодействие с обекти на 
екрана на компютъра чрез движения на ръ-
ката в пространството.

Създаването на виртуална реалност 
може да намери своето естествено про-
дължение в процеса на 3D принтиране, кое-
то позволява да бъде създаден готов ма-
териален продукт или прототип на бъдещ 
такъв за целите на различни сфери. Тен-
денциите са в недалечно бъдеще 3D прин-
тирането да се превърне в революционна 
технология за производство. Принципът 
на работа се базира на наслагване на сло-
еве от определен материал (PLA, метал и 
др.), за да може даден триизмерен обект 
да придобие веществена форма.

Във военната сфера 3D принтирането 
може да се прилага за изработване на тех-
нически средства, инструментариум, еки-
пировка, предпазни и огнеупорни облекла, 
голямо разнообразие от машинни елемен-
ти. Основните предимства на тази висо-

ка технология са, че тя спестява разходи, 
гарантира детайлност и прецизност, поз-
волява създаване на висококачествен кра-
ен продукт независимо от степента на 
сложност. Тук трябва да се отбележи, че 
качественото и правилно моделиране на 
обекта във виртуалното пространство 
е от първостепенно значение. Дори мини-
мални неточности, отклонения и грешки, 
допуснати в процеса на моделиране, могат 
да нарушат работата на машината по 
време на процеса и да причинят сериозна 
повреда. Необходимо е да се съблюдават 
всички технически изисквания при работа 
на софтуерно, хардуерно и физическо ниво.

Могат да бъдат дадени няколко инте-
ресни примера в подкрепа на тезата, че 3D 
принтирането е широко използвана техно-
логия във военната промишленост. Първи-
ят 3D пистолет е създаден през 2013 г. и 
се нарича The Liberator. Състои се от 15 
пластмасови части и един метален еле-
мент, който служи като ударник. Изстрел-
ва само един патрон, но ефективността 
му е доказана при направените изпитва-
ния. Първият изцяло метален 3D пистолет 
от неръждаема стомана е дело на тексас-
ката компания Solid Concepts и е копие на 
M1911. Той се състои от 33 елемента и 
има приклад с въглеродно покритие, грави-
рано с лазер за максимална стабилност на 
захвата. Сглобяването е с продължител-
ност 7 минути. С оръжието са изстреляни 
над 50 куршума, като няколко от изстре-
лите са с висока точност при разстояние 
около 30 метра. Първият дрон, сглобен от 
3D части, е дело на компанията Arch Aerial. 
Доказано стабилен и надежден, той може 
да бъде използван еднакво ефективно как-
то за цивилни цели, така и за извършване 
на охранителни дейности.14

MakerBot Replicator 2 е 3D принтер с 
размери 285 х 153 х 155 mm. PLA (Polylactic 
Acid) е здрав материал, наподобяващ 
пластмаса, който е подходящ за макети 
и прототипи. Необходимо е моделите да 
бъдат предварително подготвени за прин-
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тиране и експортирани от програмата, в 
която са създадени, в подходящ формат. 
Например, ако обектът е моделиран в 3DS 
Max или Maya, e необходимо да бъде експор-
тиран във формати STL (StereoLithography/
Standard Tessellation Language) или OBJ 
(Object File). Операционната система 
Windows 8.1 предлага пълна поддръжка 
на 3D принтиране и вместо STL използва 
XML-базирания формат 3MF поради едно 
основно негово предимство – че поддържа 
пълна цветова гама. Финалната подго-
товка на модела за принтиране се извърш-
ва в специализиран софтуер (MakerWare), 
където обектът се позиционира, оразме-
рява и се задават настройки за плътност, 
материал и цвят. Работният формат, в 
който се записва моделът непосредстве-

но преди започване на принтирането, е 
x3g. На фигура 1 са показани авторски 3D 
модели, създадени в 3DS Max и принтирани 
с MakerBot Replicator 2.

Примерите от практиката показват, 
че компютърната графика е безценно 
средство за визуализация и практическо 
изражение на концепции и идеи, независи-
мо дали виртуалният модел представлява 
своеобразен краен продукт, или целта е да 
бъде създаден материален обект от физи-
ческия свят.

С разгледаните в разработката приме-
ри не се изчерпват богатите възможнос-
ти за приложения на високите технологии, 
но се маркират основни тенденции за раз-
витие във военната сфера като цяло и в 
частност във въоръжените сили.

Фиг. 1
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Еволюция в бойното използване 
на формированията на бойни 

бронирани машини  
за периода 1973 – 2003 г.

Димо Пехливанов

Резюме: Статията разглежда военните конфликти в периода 1973 – 2003 г. Различни групи 
фактори влияят на начините, по които се водят отбранителните операции. Въвеждането на нови 
оръжейни системи и формирования на бойни бронирани машини дава възможност за нарастване на 
фронтовите линии и дълбочината за отбрана в операциите. 
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Dimo Pehlivanov. EVOLUTION OF COMBAT USE OF MILITARY UNITS 
EQUIPPED WITH ARMORED FIGHTING VEHICLES DURING  

THE PERIOD 1973 – 2003

Abstract: The article reviews military conflicts during the period 1973 – 2003. Different groups of factors 
affect the ways defensive operations are conducted. The introduction in service of new weapon systems 
and combat vehicles in military units, gives the opportunity to increase the length of frontlines and depth of 
defensive operations. 
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Динамичното военнотехническо разви-
тие на средствата и технологиите 

за воюване в настоящия век и непрекъсна-
тото въвеждане на различни класове въ-
оръжения в значителна степен промениха 
параметрите за водене на бойни операции 
от военните формирования на бойни брони-
рани машини (ББМ). Промяната на параме-
трите бе най-ясно изявена при участието 
им в отбранителни операции на различни 
континенти и страни.1 Параметрите за 

провеждане на отбранителни операции от 
формированията на бойни бронирани ма-
шини (ФББМ), част от които са фронт и 
дълбочина на отбраната, продължител-
ност за удържане на определен периметър 
от местността, нанасяне на определени 
загуби на противника с цел достигане на 
ново, по-високо качество за изпълнение на 
определени тактически задачи, не съот-
ветстват на новите изисквания за водене 
на отбранителни действия. Те се изразя-
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ват в пряката функционална зависимост 
между все по-нарастващата роля на съвре-
менните технологии за воюване и пости-
гането на желаното състояние на военния 
конфликт.2 За извеждане на основните за-
висимости, определящи възможностите на 
формированията на бойни бронирани маши-
ни, е необходимо провеждането на истори-
чески анализ и изследване на еволюцията 
на тяхното бойно използване в различни 
конфликти през последните десетилетия.

Известно е, че бойната мощ на форми-
рованията на ББМ се измерва от система 
на качествени и количествени показате-
ли, характеризиращи възможностите на 
нейните отделни елементи – отделение, 
взвод, рота, батарея и др., да участват 
в провеждането на конкретни бойни опе-
рации за определени време и условия на 
тактическата ситуация. При това бой-
ната мощ на формированията на ББМ 
представлява динамично променяща се 
величина, която зависи от комплексното 
въздействие на три групи фактори:

Първата група фактори характери-
зира количествената основа, задаваща 
бойните способности в механизираните 
формирования. Към тях се отнасят коли-
чеството на личния състав във формиро-
ванията, количеството и качеството на 
въоръжението и бойната техника и др.

Втората група фактори характери-
зира качествата на отделните елементи, 
изграждащи структурата на механизира-
ните формирования, и изградената систе-
ма за тяхното управление.

Третата група фактори характеризи-
ра конкретната бойна ситуация за реали-
зиране на операцията. Към тях се отнася 
военно-географската среда – особености 
на релефа, характеристика на климата, 
типове растителност, особености на 
почвената покривка, наличие на реки и во-
дни басейни, населени места и други земни 
форми.

Като се отчитат посочените факто-
ри и избраните показатели за оценка на 

ефекта от провежданите операции с из-
ползването на формированията на ББМ, 
особен интерес представлява истори-
ческият анализ на Арабско-израелския 
конфликт през 1973 г.3 В него участват 
няколко арабски държави, формиращи коа-
лиция – от едната страна, и държавата 
Израел – от другата. Войната започва на 
6 октомври 1973 г. с атака от войските 
на Египет и Сирия срещу територията 
на Израел и завършва след 18 дни. Тази 
бързина в провежданите операции от 
двете страни и крайните резултати де-
монстрират тактическо превъзходство 
на командния състав на Израел и техно-
логично превъзходство на механизираните 
и бронетанковите съединения над тези, с 
които разполагат армиите на Арабската 
коалиция.

Операциите на ФББМ се провеждат в 
равнинна и почти субтропична местност, 
главно срещу Египет, а в Сирия – в хълмис-
та, с ниска растителност. Климатът е 
полупустинен, с чести пясъчни бури, а ре-
ките и водните басейни са оскъдни, с из-
ключение на Суецкия канал, който се фор-
сира и от Египет, и от Израел. Районите 
за провеждането на операциите и от две-
те воюващи страни са слабо населени, с 
неразвита пътна структура и икономика.

Предварителната подготовка на вою-
ващите страни e около един месец.4 Из-
ползвайки изненадата, Арабската коали-
ция провежда дезинформационни действия 
чрез механизирани съединения за заблужда-
ване на командването на Израел относно 
направленията за форсиране на Суецкия 
канал. Във втората част на военния кон-
фликт ФББМ на Израел – предимно танко-
ви, използват масово трайлери за тяхното 
предислоциране срещу северния фронт на 
Синайския полуостров, т.е., срещу Сирия. 
Внезапното провеждане на контраатаки с 
формирования в състав механизиран и тан-
ков батальон от израелска страна, оконча-
телно спира сирийското настъпление. Си-
рийските войски преминават към отбрана, 
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като загубват окончателно Голанските 
възвишения, анексирани от Израел.

В бойните действия и двете воюващи 
страни претърпяват значителни загуби 
в личен състав и бойна техника. За от-
браняващата се страна Израел в техни-
ка стойностите са 810 танка, а в личен 
състав загубите съставляват около 2500 
убити. В армиите на Арабската коалиция 
загубите съответно са 1775 танка, а в 
личен състав в значителна степен надви-
шават тези на Израел – около 8500 уби-
ти. Загубите на ФББМ са средно около 
30%, като около 1/4 от тях са заради ма-
сово използване на танкове, ръчни проти-
вотанкови гранатомети (РПГ), противо-
танкови управляеми реактивни комплекси 
(ПТУРК) и на приоритетното използване 
на автоматично стрелково оръжие. Араб-
ско-израелската война поставя началото 
на нов етап в развитието на военното 
дело от втората половина на ХХ век, кой-
то се изразява в засилване на противо-
танковата отбрана чрез използване на 
въоръжения като РПГ, ПТУРК „Малютка“ 
и зенитно-ракетен комплекс „Стрела“, 
маневреност на формированията на ББМ 
чрез използване на трайлери, включване 
на космическо разузнаване и др.5 Средни-
те показатели на отбраната са предста-
вени в таблица 1.

Приоритетното използване на механи-
зираните формирования със значителна 
плътност на използването на танкове в 
тях се наблюдава и в Ирано-иракския кон-
фликт през 1980 – 1988 г.6 Той е пример за 
продължителен и твърде комплициран по 
разнообразни причини военен конфликт, 
който се характеризира с изключителна-
та си динамика при използването на ме-
ханизирани формирования и танкове и ог-
ромното количество жертви.

