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 СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ 
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 

ПРЕД ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ* 
Николай Ненчев, министър на отбраната 

на Република България

Nikolay Nenchev, minister of defence of the Republic of Bulgaria. 
THE CONTEMPORARY SECURITY ENVIRONMENT

AND THE CHALLENGES FOR THE DEFENCE POLICY 
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Abstract: The lecture is based on several key points like the emerging security challenges 
and the necessity of a programme aiming at 2020, a concept for dealing with the hybrid 
threat, to provide the resources necessary for the armed forces and measures for ensuring 
quality education and training of military personnel.

Key words: Programme 2020, hybrid threat, quality education and training.

* Лекция, изнесена при откриване на учеб-
ната 2015 – 2016 г. във Военна академия „Геор-
ги Стойков Раковски“ на 1 септември 2015 г.

** This lecture of minister of defence of the 

Republic of Bulgaria has been delivered at the 
opening ceremony of the academic year 2015-
2016 of “G. S. Rakovski“ Defence College on 1st 
of September 2015. 

Уважаеми господа генерали, 
адмирали и офицери,
скъпи преподаватели, курсисти, 
докторанти, специализанти 
и слушатели,

По утвърдена дългогодишна тра-
диция имам честта като министър 
на отбраната да открия новата ака-
демична година. Днес ще Ви запозная 
с основните предизвикателства пред 
отбранителната политика на стра-
ната, свързани с драматично влоше-
ната среда за сигурност. Тези предиз-
викателства ни изправят както пред 
стари познати рискове, така и пред 
нови и неочаквани заплахи. Справяне-
то с тях налага разработването и 
провеждането на адекватна отбра-

нителна политика, която да осигури 
изграждането, развитието и поддър-
жането на необходимите отбрани-
телни способности на българските 
въоръжени сили. Тази отбранителна 
политика трябва да бъде реална, а не 
пожелателна. Тя се измерва с качест-
вото на постигнатите резултати, а 
не с декларативни намерения.

Днес повече от всякога ни тряб-
ват иновативност, креативност, 
способност за критично стратеги-
ческо мислене, адаптивност, умение 
за работа в многонационална среда 
и отдаденост на каузата. Това са 
характеристиките на качественото 
лидерство, което ще направи въоръ-
жените сили способни да се спра-
вят с новите предизвикателства на 
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времето. Вярвам, че системата на 
военното образование и в частност 
Академията успешно ще изпълнят 
тази своя мисия!

Днес се нуждаем както от ка-
чествено ново лидерство във въоръ-
жените сили, така и от силна поли-
тическа воля, която ще осигури не-
обходимите условия на професиона-
листите в отбраната да изпълняват 
своите задължения. Дълг на полити-
ческото ръководство на отбраната 
е да определи необходимата посока 
на действие, която се дефинира в 
стратегическите документи. Зато-
ва изготвихме Програма за развитие 
на отбранителните способности на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария 2020 (Програма 2020), която 
сме внесли за разглеждане в Минис-
терския съвет и очакваме скоро да 
бъде одобрена и от Народното съ-
брание.

Политическата воля е нужна най-
вече за осигуряването на достатъч-
но ресурси за отбраната. Не само в 
сектора на отбраната, но и на на-
ционално ниво трябва да се вземат 
смели решения. Нужна ни е полити-
ческа воля да продължим процеса на 
окончателно скъсване с миналото. 
Трябва да се избавим от пагубната 
тежест на неговите сенки, които 
25 години след падането на Желяз-
ната завеса, струва ми се, продъл-
жават да стоят като препятствия 
по нашия път като достоен член на 
Европейския съюз и НАТО. 

Република България е част от ев-
ро-атлантическото семейство на 
свободните народи. Не сме сами пред 
лицето на новите предизвикател-
ства. Имаме съюзници и сме част 
от най-мощния съюз за колективна 
отбрана в света. Евро-атлантиче-
ската принадлежност на страната 
ни е най-надеждният гарант за ней-
ната сигурност. Това обаче не тряб-
ва да ни прави самодоволни, защото 
НАТО ще помогне на всеки съюзник, 
който среща заплахи, надхвърлящи 
националните му възможности, но 
нека не си правим илюзии, че някой 
ще свърши това, което ние можем и 
трябва да свършим сами.

Убеден съм, че когато реализира-
ме Програмата за развитие на от-
бранителните способности на Въ-
оръжените сили на Република Бълга-
рия 2020 (Програма 2020), България 
няма да бъде само потребител, но и 
генератор на сигурност. Тогава ней-
ният глас ще има нужната тежест.

Незаконната анексия на Крим и 
последвалата дестабилизация на Ук-
райна чрез обособяването на т.нар. 
Донецка и Луганска народна репу-
блика дадоха своето негативно от-
ражение върху сигурността не само 
в Черноморския регион, но и в цяла 
Европа.

Конвенционалните методи и сред-
ства, откритите и индиректните 
стратегии и тактики, информа-
ционната война, икономическият и 
търговският натиск и използването 
на енергийната зависимост за пос-
тигането на политически цели са 
ни познати и отпреди. Това, което 
е новост обаче, е ефективното им 
комбиниране в един хибриден модел, 
който е изключително опасен за на-
шата сигурност.

Недалеч от нас т.нар. Ислямска 
държава извършва неописуеми прес-
тъпления срещу човечеството. Сви-
детели сме на екзекутирането на 
хиляди невинни хора само защото не 
споделят екстремистките възгледи 
на ИДИЛ, на публично обезглавява-
не на заложници, а дори и на безоб-
разното избиване на мъже, жени и 
деца. Тези убийци, не се притеснявам 
да използвам тази дума, също така 
унищожават археологически обекти 
и културно наследство, което при-
надлежи на цялото човечество. 

Буди тревога нарастващият брой 
доброволци от европейски държави, 
включително от Западните Балкани, 
в структурите на тази терористич-
на структура, както и фактът, че 
все повече чуждестранни бойци се за-
връщат от конфликтните региони. 
Завърналите се пропагандират ради-
кални идеи. Те са потенциални извър-
шители на терористични актове.

Нестабилността на юг води до 
безпрецедентен миграционен натиск 
към Европа, която е изправена пред 
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най-тежката бежанска криза след 
Втората световна война. Постоян-
но нарастващият брой на търсещи-
те убежище на наша територия про-
дължава да генерира обществено-по-
литическо напрежение. Увеличаващи-
ят се брой бежанци в страната ни 
създава предпоставки за инфилтри-
ране на лица, свързани с терористич-
ни и криминални организации или на 
отделни екстремисти. Реагирането 
на това предизвикателство ангажи-
ра сериозни финансови, материални и 
човешки ресурси от цялата система 
за национална сигурност, включител-
но от въоръжените сили.

Ние със загриженост следим всич-
ко това, което се случва вследствие 
на масираната вълна от бежанци 
към Гърция, Македония, Сърбия и Ун-
гария. Миграцията в този случай ни 
изправя пред огромни политически, 
икономически и хуманитарни пробле-
ми. В крайна сметка безпрецедент-
ният бежански поток крие големи 
рискове и за вътрешната ни сигур-
ност.

Европа е изградена на принципа на 
солидарността и затова проблемът 
с миграцията следва да се решава 
от целия Европейски съюз, а не само 
от страните, които са най-сериозно 
засегнати. Сега е време за истинска 
европейска солидарност и за справед-
ливо разпределение на тежестта из-
между всички страни членки.

Предвид всичко това трябва да 
признаем, че засега държавата ни 
не е достатъчно подготвена да се 
справи с хибридните заплахи. Все 
още липсват координирани политики 
и стратегическа концептуална рамка 
за противодействие. Ето защо е на-
ложително да изработим Концепция 
за противодействие на хибридните 
заплахи, която след хармонизирането 
ù със съюзниците да доведе до поло-
жителни резултати.

В тази усложнена динамична 
външна среда за сигурност за момен-
та можем да разчитаме на една въ-
трешнополитическа стабилност на 
фона на вътрешнополитическите 
трудности, които преживяват някои 
наши добри съседи.

В Турция последните парламен-
тарни избори не излъчиха ново пра-
вителство, в Гърция сме свидетели 
на опасна комбинация от дългова, 
политическа и бежанска криза. В Ма-
кедония продължава политическата 
нестабилност, а Сърбия все още не 
е определила геополитическа стра-
тегия.

Още от първия ден на моя мандат 
работя за изграждането на адекват-
ни на средата на сигурност отбрани-
телни способности. Това предполага 
реализирането на приемственост от 
достиженията на Бялата книга за 
отбраната и въоръжените сили към 
следващите стратегически докумен-
ти, които предстои да приемем.

Затова изработихме проект на 
Програма за развитие на отбрани-
телните способности на въоръжени-
те сили на Република България 2020 
(Програма 2020). Фокусът на усилия-
та се премества от преструктури-
ране към модернизация. Изграждане-
то на отбранителните способности 
ще се осигурява чрез нарастване на 
капиталовите разходи и постепенно 
преустановяване на зависимостта 
от страни доставчици на въоръже-
ние и техника извън НАТО и Евро-
пейския съюз. Числеността на въоръ-
жените сили няма да се намалява под 
определения в Бялата книга минимум 
от 37 000 души. Тя ще остане така-
ва, каквато е в Бялата книга.

Този път не възнамерявам да ак-
центирам върху добри намерения, 
програмни обещания и оптимистич-
ни пожелания. Вместо това ще обър-
на внимание на най-наболелите про-
блеми.

На първо място е постепенното 
влошаване на способностите, което 
се дължи в голяма степен на систем-
ния недостиг на средства. Затова 
държа на позицията, че трябва да 
спазим поетия ангажимент на сре-
щата на НАТО в Уелс бюджетът 
за отбрана постепенно да нарасне 
до 2% от БВП към 2024 г. При се-
гашните бюджетни прогнози това 
изглежда твърде оптимистично. Но 
и трябва на всички отговорни фак-
тори да стане пределно ясно пред 
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какви проблеми е изправена отбра-
ната. Недофинансирането на въоръ-
жените сили води до отслабване на 
техните способности. Това, от своя 
страна, подкопава както национална-
та, така и колективната сигурност 
и отбрана. Ресурсната стагнация в 
крайна сметка води до деградация-
та на способностите и до отказ от 
амбицията ни за превъоръжаване и 
максимално бързо освобождаване от 
остарялото и ненадеждно съветско 
въоръжение и техника.

Затова нашата политика ще 
бъде насочена към преразглеждане 
на бюджетната прогноза до 2018 г. 
и задържането на военните разходи 
поне на нивото на 2014 г.

За да бъде реализирана Програма 
2020, трябва да настъпи качествена 
промяна на отношението към от-
браната както на регионално, така 
и на национално ниво. Проблемите 
не са само ведомствени, а засягат 
сигурността на цялата нация и в 
крайна сметка определят приноса и 
мястото ни сред нашите съюзници.

С оглед на колективната отбра-
на, която в контекста на промене-
ната среда на сигурност придобива 
първостепенно значение, работим за 
своевременното и пълно реализиране 
на приноса ни към приетия на Сре-
щата на върха на НАТО в Уелс План 
за готовност за действие. Ето защо 
държим на развръщането през годи-
ната на Щабен елемент за инте-
грация на силите на НАТО на наша 
територия и постигането на пълна 
оперативна готовност през 2016 г.

Независимо от острия и системен 
финансов недостиг продължаваме да 
работим за придобиването на нов 
боен самолет за ВВС. Тук искам да 
подчертая, че усилията ни за възста-
новяване на летателната годност на 
самолетите МиГ-29 в партньорство 
с Полша по никакъв начин не снемат 
от нас отговорността да реализи-
раме в най-кратки срокове инвести-
ционен проект за придобиване на нов 
боен самолет за ВВС от страна дос-
тавчик, която е член на НАТО и/или 
на Европейския съюз. Ремонтът на 
съветските МиГ-29, дори от страна 

от НАТО, не може да е нещо пове-
че от временно решение, което по 
никакъв начин не отменя поставена-
та цел № 19.5 в правителствената 
програма, а именно: премахване на 
зависимостта в областта на въо-
ръженията и техниката от страни 
извън НАТО и Европейския съюз. В 
тази връзка стартира и изпълне-
нието на Решение на Министерския 
съвет № 809 от 5 декември 2014 г. 
относно реализиране на възможнос-
ти за съвместно изпълнение с други 
страни членки на задачи по контрол 
и охрана на въздушното простран-
ство на България (Air Policing) в рам-
ките на Интегрираната система за 
противовъздушна и противоракетна 
отбрана на НАТО. В края на юни 
получих мандат от правителство-
то за провеждане на консултации с 
държавите, предлагащи многоцелеви 
самолет, както и с потенциалните 
желаещи за изпълнение на съвместна 
мисия по Air Policing в нашето въз-
душно пространство.

Друг проект от пакета критични 
способности, идентифицирани в Про-
грама 2020, е придобиване и логис-
тична поддръжка на трикоординат-
ни радари за създаването на основно 
радарно покритие за изпълнение зада-
чите на ВВС в национален аспект и 
в Интегрираната система за проти-
вовъздушна и противоракетна от-
брана на НАТО.

От приоритетно значение за нас 
е развитието на многонационални-
те инициативи за изграждането на 
способности на НАТО „Интелигент-
на отбрана“ и на Европейския съюз  
„Обединяване и споделяне“. Многона-
ционалните проекти носят значите-
лен потенциал за съвместно изграж-
дане със съюзниците ни на критично 
необходими способности, които сами 
трудно бихме могли да си позволим 
в условията на финансови ограниче-
ния. Ето защо България се присъе-
дини към съюзниците и водената 
от Германия група по концепцията 
„Рамкова държава“ в НАТО. Групата 
обединява 16 страни членки, желаещи 
съвместно да развиват способности 
за колективната отбрана. Освен 
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това успешно приключи пълната ак-
редитация на Центъра за изследва-
не, изграждане и усъвършенстване на 
способности на НАТО за управление 
на кризи и реагиране при бедствия в 
София, който има важна роля в раз-
витието на способности в национа-
лен аспект.

Засилването на участието ни в 
съюзни учения и повишаването на 
бойната подготовка е критичен еле-
мент в изграждането на отбра-
нителни способности. Затова ние 
предвиждаме да продължи интензи-
фицирането на участието ни в съюз-
ни учения и съвместни подготовки. 
Това, освен всичко, спомага и да се 
избегне загубата на ценен боен опит 
предвид намаляването на участие-
то ни в операции. За повишаване на 
бойната подготовка спомага актив-
ното използване на потенциала на 
инициативата на НАТО „Свързани 
сили“, както и съвместните българо-
американски съоръжения.

Ние ще продължим да развиваме 
практическите аспекти на стра-
тегическото ни партньорство със 
САЩ в сферата на отбраната, като 
разчитаме на по-активно използване 
на българо-американските съвместни 
съоръжения и на повече съвместни 
учения и подготовки.

За да имаме ефективни и адек-
ватни на предизвикателствата на 
средата на сигурност въоръжени 
сили, освен всичко, за което вече го-
ворих, трябва да развиваме качест-
вена военнообразователна система. 
Усилията ни остават насочени към 
развитието на системата на воен-

ното образование като модерна ин-
ституция, която има като първос-
тепенна задача да подготви ново 
поколение лидери във въоръжените 
сили. Това е целта на реформите в 
тази сфера през последните няколко 
години. 

Вече имаме нов начин на работа в 
Академията и висшите военни учили-
ща, основаващ се на сътрудничество 
с други държавни, образователни и 
изследователски институции както 
в страната, така и в чужбина. Во-
енната академия и висшите военни 
училища трябва да продължат да обу-
чават кадри не само за системата 
за отбрана, но и за други държавни, 
общински и бизнес институции, анга-
жирани в сферата на сигурността и 
отбраната. Това е друго важно изме-
рение на нашия принос към развитие-
то на потенциала на страната ефек-
тивно да гарантира сигурността си 
в новия стратегически контекст. 

От решаващо значение е военно-
образователната ни система да бъде 
ориентирана към реални проблеми на 
сигурността на страната и нашите 
съюзници, като обучението е насо-
чено към актуалните предизвикател-
ства на средата. Ето защо като 
конкретно направление в учебната 
и научната дейност на Академията 
трябва да се утвърждава изучаване-
то именно на хибридните рискове 
и заплахи. Затова и очаквам повече 
инициативи в тази сфера през нова-
та академична година! 

Пожелавам Ви да продължите да 
носите духа на Военната академия! 

На добър час!
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 ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В УСЛОВИЯТА НА ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ*
Вицеадмирал Румен Николов, началник на отбраната 

Vice admiral Rumen Nikolov – Chief of Defence. PERSPECTIVES 
FOR DEVELOPMENT OF THE ARMED FORCES 

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE ENVIRONMENT 
SHAPED BY HYBRID THREATS**

Abstract:  This lecture reveals the factors shaping the new security environment, the 
importance of the hybrid threats and the possible implications for the future development 
of the Bulgarian Armed Forces. It also covers the influence it may have on the professional 
military education and training especially on strategic and operational level.

Key words: hybrid threat, professional military education, strategic level, operational 
level.

* Лекция, изнесена при откриване на 
учебната 2015 – 2016 г. във Военна акаде-
мия „Георги Стойков Раковски“ на 1 сеп-
тември 2015 г. 

** This lecture of the Chief of Defence has 
been delivered at the opening ceremony of the 
academic year 2015-2016 of “G. S. Rakovski“ 
Defence College on 1st of September 2015.

Уважаеми господин 
министър Ненчев, 
господа генерали, 
адмирали и офицери,
дами и господа,

Искам да изкажа своята благодар-
ност към ръководството на Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“ 
и академичната общност за предос-
тавената ми възможност да при-
съствам на откриването на учебна-
та 2015 – 2016 година и да споделя с 
Вас вижданията на военното ръко-
водство относно хибридните заплахи 
и предизвикателствата, пред които 
са изправени НАТО, Европейският 
съюз и въоръжените ни сили в усили-
ята си за справяне с тях в съвремен-
ната среда на сигурност. 

Военните аспекти на съвремен-
ната среда на сигурност придобиват 
нови измерения вследствие нараства-
щото прилагане на асиметрични и хи-
бридни действия в съвременните кризи 

и конфликти. Чрез координирана тай-
на или явна употреба на широк набор 
от дипломатически, икономически, ин-
формационни и други неконвенционал-
ни инструменти хибридният модел 
предоставя възможност за оказване 
на влияние и натиск или за дестабили-
зиране на определени страни, без да се 
стига до използването на военна сила 
и завземането на територия.

Това налага НАТО и Европейският 
съюз, като основни носители на сигур-
ност и стабилност в Европа и света, 
да търсят пътища и подходи за свое-
то бъдещо развитие, адекватни на из-
искванията на средата. Всички тези 
процеси оказват все по-нарастващо 
влияние върху системата за национал-
на сигурност на Република България, 
която и занапред ще се гради и усъвър-
шенства на базата на членството ни 
в НАТО и Европейския съюз. В този 
смисъл страната ни и респективно 
въоръжените ни сили следва да са в 
състояние да посрещнат хибридните 
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заплахи, като съхранят и нараснат по-
тенциала си за осигуряване на нацио-
налната сигурност и приноса към ко-
лективната отбрана на Алианса и към 
процеса на изграждане на отбранител-
ни способности в рамките на общата 
политика за сигурност и отбрана на 
Европейския съюз. 

Хибридните заплахи 
в съвременната среда 

на сигурност

В глобален мащаб съвременната 
среда на сигурност запазва сложния 
си и динамичен характер, с тенденция 
към влошаване. Появата на нови и 
задълбочаването на съществуващите 
кризи и конфликти оказват трайно 
влияние върху провежданата от Ре-
публика България външна и вътрешна 
политика. Пряко въздействие върху 
националната сигурност оказват об-
становката в страните от Близкия 
изток, Северна Африка и събитията 
в Украйна. Особено негативно от-
ражение върху регионалната стабил-
ност оказва кризата в Украйна. 

Освен че има военни и военно-по-
литически измерения по отношение 
на средата на сигурност и предизви-
кателствата за държавите от НАТО 
в региона, тази криза повлия и на от-
ношенията между Европейския съюз 
и Русия. Днес няма съмнение, че нара-
стването на военните възможности 
на Русия и демонстрираната способ-
ност за бързо развръщане на сили и 
за предприемане на широкомащабни 
военни действия в кратък срок, съче-
тани с политически, дипломатически, 
медийни и други действия, имат дес-
табилизиращ ефект за сигурността и 
стабилността в евро-атлантическа-
та зона. Умелото и координирано из-
ползване на тактики, в които основ-
но се откроява ролята на невоенните 
способи с широко използване на поли-
тически, икономически, информацион-
ни, хуманитарни и други мерки, реали-
зирани със съдействането и помощта 
на местното население и водещи до 
постигане на стратегическите цели, 
промени правилата за водене на съ-
временната война.