Операциите в Ирано-иракския кон-
фликт се провеждат на разнообразна по 
характер местност, която в южната 
част на фронта е предимно равнинна, с 
наличието на широката река Шат-ел-

Араб с много притоци в нея. Поради това 
растителността в прилежащата тери-
тория на тези притоци е обилна (глав-
но ниски храсти), което позволява добра 
маскировка на танковете, бойните маши-
ни и огневите средства. Хълмовете на 
територията на Иран в района на бойни-
те действия са с относително превише-
ние спрямо околната земна повърхност 
от порядъка на 20 – 50 м, което позволява 
движение с по-голяма скорост и възмож-
ност за вклиняването на иракските вой-
ски в територията на Иран на 20 – 30 км. 
В центъра на фронта част от местност-
та е хълмиста – до планинска, със сред-
на надморска височина 800 – 1000 м, като 
осигурява добри условия за отбрана. В 
северната част на бойната линия мест-
ността е хълмиста в територията и на 
двете страни, което предполага изпълне-
нието на задачите да бъде с променлив 
успех за всяка от тях.

Характерно за формированията е ма-
совото използване на минохвъргачно и ре-
активно въоръжение, като РПГ-7 и проти-
вотанкови ракетни комплекси (ПТРК) и от 
двете страни, което е причина за около 
55% от загубите на ББМ.7 Средните по-
казатели за изпълнението на задачите от 
танковите и механизираните формирова-
ния на двете воюващи страни съставля-
ват: фронт за отбрана 3 – 4 км, дълбочина 
2 – 4 км, продължителност на операциите 
в състав батальон 4 – 7 часа8 (табл. 1).

Особен интерес в използването на 
формированията на ББМ в отбранителни 
операции представляват крайните резул-
тати от провеждането на операция „Пу-
стинна буря“ в Ирак през 1991 г.9 Войната 
в Персийския залив е между Ирак и обе-
динените (коалиционни) сили, формирани 
от 34 държави, водени от Съединените 
американски щати (САЩ). През това вре-
ме Саддам Хюсеин разполага с голям брой 
войници и техника в Кувейт. Това предиз-
виква изпращането на още 200 000 амери-
кански войници в Саудитска Арабия. 
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Войната в Персийския залив се харак-
теризира с провеждането на три операции 
от страна на коалиционните сили – „Пус-
тинен щит“, „Пустинна буря“ и „Пустинен 
меч“. В хода на боевете Първа бронетан-
кова дивизия унищожава около 200 танка 
Т-62 и 100 бойни бронирани машини. От 
огъня на иракските войски не е унищожен 
нито един „Чаланджър“. Загиват само 9 
военнослужещи от въоръжените сили на 
Великобритания – от екипажа на две бой-
ни машини на пехотата (БМП), улучени по 
грешка от щурмови самолети А-10 от во-
енновъздушните сили на САЩ. През нощта 
на 25 срещу 26 февруари 1991 г. американ-
ски танкове „Абрамс“ М1А1, превъзхожда-
щи по далекобойност иракските, нанасят 
поражение на бронетанковата дивизия от 
републиканската гвардия, без да загубят 
нито един танк.10

Географската среда за провеждане на 
военните операции е предимно пустинна 
и полупустинна, с ясно изразен тропиче-
ски характер, съчетаващ се с множество 
пясъчни бури. Валежите през цялата годи-
на са незначителни, а в южната част на 
страната – само сезонни, наподобяващи 
тези на мусоните. 

Предварителната подготовка на опе-
рация „Пустинна буря“ отнема около 30 – 
40 денонощия при разположение на форми-
рованията на САЩ в съседните страни и 
най-вече в Саудитска Арабия. Резултатът 
от войната е убедителна победа на коа-
лиционните сили, като се вземе под вни-
мание минималният брой жертви – около 
5%. При операциите загиват 292-ма души, 
а 467 са ранени.11

Особен интерес предизвикват и кон-
фликтите между Русия и Чечения през 
1995 и 2003 г.12 с масово използване на бой-
ни бронирани машини. Операциите се про-
веждат в планинско-гористи местности и 
големи населени места. Част от тях про-
дължават като партизански действия в 
гориста местност с надморска височина 
800 – 1000 м. Климатът е умереноконти-

нентален с изразени четири сезона и коле-
бания в средните температури, характер-
ни за планински местности. В театъра 
за провеждането на операциите има раз-
лични водни басейни – малки и средни реки 
с бурни течения, трудни за форсиране, и 
микроязовири, използвани за напояване. Те 
се характеризират с ограничено количе-
ство мостове и бродове за преодоляване с 
техника. Пътищата са изградени предим-
но по теченията на реките и притежават 
ограничена пропускателна способност на 
бойна техника.

Предварителната подготовка на фор-
мированията за водене на бойни действия 
е 2 – 3 месеца за отбраняващите и на-
стъпващите. Чеченските формирования 
изграждат минни полета по пътищата и 
укрепват градовете като опорни пункто-
ве. Бойната техника – танкове, БТР, БМП 
и др., се използва в състав взвод за огнева 
поддръжка на действията на пехотните 
формирования, личният състав на които е 
увеличен до рота.

Тактиката на отбраняващите се че-
ченци включва нанасяне на удари с малки 
формирования непрекъснато, по цялата 
територия на съприкосновение с феде-
ралните войски. В градски условия прио-
ритетно се използват гранометни групи 
от двама-трима гранатометчици за пора-
зяване на бойната техника. В съчетание 
със снайперови групи в състав от два-
ма-трима снайперисти, отбраняващите 
се в градска среда, те са в състояние да 
противодействат срещу противостоящи 
сили в състав до 3 – 5 танка, 4 – 5 бойни 
машини и личен състав от 1 – 2 взвода.13

Основните тактически показатели, 
отразяващи възможностите на ФББМ при 
антитерористичните операции в Чече-
ния през 1995 г. и 2003 г., показват упори-
тостта при воденето на бойните отбра-
нителни операции с малки формирования 
и децентрализирано използване на бойна 
техника на чеченските формирования, 
както и значителното количество жертви 
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и от двете воюващи страни – около 20 – 
25%, поради масовото използване на ББМ 
и реактивна артилерия.14

Следващият военен конфликт, който 
буди особен интерес сред военните изсле-
дователи, е войната в Ирак през 2003 г.15  
След войната в Персийския залив през 
1991 г. отношенията между САЩ и Ирак 
продължават да се влошават. За разре-
шаване на някои основни противоречия 
през лятото на 2002 г. американските 
военновъздушни сили започват операция 
„Южен фокус“, която продължава до нача-
лото на март 2003 г. Акцията е секретна 
и е обявена чак през лятото на 2003 г., 
като има за цел поразяване на специално 
подбрани военни обекти в южните части 
на Ирак.

Основните тактически показатели, 
отразяващи възможностите на формиро-
ванията при провеждането на отбрани-
телните операции в Ирак, са представени 

на таблица 1. Възможностите на механи-
зираните формирования на Иракската ар-
мия се изразяват в отразяването на дву-
кратно превъзхождащ земен противник от 
съюзните сили при пълното превъзходство 
в авиацията. Продължителността на во-
дене на бойните действия на формирова-
нията е в границите на 1 – 3 денонощия. В 
градска среда възможностите се изразя-
ват в оказване на съпротива на съюзните 
сили с малки формирования в рамките на 
1 – 2 седмици.16

Обобщените показатели в провеждане-
то на операции от ФББМ във военни кон-
фликти за периода 1973 – 2003 г. са показа-
ни в таблица 1. Посочените стойности на 
показателите от проведените отбрани-
телни операции от ФББМ (табл. 1.) показ-
ват тенденции предимно за нарастване 
на фронта и дълбочината за отбрана. Тен-
денциите в нарастването на показатели-
те са представени във фигура 1.

Фиг. 1. Показатели за изменение на фронта и дълбочината за отбрана  
на формированията на бойни бронирани машини  

при водене на бойни действия за периода 1973 – 2003 г.
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Тенденциите за изменения на основ-
ните показатели за отбрана на форми-
рованията на бойни бронирани машини, 
представени на фигура 1, могат да бъдат 
изразени чрез следните регресивни урав-
нения:

● За измененията на фронта за отбра-
на :

 (1)

● За измененията на дълбочината на 
отбрана  :

 (2)

Измененията в основните показате-
ли при изпълнение на задачи при мисия от 
формированията на ББМ, демонстрирани с 
уравнения (1), (2) и фигура 1, формират два 
основни периода:

Първи, 1973 – 1990 г. Показателите за 
отбрана на формированията са изменени 
с 5 – 10% поради използването на бойна 
техника и въоръжение с конструктивни 
възможности, проектирани в началото на 
периода; фронт до точка № 1 и дълбочина 
до точка № 2 (фиг. 1).

Втори, 1991 – 2003 г. Нарастването на 
показателите е с 15 – 21% поради въвеж-
дането на модулни средства на ББМ, сис-
теми за управление на огъня и оръжието и 
тяхната интеграция при постигането на 
желаните резултати в планираната мисия 
(фиг. 1).

Проведените отбранителни операции 
от формированията на ББМ за изследва-
ните два периода демонстрират някои 
устойчиви състояния при реализиране на 
техните бойни възможности. Едно от 
най-важните условия за успехите в опера-
циите на формированията на ББМ при от-
брана е продължителността за въвежда-
нето на нова бойна базова техника и нови 

въоръжения в щатния състав на механи-
зираните и танковите формирования след 
завършването на всеки военен конфликт. 
Поради това модернизирането на въоръ-
женията и тактическите форми за тяхно-
то използване се въвежда в съвременните 
армии – и в частност във формировани-
ята на ББМ, за срок от 3 до 5 години.17 
След този срок огневите възможности на 
ФББМ се повишават в определена степен, 
което е в пряка връзка с тяхната ефек-
тивност при достигането на желаните 
резултати в провежданите от тях ми-
сии. Ефективността от въвеждането на 
нови въоръжения при изпълнение на мисии 
от формированията на ББМ, повишаващи 
техните огневи възможности за периода 
1973 – 2003 г.18 в размерност (0,1 – 1,5), е 
представена на фигура 2.

Изменението на огневите възможнос-
ти от въвеждането на нови въоръжения 
в параметрите при изпълнение на мисия 
отбрана  във формированията на 
ББМ за периода 1973 – 2003 г. (фиг. 2) може 
да бъде описано с уравнение от вида:

 

.         (3)

При отчитането на (3) едно от 
най-осезателните повишавания на бойни-
те възможности е масовото въвеждане на 
противотанкови комплекси ПТРК в механи-
зираните формирования след Арабско-из-
раелския конфликт през 1973 г. Освен това 
привличането на самоходни минохвъргачки 
в щатовете на механизираните роти и 
батальони също дава възможност за по-
вишаване на огневите възможности със 
стойност на = 0,4...0,5. (точка № 1)  
(фиг. 2).19 Но създаването на заменяеми 
по функция за използване бойни модули от 
системи въоръжения през периода 1995 – 
2009 г., монтирани на бойните машини на 
механизираните формирования, позволява 
в значителна степен повишаване на огне-
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вите възможности на формированията с 
= 0,7...0,8.(точка № 2) (фиг. 2).

Повишаването на бойната мощ на фор-
мирования на ББМ единствено чрез въвеж-
дането на нови базови машини за периода 
1995 – 2000 г. – колесни и верижни, без 
модернизация на въоръжението, осигурява 
значително по-малки стойности в повише-
нието на техните възможности = 
0,1...0,2.(фиг. 2).

Фиг. 2. Изменение на огневите възможности на формированията  
на бойни бронирани машини поради въвеждане в техния състав на нови въоръжения 

 и бойна техника за периода 1973 – 2003 г.

Наред с техническия аспект на подо-
бряването на въоръжението се проме-
нят частично и тактическите форми за 
изпълнение на поставените задачи от 
формированията. Така например формиро-
ванията на ББМ (мотопехотни, механизи-
рани и танкови) за периода 1973 – 2003 г. 
при отбранителни бойни операции се раз-
глеждат от военната наука и практика 
като адаптивни случаи за използването 
на военните формирования с отчитане на 

всички географски особености в региона 
за провеждане на операциите (трета гру-
па фактори), бойния опит на противника и 
др. Това в немалка част определя и успеха 
в мисиите с участие на формированията 
на ББМ при отбрана.20 Той се формира от 
едновременното въздействие на комплекс 
от фактори, главно задаващи бойна мощ 
на формированията на ББМ в конкретни 
условия на провежданите отбранителни 

операции. Този комплекс формира взаим-
ни зависимости, предполагащи успешни 
бъдещи бойни операции на формирования 
на ББМ.

Еволюцията в бойното използване на 
формированията на ББМ се характеризи-
ра в две направления: техническо и такти-
ческо. Техническото направление обхваща 
непрестанното въвеждане на нови въоръ-
жения в бойните машини и танковете във 
формированията на ББМ, а тактическото 
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– използване на нови форми за достигане-
то на предварително определени цели на 
отбранителните операции, провеждани 
от тях. Комплексното развитие и на две-
те направления – техническо и тактиче-
ско, в съчетание със срока за предвари-
телна подготовка от 2 – 3 денонощия на 
формированията на ББМ определя успеха 
на отбранителната операция в 70 – 80% 

в заповядан срок за удържане на определе-
на територия. Освен това зависимостта 
на успеха в операциите на основни типо-
ве формирования на ББМ – механизирани 
и танкови, при отбранителни операции 
се определя и от параметрите и типа на 
изгражданата отбрана – позиционна или 
мобилна, като вторият тип е типичен за 
съвременните условия.
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Защита на летище*

Димитър Караджинов 
Росен Димитров

Резюме: Нарастването на заплахите към летищата през последните години изисква задълбо-
чено предварително планиране, съчетано с прилагането на научни подходи за изграждане на добре 
обосновани оперативни изисквания към сигурността. Това трябва да се постигне чрез внедряване-
то на гъвкави оперативно съвместими средства за комуникации, ефективно планиране в отговор 
на криза и повишаване на физическата и електронната защита на летищата. В настоящия труд 
е създаден съвременен модел за повишаване на сигурността и защитата на външния периметър 
на летище от терористична заплаха. Моделът е допълнение към общата (изградена) система за 
сигурност на летище. На базата на анализ на сигурността и защитата на летище са определени 
критерии за качеството на системата за сигурност на летище. Чрез подходящ математически 
апарат са оценени способностите є за наблюдение, реакция и отговор. Въз основа на анализа и 
направената оценка са дефинирани границите на външния периметър на летище. Описан е алгори-
тъм за работа при определяне на зоните във външния периметър на летище.

Ключови думи: сигурност на летище, защита на летище, външен периметър на летище, те-
рористична заплаха.

Dimitar Kardzhinov, Rosen Dimitrov. PROTECTION OF THE AIRPORT

Abstract: The increase of threats against the airports in recent years requires thorough planning in 
advance combined with application of scientific approaches for building well-grounded operational 
requirements to the security. This should be achieved by implementation of flexible operational-compatible 
communication facilities, effective planning in respond to crisis and increase of the airport physical and 
electronic protection. For execution of the assigned task a modern model is developed for improvement of 
the security and protection of the airport outer perimeter against terrorist threat. The model is a supplement 
to the general (built) system of airport security. On the base of made airport security and protection analysis 
there are determined quality criteria of airport security system in the development. By means of adequate 
mathematical apparatus its capabilities for observation, reaction and respond are assessed. On the basis 
of the analysis and the assessment made the boundaries of airport outer perimeter are defined. The work 
algorithm for determination of the zones in the airport outer perimeter is described.

Key words: security of the airport, protection of the airport, outer perimeter of the airport against, terrorist 
threat. 
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Тероризмът е най-значимият проблем на 
сигурността днес. Наред с глобализа-

цията в икономическата сфера се глоба-

лизира и самият тероризъм, т.е. добива 
транснационални измерения, при което 
нарастват неговите агресивност и жес-
токост. Съвременният тероризъм е про-
ява на сблъсък между мощни икономически 
интереси, често прикривани с религиозна 
и етническа окраска.
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Следователно глобализацията в ико-
номическата сфера не носи само ползи, 
а създава и сериозни предизвикателства 
за сигурността. Ето защо сигурността 
се превръща в ключов фактор за осигу-
ряването на високо качество на живот в 
съвременното общество и за защита на 
критичната инфраструктура чрез предо-
твратяване на общите заплахи и справяне 
с тях.

Защитата на летищата като елементи 
от критичната инфраструктура – нацио-
нална, европейска и световна, е от изключи-
телна важност за осигуряване на техните  
цялост и функциониране. Глобалното увели-
чаване на размерите им и тяхната иконо-
мическа дейност като силен генератор на 
приходи обосновават привлекателността 
им за терористични заплахи поради евен-
туалния икономически и социален ефект, 
пораженията върху околната среда и върху 
публичното здраве, до които биха довели. 
За обикновените хора и медиите тези за-
плахи обикновено се свързват със зоните 
за обществен достъп и по-конкретно с 
терминалите, в които органите за сигур-
ност трябва да бъдат готови да реагират 
на всяка възникнала ситуация. Съществува 
обаче може би по-вероятна заплаха, която 
може да възникне от прилежащите райони 
към летищата. Докато специалистите по 
сигурността в терминалите се фокусират 
върху разкриването и залавянето на теро-
ристи, опитващи да се качат на борда на 
въздухоплавателно средство, осигуряване-
то на физическата сигурност на летищ-
ните комплекси изисква предприемането 
на мерки за предотвратяване на незаконно 
проникване и саботаж в летищната ин-
фраструктура. Сигурността на съоръже-
нията, инфраструктурата и критичните 
обекти на летищата, а също и на приле-
жащите райони представлява интеграл-
на част от цялостния модел за летищна 
сигурност. Разширяването на периметъра 
за сигурност осигурява цялостна връзка и 
последователност на операциите, което 

води до значително повишаване на защи-
тата на летищата.

Днес летищата се смятат за едни от 
най-сигурните места по света. За да се 
постигне това обаче, всички компании и 
държави по света налагат драконовски 
мерки за сигурност, изградени на базата 
на десетки години опит и трагични инци-
денти.

Разгледани са основните понятия и 
термини, отнасящи се до летищната 
сигурност, основните є компоненти, сис-
темата за нейното осигуряване, а така 
също и въпросите, свързани с повишаване 
на сигурността и защитата на външния 
периметър на летище от терористична 
заплаха.

Сигурност и защита  
на гражданско летище.  

Общи понятия

Основни понятия

Представените определения са с ши-
рока международна употреба. Те имат за 
цел да опишат мерките, процедурите и 
концепциите по летищна сигурност и да 
послужат като понятиен апарат в насто-
ящето пособие.

Анализ на риска. Отчитане на съот-
ветните сценарии за действие при раз-
лични заплахи с цел да се направи оценка 
на уязвимостта и потенциалните после-
дици от нарушаването или унищожаване-
то на критична инфраструктура.

Акт на незаконна намеса. Отправянето 
на заплаха, опит или действие, насочени 
срещу сигурността в гражданското 
въздухоплаване, както следва:

– незаконно завземане на въздухоплава-
телно средство;

– разрушаване на въздухоплавателно 
средство в експлоатация;

– вземане на заложници на борда на въз-
духоплавателно средство или в летище;
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– насилствено качване на борда на въз-
духоплавателно средство, навлизане в ле-
тище или в периметъра на въздухоплава-
телна база, внасяне на оръжие или опасно 
устройство или материал, предназначени 
за криминални цели, на борда на въздухоп-
лавателно средство или в летище;

– използване на въздухоплавателно 
средство в експлоатация за причиняване 
на смърт, нараняване или сериозно увреж-
дане на имущество или околна среда;

– съобщаване на невярна информация, 
което излага на риск безопасността на 
въздухоплавателно средство в полет или 
на земята, както и на пътниците, екипа-
жа, наземния персонал или общественост-
та на летище или в периметъра на база 
от гражданската авиация.

Въздухоплавателно средство. Вся-
ка машина, която може да се поддържа в 
атмосферата от реакциите на въздуха, 
различни от реакциите на въздуха спрямо 
земната повърхност.

Заплаха. Всяка информация, обстоя-
телство или събитие, които биха могли 
да разрушат или смутят действието на 
критична инфраструктура или на който и 
да е от нейните елементи.*

Защитена зона. Това е самият район 
на обекта, ограничен от външната огра-
да, в който опасността от въздействие 
върху персонала, техниката и материал-
ните средства е необходимо да е сведена 
до минимум.

Идентификация на заплахите. Про-
цес на разпознаване на вида опасности, 
установяване на възможните причини, 
пространствено-времевите координати, 
вероятността на проявление, размерите 
и последствията от опасността.

Критична инфраструктура. Систе-
ма или части от нея, които са от основно 
значение за поддържането на жизненова-

 

* Решение на Съвета на Комисията на европейските 

общности относно Предупредителна информационна 

мрежа за критичната инфраструктура.

жните обществени функции, здравето, 
безопасността, сигурността, икономиче-
ското или социалното благосъстояние на 
населението и чието нарушаване или уни-
щожаване би имало значителни последици 
в дадената държава в резултат на невъз-
можността да се запазят тези функции.

Опасност. Явление, способно да нане-
се вреда на жизненоважни интереси на 
човека.

Оценка на риска. Процес на идентифи-
кация, анализ и определяне на степента на 
риска.

Зона с ограничен достъп. Зони, които 
включват:

а) част от гражданското летище за 
обществено ползване, до която имат дос-
тъп проверените заминаващи пътници;

б) част от гражданското летище за 
обществено ползване, през която след 
проверка може да преминава регистрира-
ният багаж при заминаване, или в която 
той може да се намира, ако не е защитен;

в) част от гражданското летище за 
обществено ползване, предназначена за 
паркиране на въздухоплавателни сред-
ства, в които се качват пътници или се 
товарят товари.

Зона за реакция на системата за си-
гурност. Зоната, заключена между ли-
нията за неутрализиране на заплахата и 
линията на външния периметър на лети-
щето. Размерът є се определя от критич-
ността на обектите и мобилността на 
терористичната заплаха.

Зона за сигурност във външния пе-
риметър на летище. Зоната, заключена 
между линията на вътрешния периметър 
на летището и линията за неутрализира-
не на заплахата.

Зона на външния периметър на лети-
ще. Онази зона, в границите на която сис-
темата за сигурност на летището тряб-
ва да е в състояние да открие, реагира и 
неутрализира потенциална терористична 
заплаха или да минимизира последствията 
от такава.
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* Institute for Security and Open Methodologies (ISECOM) 

– Испания.

Критичност. Ниво на загуби на хора 
и материални средства в следствие на 
външно въздействие или аварии.

Контрол по сигурността. Прилагане-
то на средства, с които може да се предо-
тврати внасянето на забранени предмети.

Контрол на достъпа. Прилагането 
на средства, с които може да бъде пре-
дотвратен достъпът на лица, превозни 
средства или и двете, които нямат разре-
шение за това.

Летище. Определена част от земна-
та или водната повърхност (включително 
всички сгради, съоръжения и оборудване), 
предназначена изцяло или частично за 
кацане, излитане и движение по тази по-
върхност на въздухоплавателни средства, 
предназначени за търговски въздушни пре-
вози и за обслужване на техните пътници, 
товари и поща.

Линия за неутрализиране на заплаха-
та (ЛНЗ). Мислена линия, до която силите 
за реакция и отговор на системата за си-
гурност на летище трябва да осъщест-
вят физически контакт с обекта вероят-
на заплаха.