НАТО и Европейският съюз де-
финират подобни действия като хи-
бридна заплаха, под която следва да 
се разбира използване от държава 
или недържавен участник на хибрид-
на стратегия, основаваща се на ши-
рока, комплексна, адаптивна и често 
силно интегрирана комбинация от 
конвенционални и неконвенционални 
средства. Тези действия се осъщест-
вяват с целия спектър от инструмен-
ти на националната мощ и са насо-
чени към органите за държавно ръко-
водство. 

В резултат на проведения от 
двете стратегически командвания 
на НАТО анализ направената оцен-
ка на хибридните заплахи показва, че 
най-често атакуващата страна ще 
използва свой собствен „хибриден мо-
дел“, представляващ специфична про-
ява на хибридна стратегия, която е 
уникална, и всеки отговор следва да 
бъде съобразен с нея. В повечето слу-
чаи ще се търси възможност за под-
копаване и дестабилизиране на опо-
нента чрез принудителни и подривни 
тактики, които могат да включват 
различни форми на саботаж, затруд-
няване на комуникациите и енергий-
ните доставки, създаване и подпо-
магане на действията на паравоенни 
формирования и др.

От критична важност за успеха 
на хибридната стратегия е създава-
нето на объркване, съмнения и неяс-
нота както в атакуваното местно 
население, така и в международната 
общност относно това, какво всъщ-
ност се случва и кой е отговорен за 
него. Счита се, че такава неяснота 
може да парализира опонента до сте-
пен на невъзможност да реагира ефек-
тивно, да мобилизира наличните сили 
и да организира отбраната си. В меж-
дународен аспект това би ограничило 
скоростта и обхвата на противодей-
ствията по отношение на агресията.

Друга фундаментална характерис-
тика на хибридната стратегия е, че 
се основава на тактики, търсещи 
въздействие върху най-уязвимите и 
незащитени елементи на държавата 
и обществото чрез координирано из-
ползване за кратък период от време 
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на голям обем от инструментите на 
държавната власт на агресора в под-
крепа на паравоенни формирования, 
за поддържане на местно неподчине-
ние, водене на пропагандна кампания, 
прилагане на икономически лостове и 
ангажиране на дипломацията в опит 
да се покаже съпричастност при раз-
решаването на кризата.

Противодействие на хибридните
заплахи в НАТО, Европейския съюз

и на национално равнище

Размитите и неясни граници на 
събитията в Украйна принудиха воен-
ните и цивилните органи на НАТО и 
Европейския съюз да стартират дис-
кусия по същността на хибридните 
заплахи. Оказа се, че и в двете орга-
низации липсва както общо разбиране 
за същността на проблема, така и 
подготовка за противодействие.

В Европейския съюз се счита, че 
хибридните стратегии не са нови, 
но в случая с Украйна са приложени 
иновативно, като са отчетени и осо-
беностите на средата. В доклада на 
върховния представител на Европей-
ския съюз по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност се 
обръща основно внимание на концеп-
цията за хибридната заплаха, където 
се въвежда идеята за първостепенна-
та национална отговорност в проти-
водействието на такъв тип заплаха. 
Европейският съюз може да играе 
поддържаща роля при споделяне на 
информацията и при координиране на 
действията както в рамките на Съ-
юза, така и в процеса на подпомагане 
изграждането на гъвкавост и устой-
чивост. Необходимо е отделните 
държави внимателно да анализират 
и определят своите уязвими места, 
като информацията за тях следва да 
бъде споделена, така че да подпомог-
не предприемането на общи действия 
по киберзащита, борба с корупцията, 
засилване на граничния контрол и др. 
Ключови за успеха са и способности-
те за своевременно разкриване и опре-
деляне на източниците на заплаха, за 
бързо вземане на решение и активна 
информационна кампания с едновре-

менно използване на икономическия 
и дипломатическия инструмент. Об-
щото виждане на страните е, че за 
да отговори Европейският съюз сво-
евременно на хибридна заплаха, е не-
обходимо да се фокусира върху коор-
динирането на действията и реагира-
нето чрез използване на подобрените 
способности в рамките на наличните 
инструменти на Европейския съюз.

Във връзка с подготовката на Ев-
ропейски съвет по въпросите на сигур-
ността и отбраната през юни 2015 г. 
Великобритания в неформален доку-
мент предложи възможни варианти 
и механизми за отговор при хибридна 
заплаха. Той следва да бъде съизмерим 
и всеобхватен, като ролята на Евро-
пейския съюз може да бъде допълваща 
при използването на военни средства 
от НАТО. В този случай значимост-
та на тази му роля ще се заключава в 
съчетаването на всеобхватния подход 
с разнообразието от инструменти за 
отговор – стратегическа комуника-
ция, икономически мерки, обща поли-
тика за сигурност и отбрана. Пред-
лагат се три насоки за действие за 
отговор при хибридна заплаха.

На първо място, следва да се на-
прави оценка за идентифициране и оп-
ределяне на заплахата. Тази дейност 
се основава на изграждането на сис-
тема на Европейския съюз за ранно 
предупреждение с използване на под-
ходящи индикатори, засилен обмен на 
информация и изготвяне на съвмест-
ни оценки с НАТО на риска от хи-
бридна заплаха.

На второ място, необходимо е да 
се предприемат съответните стъп-
ки за намаляване на уязвимостта от 
хибридна атака чрез изграждането 
на способности. Оттук следва дър-
жавите да извършат самооценка на 
уязвимите си области, активно да из-
ползват стратегическите комуника-
ции и да намалят енергийната си за-
висимост. Също така Европейският 
съюз следва да отдели ресурси за под-
помагане усилията на трети държа-
ви, които да изградят устойчивост 
срещу хибридни заплахи. На съюзниче-
ско ниво Европейският съюз и НАТО 
следва да идентифицират слабостите 
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на кибератаки и за повишаване на си-
гурността при обмен на информация. 
Призовава се Европейската агенция 
по отбрана да започне да планира из-
граждане на способности за противо-
действие на хибридни заплахи.

На трето място, следва да се оп-
ределят инструментите за проти-
водействие, като се използва всеоб-
хватният подход.

Трите насоки за действие следва 
да се координират вътрешноинститу-
ционално и с други международни ор-
ганизации, като се поставя на първо 
място сътрудничеството с НАТО. В 
този контекст следва да се повиши съ-
трудничеството с Алианса в област-
та на стратегическите комуникации и 
в провеждането на съвместни учения 
НАТО – Европейски съюз за съвместя-
ване на усилията за противодействие 
срещу хибридни заплахи.

При откриването през март 2015 г.
на семинара на НАТО по трансфор-
мацията генералният секретар на 
НАТО Йенс Столтенберг ясно фор-
мулира виждането на организацията 
за справяне с хибридната заплаха. 
Едно от важните условия за успеха 
е прилагането на всеобхватния под-
ход както на национално, така и на 
съюзно равнище. На първо място е 
необходимо всяка държава да проведе 
собствена национална подготовка, да 
изследва съществуващите национал-
ни слабости и да набележи мерки за 
отстраняването им. Обществата, 
които са добре интегрирани и ус-
пешно управлявани, са изключително 
устойчиви на подобни заплахи. Вто-
ро, в съюзен формат е необходимо 
да се вземат мерки за подготовка, 
възпиране, защита и възстановява-
не. Подготовката следва да включва 
като минимум своевременното от-
криване и анализиране на случващото 
се, установяването на връзка с други 
събития и определянето на отговор-
ността за тяхното осъществяване. 
Основни инструменти следва да бъ-
дат разузнаването, натрупването на
експертиза, знания и аналитичен ка-
пацитет. Възпирането предполага 
широко използване на комбинирани 

способности, както военни, така и 
цивилни. Съществено за него е пра-
вилното формулиране и изпращане на 
стратегическо съобщение за готов-
ността на Алианса да реагира адек-
ватно и решително. Защитата се ос-
новава на своевременно и ясно изра-
зяване на всеобща политическа воля, 
единство при вземането на решения 
и при развръщане силите на Алианса. 
Възстановяването включва комплекс 
от дейности, при които военният 
елемент ще има поддържаща роля. 

В отговор на променената среда 
на сигурност Алиансът преразгледа 
необходимата готовност и способ-
ност за своевременен отговор, кое-
то наложи засилване ролята на NRF 
и доведе до вземането на решителни 
мерки, част от които бе приемането 
на План за готовност за действие на 
Алианса. Планът съдържа съгласуван 
и всеобхватен пакет от действия в 
отговор на новите предизвикател-
ства и необходимите мерки, които да 
бъдат предприети в отговор на нови-
те рискове и заплахи. Прилагането на 
мерки за адаптиране по целия източен 
фланг на НАТО освен че демонстрира 
единството и солидарността между 
съюзниците, на практика повишава и 
възможностите за готовност и на-
временен отговор. В ход е изпълне-
нието на незабавните мерки за гаран-
тиране сигурността на съюзниците, 
които включват засилено присъствие 
на сили на Алианса на територията 
на част от европейските страни от 
източния фланг за провеждане на съв-
местни учения и подготовка, увели-
чаване на силите, носещи дежурство 
за Air Policing, и др. Предстои изграж-
дането на формирования за интегри-
ране силите на НАТО за управление 
на развръщането на съюзни войски 
на територията на страните от из-
точния фланг и адаптиране на силите 
за отговор на НАТО. 

Друг важен процес, имащ отноше-
ние към стратегическото разполо-
жение на НАТО, е изграждането на 
съвместни сили с много висока сте-
пен на готовност. Те ще имат не-
обходимите способности за своевре-
менен военен отговор на НАТО на 
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възникващи заплахи за територията 
на страните и трябва да допринесат 
съществено към набора от средства, 
осигуряващи траен възпиращ ефект.

Имайки предвид разглежданите в 
НАТО и Европейския съюз дейности 
за противодействие на хибридните 
заплахи, можем да определим, че на-
ционалната стратегия за защита от 
такъв тип заплахи следва да обхва-
ща три основни елемента. Първият 
е формулиране на проблема и включва 
определяне източника на заплахата, 
какви са същността и природата ù, 
какви са целите на противостояща-
та страна и къде са слабите ù места. 
Вторият елемент е определяне на 
обща политика или концепция за спра-
вяне с предизвикателството и включ-
ва политиките за засилване устойчи-
востта на обществото и държавата 
срещу хибридни заплахи чрез прилага-
нето на пакет от съвместни, свър-
зани и синхронизирани действия в 
дипломатическата, икономическата, 
информационната и военната сфера. 
Последният елемент е набелязване и 
изпълнение на комплекс от взаимно-
свързани действия за защита.

За противодействие на хибридни-
те заплахи всяка държава следва да 
набележи мерки за преодоляване на ус-
тановените съществуващи слабости 
в националната си сигурност. Тук во-
деща е ролята на правителството, 
държавните институции и агенции, 
където подготовката и провежда-
нето на държавни синхронизирани 
действия за противодействие на хи-
бридните заплахи следва да се извърш-
ва при отчитане на националните 
интереси на фона на съществуващия 
международен и национален политиче-
ски контекст. Като цяло синхрони-
зираните държавни действия за про-
тиводействие на хибридните заплахи 
е необходимо да включват като ми-
нимум мероприятия за подготовка на 
страната, възпиране и защита.

Подготовката на страната из-
исква подобряване на системата за 
ранно предупреждение и повишаване 
на ситуационната осведоменост; спо-
деляне на разузнавателна информация; 
определяне на индикатори за възниква-

ща заплаха; поддържане действията на 
НАТО и Европейския съюз; укрепване 
на националното законодателство и 
борба с корупцията; осигуряване на ре-
сурси и осъществяване на баланс меж-
ду елементите на държавната власт; 
гарантиране на енергийна стабилност 
и диверсификация на източниците; 
стабилен банков контрол, икономиче-
ска и търговска политика и др.

За възпиране на хибридна заплаха е 
необходимо гарантиране на стабилно 
държавно управление; извършване на 
национално предварително планиране, 
тестване на процеса за вземане на 
решения и провеждане на национални 
учения; укрепване на съществуващи-
те и изграждане на нови национални 
отбранителни способности; поддър-
жане на оперативна съвместимост; 
подготовка на системата за команд-
ване и управление; засилване присъст-
вието на НАТО на територията на 
страната; тясно сътрудничество в 
рамките на Европейския съюз за за-
щита на икономическите интереси; 
поддържане на сигурно информацион-
но пространство (киберзащита) и др.

Защитата от хибридна заплаха 
включва поддържане и демонстрира-
не на политически консенсус; защи-
та на критичната инфраструктура, 
включително линиите за комуникация; 
засилване на граничния контрол; про-
веждане на консултации в рамките 
на НАТО, Европейския съюз и ООН; 
прилагане на чл. 4 и своевременно ак-
тивиране на чл. 5 от Вашингтонския 
договор; публична дипломация и про-
веждане на информационна операция; 
осигуряване развръщането на сили на 
НАТО на територията на страната; 
осигуряване на икономическа помощ и 
финансиране; гарантиране на достав-
ките и финансовата политика; осигу-
ряване на подкрепа за налагане на ико-
номически и политически санкции и др.

Перспективи за развитие 
на въоръжените сили 
на Република България 

в условията на хибридни заплахи

Разрастването на мащабите на 
регионалните конфликти и стреме-
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жът за налагане на политически и 
икономически интереси от страна 
на държавни и недържавни фактори 
могат да изправят страната ни пред 
сериозни предизвикателства, като 
засилен бежански натиск, прояви на 
насилствен радикализъм и терори-
зъм, кибератаки, активизиране на ка-
налите на международни криминални 
групировки, финансово-икономически 
престъпления, енергийни и екологич-
ни проблеми и др. Тази тенденция в 
средата на сигурност ще налага рис-
ковете и заплахите за националната 
сигурност и отбрана на Република 
България да бъдат посрещани там, 
където се пораждат. Това от своя 
страна изисква развитието на въоръ-
жените сили да се осъществява в 
условията на гъвкава и адекватна по-
литика при планиране на отбраната, 
подобряване на международното съ-
трудничество в областта на сигур-
ността, развитие на доктриналните 
документи, концепциите и планове-
те за операции и преди всичко при-
оритетно изграждане и развитие на 
адекватни на промените в средата 
на сигурност отбранителни способ-
ности за изпълнение на конститу-
ционните и съюзните отговорности 
в условията на недостатъчно финан-
сово осигуряване. Изграждането и 
развитието на тези способности се 
основава на принципите на интегра-
ция, мобилност, достатъчност, при-
оритетност, съвместимост, ефек-
тивност, адаптивност, модулност 
на войсковите единици, единство на 
силите, отчитане на ресурсите, еди-
ноначалие и организационна подчине-
ност, приемственост и последова-
телност, прозрачност.

Членството на Република Бълга-
рия в НАТО и Европейския съюз и 
участието ни в регионалното и дву-
странното сътрудничество на база-
та на реализация и защита на нацио-
налните ни интереси са определящи 
за националната сигурност, отбрана-
та на страната и за успешното въз-
препятстване на появата на пряка 
заплаха за суверенитета и територи-
алната цялост на страната.

Многонационалните решения в раз-

витието на способностите предос-
тавят допълнителни възможности 
за изграждането на национални от-
бранителни способности и по-ефек-
тивно разходване на ресурсите за 
тях. За успешното им реализиране 
е необходимо едно ново ниво на ко-
опериране, политическа култура и 
взаимно доверие между страните, 
като в това направление страната 
ни активно участва в инициативи-
те за многостранно сътрудничество 
„Интелигентна отбрана“ на НАТО и 
„Обединяване и споделяне“ на Евро-
пейския съюз. Участието ни в тези 
инициативи, както и в програми за 
финансово подпомагане в областта 
на отбраната и сигурността е ка-
тализатор за изграждането на спо-
собности, тъй като това напълно 
съвпада с икономическия интерес на 
страната.

Дефинирането на необходимите 
способности на Алианса за реагиране 
на съвременните предизвикателства 
се осъществява в рамките на процеса 
на планиране на отбраната. Посред-
ством изпълнението на приетите 
цели за способности страните членки 
изграждат отбранителни способно-
сти, необходими за участието им в 
пълния спектър операции на Алианса, 
при спазване на принципите на при-
емливо натоварване и справедливо 
разпределение на отговорностите. 
Поетите в това отношение ангажи-
менти от страната ни за принос в 
изграждането и поддържането на не-
обходимите сили и способности оказ-
ват непосредствено влияние върху 
националното отбранително плани-
ране. Поради тази причина то е из-
цяло синхронизирано и хармонизирано 
с процеса на планиране на отбраната 
в НАТО и с процеса на развитие на 
отбранителни способности в Евро-
пейския съюз.

Националният принос към колек-
тивната отбрана на Алианса и към 
общата политика за сигурност и от-
брана на Европейския съюз се изразя-
ва в изпълнението на пакета „Цели 
за способности 2013“, в съответ-
ствие с който страната ни пое ан-
гажименти да изпълни 55 цели за спо-
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собности и да подготви 50 формиро-
вания за нуждите на колективната 
отбрана до 2028 г. В този пакет са 
дефинирани приоритетните обла-
сти за развитие на способности през 
следващите години, които включват 
постигане на високо ниво на опера-
тивна съвместимост със съюзници-
те; развитие на комуникационно-ин-
формационните системи на силите 
за развръщане и за участие в опера-
ции и мисии зад граница; повишава-
не мобилността на формированията 
от Сухопътните войски; развитие 
на способностите на Военноморски-
те сили за борба с морски мини; раз-
витие на системите за самозащита 
на летателните апарати; развитие 
на способностите за водене на ра-
зузнаване, наблюдение и целеуказване; 
развитие на способностите за ядре-
на, химическа и биологическа защита.

Искам да споделя с вас, че във 
връзка с процеса на планиране на 
отбраната в НАТО към настоящия 
момент се извършва преглед на от-
бранителните способности на НАТО 
за 2015 г. В рамките на този преглед 
в Министерството на отбраната е 
получена индивидуалната оценка за 
нашата страна, която ще бъде об-
съдена на поредица от консултации 
с НАТО, като първите от тях ще 
бъдат проведени в София на 10 и 
11 септември тази година, а следва-
щите – в Брюксел през първата по-
ловина на 2016 г.

За повишаване на готовността и 
ефективността при отразяване на 
новите рискове и заплахи в НАТО 
се разработи План за готовност за 
действие на Алианса, който бе при-
ет на срещата на върха в Уелс. Той 
има за цел да допринесе за повишава-
не способността на НАТО за отго-
вор както на настоящите, така и на 
бъдещи евентуални кризи и включва 
мерки за гарантиране сигурността 
на съюзниците. В тази връзка Съюз-
ното командване по операциите на 
НАТО разработи План за защита на 
Румъния и България при криза, а за 
неговото изпълнение приехме нацио-
нален Стратегически план за дейст-
вие на въоръжените сили за защита 

на Република България при криза. 
Сега пред нас стои предизвикател-
ството да осигурим неговата реали-
зация, което е свързано със сериозна 
организация и значителни финансови 
разходи. 

Към мерките за адаптиране на 
НАТО, осигуряващи част от посто-
янното предно присъствие, се отна-
ся и изграждането на формирования 
за интегриране силите на НАТО в 
страните по източната граница на 
Алианса, в това число и в България. 
Отговорностите им се фокусират 
върху поддържане на постоянна го-
товност за приемане, настанява-
не и осигуряване на по-нататъшно 
придвижване на формированията от 
силите с много висока степен на 
готовност и на силите за отговор 
на НАТО. Изграждането на такъв 
тип формирование на територия-
та на страната е високоотговорен 
и изпълнен с предизвикателства ан-
гажимент, имащ пряко отношение 
към защитата на страната при кри-
за. Като страна домакин трябва да 
предоставим необходимата инфра-
структура, логистична поддръжка и 
охрана по стандартите на НАТО, 
което изисква и значителни инвести-
ции. Освен това 50% от личния със-
тав на това формирование, което е 
в процес на изграждане, се осигурява 
от българска страна.