Линия на външния периметър на ле-
тището (ЛВП). Мислена линия, до която 
подсистемата за наблюдение трябва да е 
открила заплахата (обекта), така че ССЛ 
да е в състояние да реагира на ЛНЗ.

Охраняеми граници. Терените, обхва-
нати от периметрова ограда на летище 
за обществено ползване.

Политика на сигурност. Съвкупност 
от определения, изисквания към систем-
ната архитектура, заложени в системата 
функции и механизми на информационен 
обмен между тях, заедно с правилата и 
процедурите по организацията на сигур-
ността и защитата на зададения обект.

Риск. Съчетание от вероятността и 
последствията от настъпване на дадено 
неблагоприятно събитие. Знаейки веро-
ятността за неблагоприятното събитие, 
може да се определи вероятността за 
благоприятно събитие.

Сигурност. Функционалното състоя-
ние на дадена система, което осигурява не-
утрализирането и противодействието є на 
външни и вътрешни фактори, оказващи вли-
яние или можещи да є въздействат дестру-
ктивно (влошаване организационното със-
тояние на системата или невъзможност за 
нейното функциониране и развитие).*

Система за защита. Съвкупност от 
технически средства и организационни 
дейности, изпълнявани от назначен персо-
нал, целящи гарантиране на функционира-
нето, непрекъснатостта и целостта на 
обекта, за да възпрат, смекчат и неутра-
лизират заплаха и риск.

Система за сигурност. Съвкупност-
та от обозначен персонал, организационна 
структура, политики, стратегии и функ-
ции, предназначени да поддържат контро-
лирания обект в състояние на сигурност.

Страна „въздух“. Зоната за движение 
на летище, съседният терен и сградите, 
или части от тях, достъпът до които се 
контролира.

Страна „земя“. Зоната на летището, 
която не е от страна „въздух“ и включва 
всички обществени зони.

Терминал. Основната сграда или група 
от сгради, където се извършват обработ-
ката на пътници и товари и качването на 
борда на въздухоплавателно средство.

Уязвимост. Недостатък или слабост в 
процедурите, дизайна или вградените кон-
тролни механизми за обезпечаване сигур-
ността на системата, които могат да се 
проявят в резултат на случайно или пред-
намерено действие и водят до нарушаване 
на сигурността или политиката за сигур-
ност на системата.

Физическо препятствие. Стена, ви-
сока бариера или подобно, през което не би 
било възможно да се извърши прекачване 
или което би било пречка за преминаване 
без помощни средства.
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Летищна сигурност. 
 Елементи на летищната 

сигурност

Летищната сигурност се разглежда 
като елемент от системата за авиа-
ционна сигурност в гражданското възду-
хоплаване и като съставна част от без-
опасността във въздушния транспорт. 
Проблемите на сигурността на летищата 
трябва да се решават в рамките на сис-
темата за мениджмънт на качеството на 
авиационната безопасност като елемент 
на интегралната система за управление 
на летищата.

В общата икономическа и инфраструк-
турна мрежа летищата се превръщат в 
изключително важни комуникационни въ-
зли, част от критичната инфраструктура 
(КИ). Различават се по своята сложност 
и комплектност, но всички притежават 
общи физически характеристики. Някои 
имат опростена инфраструктура, пред-
назначена за обслужване на ограничен 
брой пътници и товари, а други са с добре 
развита система от индустриални, тър-
говски и обществени обекти за обслуж-
ване на интензивни потоци от пътници и 
товари. Всички летища обаче са еднакво 
изложени на опасност от възникване на 
кризисни ситуации.

Летищната сигурност се осигурява с 
помощта на комплекс от мерки, предвиж-
дащи създаването и функционирането на 
летищна служба за авиационна сигурност, 
охрана на летището, въздухоплавател-
ните средства, обектите на летището, 
проверка на членовете на екипажа, об-
служващия персонал, пътниците, ръчния 
багаж, багажа, пощата, товарите, ке-
търинга, предотвратяване и пресичане на 
опити за завземане и отвличане на възду-
хоплавателни средства.

В Стандарти 3.2.1 – 3.2.4 от Анекс № 17  
към Конвенцията за международно граж-
данско въздухоплаване са определени след-
ните ключови елементи за реализиране на 

целесъобразни и ефективни начини за га-
рантиране сигурността на летищата:

● оправомощен орган по летищна си-
гурност;

● комитет за авиационна сигурност;
● летищна програма за сигурност;
● изисквания по отношение на проек-

тирането на граждански летища;
● контрол на качеството в сферата на 

летищната сигурност;
● подготовка на персонала на летищ-

ната служба за сигурност;
● планиране в случаи на извънредни си-

туации.
Всъщност това са компонентите, кои-

то изграждат сигурността на всяко лети-
ще и от които зависи нейното качество. В 
„Ръководство по сигурността за защита 
на гражданското въздухоплаване срещу 
актове на незаконна намеса“, Документ 
8973, том III – „Летищна сигурност“, са по-
сочени указанията по реализиране на тези 
стандарти и препоръчителните практи-
ки. Ще разгледаме всеки един от посоче-
ните ключови елементи и неговия принос 
за летищната сигурност.

Оправомощен орган по летищна си-
гурност. Оправомощеният орган по си-
гурността на всяко летище, обслужващо 
гражданското въздухоплаване, отговаря 
за координирането на всички дейности по 
контрола за прилагането на мерки по от-
ношение на сигурността и на правилата 
за сигурност.

Като правило летищната админи-
страция (летищният оператор) носи от-
говорност за организацията или коорди-
нирането на дейностите на летището, 
включително организацията на дейност-
ите по осигуряване на сигурността. За-
това функциите на оправомощен орган по 
летищна сигурност изпълнява един от ви-
сокопоставените сътрудници на летищ-
ния оператор – обикновено първият ръко-
водител на летищния оператор.

По-конкретно са дефинирани функци-
ите и задълженията на ръководителя на 
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летищната служба за сигурност или съ-
трудник с аналогичен ранг:

● Осъществява основен и непосред-
ствен контакт с летищния оператор в 
частта, касаеща сигурността, и съот-
ветния оправомощен орган по летищна 
сигурност.

● Разработва и развива летищната 
програма за сигурност. Съгласува я с опра-
вомощения орган по летищна сигурност.

● Контролира изпълнението на мерки-
те и процедурите по сигурността.

● Поддържа ефективен контакт с 
останалите летищни структури и съ-
ответните правоохранителни органи, с 
авиационните оператори, а също и със 
службите за сигурност на другите арен-
датори на летището.

● Координира дейността на летищна-
та служба за сигурност, противопожарна-
та служба и службата за търсене и спа-
сяване.

● Отговаря за създаването и разви-
тието на ефективна система за реагира-
не и отговор.

● Участва в подбора на кадри за ле-
тищната служба за сигурност.

● Участва в работата на групата за 
планиране и проектиране на летището 
при изработване на препоръки за мерки за 
сигурност при модернизация на съществу-
ващи или нови обекти на летището.

● Регистрира всички актове на не-
законна намеса на летището или на въз-
духоплавателно средство, излетяло от 
летището, и ги докладва на съответния 
оправомощен орган. Прави запитвания по 
отношение на такива въздухоплавателни 
средства в рамките на националното за-
конодателство.

● Осъществява текущ контрол на ка-
чеството за постигане на сигурност и 
предприемане на оперативни коригиращи 
действия.

Комитет за авиационна сигурност. Ко-
митетът за авиационна сигурност (КАС) 
се създава на всяко летище, обслужващо 

гражданското въздухоплаване, за да под-
помага оправомощения орган по сигур-
ността при осъществяване на всички 
дейности по контрола за прилагането на 
мерки по отношение на сигурността и на 
правилата за сигурност в съответствие 
с програмата за сигурност на летището.

Задача на Комитета за авиационна си-
гурност е постоянно разглеждане и оценка 
на ефективността на мерките по осигу-
ряване на летищната сигурност на осно-
вата на оценката на преобладаващите 
заплахи, данните за последните събития и 
резултатите от проверките в рамките на 
контрола на качеството. КАС освен това 
се явява форум за координиране на дейст-
вията по осигуряване на летищна сигур-
ност, обсъждане на оперативни въпроси 
и проблеми, свързани с осъществяването 
както на текущи, така и на извънредни 
мерки. Също така може да консултира оп-
равомощения орган по летищна сигурност 
по въпросите на сигурността.

Графикът за работа на КАС трябва да 
бъде обвързан с потребностите на лети-
щето. Препоръчително е да заседава не 
по-малко от четири пъти в годината, а 
при наличие на възможност да работи в 
състава на неголеми целеви групи.

Летищна програма за сигурност (ЛПС). 
Всяко лицензирано летище, обслужващо 
международната гражданска авиация, 
трябва да приеме, изпълнява и актуализи-
ра летищна програма за сигурност, която 
отговаря на изискванията на Национална-
та програма за сигурност в гражданското 
въздухоплаване. Изработва се в писмен 
вид и обхваща всички мерки и процедури, 
които се изисква да бъдат приложени от 
летищния оператор в изпълнение на отго-
ворностите по Националната програма за 
сигурност в гражданското въздухоплаване 
(НПСГВ). 

Този документ заема важно място в йе-
рархията на документите по авиационна 
сигурност. На фигура 1 са показани раз-
личните нива в тази йерархия.
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Фиг. 1. Йерархия на документите по авиационна сигурност

При разработването на документи 
по авиационна сигурност трябва да се 
отчитат потребителите, за които са 
предназначени, необходимото ниво на 
детайлизация и степента на класифици-
раност на информацията. Като правило 
по-подробна информация и с по-висока 
степен на класифицираност се съдържа 
в документите от серията стандартни 
експлоатационни процедури. ЛПС може да 
съдържа препратки към специфични про-
цеси и процедури за осигуряване на сигур-
ност, но тяхното подробно представяне 
обикновено се дава в стандартните екс-
плоатационни процедури.

Например в ЛПС се описват мерки за 
защита на периметъра на зоните с огра-
ничен достъп, включително и патрулиране 
със силите за сигурност на летището, но 
не е задължително да се дава подробно оп-
исание на формите на това патрулиране, 
броя на патрулите, тяхната периодичност 
и т.н. Тези данни могат да бъдат трети-
рани като информация с по-висока степен 
на поверителност, която не се изисква от 
повечето читатели на ЛПС. Този тип ин-
формация ще се съдържа в стандартните 
експлоатационни процедури.

Летищната програма за постигане 
на авиационна сигурност се съобразява с 
всички промени в законодателството, кои-

то засягат сигурността в гражданското 
въздухоплаване, и се представя за утвър-
ждаване от главния директор на Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“. Тя се класифицира като 
„Поверителна“ и се третира като такава. 
Преглежда се и се допълва редовно на все-
ки 12 месеца и при всяка актуализация на 
НПСГВ.

Основната цел на летищната програ-
ма за сигурност, както и на НПСГВ е да 
осигурят безопасност на пътниците, чле-
новете на екипажа, наземния персонал и 
населението по всички аспекти, свързани 
със защитата от актове на незаконна на-
меса в дейността на гражданската авиа-
ция. Затова ЛПС трябва:

– да съответства на изискванията на 
Анекс № 17 и НПСГВ или да ги превъзхожда 
по строгост и решителност на мерките;

– ясно да определя и разпределя отго-
ворностите на лицата и организациите, 
които участват или са отговорни за из-
пълнението на мерките за сигурност, оп-
исани в НПСГВ;

– да установява стандарти за изпълне-
ние, включително на изисквания за базова 
подготовка и повишаване на квалификаци-
ята, и водене на отчет на подготовката;

– да предвижда стандартизиране на 
мерките за сигурност;
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– да осигурява спазване на изисквания-
та при проектиране на летището, включи-
телно тези, които се отнасят до архитек-
турата и инфраструктурата, необходими 
за прилагането на мерките за сигурност, 
посочени в НПСГВ.

Документ 8973 препоръчва летищната 
програма за сигурност да има следната 
типова структура:

I. Организация
II. Описание на летището
III. Мерки за летищна сигурност
IV. Мерки в отговор на актове на неза-

конна намеса
V. Обучение
VI. Контрол на качеството: наблюдение 

и контрол
Допълнения
Изисквания по отношение на проекти-

рането на граждански летища. Те включ-
ват изисквания по отношение на архитек-
турата и инфраструктурата, необходими 
за реализиране на мерките за сигурност в 
съответствие с Националната програма 
за сигурност в гражданското въздухопла-
ване, в процеса на строителство на нови 
и реконструкция на съществуващи съоръ-
жения в летищата.

За осигуряване на летищната сигур-
ност се използва холистичен (цялостен) 
подход, който оптимизира:

● проектирането на летищни обекти;
● проектирането на системи за сигур-

ност;
● разработването на процедури при 

експлоатация;
● разполагането на персонал на служ-

бата за сигурност;
● системата за отчетност на целия 

персонал.
При проектирането на летищни обек-

ти разработчиците трябва да използват 
също такъв холистичен подход за решава-
не на следните основни аспекти на сигур-
ността:

а) възпрепятстване на внасянето на 
оръжия, експлозиви или опасни устройства 

по какъвто и да е начин на летището и на 
борда на въздухоплавателното средство 
чрез:

● откриване на оръжия, експлозиви или 
опасни устройства;

● осигуряване на сигурност на сред-
ствата, с помощта на които се осъщест-
вява достъп на борда на въздухоплавател-
ни средства на пътници, багажи, персонал, 
товари, транспортни средства, пощенски 
пратки и други стоки;

● гарантиране на разделението между 
преминалите и непреминалите през про-
верка пътници;

● регулиране на достъпа и движенията 
в контролируемите зони и зоните с огра-
ничен достъп;

б) съдействие при изпълнението на 
плана при аварийни или кризисни ситуа-
ции;

в) свеждане до минимум на последици-
те от експлозии или палежи за хората или 
обектите, благодарение на конструктив-
ни особености, предназначени да ограни-
чат броя на жертвите и щетите.

Контрол на качеството в сферата на 
летищната сигурност. Разработване и 
осъществяване на мерки/програми за кон-
трол на качеството във всяко сертифици-
рано летище в съответствие с Национал-
ната програма за контрол на качеството 
за постигане на сигурността в граждан-
ското въздухоплаване.

Подготовка на персонала на летищ-
ната служба за сигурност. Разработване 
и осъществяване на мерки/програми за 
подготовка на персонала на летищната 
служба за сигурност в съответствие с 
Националната програма за сигурност в 
гражданското въздухоплаване.

Планиране в случаи на извънредни ситу-
ации. Плановете за действие при възник-
ване на извънредни ситуации трябва да се 
разработват във всяко летище, обслужва-
що гражданската авиация, за защита на 
гражданската авиация от актове на неза-
конна намеса.
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Защита на летище.  
Физическа сигурност

Под защита на летище следва да се 
разбират всички дейности, насочени към 
гарантиране на нормалното функциони-
ране, непрекъснатостта и целостта на 
летището с цел възпиране, намаляване, 
смекчаване или неутрализиране на запла-
хите, рисковете или уязвимостта. Основ-
ни елементи от защитата на един обект 
са наблюдение, откриване и възпрепят-
стване на субекти, извършващи нерегла-
ментирано навлизане, ползване или преми-
наване през зони с контролиран достъп.

Понятието физическа сигурност в „Реч-
ник на термините и дефинициите, използ-
вани в НАТО“ – ААР-06 е дефинирано по след-
ния начин: „Физическа сигурност (physical 
security) е онази част от защитата, която 
касае физическите мерки, целящи да защи-
тят личния състав, да предотвратят не-
регламентиран достъп до военна техника, 
обекти, материални средства и докумен-
ти, както и да ги предпазят от шпионаж, 
саботаж, загуба и кражба.“

Физическата сигурност се състои в 
използването на множество устройства, 
хардуер и технологии, които заемат важно 
място в контрола на достъп, видеонаблю-
дението и системите за откриване на 
нарушители (аларми). Съвременните сис-
теми за физическа сигурност са IP-бази-
рани, като осигуряват постоянна надежд-
ност и сигурност, премахват субективния 
фактор и повишават ефективността при 
осигуряване на сигурността. В случай на 
регистрирано събитие служителите по 
сигурността могат да бъдат своевремен-
но алармирани, а събитието – записано 
в системата. Базата от знания в тази 
област съдържа частично технически по-
знания и частично познания от областта 
на физическата сигурност. Водещата ор-
ганизация по сигурността е много повече 
от бариери, пистолети и охранители. Тя 
трябва да генерира и знания, които водят 

до доверие и всеотдайност, които са не-
обходими за днешния свят.

Развитието и прилагането на физи-
ческата сигурност в дадена организация 
изискват прилагането на стабилен стра-
тегически план за сигурност. Някои спе-
циалисти го наричат още security master 
plan. Той изисква от специалистите по фи-
зическа сигурност да мислят отвъд стан-
дартите и изискванията за сигурност, 
както и обширно разбиране на динамиката 
на пазара, проблемите на служителите по 
сигурността и целите. Това е начинът за 
постигане на единомислие в моделирането 
на системи за сигурност между органите 
за сигурност и бизнесa.

Физическата сигурност се предста-
вя като забравената страна на сигур-
ността, а тя всъщност е ключов елемент 
за общата стратегия за защита. Защи-
тата на критичните части в зоните с 
ограничен достъп е важна за цялостното 
функциониране на летищния оператор.

На фигура 2 е показана примерна схема 
на летище с основните елементи от него-
вата инфраструктура и разграничаващата 
линия (периметрова ограда) между вътреш-
ния периметър и прилежащите площи. На въ-
трешния периметър на летището, заедно с 
летищните съоръжения (енергоизточници, 
навигационни съоръжения, контролна кула и 
други сгради), както и на съоръженията за 
гориво е осигурена физическа защита от 
системата за сигурност на летището.

Летищната администрация или ле-
тищният оператор с възложени функции 
на летищна администрация осигурява рав-
нището и стандартите при изпълнение 
на функциите, поети като задължения от 
държавата, свързани със сигурността на 
полетите и охраната ла летището.

Съгласно чл. 16л от Закона за граждан-
ското въздухоплаване (ЗГВ) авиационните 
оператори изпълняват мерките, предвиде-
ни в летищната програма за постигане на 
авиационна сигурност. Летищният опера-
тор извършва:
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Фиг. 2. Примерна схема на летище и елементи от инфраструктурата му

1. Проверка за сигурност на пътници-
те, започващи пътуване от летището, 
трансферните пътници и транзитните 
пътници, техните ръчни и регистрирани 
багажи.

2. Проверка за сигурност на персонал, 
екипажи и моторни превозни средства за 
достъп до зоните за сигурност с ограни-
чен достъп и критичните части.

3. Проверка за сигурност на товари и 
поща.

4. Проверка за сигурност на поща и ма-
териали на авиационните оператори.

5. Проверка за сигурност на доставки 
на стоки, предназначени за полета и ле-
тището.

6. Видеонаблюдение на зоните за си-
гурност с ограничен достъп, критичните 
части и други зони.

7. Контрол на достъпа и издаване на 
временни пропуски на лица и моторни пре-
возни средства.

8. Охрана на въздухоплавателните 
средства на перона на летището.

Доставчикът на аеронавигационно 
обслужване разработва, прилага и актуа-
лизира програма за сигурност за недо-
пускане на актове на незаконна намеса 
в дейностите и средствата за аерона-
вигационно обслужване. Програмата се 
изготвя в съответствие с изискванията 
на Националната програма за сигурност в 
гражданското въздухоплаване, на летищ-
ните програми за постигане на авиацион-
на сигурност и се утвърждава от главния 
директор на Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“.

Обекти на летището:
● пътнически терминал;
● административна сграда на летище-

то;
● служебни сгради;
● ръководство на въздушното движе-

ние (РВД);
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● карго терминал;
● склад с гориво-смазочни материали 

(ГСМ).
При реализиране на физическата сигур-

ност на летището трябва да се спазват 
следните принципи на защита:

● контролиране на движението на хора 
и МПС;

● разделяне на летището на свободни 
зони и зони с ограничен достъп;

● защита на летището с помощта на 
физически ограждания;

● организация за предотвратяване 
проникването през огражденията на ле-
тището.

В правилата на летището се предвиж-
дат правила за движение на територията 
на летището на хора и транспортни сред-
ства, определени зони за обслужване на 
въздухоплавателни средства и маршрути 
за движение в контролираната зона. Пред-
виждат се и правила за безопасно преси-
чане на полосата за излитане и кацане и 
пътеките за рулиране.

Всяко летище се разделя на зони (фиг. 3),  
в които правилата за достъп и мерките 

за сигурност са строго регламентирани. 
Те се разделят на свободни зони и зони с 
ограничен достъп.

Свободна зона е зона на летището, в 
която хората имат достъп или достъпът 
до която не е ограничен с други средства.

Зоните за сигурност са четири: зона 
„земя“, зона „въздух“, зона за сигурност с 
ограничен достъп и критични части на зо-
ната за сигурност. Всяка от тях има свои 
собствени изисквания.

На всяко летище се установяват гра-
ници между страна „земя“ и страна „въз-
дух“. Границата представлява физическа 
преграда, която се вижда ясно, има обозна-
чения и не допуска неоторизиран достъп.

В общия план летищният оператор се 
състои от три района, като цяло посо-
чени като страна „въздух“, страна „земя“ 
и терминал. Обикновено терминалът се 
намира на охраняемата границата между 
страна „въздух“ и страна „земя“, но може 
да има и други сгради, разположени по 
този начин. Всеки един от тези три ра-
йона на летището има свои специфични 
изисквания.

Фиг. 3. Зони с различен режим на достъп
1) Контролиран достъп до съоръжението за излитане и кацане. 

 Достъпът на МПС до терминала е изолиран. 2) Терминал – извършва се патрулиране  
на въоръжени полицаи и видеонаблюдение. 3) Администрация – контролиран достъп чрез система 

за контрол на достъпа. Вратата е тип турникет за единично пропускане.  
4) Check-in. 5) Критични части на зона с ограничен достъп
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Страна „въздух“ или още контролиру-
ема зона (зона „въздух“) на летищния опе-
ратор обикновено включва комплексна и 
интегрирана система от настилки (пис-
ти, пътеки за рулиране, самолетостоянки), 
осветление, търговски зони, навигационни 
средства, средства за наземен и въздушен 
контрол, карго зони и други дейности, под-
държащи и подкрепящи работата на лети-
щето, достъпът до които се контролира.