В НАТО беше приета оценката, 
че Стратегическата концепция на 
Алианса не отразява напълно нови-
те реалности. Налице са промени в 
стратегическата среда, предизвикани 
от кризата в Украйна на източния 
фланг на НАТО и от разширяващия 
се тероризъм и насилие на южния. 
Тези промени налагат ревизиране и 
актуализиране на Националната от-
бранителна стратегия и доктрините 
на въоръжените сили. В тази връз-
ка се проведе междинен преглед на 
Националната отбранителна стра-
тегия, в процеса на който се раз-
гледаха новите промени в средата 
на сигурност, където хибридните 
заплахи се определят като един от 
факторите, формиращи тази среда. 
В края на 2015 г. и през 2016 г. пред-
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стои стартирането на прегледа на 
Доктрината на въоръжените сили на 
Република България и базовите док-
трини, където в детайли ще бъдат 
разгледани и анализирани този тип 
заплахи. 

Тенденцията през последните го-
дини за намаляване на ресурсното 
осигуряване на въоръжените сили до-
веде до дисбаланс между планираните 
способности и отделяните за тяхно-
то изграждане и поддържане ресурси. 
С цел намиране на приемлив баланс 
между наличните ресурси и развитие-
то на необходимите способности за 
изпълнение на мисиите и задачите на 
въоръжените сили и отчитайки про-
мените в стратегическата среда на 
сигурност и приоритетите в средно-
срочен план по придобиване на нови 
способности и модернизация на въ-
оръжените сили, през 2014 г. беше из-
вършен преглед на отбранителните 
способности, на основата на който 
се разработи Програма за развитие 
на отбранителните способности на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария 2020 г., която на този етап не 
е приета от Министерския съвет.

След приемането ù предстои да 
разработим в кратки срокове и План 
за развитие на въоръжените сили до 
2020 г., който ще ни даде възможност 
детайлно да планираме изграждането 
и поддържането на необходимите 
на въоръжените сили отбранителни 
способности за изпълнение на задачи-
те по отбрана на страната, на за-
дълженията ни в системата за колек-
тивна сигурност и отбрана, а също 
така и за принос към националната 
сигурност в мирно време. Тези спо-
собности включват областите под-
готовка, развръщане, бойна ефектив-
ност, поддръжка, командване, управ-
ление и комуникация, защита и ин-
формационно осигуряване. 

В съответствие с нивото на на-
ционална амбиция се изграждат, раз-
виват и поддържат балансирани спо-
собности на трите вида въоръжени 
сили за планиране и ефективно про-
веждане на операции, с приоритет на 
следните области:

• Бойна ефективност, включваща 

способности, необходими за провеж-
дане на сухопътни, въздушни и морски 
операции; осигуряване на въздушния и 
морския суверенитет на Република 
България чрез контрол и защита на 
въздушното пространство в интег-
рираната система за противовъз-
душна и противоракетна отбрана на 
НАТО; контрол и защита на морско-
то пространство и корабоплаване-
то; защита на стратегически обек-
ти и критична инфраструктура на 
територията на страната; участие 
в съвместни и многонационални опе-
рации; участие в операции по наблю-
дение и контрол на морския трафик; 
оперативна съвместимост с нашите 
съюзници.

• Информационно осигуряване, 
включващо способности, необходи-
ми за осигуряване на радиолокацион-
но наблюдение на въздушното прос-
транство; добиване, обработка, ана-
лиз, съхраняване и предоставяне на 
информация в интерес на национал-
ната и колективната сигурност и 
отбрана и ранно предупреждение за
потенциални рискове и заплахи (стра-
тегическо разузнаване); наблюдение, 
откриване, разпознаване и определя-
не местоположението на цели; фор-
миране и споделяне на общата опера-
тивна картина.

• Командване, управление и кому-
никация, включващи способности, не-
обходими за планиране и управление 
на операции; гарантиране на инфор-
мационната сигурност, надеждна ки-
беротбрана, ефективна защита на 
информационни мрежи в системите 
за командване и управление; изграж-
дане на единна мрежова информа-
ционна среда за функциониране на 
системата за командване и управле-
ние; взаимодействие с други минис-
терства и ведомства.

В дългосрочен план е необходимо 
да бъдат придобити ключови за съ-
временните операции способности за 
въздушно разузнаване и наблюдение; 
изграждане и поддържане на обща 
оперативна картина; комуникацион-
но-информационна поддръжка; мо-
билна логистика; действия в градска 
среда, нощем и при екстремни клима-
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тични условия; защита на критична 
инфраструктура.

Както през тази година, така и 
през следващите сериозно предизви-
кателство за въоръжените сили ос-
тава изграждането на нови и поддър-
жането на съществуващи отбрани-
телни способности в приоритетни-
те области. С определения бюджет 
на Министерството на отбраната 
за 2015 г. и спуснатата финансова 
рамка за 2016 и 2017 г. трудно ще се 
поддържат необходимите минимални 
военни способности за изпълнение на 
задачите по трите мисии и ще е не-
възможно да се стартират ключови 
инвестиционни проекти. В резултат 
на недостатъчното финансиране ос-
новните бойни платформи – бойни 
бронирани машини, самолети и кора-
би, се експлоатират с редица ограни-
чения, водещи до снижаване на бой-
ната им ефективност и създаващи 
опасност за здравето и живота на 
личния състав.

За преодоляването на тези про-
блеми трябва да се предвиди бюдже-
тът на Министерството на от-
браната като процент от брутния 
вътрешен продукт да нарасне до 2% 
за десетгодишен период, достигайки 
поетия ангажимент за увеличаване 
на разходите за отбрана, договоре-
ни на срещата на върха на НАТО в 
Уелс. Необходимо е да се разбие сте-
реотипът, че членството в НАТО 
и Европейския съюз автоматично га-
рантира националната ни сигурност, 
поради което можем да отделяме 
по-малко средства за отбрана, раз-
читайки на безрезервната подкрепа 
на съюзниците ни в случай на необ-
ходимост. Военната мощ на НАТО 
и Европейския съюз е съвкупност от 
военната мощ на страните членки 
и въоръжените ни сили като инте-
грална част от системата за колек-
тивна отбрана трябва да изграждат 
своите отбранителни способности – 
тези, които са необходими днес и в 
перспектива.

Анализът на средата на сигур-
ност е достатъчно убедителен и за 
пореден път потвърждава тенден-

цията заплахите за сигурността на 
страната да стават все по-динамич-
ни, комплексни и по-трудно предви-
дими, а огнищата на напрежение да 
са все по-близо до нашите граници. 
В тази връзка фокусирането върху 
същността на хибридната заплаха, 
разкриването на нейната природа 
и определянето на пътища за про-
тиводействие са логична реакция на 
промените в съвременната среда на 
сигурност. В международен аспект 
е необходимо да се поддържа дове-
рието между съюзниците. В нацио-
нален план е наложително засилване 
на устойчивостта на институциите 
и обществото, своевременно откри-
ване на заплахите и бързо вземане 
на решение. Подобрената координа-
ция, ясното разпределение на отго-
ворностите между институциите 
и използването на всички налични 
инструменти предполагат успешно 
противодействие на заплахи от по-
добен вид.

Всеки от нас ясно съзнава финан-
совите проблеми на страната, в ре-
зултат на които, бих казал, въоръже-
ните сили са едни от най-потърпев-
шите през последните години. Трябва 
ясно да се разбере, че за изграждането 
на отбранителни способности е необ-
ходим не само финансов, а и времеви 
ресурс. Това, което ще могат въоръ-
жените ни сили да правят утре, се 
решава от днес. В този смисъл, ако 
се запази негативната тенденция в 
отделяните за отбрана разходи през 
следващите няколко години, за поре-
ден път ще се отложат проекти за 
модернизация и преоборудване на въ-
оръжените ни сили, което ще доведе 
до невъзможност за изграждане на 
нови и поддържане на вече съществу-
ващи отбранителни способности.

И накрая, уважаеми дами и госпо-
да, позволете ми още веднъж да Ви 
поздравя с откриването на новата 
учебна година и да пожелая на акаде-
мичния състав, на всички слушатели 
и студенти от Академията ползот-
ворна учебна и научна работа, поста-
вяне на амбициозни цели и постигане 
на още по-високи резултати!
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Тенденциите в поддържането и 
изграждането на Българската 
армия и в частност на Сухо-

пътните войски се предопределят 
от изискванията към отговорите 
на заплахите за националната сигур-
ност, произтичащи от спецификата 
на съвременната среда за сигурност 
и от широкото използване на съвре-
менните технологии за военни цели. 
Основните тенденции за развитие 
на въоръжените ни сили се характе-
ризират с внедряване на нови техно-
логии, повишаване нивото на съвмес-
тимост с армиите на партньорите 
ни от НАТО и Европейския съюз и 
повишаване на готовността за из-
пълнение на мисиите на въоръжени-
те сили и  произтичащите от тях 
задачи. Целта е повишаване на спо-
собностите на формированията, а 
основни инструменти за това са из-
граждането на оптимална структу-
ра, модернизацията, превъоръжаване-
то, обучението и подготовката, към 
които са насочени нашите усилия.

В Сухопътните войски се пред-
вижда известна оптимизация на ор-
ганизационната структура на вой-
ските, изграждане и развитие на спо-
собности, кореспондиращи на съвре-
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В РАЗВИТИЕТО НА СУХОПЪТНИТЕ
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Abstract: The trends in development and support of the Bulgarian Armed Forces 
and particularly the Land Forces; introducing new technologies, increasing the level of 
interoperability with the Armed forces of the other NATO and EU member nations; rising 
up the level of readiness; the importance of the human factor; individual and collective 
training have been discussed in this paper.
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менните реалности. За участие на 
формированията в различни по харак-
тер и мащаб операции се изграждат 
съвременни способности по различни 
области, например водене на ефек-
тивно разузнаване, което ще се по-
стига чрез изграждане и поддържане 
на комплексни разузнавателни спо-
собности, включително тези с без-
пилотни летателни апарати (БЛА). 

Разузнаването ще се осъществя-
ва от всички сили и средства, но с 
висок приоритет на тези от бой-
ното пространство. Формирането 
на своевременна и пълна оперативна 
картина на обстановката в зоната 
на операциите ще бъде основна пред-
поставка за ефективното планиране 
и провеждане на операциите от Су-
хопътните войски.

Друга важна област за изгражда-
не на способности е системата за 
командване и управление, която из-
исква осигуряване и поддържане на 
надеждна и защитена информационна 
среда, способна да повиши ефектив-
ността на военните операции и да 
намали риска за уязвимост на систе-
мата. Това налага  необходимост от 
изграждане и използване на мрежово-
центричните способности както от 
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формированията на Сухопътните 
войски, така и от другите институ-
ции и ведомства.

Не по-малко важно е и развитието 
на способности за развръщане и мо-
билност на войските. Тук имам пред-
вид способности за развръщане на 
сили в национален и съюзен формат 
в зони на съвместни операции както 
на територията на страната, така 
и на големи разстояния извън нея. 
Изграждането на тази област от 
способности изисква както средства 
за стратегически транспорт, така 
и по-мобилни бойни и поддържащи 
средства на войските и силите. Това 
ще се постигне чрез придобиване на 
нови бойни бронирани платформи за 
Сухопътните войски.

Друга важна област, в която ра-
ботим, е за развитие на способности 
в Сухопътните войски за защита на 
силите. Това  е важна тенденция, коя-
то ще се реализира чрез използване-
то на тактически и технологични 
методи, като към технологичните се 
планира предвидените за придобиване 
нови бойни бронирани платформи да 
притежават висок клас на защита на 
личния състав. 

Тук е мястото да споменем ефек-
тивното въздействие върху против-
ника. Това  е способност, която ще 
се постига чрез интензивно развитие 
и внедряване на ефективно разузнава-
не; превъзходство в осведомеността 
и вземането на решения; мобилност 
и маневреност; ефективно възпира-
не, поразяване и неутрализиране на 
противника. 

Обучението и подготовката ще 
продължат да бъдат във фокуса на 
нашето внимание. Усилията ни ще 
са насочени към разширяване на въз-
можностите и формите и повиша-
ване нивото на обучение както в 
страната, така и в страните парт-
ньори. Приоритет в подготовката 
ще бъдат съвместната многонацио-
нална подготовка и обвързването на 
националните планове за подготовка 
с тези на партньорите, а също и на 
двустранна и регионална основа.

Посочените тенденции в изграж-
дането и развитието на способно-

сти показват, че за адекватен и бърз 
отговор при изпълнение на задачите 
си Сухопътните войски трябва да 
придобият  модерни образци основ-
но въоръжение и техника. Бойните 
машини да са с висок клас на защи-
та и оборудвани с високоефективно 
въоръжение, оптически сензори за 
наблюдение, навигационни и кому-
никационни системи. Системите за 
бойна поддръжка също ще бъдат от 
ново поколение – с висока точност и 
способност за автономно насочване. 
Всички бойни платформи ще бъдат 
свързани и ще имат способности за 
водене на бойни действия както де-
нем, така и нощем и при всякакви 
метеорологични условия. 

Когато говорим за тенденции в 
развитието, не може да не споменем 
човешкия фактор. И най-съвремен-
ната техника, и най-съвършеното 
оръжие са безполезни без участието 
на човешкия фактор. Република Бъл-
гария и Българската армия определят 
човешките ресурси като най-важния 
елемент на въоръжените сили и ос-
новен капитал за достигане на необ-
ходимите оперативни способности. 
Високообразовани, високоподготвени 
и мотивирани военнослужещи, цивил-
ни служители и резервисти са в ос-
новата на всички успешни действия 
в сложна оперативна среда. Това се 
постига с изграждането на ефектив-
на система за набиране, подбор, обу-
чение и професионално развитие на 
личния състав на въоръжените сили.

Системата за следдипломна ква-
лификация е основна част от подго-
товката за професионалното разви-
тие и усъвършенстване на офицери-
те, сержантите и войниците в Сухо-
пътните войски. Тя е неразделна част 
от военнообразователната система, 
която осигурява непрекъснатост в 
подготовката на военнослужещите 
и цивилните служители и се дели на 
колективна и индивидуална. 

Колективната подготовка има за 
задача да подготви войсковите еди-
ници за бойно използване и да развие 
груповите и колективните умения на 
личния състав за изпълнение на по-
ставените задачи. Индивидуалната 
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формира нова управленска култура за 
работа на международно и национал-
но равнище. Индивидуалната подго-
товка има за задача да развие потен-
циала на обучаемия, за да може той 
да изпълнява пълноценно функционал-
ните си задължения самостоятелно 
или в екип.

Индивидуалната подготовка се 
провежда във военните академии, 
военните училища, професионалните 
колежи и центровете за подготовка 
на войници (матроси), а колективна-
та – във военните формирования. За-
вършващият етап в подготовката е 
съвместната подготовка, на която 
се акцентира особено през послед-
ните години, когато нарасна значе-
нието на използването на малките 
(тактическите) формирования.

Личният състав от Сухопътните 
войски има възможност да се обучава 
в курсове за следдипломна квалифика-
ция, преквалификация и подготовка 
във военните учебни заведения, Воен-
номедицинска академия, професионал-
ните сержантски колежи и учебните 
центрове на Сухопътните войски. 
Всяка година в курсовете във воен-
ните учебни заведения и учебните 
центрове на СВ се обучават близо  
1200 – 1300 военнослужещи и цивилни 
служители, като около 800 от тях се 
обучават във военните учебни заве-
дения, а близо 400 – в учебните цен-
трове на Сухопътните войски.

Военната академия и висшите во-
енни училища извършват специализи-
рано обучение за придобиването на 
образователно-квалификационните 
степени „магистър“ и „бакалавър“, 
образователната и научна степен 
„доктор“, повишаване на квалифи-
кацията и професионалната подго-
товка. Придобиването на висше во-
енно образование се осъществява за 
тактическо, оперативно и страте-
гическо ниво, като между всяко от 
тях има допълнителна следдипломна 
квалификация в зависимост от изис-
кванията за заемане на конкретната 
длъжност:

• Професионална квалификация 
„Офицер за тактическо ниво на уп-
равление“ се придобива в Национал-

ния военен университет и неговите 
аналози в чужбина.

• Висше военно образование и ква-
лификация за заемане на длъжности 
на оперативно ниво се придобиват 
във Военна академия „Георги Стой-
ков Раковски“ и в чуждестранни во-
енни академии и колежи.

• Обучението в Стратегическия 
курс и магистърската специалност 
„Стратегическо ръководство на от-
браната и въоръжените сили“ е висш 
етап на подготовка на офицерите 
от въоръжените сили и дава необхо-
димата професионална квалификация 
за заемане на длъжности, изискващи 
висши военни звания.

Професионалните колежи за подго-
товка на сержанти (старшини) про-
веждат обучение за придобиване на 
четвърта степен на професионална 
квалификация по Закона за професио-
налното образование и обучение по 
реда на Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България.

Обучението на сержанти (стар-
шини) и войници е насочено към при-
добиването на знания, умения и ком-
петенции, формирането и изгражда-
нето на практически навици и бойни 
умения за работа в многонационални 
формирования, надграждането на фи-
зически и психически подготвени бой-
ци и лидери на малки военни струк-
тури (групи, отделения, екипажи и 
разчети).

В Учебните центрове на Сухо-
пътните войски се провеждат спе-
циализирано обучение и подготовка за 
придобиване на военноотчетна специ-
алност, повишаване на военнопрофе-
сионалната  квалификация на войници 
и сержанти, обучение на войници по 
начална военна подготовка, както и 
провеждане на обучение за придоби-
ване на сержантско звание „младши 
сержант“.

Допълнителен принос за повиша-
ване на квалификацията и подготов-
ката на военнослужещите имат и 
организираните от Офиса за отбра-
нително сътрудничество към Посол-
ството на САЩ в Република Бъл-
гария курсове за обучение на личен 
състав по Програма IMET в учебни 
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заведения и бази на САЩ, както и 
в центровете на Командването за 
многонационална съвместна подго-
товка на Сухопътните войски на 
САЩ в Европа в  Графенвьор и Хо-
хенфелс (Германия), където годишно 
преминават обучение над 80 военно-
служещи от Сухопътните войски.

Съгласно Стратегията за разви-
тие на системата за обучение по 
английски език и във връзка с изпъл-
нение на Цел за способности Е 1101 
N English Language Proficiency (езико-
ви умения) обучението по английски 
език продължава да е сред първосте-
пенните цели за професионалното 
изграждане на военнослужещите от 
Сухопътните войски. 

Основен приоритет за повишава-
не на езиковата подготовка е обу-
чението на личния състав на бата-
льонните бойни групи (ББГр), което 
се организира и провежда във Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“, 
висшите военни училища и езиковите 
лаборатории във военните формиро-
вания на Сухопътните войски, къде-
то годишно се обучават около 300 
военнослужещи.   

Подобряването на качеството 
на състава на въоръжените сили се 
осъществява въз основа на ефектив-
но работеща система за управление 
и развитие на човешките ресурси, 
обхващаща всички процеси от на-
бирането до кариерното развитие. 
Професионалната подготовка на лич-
ния състав се организира в система, 
включваща взаимносвързани образо-
вателни, квалификационни и моти-
вационни подсистеми. Тя развива и 
поддържа у  личния състав необхо-
димите знания, умения, нагласи, ви-
сок морал и мотивация, осигуряващи 
ефективно изпълнение на функцио-
налните задължения. 

В съвременните условия мисията 
на военнообразователната система 

е да провежда обучение на военнослу-
жещи и цивилни лица за придобива-
нето на образование, квалификация, 
компетентност и да формира цен-
ностни ориентации и нагласи, физи-
чески и психически качества, съот-
ветстващи на потребностите на 
въоръжените сили за изграждане на 
необходимите отбранителни способ-
ности.

Изменящите се изисквания към 
бъдещите военни лидери и мениджъ-
ри поставят военното образование 
пред предизвикателството за осъв-
ременяване на съдържанието и идео-
логията на образователния процес и 
преминаване към система за обуче-
ние през целия живот. 

Военнослужещите трябва да са 
подготвени да работят в мулти-
национална среда в структурите 
на НАТО и Европейския съюз и да 
участват в съвместни учения, мисии 
и антитерористични коалиции. Това 
изисква да получат знания по въпро-
сите на международната сигурност, 
международното право, лидерство-
то, психологията, етносите, рели-
гиите, културите и изучаването на 
районите на конфликти.

Системата за подготовка на ка-
дри има за задача да осигури успеш-
ното изпълнение на мисиите и зада-
чите на въоръжените сили. Тенден-
циите са за осигуряване на такава 
подготовка на военнослужещите и 
войсковите единици, с която те да 
могат максимално бързо да изпълня-
ват поставените им задачи.