Международната организация за граж-
данска авиация (ICAO) в Анекс 17 посочва 
следната дефиниция: „Работна площ на 
летище, прилежащите територии и сгра-
ди, или части от тях, достъпът до които 
се контролира“. Страна „въздух“ е място, 
където оперират въздухоплавателните 
средства. Зоната започва непосредстве-
но след граничния контролно-пропускате-
лен пункт. Този периметър е зона с ограни-
чен достъп, в която може да има критични 
части. Изборът на място, където ще се 
намират преминаващата периметрова 
ограда или бариери, често зависи от окол-
ните пътища, осигуряващи достъп. Този 
избор е едно от най-важните критични 
решения. В допълнение към факторите 
за географско положение от съществено 
значение за страна „въздух“ са:

● опасни или потенциално опасни райо-
ни, които биха могли да повлияят на безо-
пасността или сигурността на паркирано 
въздухоплавателно средство;

● обраснали райони, които могат да 
послужат за укриване на лица или предме-
ти, които биха могли да застрашат въз-
духоплавателно средство или критични 
летищни системи;

● съседни обекти, които имат собст-
вени разпоредби и изисквания за сигур-
ност, като например военни или други съ-
оръжения, които биха могли да повлияят 
или да бъдат повлияни от близостта на 
операциите, извършвани в страна „въздух“;

● природни особености, големи метал-
ни конструкции, сгради, които биха могли 
да повлияят на комуникацията или навига-

ционните системи; това не само може да 
застраши летателните апарати, но и да 
ограничи възможностите за реагиране в 
извънредни ситуации.

● общински обекти като училища, хо-
тели, паркове и други, които биха могли да 
бъдат повлияни от близостта на въздухо-
плавателните средства.

Страна „земя“ е зоната на летището, 
която не е от страна „въздух“ и включва 
всички обществени зони. В охраняемите 
граници на съоръжението за излитане и 
кацане няма специфично ограничаване на 
достъпа. В тези граници се включват мес-
тата за паркиране, обществените пъти-
ща за достъп, зоните за наемане на коли 
и наземен транспорт, зоните за спиране, 
както и хотелите, разположени на тери-
торията на съоръжението. 

Някои критични зони и активи се нуж-
даят от особени мерки за сигурност, 
прилагани в охраняемите граници, като 
например подходи за кацане, места с на-
вигационно оборудване или повишена си-
гурност в някои сгради. В тези зони се из-
вършва наблюдение с повишено внимание. 
Това са места, определени като паркин-
ги, обществена зона, зона за обществен 
транспорт и други. Терминалът на съоръ-
жението за излитане и кацане е проекти-
ран за дейности, свързани с пътниците 
– като изпращане и посрещане, затова 
съответно той е и с най-много изисква-
ния за безопасност, сигурност и експло-
атация.

Терминал. Летищният терминал е про-
ектиран да побере и подготви пътниците 
за качване и слизане от въздухоплавател-
ното средство. По-големи летища често 
имат повече от един терминал. Термина-
лът обикновено е основна сграда или група 
от сгради, където се извършват основни 
процеси по обработка на пътниците и 
техните багажи (скрининг), качване (бор-
динг) и слизане на пътници от търговски 
въздухоплавателни средства. Терминалът 
е районът на летището с най-засилени 
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мерки за сигурност, безопасност и опера-
тивни изисквания. Много от тези изисква-
ния са тясно свързани с местоположение-
то на зоните за сигурност в терминала 
и в неговата близост. При проектирането 
на нов обект (терминал) той трябва да 
бъде разположен в центъра, отстрани на 
съоръжението, когато това е възможно. 
Така се осигурява не само ефективен дос-
тъп на въздухоплавателните средства до 
терминала, но и преимущество за негова-
та сигурност. Равномерното централно 
разположение позволява добро изграждане 
на защитен буфер от бариери и реагиране 
на сигнали и аларми.

Зони с ограничен достъп (ЗОД) са оне-
зи части от контролируемата зона (зона 
„въздух“), определени като зони с висок 
риск, където в допълнение към контрола 
на достъпа се прилагат и други мерки за 
сигурност. Това са:

а) част от летището, до която имат 
достъп проверените заминаващи пътници;

б) част от летището, през която след 
проверка може да преминава регистрира-
ният багаж при заминаване или в която 
той може да се намира, ако не е физически 
защитен;

в) част от летището, предназначена 
за паркиране на въздухоплавателни сред-
ства, в които се качват пътници или се 
товарят товари.

Критични части (КЧ) в зоните за си-
гурност се определят на граждански ле-
тища за обществено ползване, където 
над 40 лица притежават пропуски, даващи 
им право на достъп до зони с ограничен 
достъп. Такива са: а) всяка част от ле-
тището, до която след проверка за сигур-
ност имат достъп заминаващи пътници 
и техният ръчен багаж; б) всяка част от 
летището, през която след проверка за 
сигурност може да преминава или да бъде 
съхраняван заминаващ регистриран ба-
гаж, ако не е бил физически защитен.

Демаркирана зона означава зона, която 
е отделена от други ограничени зони за 

сигурност на дадено летище чрез контрол 
за достъп.

Защитена зона е самият район на 
обекта, ограничен от външната ограда, 
в който опасността от въздействие вър-
ху персонала, техниката и материалните 
средства е необходимо да бъде сведена до 
минимум.

Охраняеми граници са терените, об-
хванати от периметрова ограда, на лети-
ще за обществено ползване.

Оградното съоръжение (ограда) е физи-
ческа конструкция за преграда или естест-
вено препятствие от релефа на местност-
та, или стена на сграда, предназначени за 
възпрепятстване на свободния достъп 
на лица и транспортни средства в зона с 
ограничен достъп на летище. Физически-
те ограждения се разполагат така, че да 
създадат няколко кръга на защита:

1. Външен кръг. Разполага се по пери-
метъра на летището*. Всъщност периме-
търът на летището е границата между 
контролируемата и неконтролируемата 
зона. Състои се от ограда, система за ос-
ветление, знаци, указатели и система за 
сигнализация. Предназначен е за насочва-
не потока от хора и МПС през предвидени-
те КПП и входове. Неговата функция е да 
осигури определена степен на психологи-
ческо, физическо и юридическо възпиране 
на проникване.

2. Среден кръг на защита. Разполага 
се около сградите, терминалите и стро-
ежите, които се намират в границите на 
летището (физическа защита на врати-
те, прозорците, покривите). Осигурява си-
гурност на откритите зони (патрулиране, 
охрана и наблюдение) – полосата за изли-
тане и кацане (ПИК) и перона.

3. Вътрешен кръг. Сгради, зони и въз-
духоплавателни средства, изискващи оси-

 

* Периметър на летище – площ от земната 

повърхност, оградена с периметрово оградно 

съоръжение, в рамките на което е разположена 

работна площадка на летище.
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гуряване на максимална защита (охрана, 
патрулиране и допълнителни ограждения).

Системен анализ  
на сигурността и защитата  

на летище

Нито едно летище, независимо колко 
е голямо, не може самостоятелно да се 
справи с последствията на всички веро-
ятни заплахи и рискове за сигурността. 
Това налага да се разчита на подкрепа-
та и експертизата на други структури 
от държавната и местната власт при 
изготвянето на планове за действие при 
възникване на кризисни ситуации. Подобен 
подход гарантира ефективно разпределе-
ние и изразходване на наличните ресурси в 
полза на всички страни.

За да се изучат закономерностите на 
процесите, протичащи при осигуряване 
сигурността на летище, е необходимо да 
се опише средата, в която оперират су-
бектите.

Анализ на средата  
за сигурност

Състоянието на баланс на интереси-
те в междуобщностните, вътрешнодър-
жавните и международните отношения, 
при което не съществуват нарушения на 
правните норми, е предпоставка за мини-
мизиране на риска от осъществяване на 
терористичен акт. Нарушаването на съ-
ществуващия баланс на интереси води до 
появата на терористична заплаха за си-
гурността.

Основните критерии за оценка на сре-
дата за сигурност са потенциалните ри-
скове и заплахи, явлението, което ги създа-
ва, и степента на тяхното разрастване. 
За да говорим по-нататък за заплахите, 
стоящи пред гражданската авиация, е не-
обходимо да дефинираме понятията запла-
ха, уязвимост и риск и да разгледаме взаи-
мовръзките между тях.

Заплахата се дефинира като „веро-
ятност или възможност за нападение“. 
Сериозността на заплахата е мярка за 
вероятността да бъде направен опит за 
нападение над определена цел.

Уязвимост. Отчитайки, че няма единно 
определение за уязвимост, в случая ще я 
дефинираме като „характеристиките на 
обекта, които биха могли да бъдат използ-
вани при нападение“.

Тези характеристики са:
● процедури за сигурност;
● поддържано ниво на сигурност;
● участие и осведоменост на персона-

ла за значението на сигурността;
● обща осведоменост на служителите.
В областта на авиационната сигур-

ност уязвимост е всяка слабост на прила-
ганите мерки и процедури, недостиг на чо-
вешки или материални ресурси, които биха 
могли да бъдат използвани за осъществя-
ване на акт на незаконна намеса, с който 
да бъде компрометирана сигурността на 
гражданското въздухоплаване.

Рискът е вероятността конкрет-
ната заплаха срещу даден актив да се 
осъществи и да се предвиди колко би бил 
повреден той. Това е решаваща разлика 
между заплахата и риска: заплахите са ло-
шите неща, които могат да се случат на 
активите, а рискът е възможността да 
се появи конкретна заплаха.

В областта на сигурността рискът 
се определя като мярка за възможността 
едно нападение да бъде извършено и да 
бъде успешно. РИСК = ЗАПЛАХА х УЯЗВИ-
МОСТ, тоест заплахата и уязвимостта 
определят нивото на риска. Колкото са 
по-големи вероятността за нападение и 
уязвимостта, толкова и рискът е по-го-
лям.

Съгласно тези критерии заплахите за 
сигурността на дадено летище могат да 
бъдат класифицирани:

а) според обхвата им като междуна-
родни, национални (вътрешнодържавни), 
регионални и локални;
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б) според сферата им на проявление 
като политически, икономически, природ-
ни, екологични, демографски, религиозни, 
социални и др.;

в) според причините, които ги предиз-
викват, като природни бедствия, промиш-
лени аварии и катастрофи, действия на 
терористични структури, етнически и ре-
лигиозни противоречия, технически и др.;

г) според средата им на проявление 
като физическа среда (от земята; от въз-
духа; от морето, ако летището има излаз 
на море) и информационна среда (информа-
ционно пространство).

От направената класификация следва, 
че терористичната заплаха реално може 
да бъде породена от различни явления, а 
нейната реализация – да се прояви от фи-
зическата или информационната среда.

В настоящия учебник се разглежда за-
плахата от терористичен акт от приле-
жащата територия/външния периметър 
на летище (повърхността на земята), без 
да се вземат предвид сферата на проявле-
ние и обхватът.

Гражданското въздухоплаване е потен-
циална мишена на актове на незаконна 
намеса. За да се намалят възможностите 
такива актове да се случат и последстви-
ята, които могат да предизвикат, от съ-
ществена важност е анализът на среда-
та за сигурност да се основава на точна 
оценка на заплахата. Нивото на сигурност 
трябва да бъде адекватно на съответна-
та заплаха, като се прилагат селективно 
интензивни мерки в зависимост от сте-
пента на риска.

Като се отчитат международната 
обстановка и тенденциите в областта 
на авиационната сигурност, е необходимо 
постоянно да се:

– оценява нивото на заплаха на тери-
торията на страната по отношение на 
българските оператори;

– оценява нивото на заплаха на тери-
торията на страната по отношение на 
чуждите оператори;

– провеждат обследвания на сигур-
ността и анализ на риска на граждански-
те летища за обществено ползване във 
връзка с подобрения в методите за сигур-
ност и настъпили физически и организа-
ционни промени по летищата;

– изпълняват искания на други държа-
ви за прилагане на допълнителни мерки за 
сигурност по отношение на полети със 
завишен риск до степен, в която това е 
практически възможно.