Развитието на всички тези тен-
денции по области от способности 
ще способства за изграждането на 
съвременни ефективни сухопътни 
формирования, които ще бъдат опе-
ративно съвместими с тези на Али-
анса и ще са в състояние да отгово-
рят на настоящите предизвикател-
ства. 
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Редица анализатори оприличават 
условията, в които съвременно-
то развито общество функцио-

нира, на сложен организъм, зависещ 
от съществуващите мрежи, системи 
и инфраструктура, които му позво-
ляват да реализира своите ценности 
и цели. Все по-голямата зависимост 
за сигурността на обществото от 
тези елементи налага изграждането 
на друг, различен подход към понятие-
то „сигурност и нейната реализация“1.

Терминът „инфраструктура“ е 
въведен през ХІХ в. от швейцарския 
военен теоретик Антоан-Анри Жо-
мини, който изтъква стратегическо-
то и оперативното ù значение за ръ-
ководството на бойните действия. 
До средата на миналия век с него е 
обозначавана териториалната орга-
низация на системата за поддържане 
и действие на армията, като посте-
пенно започва да се използва в ико-
номическата теория, в теорията на 
управлението, компютърните науки, 

икономическата география и в изслед-
ванията на сигурността2. 

В края на ХХ в. защитата на кри-
тичната инфраструктура е същест-
вен елемент от политиката за сигур-
ност на много държави, най-вече на 
членуващите в НАТО и Европейския 
съюз. От една страна, това е свърза-
но с процесите на глобализация, а от 
друга – с борбата срещу международ-
ния тероризъм. Съществува пряка 
връзка между заплахата от терори-
зъм и защитата на критичната ин-
фраструктура. Непосредствен повод 
за активизиране на политиката по 
защита на критичната инфраструк-
тура са терористичните актове в 
САЩ на 11 септември 2001 г., Мад-
рид (2004 г.) и Лондон (2005 г.), както 
и развитието и контролът на голе-
мите инфраструктурни проекти за 
пренос на нефт, петрол, газ и други 
стратегически суровини. 

Защитата на критичната инфра-
структура в настоящия момент се 

* Докладът е изнесен на XII международ-
на конференция „Сигурността в Югоизточ-
на Европа“ под наслов „Новата геополити-
ческа динамика“, 11 септември 2015 г.

** The paper has been presented on the 
XII-th International Conference „Security in 
Southeast Europe“, titled „The New Geopoliti-
cal Dynamics“, Sept. 11, 2015.
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разглежда като съществена част 
от националната сигурност в много 
страни по света. За целта се при-
лага широкообхватен набор от поли-
тически и административни иници-
ативи за подобряване сигурността 
на критичната инфраструктура. 
Усилията в тази насока довеждат 
до идентифицирането на три ос-
новни тенденции3: първо, отделя се 
по-голямо внимание на концепциите 
за устойчивост на подходите, отчи-
тащи „всички опасности“; второ – 
държавите започват да провеждат 
политика за централизиране на отго-
ворностите в тази област; трето –
налице е нарастващо внимание към 
киберзащитата, свързано с факта, че 
в световен мащаб информационните 
технологии и съобщения са се превър-
нали в твърде уязвима част от на-
ционалните инфраструктури (често 
обсъждана тема под наименование-
то „кибервойна“).

Енергийната сигурност е ключов 
аспект на националната и глобална-
та сигурност, а енергийната инфра-
структура – сред особено значимите 
за нормалното функциониране на об-
ществото. През последните години 
рисковете и заплахите за сигурност-
та на функционирането на тази ин-
фраструктура нарастват неимовер-
но поради намаляването на основни-
те въглеводородни ресурси (нефт и 
природен газ), върху които е базирана 
съвременната икономика. Нараства-
щата конкуренция за достъпа до тях, 
отдалечеността между страните, 
откъдето те се добиват, и държави-
те с най-голямо потребление, както 
и компютризирането на основните 
процеси при тяхното производство и 
транспортиране се обединяват като 
фактори, засилващи съществуващи-
те заплахи.

Световните организации 
и енергийната сигурност

Международните организации оп-
ределят енергийната сигурност като 
непрекъсната наличност на енергий-
ни източници на достъпна цена4. 
Тя се разглежда в много измерения. 

Дългосрочната енергийна сигурност 
основно се занимава с навременни 
инвестиции за доставка на енергия 
в съответствие с икономическото 
развитие и устойчивите екологич-
ни потребности. Краткосрочната 
енергийна сигурност се фокусира 
върху способността на енергийната 
система да реагира своевременно на 
внезапни промени в баланса между 
търсенето и предлагането. Така лип-
сата на енергийна сигурност е свър-
зана с отрицателните икономически 
и социални последици, като физическа 
липса на енергия или наличието на 
енергия на конкурентоспособни или 
твърде непостоянни цени.

На международните петролни па-
зари,  където цените се променят 
в зависимост от търсенето и пред-
лагането, има случаи, когато рискът 
от физическа липса или недостатъч-
ност на енергия е висок само при 
екстремни събития. Рисковете за 
сигурността на доставките на енер-
гия са свързани предимно с икономи-
ческите щети, причинени от скокове 
в цените. Рисковете от физическата 
липса на доставки са по-разпростра-
нени на енергийните пазари,  където 
преносните системи следва да бъдат 
държани в постоянен баланс, напри-
мер електроенергията и до извест-
на степен  природния газ. Това ясно 
проличава в случаите на ограничения 
на капацитета или ако  цените не са 
в състояние да са коригиращ меха-
низъм за балансиране на търсенето 
и предлагането в краткосрочен план. 

Способността да се реагира при 
сериозни смущения в доставките на 
енергия чрез краткосрочни мерки за 
спешно реагиране остава една от 
основните дейности на енергийна-
та сигурност. В дългосрочен аспект 
енергийната сигурност насърчава 
търсенето на алтернативни източ-
ници на енергия, за да бъде намалена 
зависимостта от вноса на енергия. 
Основна цел на енергийната сигур-
ност в дългосрочен план е провежда-
нето на енергийни политики, които 
насърчават диверсификацията както 
на  различни видове енергия, така и 
на различни източници за доставки с 
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цел да се улесни по-доброто функцио-
ниране при по-интегрирани енергийни 
пазари.

В исторически план енергийната 
сигурност е свързана най-вече с дос-
тавките на петрол. Докато това 
продължава да бъде ключов въпрос, 
то нарастващата сложност на енер-
гийните системи изисква система-
тично и задълбочено разбиране на 
по-широк кръг заплахи и уязвимости. 
Прекъсванията в енергоснабдяване-
то могат да засегнат и други източ-
ници на енергия, инфраструктура или 
сектори на крайно потребление. По 
този начин анализът на енергийната 
сигурност следва да включва не само 
сигурността на доставката на енер-
гия, но и анализ на сигурността на 
енергийната инфраструктура и вли-
янието ù върху други алтернативни 
източници на енергия, както и върху 
националната сигурност като цяло.

Разработването на общ модел на 
енергийната сигурност в национален 
и регионален смисъл обединява крат-
косрочните физически прекъсвания на 
доставките, влиянието на неенергий-
ните елементи в системата (като 
инфраструктура) и дългосрочните 
условия, при които тя функционира 
(като входните пунктове за дадена 
страна, пристанищата, тръбопро-
водите, нивото на запасите, разно-
образието от доставчици и др.). 
Това е ново предизвикателство, ре-
ално надхвърлящо националните гра-
ници и интереси.   

Енергийната сигурност се включ-
ва в областта на наблюдаваните и 
постоянно оценявани фактори на си-
гурността след петролните кризи от 
началото на 70-те години на миналия 
век. Сигурността на доставките на 
петрол остава неин важен елемент, 
но съвременните условия и свърза-
ните с тях заплахи и уязвимости 
все повече изискват нови политики, 
насочени към покриването на целия 
спектър от елементи в системата 
за енергийна сигурност, като при-
родни ресурси, икономика, енергийни 
източници, инфраструктура, услуги и 
др.  Естественото действие на тези 
политики е свързано с прякото на-

блюдаване на индикаторите на еле-
ментите на системата, а стреме-
жът към интегрирането им ще спо-
могне за формирането на уникалния 
профил на наблюдаваната система. 
Такъв подход в анализа на енергийна-
та сигурност ще подпомогне бързо-
то идентифициране на проблемите и 
точното формулиране на приорите-
тите за развитие. „Добрият“  про-
фил на енергийната сигурност все 
повече се очертава като фактор с 
нарастващо значение в международ-
ните икономически отношения. 

България като център 
на енергийните системи 

на Балканите

В изпълнение на Директива 114 от 
2008 г. на Европейския съюз България 
определи своите сектори и обекти 
с национално и европейско значение 
като елементи на енергийната кри-
тична инфраструктура. Това са еле-
менти от електроенергетиката – 
производство и пренос, природен 
газ – пренос, доставка и съхранение, 
нефт – преработка, доставка, пре-
нос и съхранение5. Основните обекти, 
включени в енергийната критична ин-
фраструктура на страната, са елек-
трогенериращите мощности, елек-
тропреносната и газопреносната сис-
тема, нефтопреработващите фирми 
и обекти.

Основните регламентиращи доку-
менти, отнасящи се до дейностите 
по защита на енергийната критична 
инфраструктура в съответствие с 
европейската директива, са Законът 
за енергетиката, Законът за защи-
та при бедствия и свързаните с тях 
поднормативни актове.  Те задължа-
ват лицата, извършващи дейности по 
тези закони, да организират физиче-
ската и информационната защита на 
обектите, като разходите за тази 
дейност се признават за производ-
ствени от Комисията за енергийно и 
водно регулиране. Това е съществено 
условие за необходимата икономиче-
ска инициативност от субектите, 
експлоатиращи и поддържащи еле-
ментите от енергийната критична 
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инфраструктура, за увеличаване сте-
пента на тяхната  физическа и ин-
формационна защита.

Осъществената през последния 
четвърт век приватизация и либера-
лизация (дерегулация) в този сектор, 
която доведе до свиване на ролята 
на публичните институции в опери-
рането с енергийната инфраструк-
тура, е основен фактор за развитие 
на промените. Днес това е ахилесо-
вата пета в енергийния „организъм“, 
детерминираща кардиналното нара-
стване на уязвимостта на енергий-
ните инфраструктури. Известно е, 
че уязвимостта се дефинира като 
място, обект, връзка в системата, 
характеризиращи се с по-висока сте-
пен на податливост на въздействие 
от заплахата, където с по-голяма ве-
роятност би възникнал проблем със 
сериозни последствия. Такива „слаби 
звена“ в системата обикновено са 
лесно достъпни за „атака“ от за-
плахи, но са трудни за защитаване. 
Те могат да предизвикат и каскаден 
ефект (ефекта на доминото). Уязви-
мостта сама по себе си не генерира 
неблагоприятни последици, а се реали-
зира само когато е подложена на въз-
действието на релевантни заплахи.

Дори при незадълбочен преглед на 
обектите от енергийната критична 
инфраструктура могат да се опре-
делят слабите звена в системата, 
достъпни за атака и трудни за за-
щитаване. Това са АЕЦ „Козлодуй“; 
подземното газохранилище в Чирен, 
Врачанско; шест водно- (ВЕЦ) и 
шест топлоелектрически централи 
(ТЕЦ); 11 компресорни станции, пет 
от които за интерсистемни връзки, 
и 35 подстанции, като осем от тях 
са за интерсистемни връзки.

 

НАТО и енергийната сигурност

Събитията в Либия през 2011 г. 
избухват след срещата на върха на 
НАТО в Лисабон. На нея е приета 
новата стратегическа концепция на 
пакта,  включваща и ролята му в об-
ластта на енергийната сигурност. 
Стратегическата концепция изисква 

от НАТО да „развива капацитета 
си, за да допринася за енергийната 
сигурност, включително защитата 
на ключови инфраструктурни обекти 
и транзитни зони и пътища, сътруд-
ничеството с партньорите и консул-
тациите между държавите членки 
въз основа на стратегически оценки 
и планирането на извънредни ситуа-
ции“.6 В отговор на това е стреме-
жът на Алианса да не бъде разрушена 
петролната инфраструктура на Ли-
бия по време на кампанията, което 
едва ли представлява демонстрация 
на нов капацитет. Отчитайки, че 
НАТО е преди всичко военен съюз, 
очевидна е важната роля, която иг-
рае за енергийната сигурност чрез 
защитата на енергийната критична 
инфраструктура и на транзита – 
роля, изрично поставена в новата 
стратегическа концепция. 

Алиансът може да развие по нови 
начини своя капацитет, за да допри-
нася за енергийната сигурност. По 
време на срещата на върха на НАТО 
в Чикаго през 2012 г. е одобрено съз-
даването във Вилнюс (Литва) на 
нов център за високи постижения 
по енергийна сигурност на НАТО 
(NATO ENERGY SECURITY Centre 
of Excellence). Той е изправен пред 
три предизвикателства – осигурява-
не на оперативни енергоизточници, 
киберсигурност на енергийния сектор 
и екстремен космически климат, към 
които да привлече вниманието на 
всички членове на Алианса и да търси 
решения на проблемите.

Осигуряване на оперативни 
енергоизточници

Стратегическа слабост на вериги-
те за доставка на оперативни енерго-
източници и използването на енергия 
от националните военни сили, съста-
вляващи Алианса, е например фактът, 
че конвоите на НАТО редовно попа-
дат под смъртоносни атаки в Афга-
нистан, докато доставят гориво за 
неефективните превозни средства и 
генератори, използвани за захранване 
на неефективни устройства. Обреме-
няващите разходи за гориво, а не це-
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ната, платена на търговеца на едро 
за доставянето му до фронтовата 
линия, са прекомерна тежест, коя-
то нито една военна сила не може 
да си позволи, особено когато нацио-
налните бюджети в целия Алианс се 
затягат. НАТО катализира сътруд-
ничеството за идентифициране и 
прилагане на средствата, чрез които 
военните да бъдат подсилени, като 
станат по-енергийноефективни и по-
малко зависими от дългите маршру-
ти на доставките на гориво.

Киберсигурност 
на енергийния сектор

Заплахата от дистанционно де-
активиране на критичната инфра-
структура на енергийния сектор дос-
коро не е сред сериозните заплахи за 
енергийната сигурност пред съюзни-
ците от НАТО. Все още не е отшу-
мял ефектът от кибератаката над 
Естония през 2007 г. Според доклад 
на Европейската комисия от 2013 г. 
на територията на Европейския съюз 
всекидневно циркулират около 150 000 
компютърни вируса и 148 000 компю-
търа биват компрометирани. Според 
Световния икономически форум има 
10-процентна вероятност от зна-
чителен срив на критична информа-
ционна инфраструктура през следва-
щото десетилетие, което би могло 
да нанесе щети от 250 млрд. щ.д. 

  Кинетичните атаки над критич-
на инфраструктура (електроцентрала 
или електрическа мрежа) са по-малко 
вероятни за страна членка на НАТО, 
отколкото успешна кибератака. Сис-
темите у нас например са уязвими 
и заради каскадните последствия от 
продължителните повреди в енергий-
ния сектор. Те могат да се окажат  
катастрофални спрямо основни жизне-
новажни процеси, като водопречист-
ването, банковите услуги и др. 

На НАТО принадлежи иноватив-
ната концепция за включване както 
на енергийната сигурност, така и на 
киберсигурността в домейна на отно-
сително новия отдел за възникващи 
предизвикателства към енергийната 
сигурност. В същия смисъл новосфор-

мираните центрове във Вилнюс (Цен-
тър за високи постижения по енер-
гийна сигурност на НАТО) и Талин, 
Естония (Кооперативен център за 
високи постижения по киберсигурност 
на НАТО – NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) работят 
съвместно в областта на кибератаки-
те, насочени към енергийния сектор, 
и разпространяват опита и добрите 
практики сред страните членки в Се-
верноатлантическия договор.

Екстремен космически климат

НАТО има дълга история в пла-
нирането на защита при извънредни 
ситуации, възникнали при катастро-
фални събития с ниска вероятност. 
Сред тях е тежкият  космически 
климат и в частност неговото въз-
действие върху енергийната инфра-
структура, срещу което съюзниците 
работят заедно, за да се защитят. 
Независимо че на пръв поглед обсъж-
дането на космическия климат от 
националните космически агенции из-
глежда екзотична тема, екстремни-
те космически явления от  не толко-
ва далечното минало биха  причинили 
тежки последствия, ако се повторят 
в съвременния, изцяло зависим от 
електрониката свят.  

Българският принос 
за развитието 

на енергийната сигурност

Въоръжените сили на Република 
България заемат основно място в 
системата за национална сигурност. 
Техните най-важни задачи са опреде-
лени еднозначно в два закона. В чл. 9,
ал. 1 на българската Конституция те 
гарантират суверенитета, сигурнос-
тта и независимостта на страната 
и защитават териториалната ù ця-
лост. На тях е вменена основната 
функция по гарантиране на сигурност-
та в целия спектър от нейните еле-
менти. В чл. 57, т. 1 и 2  на Закона 
за отбраната и въоръжените сили е 
записано, че те могат да изпълняват 
и задачи по оказването на съдействие 
на органите за сигурност в борбата 
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им срещу разпространяването на оръ-
жия за масово унищожение, незаконен 
трафик на оръжие и международен 
тероризъм, както и да участват в 
охраната на стратегически обекти, 
на обекти и системи от критичната 
инфраструктура, за което може да се 
сключи договор със заинтересуваните 
лица, както и в операции за пресичане 
на терористични действия. 

За да има адекватен отговор от 
страна на въоръжените сили за из-
пълнението на тези задачи, те тряб-
ва да притежават съответните спо-
собности, които да бъдат използва-
ни в аспекта „енергийна сигурност“. 
От военнотехническа гледна точка 
изпълнението на задачи по охраната 
на обекти от енергийната критич-
на инфраструктура и съдействието 
на органите за сигурност в борбата 
им срещу разпространяването на 
оръжия за масово унищожение, неза-
конен трафик на оръжие и междуна-
роден тероризъм не се отличават с 
някаква непреодолима сложност. Що 
се отнася до административноправ-
ната и организационната част от 
изпълнението на такива задачи, въ-
просите все още са много. 

Водещ проблем е сложният и засега 
не точно определен процес за  ролите 
и отговорностите между държавата 
и частния сектор за сигурността на 
инфраструктурата. Друг съществен 
проблем са непълните формулировки 
в нормативната база за използването 
на въоръжените сили с бойните им 
възможности, в условията на криза, 
при извънредно положение, военно по-
ложение, състояние на война, природ-
ни бедствия или големи промишлени 
аварии,  за изпълняването на задачи 
по защитата на елементи от енер-
гийната критична инфраструктура. 
И не на последно място са проблеми-
те, свързани с нерегулираното взаи-
модействие на техническо и организа-
ционно равнище между участниците 
в изпълнението на общи задачи от 
такъв характер.

Новите рискове и заплахи
В съвременния свят се наблюда-

ват устойчиви тенденции за промяна 

на центъра на тежестта на заплахи-
те от физическо военно въздействие 
(или военен конфликт) към индирект-
но неконвенционално, но физическо 
въздействие върху критични елемен-
ти на обществено-икономическата 
система на вероятния противник. 
Когато се говори за новите риско-
ве и заплахи, на преден план излизат 
тероризмът, кибервойната и еколо-
гичните промени. Тъй като всички 
те нямат за цел унищожаването на 
противниковата система, а нейното 
придобиване, следователно са насоче-
ни основно към предизвикването на 
кризи, чрез които да се извадят сис-
темите от равновесие и в един след-
ващ етап да се управлява в желаната 
посока за тяхната промяна. 

Обект на подобни заплахи е и енер-
гийната критична инфраструктура 
със своите критични зависимости 
върху обществения, политическия и 
икономическия живот на общество-
то. Ефективното противодействие 
на заплахи от такъв характер е въз-
можно посредством превантивни 
действия за разкриване на събития-
та и промените, предшестващи за-
плахата, прилагането на изпреварва-
щи действия за предотвратяване или 
минимизиране на последствията при 
реализирането на определена запла-
ха и не на последно място – усъвър-
шенстването на управлението чрез 
добро взаимодействие между органи-
те, силите и средствата, ангажира-
ни с осигуряването на сигурността.