Обследване (оценка)  
на сигурността

Преди всеки план (проект) да започне 
изграждане е нужно да има предварително 
направена практическа оценка на сигур-
ността за защита на съоръжението. Тази 
оценка може да бъде наречена „обследване 
на сигурността“, „оценка на уязвимост-
та“ или „анализ на риска“. Оценката на 
сигурността е цялостен преглед на съо-
ръжението. Процедурата за летищата – 
в България специално, се нарича „охрани-
телно обследване на обект“*. Извършва 
се ежегодно от Главна дирекция „Гранична 
полиция“ съгласно Наредба за граничните 
контролно-пропускателни пунктове, при-
ета с ПМС № 104/20.05.2002 г., Наредба 
№ 7/08.07.1998 г. за системите на физи-
ческа защита на строежите на Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството, Регламент 300/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
относно общите правила в областта на 
сигурността на гражданското въздухо-
плаване, Регламент 185/2010 на Комисия-
та за установяване на подробни мерки за 
прилагането на общите основни стандар-
ти за сигурност във въздухоплаването, 

 

* Обследване по сигурност (от НПСГВ) – оценка 

на нуждите на сигурността, включително 

идентифициране на уязвимости, които биха могли да 

бъдат използвани за извършване на акт на незаконна 

намеса, и препоръка на коригиращи действия.
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Инструкция рег. № Iз-3025/21.12.2010 г. на 
МВР и Инструкция рег. № I-4/29.12.2010 г. 
на ДАНС за условията и реда за опреде-
ляне на стратегическите зони на стра-
тегическите обекти и зоните, свързани 
с изпълнението на стратегически дей-
ности от значение за националната си-
гурност, Методически указания рег. № 
АМ-3135/06.04.2007 г. за извършване на 
охранителни обследвания на обекти и на 
основание чл. 7, т. 7 от Закона за МВР.

Оценка на сигурността. Първият въ-
прос, на който трябва да се даде отговор, 
е „Каква е заплахата?“. Първата задача е 
определянето на потенциални заплахи и 
изготвянето на списък с тях: незаконно 
завладяване на въздухоплавателно сред-
ство в полет или на земята; вземане на 
заложници на борда на въздухоплавателно 
средство и в част от терминала; нападе-
ние над силите за охрана или служителите 
от администрацията на обекта; извърш-
ване на престъпления от общ характер; 
интелектуални кражби; посегателство 
над информация, свързана с външни фак-
тори; телефонен тероризъм; природни 
бедствия; стачни и протестни действия; 
аварии или комбинация от някои от тях. 
Тези заплахи дават насоки за съперника, 
определят и осигуряват разработването 
на една ефективна система за физическа 
защита.

Идентифициране на целта означава 
определяне и откриване на най-ценния ак-
тив, който трябва да бъде защитен. Ак-
тивите могат да бъдат персонал, имуще-
ство, оборудване или информация. За да се 
определят, е най-разумно да се изработи 
матрица за идентифициране на актива. 
Тази матрица оценява вероятността от 
нападение или загуба и какви биха могли да 
бъдат последствията от това.

Характеристиките на обекта могат 
да бъдат разглеждани от гледна точка на 
това, дали обектът е съществуващ, или е 
в процес на изграждане. При изграждането 
на нова инфраструктура специалист по 

сигурността трябва да участва в стро-
ежа и преразглеждането на архитектурни-
те планове. В случай на вече съществуващ 
обект е препоръчително съвместен екип 
от специалисти да извърши оценка на си-
гурността. Американският институт на 
архитектите е установил някои ключови 
въпроси, които трябва да бъдат разгледа-
ни по време на оценката на сигурността:

1. Какво искаме да защитим? 
2. От кого искаме да се защитим? 
3. Къде са най-уязвимите активи на ин-

фраструктурата?
4. Какви ще бъдат последствията от 

загуби?
5. Какво специфично ниво на защита 

желаем да постигнем?
6. Какви мерки за защита са най-подхо-

дящи за дадената инфраструктура?
7. Какви мерки за защита са най-важни 

за дадената инфраструктура?
8. Какви са специфичните изисквания за 

проектиране на физическата сигурност?
9. Как интегрираните системи, обслуж-

ващият персонал и процедурите реагират 
на инциденти, свързани със сигурността?

Важен момент при одитирането е то 
да се проведе и денем, и нощем, тъй като 
има много особености, които не могат да 
се забележат през деня. Пример може да 
бъде поставяне или преместване на ос-
ветление за даден актив.

Оценка на заплахата, 
уязвимостта и риска

Процесът на оценка на заплахата 
разглежда добиването на информация и 
данни, които дават сведения за наличи-
ето на заплахи и възможности, за да се 
определят намеренията, способностите 
и вероятността за появата на различни 
инциденти. Органите, които събират и 
обработват информацията, са длъжни да 
подготвят своята оценка за заплахата, да 
определят степента на готовност на си-
лите за сигурност и защита, да изследват 
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пълния диапазон от вероятности за въз-
никване на заплахи и да предвидят намере-
нията и възможностите на терористите.

Физическата заплаха за съоръжението 
трябва да бъде дефинирана като част от 
развитието на целите в системата за фи-
зическа защита. Методологията за опреде-
ляне на заплахата се състои от регистър 
с информация, необходима за определянето 
є. Този регистър може да включва вида и 
възможните ходове на противника, потен-
циалните му действия, мотивация и физи-
чески възможности. Заплахата невинаги е 
извършена или предизвикана от човек – тя 
може да бъде и естествена, природна.

Източниците на информация за за-
плаха могат да бъдат и от разузнаване-
то. Разузнавателните източници могат 
да предоставят подробна информация 
и картина за групи, които биха могли да 
представляват заплаха за организация-
та. Събиране на информация може да се 
осъществява от открити източници* за 
изследване на минали и настоящи престъ-
пления. След анализ всички събрани данни 
могат да бъдат полезни за характеризи-
ране на потенциалната заплаха за дадения 
обект. Анализът на вероятните заплахи е 
непрестанен процес на компилация и из-
следване на всяка достъпна информация, 
за да се определят вероятните им цели.

За определяне размера на вероятната 
заплаха се изследват факторите, които 
оказват влияние върху нейното разпрос-
транение. Тези фактори са:

● Наличие. Терористичните организа-
ции съществуват и са способни да нане-
сат поражение на обект от инфраструк-
турата на летище.

● Способност. Терористичните орга-
низации притежават необходимия потен-
циал да нанесат поражение на обекта.

● Намерения. Нарушаване на общест-
вения ред, дестабилизация на държавата 
или демонстрация на сила и всяване на 
страх в обществото.

● Поуки от практиката. Проучване на 
опита и извличане на изводи от прегледа 
на минали терористични актове.

● Целева информация. Обработка на 
данни от различни източници и синтези-
ране на правдоподобна информация за дей-
ности, показателни за подготовката на 
терористичен акт.

При оценката на заплахите за сигур-
ността и защитата на обектите се из-
ползват методи, които да помагат на ръ-
ководителите и дежурните сили за реакция 
при вземане на решения за разпределение 
на ресурсите за защита от възможните 
заплахи. Процесът на оценка на риска дава 
на ръководните органи необходимата ин-
формация за заплахата и уязвимостта на 
обекта, персонала и пътниците и позволя-
ва вземането на решение.

Оценката за уязвимостта от терорис-
тични атаки на летища се извършва, без 
да е необходимо да се взима под внимание 
моментната оценка на заплаха. Тя се из-
вършва от служители на МВР (Специали-
зирана дирекция „Оперативно-технически 
операции“, Главна дирекция „Гранична по-
лиция“), летищна сигурност и инспекто-
рите по авиационна сигурност от Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“. Тази оценка определя въз-
можните начини, по които може да бъде 
атакувано дадено летище, и върху тази 
основа се определят контрамерките, кои-
то ще бъдат приложени на място, за от-
криване, възпиране и осуетяване на подоб-
ни атаки.

Уязвимостта може да бъде породена от:
● недостатъци/слабости в изисквания 

стандарт (това, което би могло да бъде 
използвано поради недостатъчно адекват-

 

* Открити източници са всички носители на 

информация, които не са засекретени като 

държавна или служебна тайна (т.нар. класифицирана 

информация) и достъпът до които е сравнително 

лесен. Сред тях са закони, вестници, списания, книги, 

брошури, речи, доклади, телевизионни предавания, 

документални филми, интернет и други.
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на защита при съществуващите анти-
терористични мерки или заради сериозни 
пропуски в програми, мерки и процедури);

● неадекватно прилагане на мерките, 
които се изискват;

● комбинация от двете.
Оценката на уязвимостта трябва да 

бъде направена в рамките на определе-
ни заплахи, съобразени със стойността 
на активите. Следва да се отбележи, че 
оценката на уязвимостта може да проме-
ни цената на актива, т.е. високото ниво 
на уязвимост води до снижаване на цената 
му. В таблица 1 е показан пример за оценка 
на уязвимостта на някои съоръжения.

Таблица 1

Оценка на уязвимостта на някои съоръжения

СЪОРЪЖЕНИЕ УЯЗВИМОСТ

Вход ЗАМИНАВАЩИ средно

CCTV / Видеонаблюдение ниско

Контрол на достъп високо

Служебен вход ниско

Паркинг ниско

Вход ПРИСТИГАЩИ високо

Основният процес при оценката на ри-
ска включва следните три елемента:

● оценка на заплахата;
● идентифициране на уязвимите цели;
● управление на процеса чрез развива-

не на съответните контрамерки и тяхно-
то прилагане.

Оценката на риска не означава елимини-
рането му, а управление, което да позволява: 

да се изчисли, дали една атака е вероятно 
да бъде предприета и дали би била успеш-
на; развитие на ефективни контрамерки, 
пропорционални на риска, така че той да 
бъде сведен до приемливо ниво. Винаги има 
остатъчни рискове, но трябва да има ба-
ланс между сигурността на обществото и 
функционирането на ефективна икономика.

Съгласно Директива 114 на ЕС (Прило-
жение II) процедурата за изготвяне на мер-
ки за сигурност задължава оценката да се 
извърши в следната последователност:

1. Установяване на важните елементи 
от ключовия обект, на които ще се извър-
ши защита.

2. Извършване на оценка на риска въз 
основа на сценариите за действие на те-
рористите и възможните последици за 
елементите на ключовия обект.

3. Установяване на мерките и процеду-
рите за действие при защита.

Дейностите, протичащи в системата 
за сигурност на летище, свързани с не-
говата сигурност и защита, определят 
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рамката на цикъла „откриване – отговор“, 
състоящ се от следните условни елемен-
ти: планиране, наблюдение, откриване, ло-
кализиране, опознаване (идентифициране), 
предаване на информацията, обработка, 
анализ и вземане на решение, реакция (от-
говор) и оценка на получения резултат. 
Обединяването в единен процес на тези 
съставни довежда до значително повиша-
ване на ефикасността и ефективността 
на извършваните дейности.

При терористично нападение е важна 
незабавната реакция, включваща бър-
за идентификация на засегнатата зона 
и мигновено управление на бедствието 
(прилагане на мерки за изолиране на хора 
и логистика, хоризонтална и вертикална 
координация и коопериране). В голяма сте-
пен ефективният отговор зависи от ефек-
тивните комуникационни канали и бързо-
то включване на публичните и частните 
актьори. Последната фаза е насочена към 
прилагане на мерки за минимизиране на 
ефекта от инцидента.

Разбира се, всички защити, разположе-
ни в зоните за сигурност, не гарантират, 
че никога няма да има пробив. Въпреки 
това е съвсем очевидно, че общата сума 

на всички тези защити води до много 
по-ефективна система за сигурност, от-
колкото само една защита, работеща 
сама за себе си. Това не означава и, че вся-
ка една известна защитна мярка следва 
да бъде безразборно прилагана във всяка 
ситуация. Използването на риска, уязви-
мостта и оценката на заплахата тряб-
ва да намери баланс между сигурността, 
даваща отбрана в дълбочина*, и финансо-
вите, човешките и организационните ре-
сурси, които ръководството на организа-
цията е готово да разреши.