Необходими способности 
на въоръжените сили 

за поддържане и развитие 
на енергийната сигурност 

на територията на страната 
и Балканския регион

Една от мисиите на въоръжени-
те сили, залегнала в Националната 
отбранителна стратегия от 2011 г., 
е „Принос към националната сигур-
ност в мирно време“. В нея е вклю-
чена и защитата на стратегически 
обекти, включително на системите 
за производство, доставка и разпреде-
ление на енергийни ресурси“7. 
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Българската армия има принос и 
опит в участието по защитата на 
обекти от енергийната критична ин-
фраструктура. Моделът на модулни-
те формирования, като временни во-
енни формирования, предназначени за 
действия при пожари, наводнения, не-
утрализиране на невзривени боеприпа-
си и промишлени аварии, показа своя-
та ефективност и жизненост. Анало-
гично с този модел част от военни-
те формирования могат да изградят 
способности за физическа защита на 
обекти от енергийната критична ин-
фраструктура. Тъй като става въпрос 
за елементи с бойни възможности, а 
те се използват в невоенни условия, 
подходящите задачи могат да включ-
ват охрана на особено важни елемен-
ти от охранявания обект, преди всич-
ко от т.нар. вътрешен периметър за 
охрана. Що се отнася до типа на фор-
мированието, подходящ би бил модул, 
формиран от Военна полиция.

При изпълнение на задача по при-
критие на въздушното пространство 
непосредствено над обект от енер-
гийната критична инфраструктура 
мобилните елементи от системата 
за противовъздушна отбрана на Су-
хопътните войски са подходящият 
източник на необходимия модул. Не-
обходимо е те да бъдат разполагани 
и използвани извън територията на 
защитавания обект – условие, което 
предполага редица трудности от ло-
гистичен и организационен характер 
при изпълнението на задачата. Или 
ако трябва да обобщим, най-големи-
те предизвикателства към енергийна-

та сигурност на страните членки на 
НАТО са потенциалите за прекъсва-
ния на критични енергийни доставки, 
които застрашават техните иконо-
мики. Въпреки това НАТО вече играе 
важна роля в енергийната сигурност, 
като защитава критичната енергийна 
инфраструктура и транзитна мрежа 
и е в състояние да разпространява 
своя опит и умения в решаването на 
нововъзникващи и пренебрегвани пре-
дизвикателства към енергийната си-
гурност на Алианса и по-конкретно –
оперативните енергоизточници, ки-
берсигурността за енергийния сектор, 
както и екстремния метеорологичен и 
космически климат. Това не означава, 
че не съществуват и други заплахи по 
отношение на енергийната сигурност, 
на които НАТО би следвало да обър-
не внимание, но това би бил отличен 
старт за поддържане на наскоро по-
етите отговорности от Алианса.

В заключение следва да отбеле-
жим недостатъчните, според мен, 
действия на национално равнище в 
тази посока, което в никакъв случай 
не означава, че проблемът е малова-
жен и  пренебрегван. Напротив, по-
ради факта, че все още липсва дос-
татъчно ясен и утвърден път за 
постигането на такава цел в свето-
вен план, възниква възможността за 
преимущество на онази система за 
сигурност, която своевременно осъз-
нае необходимостта от иновативна 
концепция, спомагаща за преодолява-
нето на нарастващите енергийни ри-
скове и негативното им влияние вър-
ху икономиката и социалния живот.  
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ействията на Русия в Украй-
на представляват най-сериоз-
ната геополитическа криза в 

Централна и Източна Европа след 
края на Студената война с много 
значими последици за регионалната 
сигурност. В настоящия момент за 
страните в региона кризата варира 
по размер и интензитет, променя се 
и тяхното поведение, като най-види-
ми стъпки са предприети в Полша, 
балтийските страни и Румъния. При 
нас реакциите са повече популистки 
и журналистически, без реални мерки 
и действия, отговарящи на предизви-
кателствата на кризата. 

Поведението на Русия в Украйна 
коренно измени ситуацията по отно-
шение на европейската сигурност и в 
региона на Черно море, превръщайки 
го в силно оспорвана зона между Ру-
сия и НАТО. Съвместното съжител-
стване в района на Черно море на 
страни, членки на НАТО – България, 
Румъния и Турция, заедно с Русия и 
Украйна създава експлозивна смес. 
Регионалното напрежение вероятно 
ще се увеличи поради факта, че през 
2015 г. САЩ ще създаде ракетна база 
в Румъния (компоненти от система-

 НОВИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ 
СПОСОБНОСТИ СЛЕД КРИЗАТА 

В УКРАЙНА
Полковник доц. д.н. Нено Христов

Neno Hristov. NEW DEFENSE CAPABILITIES 
AFTER UKRAINE CRISIS

Abstract: Russia’s actions in Ukraine posing the most serious geopolitical crisis in 
Central and Eastern Europe (CEE) after the end of the Cold War, with very serious 
consequences for regional security. To date, the crisis vary in size and intensity changing 
party’s responses. Countries like Bulgaria, which face directtlythe Russian expansionism 
should not sacrifice its territorial defense capabilities in the name of common capabilities 
thar are result of performance of conventional tasks for each reason usually armieswas 
build, especially when they are faced with a huge military potential.

Key words: geopolitical crisis, Russian expansionism, military potential, regional secu-
rity, defense capabilities, common capabilities.

та „Иджис“), докато Русия планира 
значително увеличаване на капаците-
та на Черноморския флот, който за 
Москва е основно средство за демон-
страция на морска сила в Средизем-
номорието. 

Докато динамиката на региона се 
променя драстично, съществуващи-
те договори, като Конвенцията от 
Монтрьо, остават непроменени от 
Студената война насам. Разминава-
нето между тези архаични договори 
и действителните параметри на ре-
гионалната сигурност става все по-
очевидно. Все по-реална става запла-
хата за страните от региона.

Реакцията на Европа спрямо се-
гашната криза в Украйна показа за 
пореден път колко географията влияе 
върху стратегията за сигурност. В 
Централна Европа Карпатите винаги 
са били разделителна линия, влияеща 
по различен начин върху възприема-
нето на сигурността от държавите, 
намиращи се от двете ù страни. Това 
различно възприятие се вижда от ре-
акциите на държавите от Централна 
Европа към кризата в Крим. Колкото 
и да са засегнати и заплашени, страни 
като Чехия, Унгария и Словакия ос-
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тават предпазливи в подхода си към 
действията на Русия.

Въпреки подписания Пакт за коор-
диниране на стратегията си за отбра-
на и създаване на общо бойно звено в 
отговор на украинската криза реакци-
ите на Прага бяха и са в по-голямата 
си част противоречиви и объркани, 
а Братислава и Будапеща открито 
използват прагматични средства в 
отношенията си с Русия. В същото 
време Полша като страна, членка на 
Вишеградската четворка и „фронто-
ва“ държава в конфликта, има много 
по-различен подход на реакция. Като 
цяло събитията в Украйна нямат се-
риозно отражение върху бюджетите 
за отбрана на трите страни, членки 
на Вишеградската четворка, намира-
щи се отвъд линията на Карпатите. 
Не съществуват и индикации за нача-
ло на дебати за приоритетите на по-
литиката за отбрана в тези страни 
извън подписания съвместен договор.

От друга страна, изложените на 
първа линия страни от региона, фрон-
тови държави, като България, Румъ-
ния, балтийските страни и Полша, 
гледат на кризата в Украйна като на 
пряка и непосредствена заплаха. Ма-
щабът на тяхната реакция е много 
по-голям. В България кризисната си-
туация предизвика остър дебат от-
носно бойните възможности на Бъл-
гарската армия. Стигна се до извода, 
че ние сме най-зависимата от Русия 
страна по отношение на поддръжка-
та на военната техника. Консулта-
тивният съвет по национална сигур-
ност взе правилното решение за от-
страняването на тази зависимост 
посредством извеждане от употреба 
на руското оръжие и купуване на мо-
дерно западно въоръжение, необходи-
мо на страната в усилията ù да бъде 
пълноправен и надежден съюзник на 
Алианса. Тук естествено идват на 
дневен ред финансовите ограничения, 
с които трябва да се справим през 
тази година, поради което е предло-
жено усилията в областта на сигур-
ността да бъдат пренесени в бъде-
ще. Това още повече ни отдалечи от 
постигането на необходимата сте-
пен на сигурност. 

В Талин, Рига и Вилнюс много се 
боят, че кримският сценарий може 
да се повтори. Трите страни се 
страхуват от Русия, включително и 
поради това, че в Естония и Латвия 
живеят големи руски малцинства, 
съставляващи повече от 25% от на-
селението, а Кремъл претендира за 
правото да защитава интересите на 
руснаците извън Русия, когато се на-
лага дори с военни средства. За да 
предотвратят тази опасност, бал-
тийците очевидно залагат на стра-
тегията на възпирането. Естония, 
Латвия и Литва повишиха разходите 
си за отбрана – те купуват оръжие 
и разширяват въоръжените си сили. 
Литва току-що възстанови задължи-
телната военна служба и възнамеря-
ва да купи от Германия самоходни 
гаубици, а Естония внесе от Нидер-
ландия 44 отбранителни танка. Ар-
миите на трите страни обаче все 
още са малочислени (общо 20 000 ре-
довни войници), пък и не разполагат 
с много тежко оръжие. 

В Естония кризата е подсилена от 
ангажимента на страната за нейно-
то предотвратяване. Талин планира 
да инвестира в бойни машини за пехо-
тата, самоходни гаубици и осъвреме-
няване противовъздушната отбрана 
с малък обсег на възможности. Въпре-
ки че е най-малката страна в региона, 
Естония има намерение също така 
да поддържа задължителната военна 
служба и значително да увеличи броя, 
качеството и готовността на ре-
зервните сили на страната. 

В Литва по-голямата част от 
политическите сили в Сейма (парла-
мента на страната) се ангажират за 
постепенно увеличаване на разходите 
за отбрана до 2 на сто от БВП през 
следващите няколко години. Това е 
непосредствената последица от кри-
зата. Освен това Министерството 
на отбраната на Литва води разго-
вори с полското правителство да 
бъде ускорено придобиването на ма-
лък брой от известния полски ПЗРК 
Grom, който се оказа изключително 
ефективен във войната в Грузия през 
2008 г. Дори и Латвия, която отделя 
най-малко финансови средства за от-
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брана от всички страни в региона, 
обяви план за смяна на тази тенден-
ция незабавно.

Полша, най-голямата гранична с 
конфликта страна и най-способен ак-
тьор за осигуряването на сигурност, 
през последните няколко години ко-
ренно промени тенденциите в превъ-
оръжаването си. През 2011 г. стана 
ясно, че т.нар. Polish Reset (скъсване) 
с Русия не носи никакви значими ре-
зултати в разсейването на убежде-
нието, че Полша е и ще продължава 
да бъде пречка за амбициите на За-
пада за коопериране с Русия. Прави-
телството тихо започна да сменя 
своите стратегически приоритети в 
отбраната. Във всички случаи на из-
ява полският министър на национал-
ната отбрана между 2007 – 2011 г.
подчертава, че основният приоритет 
на полската армия е и ще бъде учас-
тието в мисии зад граница. В Стра-
тегическия преглед на отбраната 
2010 – 2011 и Визия 2030 се подчер-
тава, че териториалната отбрана 
няма да представлява основната во-
енна задача на полската армия. Всич-
ко това започва да се променя през 
2012 г. с приемането на десетгодишна 
програма за модернизация на отбра-
ната на Полша. Програмата ясно по-
казва отказване от заявените преди 
приоритети и подчертава необходи-
мостта от адекватни възможности 
за провеждане на класическа война 
срещу агресията, идваща от изток, 
т.е. ясно се вижда необходимостта 
от наземна противоракетна отбра-
на, механизирани сухопътни войски, 
прецизни платформи с малък и сре-
ден обсег, тактическа въздушна мо-
билност, способности за разкриване и 
борба с подводници и противовъздуш-
ни средства. Посоката е придобиване 
на средства за възпиране.

Разгледани в този контекст, ре-
зултатите от украинската криза и 
предприетите от останалите стра-
ни членки мерки могат да доведат 
до необходимостта от драматична 
промяна на нашите военни приори-
тети. 

Първо, необходимо е да се осъз-
нае, че графикът на инвестициите за 

Плана ни за модернизация на въоръ-
жените сили трябва да бъде ускорен, 
например графикът за придобиване 
на бойни самолети, съвременни сред-
ства за противоракетна отбрана, 
нови многофункционални кораби, мо-
дерни платформи за сухопътни вой-
ски, безпилотна летателна програма 
и безпилотни самолети, съвременно 
оборудване за Силите за специални 
операции, способности за киберзащи-
та и смяна на доктриналната и кон-
цептуалната ни база за използване 
на въоръжените сили в светлината 
на новите хибридни заплахи и връща-
нето към необходимостта от тери-
ториална отбрана. Необходимо е да 
си зададем редица въпроси, породени 
от новите стратегии за водене на 
бойни действия, на които сме сви-
детели в последно време. Не трябва 
да се пренебрегват изказвания на ав-
торитети във военните среди, като 
заместник-министъра на отбраната 
на САЩ Робърт Уорк. Според него 
потенциалните противници на САЩ 
са склонни да водят бойни действия 
с тактически уловки и използване на 
високотехнологично и високоточно 
въоръжение с „вероятност от про-
пускане на целта, близка до нула“. 
Уорк смята, че бойците на „Хизбу-
ла“ или представители на опълчение-
то в Югоизточна Украйна, използва-
щи военизирани организации, заблуда 
и внедряване, заличават границата 
между въстаници и бойци от редов-
на армия. Според него развитието на 
такива методи може да сложи край 
на американския способ за водене на 
война, „към която ние привикнахме 
през последните три десетилетия“. 
Тук следва и резонният въпрос къде 
сме ние. Дали този сценарий не може 
да се повтори в Македония и новите 
методи и способи за водене на бойни 
действия не се приближат непосред-
ствено до нашата граница? Готова 
ли е армията ни да се сблъска с тези 
предизвикателства?

Измененията в средата за сигур-
ност и появата на реален противник 
повдигат въпроса актуални ли са ми-
сиите и задачите на Българската ар-
мия. Не по-малко важен е въпросът 
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каква е ролята на Българската армия 
в НАТО. Оттук следват и съпът-
стващите въпроси за актуалността 
на обучението, подготовката, док-
триналната база и програмата за 
модернизация. 

Първото нещо, което трябва да 
се направи веднага, е да се предприе-
мат незабавни действия за отстра-
няване на несъвършенствата в сис-
темата за набиране на резервен пер-
сонал за армията. Всички досегашни 
усилия за набиране и поддържане на 
резервисти, отговарящи на високите 
съвременни условия, са, меко казано, 
ялови. Общият брой на резервисти-
те с висока подготовка и готовност 
естествено ще намалява поради по-
малкия състав на Българската армия 
и отпадането на задължителната 
военна служба. 

Второ, общото ниво на разходи-
те за отбрана, които са най-ниски 
в сравнение с регионалните съседи, 
трябва да бъде незабавно коригирано, 
за да се стигне до изискваните от 
Северноатлантическия договор не 
по-малко от 2 на сто. Постигането 
на тези 2% едва през 2024 г. ще дове-
де до пагубно и непоправимо изоста-
ване на българските въоръжени сили 
от стандартите на НАТО. Тогава 
ще е почти невъзможно да се говори 
за оперативна съвместимост. 

Трето, поради факта, че страна-
та ни вече се превръща във фронто-
ва държава за Алианса в лицето на 
бъдещия вероятен противник Русия, 
разполагащ с изключително силна 
ударна групировка в Крим, се налага 
да се преразгледат ролята и задачи-
те на Българската армия в НАТО. 
Необходимо е модернизацията да 
бъде насочена към придобиване на 
възпиращи средства (които могат 
да бъдат носители включително на 
ядрени средства), позволяващи ни да 
бъдем не само страна плацдарм, но и 
достатъчно възпиращ фактор.

В периода на съществуването на 
Варшавския договор Българската ар-
мия е мощен възпиращ фактор и ин-
струмент във външната политика 
на страната. През 70-те години на 
XX век ВВС притежават 300 модерни 

бойни самолета. Сухопътните войски 
разполагат с над 1500 танка Т-55, 300 
танка Т-72, около 200 Т-62, над 1000 
МТЛБ и около 2000 БТР. Ракетните 
войски имат три ракетни бригади – 
по една към всяка армия, и една фрон-
това ракетна бригада, разположена 
край плевенското село Телиш. Тези 
бригади разполагат с оперативно-
тактически ракетни комплекси Р-400 
(SS 23) с обсег 480 km, Р-300 „Елбрус“ 
(Scud) с обсег 300 km и други. Военно-
морският флот разполага с 2 ескадре-
ни миноносеца, 3 стражеви кораба, 1 
фрегата, 1 ракетна корвета, 4 подвод-
ници, 6 ракетни катера, 6 торпедни 
катера, 12 преследвача на подводници 
и др. Освен това флотът разполага с 
брегови ракетни комплекси и брегова 
артилерия, водена от радиолокатор-
ни станции, военноморска авиация. 
Мирновременният състав на армия-
та до 1987 г. е около 170 000 души. 
Мобилизационният ресурс на България 
надхвърля 2 милиона мъже. По доклад 
на ЦРУ Българската народна армия 
е най-добре подготвената армия във 
Варшавския договор след Съветската 
армия. Въоръжението ù е модерно, а 
мобилизационно-бойната готовност, 
боеспособността и бойният дух на 
войската са много високи. Всичко 
това като необходимост важи с пъл-
на сила и в настоящия момент.

Мерките, предприети до този мо-
мент, и тези, които ще се предпри-
емат от отделните страни членки, 
няма да бъдат достатъчни в дълго-
срочен план. Това е така, защото 
размерите и характерът на бъдещи-
те предизвикателства ще изискват 
много по-широк спектър от мерки. 
За да се гарантира сигурността на 
региона и да се подобри способност-
та за по-широка трансатлантическа 
сигурност, общността трябва да ре-
агира ефективно на всички възможни 
рискове. Следващите стъпки трябва 
да бъдат предприети в един много 
по-широк мащаб.

Необходимо е да се преодолеят 
различията в политическото един-
ство на НАТО, възникнали в резул-
тат от положението в Украйна. 
Най-обезпокоителен знак за тези раз-
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личия е нежеланието на някои стра-
ни членки за налагане на твърди 
контрамерки спрямо Русия. Крайно 
време е сериозно да се преразгледа 
въпросът дали фрагментацията в 
рамките на НАТО доближава праг, 
над който трябва да престанем да 
се преструваме, че все пак това е 
едно единно тяло с равноправни чле-
нове. Това не е в интерес на никого. 
НАТО е и остава с основно значение 
за трансатлантическата сигурност. 
Алиансът притежава огромни въз-
можности като инструментариум 
за различни видове операции; осигуря-
ва политическа, правна и логистична 
рамка за поддържане на американ-
ското военно присъствие в Европа; 
действа като видима демонстрация 
на цялостния американски ангажи-
мент за европейската сигурност.

За да бъдем честни, картината не 
е напълно мрачна. НАТО като цяло 
все още може да отговори на кон-
венционалните заплахи и предизвика-
телства например чрез стратегичес-
ко ядрено възпиране или управление 
на кризи близо до собствената си 
територия, както се видя по време 
кризата в Либия. Но същевременно 
трябва да се признае, че не сме гото-
ви да реагираме адекватно на т.нар. 
„Кримски сценарий“ и непредвидени 
заплахи, които, за съжаление, стават 
все по-вероятни. Това изисква Алиан-
сът да се развива и работи на базата 
на клъстери, както е заложено в Кон-
цепцията за рамкови страни, която е 
на дневен ред след срещата на върха 
на НАТО през септември. Такава гру-
па би могла да бъде изградена около 
страните, разположени на източна-
та граница на Алианса, което ще по-
твърди, че НАТО мисли сериозно за 
колективната териториална отбра-
на и е готов да отговори на прово-
кации, включително на нови форми на 
агресия, които остават извън разби-
рането за традиционна военна агре-
сия (хибридни заплахи и кибервойна).

Идентифицираната реална запла-
ха от изток показа необходимост-
та НАТО да се съсредоточи върху 
изграждането на способности за 
териториална отбрана. От 1990 г. 

съюзната военна стратегия се кон-
центрира върху понятията „гъвка-
вост“ и „способност за разгръщане“, 
основавайки се на убеждението, че 
качеството на способностите е по-
критично от тяхното количество. В 
рамките на контекста за сигурност-
та на източната граница на НАТО 
тези понятия трябва да се прераз-
гледат. Страни като България, кои-
то са изправени срещу руския екс-
панзионизъм, не трябва да жертват 
териториалните си отбранителни 
способности в името на общите спо-
собности, пораждащи липси за изпъл-
нение на конвенционалните задачи, 
за които обикновено се изграждат 
армиите особено когато са изправе-
ни срещу огромен военен потенциал. 
По-скоро те трябва да бъдат насър-
чавани да изграждат способности, 
допълващи тези, които ще бъдат из-
ползвани при развръщането на сили-
те на Алианса в случай на криза. 

Със съкращаването на армията 
на САЩ и появата на Доктрината 
за въздушно-морските сражения като 
основен двигател за американската 
военна стратегия необходимостта 
от съществуването на територи-
ална отбрана по източната граница 
на НАТО нарасна. На практика това 
означава, че трябва да се инвестира 
в средства, непозволяващи навлиза-
нето на противника, и средства, въз-
пиращи го да навлезе на територия-
та на страните членки. Това налага 
създаването на териториални звена 
на отбрана – изградени около изис-
кванията за огнева мощ и способ-
ност за оцеляване, които могат да 
работят в мрежова среда, но също 
така и да изпълняват независими и 
нетрадиционни отбранителни задачи 
за кратко време, до развръщането 
на основните групировки, съгласно 
съществуващите планове. Един от 
начините да се постигне това е пре-
осмисляне на въпроса за задължител-
на военна служба. Тъй като това е 
почти невъзможно, е необходимо да 
бъдат преразгледани методите, чрез 
които регионалните държави биха 
могли бързо да увеличат броя на вой-
ските на разположение.
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Страните членки на източния 
фланг на Алианса, респективно Бъл-
гария, трябва по-сериозно да раз-
гледат собствената си сигурност. 
Досега дебатът в страната ни в 
отговор на несигурността на изток 
се съсредоточаваше върху очакване-
то, че при необходимост НАТО ще 
се развърне в застрашената страна 
членка. Няма никакво съмнение, че 
присъствието на съюзническите вой-
ски в страните от Източна Европа 
трябва да бъде засилено. По най-раз-
лични политически и финансови при-
чини обаче очакването за постоянно 
разполагане на чужди войскови едини-
ци на територията на тези страни 
в повечето случаи е нереалистично 
и във всеки случай не представлява 
дългосрочно решение. Освен това та-
кова разполагане може да „приспи“ 
тези страни, разчитайки твърде 
много, че ще бъде основният възпи-
ращ фактор. Разходите за отбрана 
на страните трябва в най-кратко 
време да стигнат нива, позволяващи 
активно самоучастие в осигуряване-
то на сигурността на Алианса. 

Намаляването на парите за от-
брана изисква по-ефективно управле-
ние на средствата за отбрана. Опера-
тивният характер на възникващите 
заплахи, както се вижда от събития-
та в Украйна, налага планирането на 
отбраната да бъде по-добре коорди-
нирано с използването на всички ком-
поненти на държавната политика. 
Необходимо е такова синхронизиране 
на различните инструменти на поли-
тиката в областта на сигурността, 
позволяващо управление на средства-
та за отбрана в условия, вариращи 
от мир до класическа война – обхва-
щайки пропагандата и информацион-
ната война, службите за сигурност, 
киберотбраната, въоръжените сили и 
военнопромишления комплекс.

Новите реалности изискват и 
нови мерки в областта на образо-
ванието, свързано със сигурността 
и отбраната. Повече от всякога е 
изключително важно да се осигурят 
политиците с адекватни съвети по 
въпросите на националната сигур-
ност. Това изисква инвестиране не 

само в униформените кадри, работе-
щи в сектора за сигурност, но пора-
ди ангажиментите им и във всички 
области и сектори на националното 
управление и стопанство. Следова-
телно много е важно да се създадат 
мозъчни тръстове, които да участ-
ват в националните дебати за от-
бранителната политика, включител-
но по темата за приоритетите на 
разходите за отбрана. Необходимо 
е осигуряването на достатъчна фи-
нансова и експертна подкрепа за про-
веждане на ефективен парламента-
рен контрол на разпределението на 
ресурсите. Тези мерки са необходими, 
за да се осигури по-голям дял на граж-
данското участие във формирането 
на политиката за отбрана.

Дори най-широкообхватните мер-
ки, предприети от някои от държав-
ните ръководства в региона, ще бъ-
дат твърде ограничени, за да напра-
вят страните достатъчно способни 
за справяне с новите форми на запла-
ха за сигурността, които изискват 
навременна реакция и придобиване не 
просто на съвременни оръжия с опе-
ративна съвместимост, но и на та-
кива с мощен възпиращ ефект, вклю-
чително системи с възможности да 
бъдат носители на ядрени средства.

НАТО трябва да преразгледа по-
литиката си за ядрено възпиране. За 
страните от източния фланг на Али-
анса, като България, най-труден и 
почти невъзможен за решаване е въп-
росът с ядреното възпиране. Като 
се има предвид неяснотата на рус-
ката военна политика, включител-
но и заявената готовност за първа 
употреба на тактическите ядрени 
оръжия в конвенционален конфликт, 
се вижда, че съществува голям дисба-
ланс по отношение на броя на так-
тическите бойни глави между Русия 
и НАТО (приблизително 10:1). Имаме 
пълното основание да заключим, че 
съществуват пропуски в ядрената 
политика на НАТО за сдържане в 
региона. Този въпрос трябва да бъде 
спешно решен. Един от начините е 
да се сключи споразумение за ядрено 
споделяне със страните от Източна 
Европа и надграждане на притежава-
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ните от тях изтребители, което да 
им позволи да използват тактически 
ядрени средства. Друго ефективно 
политическо решение би било да се 
купят и оборудват морски носители 
с крилати ракети със сменяеми бой-
ни глави (каквато е практиката във 
Варшавския договор по времето на 
Студената война). 

Успешното справяне с новата за-
плаха за Алианса в лицето на Русия 
изисква незабавно спиране на фраг-
ментационните процеси в НАТО, 

разделящи страните по категории. 
Следва на страните от източния 
фланг да се погледне по-сериозно 
и като на пълноправни членове на 
Алианса, не само като на плацдарм 
и буфер, а и фактор в осигуряване-
то на неговата отбрана. От друга 
страна, ние не трябва да забравяме, 
че имаме национални интереси и те 
невинаги ще се вписват в общите 
съюзни интереси, което може да се 
окаже пагубно за сигурността на 
страната.

1 Weitz, R., O. Barabanov. Nuclear 
Fearsafter Ukrainian Crisis. Valdai Papers, 2 
October 2014.

2 Adam, K. The Nordic Dimension of the 
Ukrainian Crisis. Publishedon Thursday, 12 
June 2014.

3 Thompson, L. Four Ways the Ukraine 
Crisis Could Escalate to Use of Nuclear 
Weapons. Forbs Bisiness, APR 24, 2014. 

4  Techau, J. European Security after Ukraine. 
10 February, 2015, http://carnegieeurope.eu/
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Сигурността е универсална ка-
тегория, присъща както за не-
живата, така и за живата ма-

терия, които в своите различни фор-
ми се стремят да се самосъхранят и 
развиват устойчиво в средата на пре-
биваването си. Същевременно тези
форми на материята са подложени 
на рискове и заплахи, произтичащи 
както от средата, в която преби-
вават, така и от такива, които са 
вътрешноприсъщи за тях. За проти-
водействие на тези рискове и заплахи 
са налични или се формират целена-
сочено способности, които се изразя-
ват във възможността за самоадап-
тиране към средата или адаптиране 
на самата среда. Несъмнено човекът 
е една от формите на живата ма-
терия, с особени способности да се 
адаптира към заобикалящата го сре-
да, както и да я променя със своето 
присъствие, така че да контролира 
във висока степен рисковете и запла-
хите. По този начин си гарантира по-
висока степен на сигурност за устой-
чивото си развитие като биологичен 
вид, социален индивид и социални общ-
ности, в това число и под формата 
на държавни образувания.

Възприето е съвкупността от 
сигурността на отделната личност, 
на социалните групи и на държава-
та да се разглежда като национал-
на сигурност, която в съвременните 
демократични общества трябва да 
гарантира най-общо:

– законово допустимите интере-
си, права и свободи на личността;

– материалните и духовни ценнос-
ти и постижения на обществото и 
обществените групи;

– конституционния строй, суве-
ренитета и териториалната цялост 
на държавата.

Личността, обществените групи 
и държавата са едновременно обект 
(потребител) и субект (генератор) 
на националната сигурност, но во-
дещото място в тази триада е на 
държавата, доколкото една от ос-
новните цели на създаването и съ-
ществуването ù е да гарантира по-
вече сигурност на своите субекти 
в лицето на отделните личности и
обществени групи – най-вече по от-
ношение на заплахите от обкръжа-
ващата я външна среда. Наред с 
външната сигурност държавата га-
рантира също така определена въ-

 СИНЕРГЕТИЧНИ АСПЕКТИ 
НА ЕФИКАСНОСТТА НА СИСТЕМАТА 

ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Доктор Мариан Нинов

Marian Ninov. SYNERGETIC ASPECTS OF THE NATIONAL 
SECURITY SYSTEM’S EFFICACY

Abstract: Connotations of the concept of efficacy have been examined from the 
point of view of the National security system – NSS. For that purpose the author states 
reasons for application of the treatments of synergy. As a result, the role of NSS has been 
defined as a negative feedback of the social system, which it serves so that the so called 
„negative“ fluctuations be neutralized and let the „positive“ ones pass, and to contribute 
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трешна икономическа и политическа 
сигурност, която е легитимирана 
нормативно. Освен това държавата 
гарантира идеологически властта на 
определени личности и групи над ос-
таналите, които в това си властово 
качество проектират и реализират 
определени политики, в това чис-
ло на сигурност, често изхождайки 
преди всичко от своите интереси. 
Последното е основа за възникване 
на вътрешнодържавни обществени и 
личностни колизии, които поставят 
на значително изпитание вътрешна-
та сигурност на държавата.

За разкриване и противодействие 
на рисковете, заплахите и опасности-
те за външната и вътрешната сигур-
ност или съвкупно за националната си-
гурност държавата формира, разгръ-
ща, развива и трансформира система 
за национална сигурност (СНС), коя-
то се явява нейна естествена, вът-
решноприсъща социална подсистема.

В научните разработки по про-
блемите на националната сигурност, 
както и в основополагащи докумен-
ти неизменно се поставя изисква-
нето за ефективност и ефикасност 
на СНС. Поради влагането на разли-
чен, понякога даже противоположен 
смисъл на тези понятия,1,2,3,4,5 трябва 
да се отбележи, че под ефикасност 
може да се възприема значението на 
„способност за постигане на поста-
вената цел без оглед на използваните 
ресурси“.6 Такъв смисъл на понятие-
то ефикасност е в тъждественост и 
с така наречената „техническа ефек-
тивност“ на публичните организации 
(доколкото СНС е преди всичко пуб-
лична/обществена по своя характер). 
Техническата ефективност отразява 
степента на постигане на целите 
(стандартите) на организацията, без 
да се отчитат обуславящите ги раз-
ходи, за разлика от икономическата 
ефективност, която се обвързва и с 
финансовите резултати.7 В смисъла 
на изложеното в настоящата ста-
тия под ефикасност на една система 
като нейна основна характеристика 
ще се разбира възможността на сис-
темата да постига заложените пред 
нея цели, които произтичат от:

1. Интересите и потребностите 
на съдържащата/господстващата я 
архисистема.

2. Собствените ù интереси и по-
требности за самосъхраняване и раз-
витие.

Според възприетото в Републи-
ка България нормативно схващане 
за национална сигурност в Закона за 
държавна агенция „Национална сигур-
ност“,8 то цел на системата за на-
ционална сигурност би трябвало да 
бъде осигуряването на такова „ди-
намично състояние на обществото 
(архисистемата за СНС – бел. авт.), 
при което са защитени територи-
алната цялост, суверенитетът и 
конституционно установеният ред 
на страната, когато са гарантира-
ни демократичното функциониране 
на институциите, основните права 
и свободи на гражданите, устойчиво-
то икономическо развитие и благосъ-
стоянието на населението, както и 
когато страната успешно защитава 
националните си интереси и реали-
зира националните си приоритети“. 
Тази желана цел (goal, според класи-
фикацията на проф. Тилчо Иванов9) 
е по-скоро цел-идеал и е трудно (по-
точно невъзможно) да се оцени, че 
тя е постигната на 100%. Тази цел 
би могла да се декомпозира на подце-
ли или на цели-задачи, които са много 
по-конкретни, реалистично постижи-
ми и количествено измерими, така че 
в крайна сметка може да се достиг-
не до определена съпоставима оцен-
ка в каква степен СНС е постигнала 
основната си цел и в резултат да се 
определи нейната степен на ефикас-
ност. При такъв конкретен детер-
минизъм основателността на същ-
ността и степента на постигане на 
ефикасността на СНС (а и въобще 
на всяка друга подобна система) се 
провокира от високата степен от 
неопределеност на резултата пора-
ди естествения случаен характер на 
събитията и процесите, имащи от-
ношение към системата, но също и 
към нейните подсистеми и архисис-
темата ù.

Декомпозирането на целта-иде-
ал на СНС на цели-задачи, от една 
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страна, улеснява изследването на 
ефикасността, но от друга, както 
при всяка дискретизация, води до за-
губа на съществени характеристики 
на изучавания обект. Основният про-
блем е, че е възможно да се изпълнят 
всички цели-задачи, а да не се достиг-
не до удовлетворяващо постигане на 
целта-идеал. Всъщност в този слу-
чай ефикасността на системата би 
била подложена на своего рода систе-
мен подход на изследване, доколкото 
всяка от целите-задачи може да се 
привърже в голяма степен към една 
от съставляващите системата под-
системи, т.е. тя би се явявала цел-
идеал на тази подсистема. Последно-
то означава, че и тя не е на 100% 
постижима. За излизането от този 
омагьосан кръг на постоянно дости-
гане до цели-идеали би трябвало да се 
изостави дискретизирането на цел-
та-идеал на целите-задачи на подсис-
темите ù и да се приложи обекто-
вият подход към системата – т.е. 
да се изследва степента на постига-
не на нейната цел-идеал на изхода ù, 
което ще е резултат от съвместния 
ефект на постигането на отделните 
цели-идеали на нейните подсистеми. 
Отговор на такава постановка на 
задачата би могъл да се търси чрез 
прилагането на бързо развиващото 
се през последните десетилетия ин-
тердисциплинарно научно направ-
ление на синергетиката. От гледна 
точка на този подход СНС се явява 
сложна, отворена, нелинейна систе-
ма, тъй като:

– съдържа в себе си голям набор 
от подсистеми, които са обемиста 
конструкция от хора, социални общ-
ности, институции, социални вещи 
и обществени отношения, които 
са взаимносвързани, взаимнозависи-
ми и функционално родствени, така 
че образуват комплексна единна ця-
лост;10,11

– функционира във външна среда, 
с която е в непрекъснато взаимо-
действие на обмен на енергия, веще-
ство и информация;12,13

– СНС като резултат на обеди-
нението на подсистемите си не е 
прост сбор от тях, а нещо пове-

че, т.е. реализира се синергетичен 
ефект.14 Последното е резултат на 
това, че процесите в социалните 
системи не се подчиняват само на 
линейни зависимости (като причин-
но-следствената детерминираност), 
а в тях се наблюдава висока степен 
на непредсказуемост, изразяваща се в 
неочаквани и непредвидими развития, 
състояния и последствия.15

Сложните отворени нелинейни 
системи (СОНС) функционират в 
съответствие със закони, принципи 
и правила като:16,17,18

– закон за взаимната адаптация;
– закон за съответствие между 

структурата и стратегията;
– закон за постоянната тран-

сформация;
– закон за обединения на сложни 

системи;
– резултатът от еволюцията на 

сложната социална система е стаби-
лен атрактор, където тя остава до 
неговата дестабилизация и след това 
се насочва към нов атрактор;

– ако законите на изменение до-
пускат няколко равновероятни със-
тояния, то се реализира онова, на 
което съответства минимален ръст 
на ентропията на системата;

– възможни са само онези струк-
тури на СОНС, които са потенциал-
но заложени в средата;

– развитието на системата зави-
си не само от миналото ù, но и от 
бъдещето ù;

– ако управляващият желае да на-
сочи системата по път на развитие, 
незаложен в нея, той трябва да може 
да я промени така, че структурата 
ù да включи и този път като възмо-
жен;

– за да се обединят по-елементар-
ни структури в устойчива, сложна 
структура, са необходими съвмести-
мост на структурата и синхрониза-
ция в темповете на развитие;

– всяка сила, действаща във или 
върху сложната система, има източ-
ник: действието на силата върху по-
датливите на действието ù системи 
се предава чрез специфични структу-
ри, наричани мрежи;

– системите са подредени в йе-
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рархия: системите от по-високо ни-
во в йерархията влияят на поведе-
нието на съставящите я компонен-
ти от по-ниските нива на йерархия. 
Динамиката на поведение на подсис-
темите се синхронизира с много по-
бавната динамика на съдържащата 
ги система. 

Въпреки своята вече около 40-го-
дишна история синергетичното на-
правление в науката все още е в про-
цес на формиране на своя понятиен 
и категориен апарат. Това е една от 
причините за използването на голямо 
разнообразие от понятия, характер-
ни за най-различни области на знание-
то, произтичащо от трансдисципли-
нарния характер на синергетиката. 
При все това са налице и типично 
синергетични понятия, най-често из-
ползваните от които са: атрактор, 
бифуркация, флуктуации. Без да се 
претендира за изчерпателност, може 
да се даде следното преди всичко си-
нергетично съдържание (доколкото 
те имат и своето физикохимично 
или математическо такова) на тези 
три понятия, при това според раз-
лични автори:

1. Атрактор – едно от основни-
те понятия на синергетиката, кое-
то според професор Десев19 означава 
устойчиво състояние (структура) 
на дадена система, привличащо към 
себе си цялото множество от „тра-
ектории“ на системата в процеса 
на нейната динамика, определяни от 
различни начални условия. Атракто-
рът е бъдещо състояние на систе-
мата, което „привлича към себе си“ 
настоящето.20 Според едни от изяве-
ните руски представители на синер-
гетиката – Елена Князева и Сергей 
Курдюмов,21 атракторите са реални 
структури в открити нелинейни сис-
теми, към които са насочени про-
цесите на еволюция в тези среди в 
резултат на затихване на промеж-
дутъчните, преходните процеси. В 
хуманитаристиката като синоним 
на атрактор се употребява идеалът, 
характеризиращ се с мотивираща и 
привлекателна сила към себе си.

2. Бифуркация – в директен сми-
съл означава разделяне/раздвояване 

след определена точка, а в случай на 
разклоняване на повече от две, се 
използва терминът „полифуркация“. 
В синергетиката означава разклоня-
ване на траектории или пътища на 
развитие в процеса на еволюцията, 
което по отношение на динамични-
те системи се изразява в рязко изме-
нение на дългосрочното поведение на 
дадена система, когато стойност-
та на някоя константа се измени 
(флуктуира) и превиши определена 
критична стойност.22 Процесът на 
бифуркация при едни условия може 
да бъде катастрофален, а при дру-
ги – напълно управляем.23 Точката на 
разклоняване на възможни пътища в 
еволюцията на дадена система се на-
рича бифуркационна точка.

3. Флуктуации – случайни откло-
нения от посоката на процесите в 
еволюцията на системите. От флук-
туациите на микроравнище, водещи 
до изменения на мезо- и макроравни-
ще, зависи изборът на клона, по кой-
то започва движението на система-
та след точката на бифуркация.24,25

Синергетичният подход успешно 
се използва и прилага по отноше-
ние на описанието преди всичко на 
закономерностите на еволюционно-
то развитие на сложните социални 
системи, но също така дава обясне-
ние и на дееволюционните процеси. 
Според синергетиката всяка сложна, 
социална система еволюира през нео-
граничена последователност от про-
цеси на самоорганизация, като всеки 
последващ такъв процес води до по-
сложна подреденост и функциониране 
на системата. Самоорганизацията 
настъпва, след като системата в 
резултат на флуктуации, надхвърля-
щи прага ù на устойчивост, премине 
през така наречената бифуркацион-
на точка и избере път на самоор-
ганизация за достигане на някой от 
възможните атрактори. От такава 
гледна точка еволюционното разви-
тие на обществените системи може 
да се представи така, както е изо-
бразено на фигура 1.26 С други думи, 
системата се развива циклично и по-
стъпателно по алгоритъма: „криза – 
попадане в атрактор на устойчиво 
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ки вътрешни флуктуации в нейните 
подсистеми да доведат до необхо-
димост от реорганизация29, т.е. пе-
риодите между две самоорганизации 
при по-сложните състояния на сис-
темата са по-кратки, което означа-
ва, че продължителността на равно-
весните периоди намалява. Ако рав-
новесният период „n“ е с продължи-
телност Тn, а на равновесния период 
„n+1“ продължителността е Тn+1, 
то предното твърдение означава, че 
Тn>Тn+1. В този смисъл неравновес-
ните периоди на системата, съпро-
водени с етап на самоорганизация, 
стават все по-чести и заемащи по-
вече от времето на еволюция на сис-
темата. Това означава, че ролята на 
СНС като подсистема, имаща за цел 
да поддържа равновесното състоя-
ние на системата, нараства, т.е. тя 
трябва да се „справя“ с все по-чес-
тите флуктуации в подсистемите 

и ентропия Е, клоняща към 1. Това 
са състояния на системата, която 
като социална структура все още не 
е напълно оформена в съзнанието на 
отделен индивид или група индивиди, 
т.е. структурата на системата и 
отношенията между елементите ù 
все още са виртуални, а като възмо-
жен атрактор тя все още е в така 
нареченото „Небитие“ според схва-
щанията на проф. Н. Слатински.27 По-
явата на идеята за структурата на 
системата като виртуален модел на 
възможното може да се смята за ре-
зултат на възникнали, възникващи или 
очертаващи се социални отношения 
на противоречие или взаимодействие, 
която тази структура би могла да 
разреши или облекчи. С установява-
нето на тази социална структура в 
„Битието“28 започва нейният път на 
еволюция, състоящ се от поредица 
предварително непрогнозируеми и в 

състояние – достигане до следваща 
криза“, в резултат на която на мяс-
тото на старата система се появя-
ва нова с по-високо ниво на органи-
зираност. 