Ключът към успешна система е инте-
грацията на хора, процедури и оборудване 
в една система, която защитава цели от 
заплахата. Добре проектирана, тя оси-
гурява отбрана в дълбочина, намалява до 
минимум последствията от пробив и дава 
балансирана защита. Физическата сигур-
ност не се различава много от компютър-
ната сигурност. В действителност за-
вършва със съответствие на процесите. 
Съответствие на процесите е равно на 
оценка на заплаха, изработване на систе-
ма за сигурност, която включва оборудва-
не и процедури, и след това тест на цяла-
та тази система.

 

* Отбрана в дълбочина (defence in depth) – 

организиране на отбранителни райони, които си 

оказват взаимна поддръжка и чиято задача е да 

поемат и отслабят атаката на противника, да му 

попречат да събере първоначална информация за 

техните сили и средства и да дадат възможност на 

командването да маневрира с резервите.
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Етичен кодекс  
на списание „Военен журнал“

Общи положения

„Военен журнал“ е едно от първите на-
учни списания в България. В своята над 
100-годишна история то винаги е било во-
дещо в областта на научните изследвания 
и пример за коректност и откритост за 
критика, алтернативни идеи и иноватив-
ни подходи. Водещите принципи за него са 
обективност, безпристрастност и науч-
ност към разглеждането на всяка тема.

Главното в дейността на списанието е 
публикуването на теории, концепции и по-
стижения в обучението и образованието 
в областта на сигурността и отбраната, 
разпространението на знание и на резул-
татите от научни изследвания. 

Списанието се финансира от Воен-
на академия „Георги Стойков Раковски“ и 
е предназначено да се използва само за 
целите на образованието и научните из-
следвания. То не може да бъде използвано 
за търговски цели или за реклама на тър-
говски продукти и марки независимо под 
каква форма.

Военна академия „Георги Стойков Ра-
ковски“ и редакционната колегия се при-
държат към най-високите стандарти на 
етично поведение във всички етапи на пуб-
ликационния процес. Крайъгълните камъни 
на нашата политика са – без плагиатство, 
без нападки и изопачаване на данни, точ-
но цитиране на използваните източници и 
справочна литература, никаква толерант-
ност към публикуването на материали, 
които вече са били публикувани или предло-
жени за публикуване в друго списание.

Отговорности  
на редакционната колегия 

(борд)

Редакционната колегия е отговорна за 
всеки материал, който се публикува в спи-
санието. От нейните членове се очаква:

● да приемат или отхвърлят предложе-
ните за публикуване статии;

● да публикуват материали, които са 
в помощ на процеса за образование и обу-
чение в областта на сигурността и от-
браната;

● да направят списанието достъпно за 
обществото и да осигурят получаването 
на обратна информация за публикуваните 
материали;

● да осигурят публикуването само на 
качествени материали;

● да осигурят свобода на изразяване на 
мненията на авторите;

● да поддържат почтеността в акаде-
мичните среди;

● да предотвратяват опитите на биз-
нес средите да компрометират научност-
та;

● да бъдат готови да публикуват кори-
гиращи бележки или извинения, когато се 
налага;

● да запазват анонимността на рецен-
зентите и конфиденциалността на бележ-
ките;

● да не допускат конфликт на интере-
си или плагиатство;

● да повишават и насърчават обектив-
ността и отговорното поведение в проце-
са на оценяване на материалите.
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Отговорности  
на авторите на статии

● Авторите трябва да декларират, че 
предлаганите материали не са публикува-
ни или не предстои да бъдат публикувани 
в друго списание или да посочат онези час-
ти, които вече са били използвани в друга 
тяхна публикация.

● Авторите са отговорни за коректно-
то цитиране и използване на литератур-
ните източници.

● Авторите са длъжни да пазят данни-
те за предадените за публикуване мате-
риали и при необходимост да ги предоста-
вят на списанието.

● Авторите са длъжни да не допускат 
плагиатство в своите статии.

● Авторите трябва да декларират слу-
чаите, които могат да бъдат разглеждани 
като конфликт на интереси при публикува-
нето на даден материал.

Отговорности  
на рецензентите

● Рецензентите трябва да бъдат 
обективни в своите отзиви.

● Рецензентите трябва да декларират 
случаите, в които е възможно да се поро-
ди съмнение за конфликт на интереси при 
рецензирането.

● Рецензентите трябва да се уверят, 
че използваните данни са коректни и ци-

тирани правилно, а ако се наложи, да искат 
потвърждение за автентичност.

● Да се осигури анонимност на рецен-
зиите.

Действия в случай  
на констатирано неетично 

поведение

● Случаи на плагиатство, конфликт на 
интереси, изопачаване на данни или всяко 
друго забелязано неетично поведение мо-
гат да бъдат съобщавани на редакцион-
ната колегия (борд) от всекиго и по всяко 
време.

● За неетично поведение може да се 
смята всеки случай, който не е в съответ-
ствие с общите положения или отговор-
ностите, посочени в предишните раздели.

● Анонимните сигнали няма да бъдат 
толерирани и ще остават без отговор.

● В случай на необходимост разследва-
нето може да бъде инициирано от главния 
редактор на списание „Военен журнал“ и 
проведено от Етичната комисия на Воен-
на академия „Георги Стойков Раковски”.

● Не се допуска обвинение, преди да 
има доказателства.

● Ако неетичният автор е от състава 
на Военната академия, се прилага Етични-
ят кодекс на Академията, а ако авторът е 
външен – той бива уведомяван, че негови 
материали повече няма да се публикуват в 
сп. „Военен журнал“.
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Voenen zhurnal 
Code of Conduct

General Overview  
of the Journal’s Philosophy  

of Existence
Voenen zhurnal is one of the first scientific 

journals in Bulgaria. In its long history, more 
than 100 years of existence, it has always been 
the leader in the scientific area and an example 
of correctness and openness to criticism, 
alternative ideas and innovative approaches. 
The leading principles are objectivity, impartiality 
and scientific approach to any topic.

The major intention of the journal is the 
intention of spreading knowledge and results from 
the scientific research work, theories, concepts 
and achievements in education and training in 
the area of defence and security sector.

The journal is funded and fully supported by 
G. S. Rakovski National Defence College and it 
can be used only for scientific and educational 
purposes. It cannot be used for commercial 
purposes or advertising whatsoever.

The National Defence College and the 
editorial board are committed to meeting 
and upholding standards of ethical behaviour 
at all stages of the publication process. The 
cornerstones of our policy are - no plagiarism, 
no fraudulent data, correct citation of sources 
of information and references, zero tolerance 
to publishing a research in our journal if it has 
already been published somewhere else.

Responsibilities  
of the Editorial Board

Editorial board is responsible for everything 
published in the journal. The members of the 
editorial board are expected to:

● accept or reject articles;
● publish materials in support to education 

and training in the area of security and defence;
● make the journal accessible for the 

society and open for feedback;
● ensure the quality of the material they 

publish;
● provide academic freedom of expression;
● maintain the integrity of the academic 

record;
● preclude business needs from 

compromising intellectual standards;
● always be willing to publish corrections, 

clarifications, retractions and apologies when 
needed;

● treat reviewers articles confidentially and 
keep their anonymity;

● make sure that there is no conflict of 
interest or plagiarism;

● enhance and encourage the objectivity 
and accountability of the peer reviewing.

Author’s Responsibilities

● authors must declare that the material 
provided has not been published in another 
journal, where portions of the content overlap 
with published or submitted content, to 
acknowledge and cite those sources;

● authors are responsible for the correct 
citations and usage of references and sources;

● authors are responsible for maintaining 
accurate records of data associated with 
their submitted manuscript, and to supply or 
provide access to these data, on reasonable 
request;

● authors are responsible for keeping their 
articles free of plagiarism;
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● authors must declare any potential 
conflicts of interest.

Responsibilities  
for the Reviewers

● Reviewers should be objective in their 
judgments;

● State any potential conflict of interest that 
might influence their judgment;

● Reviewers must be sure that the data has 
been used correctly, cited appropriately and if 
necessary to require proof for authenticity;

● Reviewers’ articles should be treated 
confidentially.

Dealing with Unethical  
Behavior

● Cases of plagiarism, conflict of interest, 
data fraud or any other unethical behavior may 

be identified and brought to the attention of the 
editorial board and publisher at any time, by 
anyone;

● Unethical behavior should be considered 
any case which is not in line with the overall 
philosophy of existence of the journal or 
responsibilities defined above;

● Anonymous signals are not tolerated and 
will be left without any consequences;

● Investigation is initiated by the chief 
editor and conducted by the ethical board to 
the Academic council of the National Defence 
College;

● No allegation is allowed before having 
sound proof and evidence;

● If the unethical author is a member of the 
academic community of the National Defence 
College the ethical code of the college is 
applied. If the author is not from the college 
he/she is informed not to send articles for 
publishing in the Voenen zhurnal any more.
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Изисквания за публикуване  
в списание „Военен журнал“

За публикуване в сп. „Военен журнал“ се 
приемат статии до 25 стандартни 

страници (30 реда по 60 знака). Те трябва 
да са на електронен носител във формати 
Word 97-2003 (Document, Times New Roman, 
Font Size 12) и PDF, както и разпечатани 
в един екземпляр. В изключителни случаи 
авторите могат да участват и с втора 
статия в броя, но само в съавторство.

Към всяка статия са необходими крат-
ко резюме и ключови думи на български и 
английски език (Font Size 10). Заглавие-
то и името на автора (авторите) също 
трябва да бъдат дадени на английски. В 
края на статията да има информация за 
контакти с автора, както и подписано 
уверение, че не съдържа класифицирана 
информация.

Таблиците и фигурите да не са ска-
нирани и да са с поточна номерация, а за 

формулите тя да е представена вдясно.
Библиографското цитиране на използ-

ваните източници е с индекси (арабски 
цифри) в текста, а описанието им – в 
края на статията (Endnotes). То се из-
вършва според изискванията на БДС ISO 
690:2011 и Официалния правописен речник 
на българския език от 2012 г. Не се допус-
ка цитиране само на наименованията на 
електронни източници. Библиографията 
на български език да бъде транслитери-
рана на латиница (виж с. 37 от правопис-
ния речник).

Статии, които не са оформени в съот-
ветствие с посочените изисквания, не се 
приемат за рецензиране и публикуване в 
списанието. Редакцията не връща ръкопи-
си и не уведомява авторите при отпадане 
на статиите им след решение на редко-
легията.

Requirements for Publishing
in Voenen zhurnal

Voenen zhurnal accepts articles up to 25 
standard pages (30 lines, 60 characters 

per line). They are submitted electronically in 
Word 97-2003 (Document, Times New Roman, 
Font Size 12) and PDF format, as well as 
printed in one copy. As an exception, authors 
can publish two articles in an issue but only if 
they are a co-author of the second article.

Each article is accompanied by short 
abstracts and key words both in Bulgarian 
and English (Font Size 10). The title and the 
name(s) of the author(s) are also in Bulgarian 
and English. At the end of the article there 

should be contact information with author(s) 
details, and a signed statement that the article 
does not contain any classified information.

Tables and figures should not be scanned and 
should be numbered consequently. Numbering 
of the formulae should be on the right.

Referencing is with Endnotes in accordance 
with the Bulgarian State Standard ISO 690:2011 
and the Academic Bulgarian Language 
Dictionary from 2012. It is not allowed to refer 
only to a website. Bibliography in Bulgarian 
should be transliterated (Cf. Academic 
Bulgarian Language Dictionary: p. 37).
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