Допустимо е да се приеме, че в са-
мото начало, т.е. около (n-i)-то със-
тояние на социалната система, кога-
то i клони към n равновесното, то е 
близко до хаоса, с ниска организация 

този смисъл неограничени във време-
то като брой равновесни и неравно-
весни периоди (фиг. 2). Тези периоди са 
свързани помежду си с преходен етап 
(фаза) на самоорганизация, водещ до 
усложняване на системата и намаля-
ване на ентропията в нея.

С усложняване на възникналата 
система в хода на еволюцията ù все 
по-голяма става вероятността мал-

 
 

n

 

n + 1

Фиг. 1. Еволюцията като неограничена последователност 
от процеси на самоорганизация

Фиг. 2. Периодизация на еволюционния път на развитие
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на архисистемата на обществото, 
така че да не позволява те поотдел-
но или съвкупно да надхвърлят прага 
на устойчивост на архисистемата 
и да водят до зачестяване на ета-
пите на самоорганизация и по-често 
попадане в неравновесни състояния. 
В този смисъл СНС играе ролята на 
своеобразна отрицателна обратна 
връзка за архисистемата си по отно-
шение на нейните флуктуации.

Ако се предположи обаче, че СНС 
е на 100% ефикасна в ролята ù на не-
утрализатор на флуктуациите, то 
това означава да се спре напълно 
еволюцията на архисистемата, кое-
то аксиоматично не е възможно за 
СОНС. Последното означава, че СНС 
ще „пропуска“ или „допуска“ определе-
ни флуктуации. Това определя и нова 
роля и цел на СНС, а именно: да не 
„пропуска“ негативни флуктуации и 
да „допуска“ развитието на позитив-
ните.

Възниква обаче въпросът, кои са 
„позитивните“ и кои „негативните“ 
флуктуации. Тук би трябвало да се от-
вори скоба и отбележи, че социалните 
системи имат своите особености на 
еволюция, произтичащи: „1) от цели-
те на процесите, т.е. структурите 
атрактори; 2) от цялото, изхождайки 
от общите тенденции за разгръщане 
на процесите в цялостните системи 
(среди); 3) от идеала, желан от чове-
ка и съгласуван със собствените тен-
денции за развитие на процесите в 
средата“.30 Както отбелязва проф. В. 
Проданов, рефлексивността е основна 
отлика на сложните социални систе-
ми и тя означава, че човешкото „ми-
слене активно влияе върху събитията, 
в които ние участваме и за които 
мислим. Мисленето на участниците в 
социалната реалност е част от тази 
реалност.“31 Сходно е схващането на 
проф. Д. Димитров, според когото 
„съществен елемент е способността 
на социалните синергетични системи 
не само към саморегулиране и само-
обучение, както е при биологичните 
системи, но и за избор на поведение 
чрез активната промяна (синхронизи-
рана) на микро- и макросредата и по-
ведението на субективния фактор.“32

Способността на човешкото съз-
нание да проектира виртуални атрак-
тори, към които да се стреми в бъде-
щето, изхождайки от реалността на 
тенденциите, предоставя уникалната 
възможност на човешките социални 
системи да прогнозират или даже ин-
туитивно да предвидят възможните 
атрактори и да предприемат опит 
за насочване към някои от тях. Тук 
възниква третата подцел и роля на 
СНС: да допуска развитието на онези 
така наречени „позитивни“ флуктуа-
ции в структурата на архисистема-
та си, чието натрупване, в това чис-
ло и чрез позитивни обратни връзки, 
внася на практика неравновесие и ще 
повиши вероятността след бифурка-
ционната точка архисистемата да се 
окаже в предпочитания от общество-
то атрактор.

В крайна сметка може да се обоб-
щи, че целта на СНС е да осигурява 
такова динамично (равновесно или 
неравновесно) състояние на общест-
вената система, така че:

– да запазва равновесното състоя-
ние на архисистемата ù в рамките 
на естествено допустимия като 
продължителност равновесен период, 
при което неутрализира външните и 
вътрешните въздействия, действай-
ки като отрицателна обратна връз-
ка по отношение на флуктуациите, 
предизвиквани от тези въздействия;

– да допуска развитието на пози-
тивни флуктуации в различните под-
системи на обществената система;

– да съде  йства в неравновесните 
периоди на обществената система 
за попадането ù в предпочитания от 
обществото атрактор.

Преобладаваща част от СНС33,34 е 
институционализирана от легитим-
ната обществена власт в лицето на 
парламент и президент под формата 
на публични структури на централ-
ната и местната власт, като въоръ-
жени сили, полицейски сили, разузна-
вателни служби, правораздавателни 
структури, такива на гражданска 
защита и други подобни, които ра-
ботят според действащото законо-
дателство. Тази част на СНС като 
съвкупност от подсистеми е под-

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, 

С
ТР

А
ТЕ

ГИ
И

, 
Л

И
Д

Е
РС

ТВ
О



45

чинена и зависима като функции от 
ръководния компонент на обществе-
ната система, който ù задава стра-
тегическите хоризонти (атрактори) 
и определя оперативните ù цели-за-
дачи, както и формите и правилата 
за тактическото им изпълнение. 

Същевременно друга част от 
СНС (наречена примерно „неинсти-
туционална“) се самоорганизира вън 
и независимо от свързаните с леги-
тимната власт структури, като 
това са например различни форми на 
граждански сдружения, интелектуал-
но-научни кръгове, синдикални струк-
тури, несистемни политически орга-
низации, които по своя инициатива 
проектират визии, съответно и ат-
рактори на общественото развитие. 
Те сами по себе си може да са обект 
и субект на СНС:

• като обект, когато създават 
негативни според институционална-
та част на СНС флуктуации, тъй 
като техните атракторни проекции 
са силно различаващи се от тези на 
ръководния компонент;

• като субект, когато създават 
позитивни, според институционална-
та част флуктуации или съдействат 
за погасяване на външни за обществе-
ната система негативни флуктуации.

В идеалния случай институционал-
ната и неинституционалната част 
на СНС биха действали в синхрон. 
Възможен е обаче и асинхрон в про-
екциите на тези две части на СНС, 
т.е. те да имат различни виждания 
за предпочитания бъдещ атрактор 
на обществената система. В този 
случай бъдещият атрактор на об-
ществената система след бифурка-
ционната точка ще е резултат от 
изхода на противопоставяне на тези 
две части на СНС, т.е. той може да 
е единият или другият предпочитан 
атрактор, или междинен вариант 
между тях.

В контекста на тези разсъжде-
ния се очертават три варианта на 
съотношенията между институ-
ционалната и неинституционалната 
част на СНС:

1. Максимално ефикасна институ-
ционална част на СНС – резултатът 

е максимално контролиране на всички 
вътрешни и външни флуктуации, по-
следователни преходи в желаните от 
ръководния (властовия) компонент 
на архисистемата атрактори, което 
води до бързо нарастваща максимал-
на организираност на обществената 
система, т.е. до ентропия на систе-
мата, клоняща към 0. Последното на 
практика означава изчерпване на ево-
люционния път на развитие на тази 
обществена система и следващото 
естествено състояние е нейният ха-
отичен разпад до достигане на ен-
тропия, клоняща към 1.

2. Висока степен на влияние и въз-
действие на обществената система 
от неинституционалната част на 
СНС – това би означавало постоян-
ни и разнопосочни самоорганизации 
на системата, които биха я поддър-
жали в състояния на ниска органи-
зираност, близки по-скоро до хаоса, 
т.е. до ентропия, близка до 1.

3. Балансирано взаимодействие 
на двете части на СНС – това би 
осигурявало по-бавно развитие на об-
ществената система към нейната 
крайна точка на еволюционното ù 
развитие. Това „забавяне“ на еволю-
ционното развитие би могло да се 
търси на основата на устойчивия ба-
ланс на „внос“ на свободна ентропия 
(всъщност хаос, който е съзидаващ и 
конструктивен35), „преработката“ ù 
и „освобождаване“ от системата на 
преработена ентропия от собстве-
ните ù излишни структури. Според 
синергетичните схващания вносът 
и освобождаването на ентропия мо-
гат да са под формата на вещества, 
енергия или информация.36

Прилагането на синергетичните 
постановки е ефективно преди всич-
ко в условията на неравновесните 
периоди на сложните отворени сис-
теми. По време на равновесните пе-
риоди линейният детерминизъм от 
типа „причина – следствие“ с екстра-
полиране на бъдещите събития от 
досегашното развитие на система-
та е валиден. Напълно приложими са 
правилата, принципите и законите 
на Винеровата кибернетика за уп-
равление на системите. В неравно-
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весните периоди с последваща само-
организация синергетичният подход, 
отчитащ нелинейността и слабата 
прогнозируемост на бъдещия, атрак-
тор се явява по-точен и ефективен.37 
Всъщност синергетиката „включва“ 
в себе си кибернетиката, която е 
валидна само в определени периоди 
(равновесните) на еволюция на сис-
темата. Би могъл да се направи и из-
водът, че кибернетиката е приложи-
ма повече при „по-младите“ сложни, 
отворени системи, когато периоди-
те на равновесие са значително по-
дълги и превъзхождат многократно 
периодите на неравновесие. 

В заключение може да се оцени, че 
в условията на съвременното инфор-
мационно общество фактори като 
глобализацията, компресията на вре-
мето и пространството и рязкото 
ускоряване на социалните процеси38,39 
предпоставят прилагането на синер-
гетичните постановки в социални-
те науки като цяло и в частност по 
отношение на СНС. Основанието за 
това заключение е, че тези фактори 
по отношение на глобалното човеш-
ко общество водят до все по-голяма 

взаимозависимост между отделните 
му подсистеми – националните об-
ществени системи. В резултат на-
малява продължителността на рав-
новесните периоди на националните 
обществени системи и зачестяват 
неравновесните такива със силно из-
разена нелинейност. От гледна точ-
ка на устойчивото развитие на тези 
системи СНС би трябвало да функ-
ционира като отрицателна обратна 
връзка, „погасяваща“ флуктуациите
на обществената ù архисистема, 
като това функциониране не би тряб-
вало да се очаква да е на 100 % ефи-
касно. СНС не би трябвало да има за 
цел напълно да неутрализира всички 
вътрешни и външни рискове, а по-ско-
ро да ги управлява. Това би внасяло 
известна ентропия в обществената 
система, но пък така ще се осигури 
достатъчно дълъг устойчив еволю-
ционен път на развитие, който би га-
рантирал от своя страна в рамките 
на продължителността на човешкия 
живот допустимо възможните благо-
приятни условия за реализация на от-
делния индивид като основен елемент 
на обществената система. 
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Сигурността на всяка система, 
в това число и на системата за 
национална сигурност, е такова 

състояние, при което е гарантирано 
нейното нормално съществуване и 
надеждно са защитени жизненоваж-
ните интереси. Сигурността е спо-
собност на системата да се съхрани 
при промяна на средата и да функ-
ционира оптимално, т.е. с най-малък 
разход на ресурси да постига заложе-
ните цели. За да бъде гарантирана 
сигурността, системата трябва да 
бъде в устойчиво равновесие. 

Стратегическото управление на 
системата за национална сигурност 
(СНС) в Република България се осъ-
ществява от Народното събрание 
(НС), президента и Министерския съ-
вет (МС). Според Конституцията и 
законите на страната те са отговор-
ни за  формиране на държавната по-
литика за национална сигурност, оп-
ределяне на междинните приоритети 
и разпределение на ресурсите. Като 
стратегически органи на управление 
те извършват дейност, свързана с 
определяне на дългосрочните цели и 
задачи на СНС, в съответствие с въ-
трешните ù възможности, както и 

РАЗУЗНАВАТЕЛНА 
И КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМАТА 
ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Доктор Константин Казаков

Konstantin Kazakov. INTELLIGENCE 
AND COUNTERINTELLIGENCE INFORMATION 

IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

Abstract: The article considers important aspects of the information activities of the 
intelligence and counterintelligence services. The author presents a systematic approach 
to the organization of these services. The aim of the author is to create an effective 
management model for the national security system.

Key words: intelligence services, counterintelligence services, national security system.

поддържане на взаимоотношенията 
между нея и средата за сигурност, 
така че системата да е постоянно 
чувствителна и възприемчива към 
външните изисквания. 

Стратегическото ръководство 
на СНС е технология за градивна 
работа на нейните елементи за из-
пълнение на мисията и постигане на 
стратегическите цели. Дейността 
се извършва в условията на ресурсни 
ограничения, априорна неопределе-
ност и динамично променяща се въ-
трешна и външна среда. От критич-
но значение за постигане на страте-
гическите цели е създаването и под-
държането на способности за ранно 
предупреждение за рискове и заплахи 
за националната сигурност.

Всяка система при взаимодейст-
вието си с обкръжаващата среда вза-
имодейства с обекти, които имат 
противоположни на нейните инте-
реси, т.е. явяват се конкуренти. В 
създалото се конкурентно простран-
ство всяка от страните търси кон-
курентно предимство, за да постиг-
не своите цели, които са неприемли-
ви за другата страна.

Изложеното дотук може да бъде 
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приложено към националната сигур-
ност. Във връзка с нея всяка държа-
ва влиза в конкурентни отношения с 
лица, групи и организации, които, ако 
постигнат целите си, ще доведат до 
резултат, неприемлив за държавата. 
Такъв резултат, който ще затрудни 
или ще направи невъзможно изпълне-
нието на жизненоважните интереси 
на държавата, свързани с нейното 
съществуване, суверенитет, прос-
перитета на гражданите, техните 
права и свободи и т.н. Посочените 
лица, групи и организации, в качест-
вото си на конкуренти, се стремят 
по различни начини към създаване на 
конкурентно предимство.

В случай че открито заявят свои-
те цели и намерения, които са непри-
емливи за сигурността на държавата, 
те се превръщат в пряка идентифи-
цирана заплаха за националната сигур-
ност. В този случай държавата раз-
полага с добре разработен, явен и при-
емлив за обществото механизъм за 
противодействие. Включват се сили-
те за защита на националната сигур-
ност, като армия и полиция, включ-
ват се и всички видове власти, медии, 
неправителствени организации и дру-
ги обществени инициативи. Съвсем 
различно е, когато конкурентите на 
държавата по отношение на нейната 
национална сигурност не обявят пуб-
лично своите намерения и не извърш-
ват явно действията си за постигане 
на своите цели. Допълнително пред-
приемат мерки да прикриват истин-
ските си цели и действия с афишира-
не на приемливи и дори атрактивни 
за обществото цели, т.е. налице са 
една преднамерена скритост, конспи-
ративност и негласност, с които се 
извършват конкурентните дейности.

От гледна точка на конкурент-
ното предимство преднамереното 
скрито присъствие на конкурента 
му дава възможност за две много ва-
жни предимства пред държавата. На 
първо място, да придобива важна ин-
формация, чрез която да печели ин-
формационно предимство, и второ, 
да оказва въздействие върху държава-
та в желана от него посока. Сери-
озен е рискът, когато конкурентът 

придобива класифицирана (защитена) 
информация на държавата, защото 
това води до преки вреди за обще-
ството. Не бива да се подценява и 
придобиването на добре подбрана и 
структурирана информация, която 
позволява на конкурента да взема 
правилни решения и да изгражда свои 
позиции в конкурентното простран-
ство.

Въздействието за разлика от при-
добиването на разузнавателна инфор-
мация променя конкурентното прос-
транство. Състоянието на държава-
та след въздействието се различава 
от състоянието преди въздействие-
то. Когато става въпрос за оказва-
не на въздействие, най-голям ефект 
имат операции, свързани с промяна на 
общественото мнение, разпростране-
ние на слухове, използване на различ-
ни видове пропаганда, включване на 
дезинформация в информационните 
канали, влияние върху политическото 
поведение на ръководството на дър-
жавата, разколебаване и отказване на 
населението от смислени действия и 
тласкането му към парадоксални от 
гледна точка на собствения му ин-
терес прояви, въздействие върху об-
ществената психика, внушаване на 
страх и реакции на паника. При таки-
ва заплахи за националната сигурност 
уникалните инструменти на държава-
та, които могат да ù помогнат да 
се ориентира в конкурентното прос-
транство и да ù спечелят информа-
ционно превъзходство, са разузнава-
телните и контраразузнавателните 
служби (Р и КР). 

С други думи, противодействие на 
заплаха за националната сигурност, 
предизвикана от конкурент, ползващ 
преднамерено скрито присъствие, не 
може да бъде организирано със силите 
и средствата на армията и полици-
ята. Допълнителен фактор, затруд-
няващ противодействието и дори 
разкриването на самата заплаха, е, 
когато въздействието на конкурента 
е бавно и трудно доловимо, насочено 
към отложени във времето, отрица-
телни резултати за обществото и 
държавата. От една страна, бавните 
промени трудно се забелязват. От 
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друга страна, дори когато са доло-
вени признаци за такава промяна, но 
очакваните отрицателни резултати 
надхвърлят хоризонта на мандата на 
управленските структури в държава-
та, ръководителите или подценяват 
щетите, или се надяват, че когато 
те настъпят, ще бъдат грижа на ня-
кой друг. Това са видовете заплахи, 
които създават обективната необхо-
димост от изграждането и поддържа-
нето на служби за сигурност със спе-
циални правомощия за работа извън 
държавата – разузнаване, и за работа 
в държавата – контраразузнаване. 

За да се противопоставят на кон-
курентите, ползващи преднамерено 
скрито присъствие, службите тряб-
ва да имат законовото право да из-
ползват и развиват негласни способи, 
като работа с доброволни сътрудни-
ци, прилагане на специални разузна-
вателни средства (СРС) и др. За да 
могат да отговорят на предизвика-
телствата на бързо променящата 
се среда за сигурност и големия обем 
информация, службите за сигурност 
трябва да разполагат с необходимите 
информационни системи. Системи, 
които да им позволят да отчитат и 
нискоинтензивни промени с отложен 
във времето резултат. Динамиката 
на броя и вида на заплахите поставя  
изискването пред информационните 
системи за сливане на данни в разли-
чен вид и от различни източници.

Основната мисия на службите за 
сигурност е придобиване на информа-
ция, необходима за вземане на стра-
тегически решения. В рамките на ра-
зузнавателната общност всички дър-
жавни органи осъществяват инфор-
мационна и аналитична дейност за 
оценка на рисковете и заплахите за 
националната сигурност. След опре-
делянето на източниците на заплаха 
се планира и осъществява противо-
действие срещу тях.

Важна предпоставка за изпълне-
нието на такава мисия е прилагането 
на системен подход към организация-
та на службите за сигурност. В този 
подход организациите се интерпрети-
рат като динамични, сложни, неедно-
родни, непълно определени, активни, 

отворени, самообучаващи се, конку-
рентоспособни системи, съставени 
от взаимодействащи части, обедине-
ни от обща цел.

Основните части на всяка систе-
ма са: среда, вход, преобразувател, 
изход, обратна връзка (фиг. 1).

• Среда: външна и вътрешна (сре-
да за сигурност и работна среда).

• Вход: материя (суровини и мате-
риали, техника и технологии, финанси), 
енергия, информация, трудови ресурси.

• Трансформация: преобразуване 
на постъпващото на входа към из-
хода.

• Изход: продукти, услуги, състо-
яния.

• Обратна връзка: своевременна 
информация за вътрешно и външно 
адаптиране и за получаване на жела-
ните резултати.

Системата съществува, ако има 
вход, използват се нейните изходи и 
са поставени ограничаващи условия. 
Всяка нейна част е свързана с оста-
налите. Дейност в една част оказва 
въздействие върху останалите. Ако 
една част се изучава, това трябва да 
е в контекста на всички други части. 
Нито една част не може да работи 
изолирано и не може да се третира 
(разглежда), без да се отчита взаимо-
действието ù с останалите.

Всяка система съществува, за да 
удовлетвори някаква потребност. Тя 
ще продължи да се поддържа и разви-
ва, докато има заслужаваща си мисия 
и цел; търсене на нейните резултати 
(продукти/услуги); достъп до ресур-
си; ефективна обработка на ресурси 
и информация; своевременна обратна 
връзка; желани резултати. Ако реали-
зира своите функции добре, ще е раз-
виваща се система, а ако не – тя ста-
ва неефективна въпреки вътрешната 
си ефикасност. Всяка система трябва 
да произвежда желаните резултати. 
В противен случай ще е в застой и 
евентуално ще загине.

Успешните многогодишни из-
следвания и приложения са дали въз-
можност да се формират базовите 
принципи на общата теория на сис-
темите, които днес се смятат за 
класически, като синергизъм, гъвка-
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вост, условност, ефикасност и ефек-
тивност. Възприемането на тези 
принципи дава възможност да се екс-
плоатират предимствата на прило-
жението на системния подход, кой-
то помага да се прави разлика между 
признаците и причините за пробле-
мите; да се открият източниците 
на проблемите; да се узнае коя част 
на организацията затруднява изпъл-
нението на задачите; да се координи-
ра изпълнението с точните звена; да 
се влагат усилията там, където са 
по-значими; да се реализират плано-

вете на организацията; да се използ-
ват добре времето и ресурсите; да се
запази качеството и търсенето на 
продуктите/услугите.

Ето как такъв системен подход 
може да бъде приложен към разузна-
вателните и контраразузнавателните 
служби: те съществуват, за да удо-
влетворят необходимостта на българ-
ското общество от сигурност. Миси-
ята им е да гарантират сигурността 
на всеки български гражданин, на об-
ществото и държавата като цяло. На 
фигура 2 е представена организацията 

Фиг. 1. Социалната организация като система
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Фиг. 2. Организация на разузнавателните 
и контраразузнавателните служби като система
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на разузнавателните и контраразузна-
вателните служби като система. Ос-
новният продукт на системата е ин-
формация, която позволява генериране 
на сигурност чрез активни действия. 
Услугата, която се извършва, е инфор-
миране на потребителите (съобразно 
законите) с цел снижаване на неопре-
делеността и риска при вземане на 
управленски решения. Когато бъдат 
постигнати целите на потребители-
те, свързани с постигане на жизнено-
важните национални интереси на Бъл-
гария, може да се смята, че разузна-
вателните и контраразузнавателните 
служби са изпълнили своите функции 
и работата им може да се определи 
като ефективна.  

Портфейлът от услуги на систе-
мата от разузнавателни и контрара-
зузнавателни служби се формира от 
следните видове заявки (задачи):

1. Типови заявки:
1.1. Заявки, произтичащи от стра-

тегически, концептуални документи 
и международни договори, приети 
от НС и МС. Като такива могат 
да бъдат посочени Стратегията за 
национална сигурност на Република 
България, Стратегията за противо-
действие на изпирането на пари в Ре-
публика България, за противодействие 
на корупцията и др. Основните по-
ети ангажименти към междуна-
родната сигурност са свързани с 
членството на България в ЕС и 
НАТО.

1.2. Заявки, основани на периодич-
ните задачи, поставяни на разузнава-
телните и контраразузнавателните 
служби от основните потребители 
(МС, НС и президента). Такива за-
дачи се формулират от потребите-
лите на базата на техните годишни 
приоритети.

1.3. Заявки, произтичащи от из-
вършвания собствен анализ на среда-
та за сигурност. Този анализ е част 
от годишния доклад за дейността на 
разузнавателните и контраразузна-
вателните служби, който се внася 
чрез Министерския съвет в Народно-
то събрание за приемане с решение.

2. Уникални заявки:
2.1. Заявки от потребителите (НС, 

МС и президента), предизвикани от 
непредвидени обстоятелства.

2.2. Заявки, породени от форс-
мажорни обстоятелства, довели до 
критични промени в средата за си-
гурност.

2.3. Заявки, представляващи акто-
ве на други институции.

От рационална гледна точка дос-
тъпът до ресурси е неразривно свър-
зан с отношението между финансо-
вото осигуряване дейността на Р 
и КР служби (бюджета) и постиг-
натите резултати като добавена 
стойност за потребителите. За да 
бъде разкрита същността на такова 
отношение, всяка разузнавателна и 
контраразузнавателна служба може 
да бъде разгледана като социална ор-
ганизация. В разузнавателната и кон-
траразузнавателната дейност като 
във всяка друга социална дейност 
ясно трябва да се определят заинте-
ресуваните страни, като акционери, 
доставящи продукта или услугата, 
и потребители. За националната 
сигурност собственик (акционер) 
и потребител на разузнавателен и 
контраразузнавателен процес е об-
ществото, като в непосредствена-
та дейност то се представлява от 
НС и изпълнителната власт. За да се 
илюстрират връзките между заин-
тересованите страни и метриката 
за оценяване на резултатите от ра-
зузнавателната дейност, трябва да 
се изяснят основната база, на която 
се основават тези дейности, верига-
та на целите и стойностната вери-
га. Основната база на разузнаването 
и контраразузнаването са конститу-
цията и законите на страната.

Веригата на целите представля-
ва причинно-следствената верига, 
която определя съществуването на 
разузнавателния процес. Крайната 
цел е защитата на националната си-
гурност. Тя се постига чрез придоби-
ването на информационно превъзход-
ство от страна на собствениците 
и ползвателите на разузнавателни 
продукти и услуги. За да бъде постиг-
нато такова превъзходство, разузна-
вателните и контраразузнавателни-
те служби в качеството си на из-
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вършители на информационни услуги 
трябва да постигнат единство на 
усилията, увеличаване на възмож-
ностите на ресурсите и доставка на 
разузнавателна информация, позволя-
ваща постигане на превъзходство.

Стойностната верига представля-
ва стойностите, чрез постигането 
на които може да бъде измерен ус-
пехът на начинанието. Най-важната 
и висша стойност за обществото е 
правото на свобода, регламентирано 
в Конституцията. Стойността за 
собствениците на процеса е пости-
гането на единството на сигурност, 
конкурентно превъзходство и цена. 
По отношение на изпълнителите на 
разузнавателния и контраразузнава-
телния процес могат да бъдат фор-
мулирани следните стойности: пла-
нирана цена за изпълнението; съвмес-
тимост; способност за оцеляване; на-
деждни способности; оперативност; 
поддържане на градивност и рента-
билност; уязвимост; гъвкавост и т.н. 

Измерванията представляват спе-
цифични метрики, чрез които стой-
ностите могат да бъдат представе-
ни количествено и да бъдат артику-
лирани между заинтересуваните стра-
ни. Чрез ползване на такива метрики 
стойността на разузнавателния про-
дукт може да бъде пресметната.

Процесите, които осигуряват про-
дуктите и услугите на разузнава-
телната дейност, могат да бъдат 
изобразени в циклична форма с пет 
различни фази (фиг. 3). Накратко то-
зи цикъл започва с необходимостта 
от знание за вземане на решения от 
потребителите и завършва с доста-
вянето на това знание. При необхо-
димост цикълът трябва да работи 
и при спешни искания по време на 
криза. 

1. Планиране и насочване. Проце-
сът започва като дефиниране на по-
литиката и вземащите решения в ус-
ловията на високо ниво на неопреде-
леност на изискваното знание за пра-

Фиг. 3. Процеси, които осигуряват продуктите и услугите 
на разузнавателната дейност
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вене на политика, стратегия или опе-
ративни решения. Въпросите се фор-
мулират в информационни изисквания. 
Изискваната информация се използва 
за изработване на план за събиране, 
където детайлите на всеки елемент 
от плана изискват определяне на цели 
(хора, места и др.), от които инфор-
мацията може да бъде получена.

2. Събиране. След плана се поста-
вят задачи на източниците на ин-
формация (човешки и технически) 
да събират сурова информация. Из-
ползват се открити и закрити из-
точници. Източниците и методите, 
които се използват, са най-крехките 
и най-добре пазените елементи във 
всички процеси.

3. Обработване. Събраната инфор-
мация се обработва (машинно, пре-
вод и др.), систематизира се и се ор-
ганизира в база данни.

4. Анализ на всички източници. Ор-
ганизираната в база данни информа-
ция се обработва чрез аналитични 
методи и оценки, като се използват 
всички източници в опит да се отго-
вори изчерпателно на въпросите на 

заявителя. Темите или обектите на 
проучване са моделирани и се форму-
лират искания за допълнителна ин-
формация.

5. Разпространяване. Обработена-
та и анализирана информация се раз-
пространява до потребителите в раз-
лични формати. Тактическите и стра-
тегическите разузнавателни докла-
ди се делят на три категории: на-
сочени към обяснение на минали съ-
бития, описание на настоящи съби-
тия и анализи с фокус към бъдещето 
(прогнози и предупреждения).

Описаният цикъл осигурява отго-
ворите на поставените от потреби-
телите въпроси. От критично значе-
ние за качеството на процеса е близ-
ката връзка на доставчика на разуз-
навателния продукт и потребителя. 

В заключение, представеният сис-
темен подход за организиране на дей-
ността на разузнавателните и кон-
траразузнавателните служби може 
да се използва при периодичните об-
съждания, целящи оптимизиране на 
системата за национална сигурност 
на Република България.
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В цялата конструкция на нацио-
налната сигурност особено мяс-
то принадлежи на икономиче-

ската сигурност. Опитът показва, че 
само високото равнище на икономи-
ческа сигурност може да служи като 
гарант на суверенитета и независи-
мостта на всяка страна, като гарант 
за нейното стабилно и устойчиво со-
циално-икономическо развитие. В този 
смисъл икономическата сигурност на 
националното стопанство е важен 
съставен компонент на комплексната 
сигурност и заедно с политическата 
и военната сигурност тя създава ос-
новата, върху която се изграждат и 
останалите пластове на сигурността. 
Тезата, която ние защитаваме, е, че 
икономическата сигурност е основа 
не само на националната сигурност, 
а и на останалите елементи, които 
изграждат нейната структура. В за-
щита на тази позиция са обективни-
те факти от световното развитие, 
както и открояващите се икономи-
чески акценти в новата Стратегия 
за национална сигурност на САЩ от 
февруари 2015 г.1 В преамбюла ù се каз-
ва: „Укрепването на икономическата 
мощ на Америка е в основата на на-
шата национална сигурност и е важен 

 ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
В СТРАТЕГИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА 

СИГУРНОСТ НА САЩ (2015 г.)
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of each country, that economic security is based not only on national security, and other 
elements that make up its structure. In defense of this position are the objective facts of 
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източник на нашето влияние в чуж-
бина.“

Стремително развиващата се гло-
бална икономическа криза се превърна 
в приоритетно предизвикателство 
пред политическите сили, които дой-
доха на власт в САЩ през ноември 
2008 г. Кризисното състояние на ико-
номиката беше определено като пър-
востепенна заплаха за националната 
сигурност на страната, а нейното 
бързо преодоляване се превърна в ос-
новна задача на администрацията на 
президента Барак Обама.

Такава ситуация, когато икономи-
ката се разглежда като първостепе-
нен фактор за националната сигур-
ност, има само два пъти в най-но-
вата история на САЩ. Когато на 6 
март 1933 г. – два дни след встъпва-
нето си в длъжност, президентът 
Франклин Делано Рузвелт с указ обя-
вява извънредно положение по повод 
на ситуацията с продължаващата 
дълбока икономическа криза. И през 
1971 г., когато на 15 август кризата 
в платежния баланс на САЩ принуж-
дава президента Ричард Никсън да 
отмени обмяната на злато срещу 
доларите, предявявани за изплащане 
от чужди държави, и в същото вре-
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ме да въведе извънредно положение. 
Тези актове запазват юридическата 
си сила до края на август 1976 г., ко-
гато в Съединените щати е прието 
специално законодателство, урежда-
що процедурата за прилагане на из-
вънредното положение от страна на 
Белия дом, чиято неразделна част 
е и премахването на извънредното 
положение, наложено от Рузвелт и 
Никсън.

По същите причини настъпилата 
през 2009 г. криза в икономиката в 
действителност бе обявена като ос-
новна заплаха за Америка и поради 
това, колко бързо и ефективно прези-
дентът и неговият екип се справеха 
с нея зависеше не само благосъстоя-
нието на страната и на глобалната 
икономика, но също така и полити-
ческата стабилност на кабинета 
на Обама. Откривайки слушанията 
в Сената на 25 март 2009 г., тога-
вашният председател на Комитета 
по международни отношения и дне-
шен държавен секретар Джон Кери 
започва своето изявление с думите: 
„Неотдавна Денис Блеър – дирек-
тор на Националното разузнаване, 
в реч пред Конгреса на САЩ заяви, 
че „най-главният и наболял проблем 
за националната сигурност на САЩ 
е глобалната икономическа криза и 
нейните възможни геополитически 
последствия“. Това изявление е пора-
зително в светлината на постоянни-
те рискове, пред които са изправени 
САЩ и които произтичат от те-
роризма, двете войни, които водят, 
внедряването на програмата за съз-
даване на ядрено оръжие в Иран и в 
други страни. Блеър ни предупреди, че 
„факторът време е може би основна-
та ни заплаха. Колкото по-далеч от 
нас е дългоочакваното икономическо 
възстановяване, толкова по-голяма 
е вероятността от сериозни щети 
върху стратегическите интереси на 
САЩ.“2

В действителност понастоящем 
във фокуса на глобалния икономически 
дебат стои въпросът, свързан с бъ-
дещето на досегашния икономически 
модел, който се асоциираше с бързо 
растящата американска икономика и 

беше образец за страните в преход и 
за развиващите се икономики. Това е 
така, защото епицентърът на кри-
зата стана самата основа на съвре-
менната икономическа система, ней-
ният двигател – финансите. Както 
отбелязва Нобеловият лауреат по 
икономика за 2008 г. Пол Кругман, 
ние преминахме от икономика, в коя-
то отначало 4%, после 8% от БВП 
идваха от сферата на финансите, 
а след това – все повече и повече, 
така че по време на пика финансови-
ят сектор произвеждаше 41% от пе-
чалбата. И няма причина да мислим, 
че в резултат на това в света се 
е появило нещо реално. Финансовият 
сектор набъбна и заедно с това уве-
личи политическото си влияние. Това 
на практика е изчерпателното опи-
сание на икономическия модел, който 
потопи глобалната икономика в без-
дната на опустошителната криза. 
На свой ред това постави на дневен 
ред необходимостта от реформа в 
системата за национална сигурност, 
създадена след края на Втората 
световна война, която вече не е в 
състояние да отговори на съвремен-
ните предизвикателства. Необходи-
мостта от нови подходи към нацио-
налната сигурност, необходимостта 
да се разработи нов модел на стра-
тегическо мислене с ясна визия за це-
лите и задачите в тази област днес 
са в конкурентен сблъсък с усилията 
на управляващите, насочени към раз-
работване и осъществяване на ико-
номическите реформи.

Затова трябва да отчетем, че 
в съвременните условия интензив-
но протича процес, при който це-
лият обществен живот се поставя 
на икономическа основа и има ико-
номически измерения, известен като 
„икономизация на политиката“. Във 
вътрешен план това означава пости-
гане на целите и решаване на поли-
тическите задачи с икономически 
методи; преместване на вектора на 
стратегическото развитие от поли-
тическите, идеологическите и други 
средства към икономическите. Ад-
министрацията на САЩ придава на 
икономическата сигурност особено 
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значение. Шестдесет години след на-
чалото на „новия курс“ на Франклин 
Делано Рузвелт, Бил Клинтън създа-
де Национален икономически съвет, 
чиято главна функция се свежда до 
разработване и провеждане на систе-
ма от мерки за поддържане на на-
ционалната икономическа сигурност. 
Гарантирането на икономическата 
сигурност на страната се откроява 
като червена нишка във всеки еже-
годен икономически доклад на пре-
зидента на САЩ. И не е случайно, 
че именно американският президент 
Клинтън „определи икономическата 
сигурност на САЩ като приоритет-
на стратегическа задача“.3 По отно-
шение на външната среда икономи-
зацията на политиката се изразява 
в приоритет на геоикономическите 
интереси над геополитическите и 
геостратегическите, т.е. икономиче-
ската власт диктува свои правила на 
играта, геополитиката ги оправдава, 
а военната компонента ги защитава.

През февруари 2015 г. президен-
тът на САЩ Барак Обама предста-
ви пред Конгреса новата Стратегия 
за национална сигурност на стра-
ната. Той е вторият (и последен) 
официален задължителен документ, 
отразяващ стратегическото виж-
дане на сегашната демократическа 
администрация за съвременния све-
товен ред и ролята на САЩ в него. 
Настоящата стратегия не е изця-
ло нов документ, тя е резултат на 
приемственост и е изградена вър-
ху концепцията, формулирана през 
2010 г., чиито ключови моменти не 
са претърпели значителни промени. 
Успехите на демократическото пра-
вителство са представени като век-
тор за по-нататъшното развитие 
на страната, в резултат на което е 
налице по-скоро адаптация на първа-
та стратегия на Обама от 2010 г. по 
отношение на променящата се меж-
дународна обстановка, отколкото 
нова стратегическа визия. Това беше 
идеята за национално обновление и 
връщането на глобалното лидерство 
на САЩ посредством изграждане на 
основите на американската мощ и 
глобално влияние. Така Обама поло-

жи в основите на Стратегията за 
национална сигурност всички основни 
социални приоритети на своето пре-
зидентство – силна икономика, дос-
тъпно образование и здравеопазване, 
енергийна сигурност, иновации. 

В Стратегията от 2015 г. идеята 
за вътрешната сила като основа на 
глобалното влияние е напълно запа-
зена и въпреки че в тази стратегия 
почти отсъства концептуална част, 
всички раздели са посветени на спе-
цифични аспекти от концепцията, 
формулирана преди пет години. Фо-
кусът на сегашната стратегия се за-
пазва и той е американското глобал-
но лидерство, въпреки че днес става 
дума за реализирано лидерство за 
разлика от Стратегияга от 2010 г.,
когато се говореше за планирано ли-
дерство. Тук американското лидер-
ство е представено като основа на 
глобалната стабилност и сигурност. 
Тази стратегия вече не съдържа въ-
проса, да бъде или не САЩ свето-
вен лидер, тя е визия за това, как 
това лидерство се реализира сега и 
как ще се реализира в бъдещето. Са-
мата стратегия за реализацията на 
лидерството е напълно пренесена от 
концепцията от 2010 г., като се ос-
новава на силна военна мощ, силна 
икономика, умела дипломация и уни-
версални ценности, за чиято ефек-
тивност е показателен примерът на 
самите Съединени щати. 

Новата стратегия включва и ори-
ентация на страната към съвмест-
ни действия чрез партньорства, ко-
алиции и международни организации. 
САЩ продължават да си запазват 
правото да предприемат едностран-
ни военни действия, но само в слу-
чай на непосредствена заплаха за на-
ционалната сигурност. Освен това 
трябва да отбележим, че списъкът с 
главните заплахи към националната 
сигурност като цяло не е променен: 
ядреното оръжие, климатичните 
промени, пандемията, а на мястото 
на тероризма, който през 2010 г. е 
основна заплаха, е въведено по-широ-
кото понятие екстремизъм. В съот-
ветствие със заплахите се запазват 
и основните направления в междуна-
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родната дейност на САЩ: укрепване 
на режима за неразпространение на 
ядрените оръжия и за намаляване на 
ядрените арсенали; борбата срещу 
бедността, неравенството, корупци-
ята, слабостта на държавата като 
инструмент за предотвратяване на 
екстремизма; предотвратяване на 
изменението на климата и на смър-
тоносните инфекции; разпростране-
нието на демокрацията като ключов 
инструмент за гарантиране на ста-
билността и сигурността в света.

Закономерно в Стратегията за 
национална сигурност е отделено 
значимо място на икономическата 
компонента на националната си-
гурност. Още във въведението се 
подчертава, че сред непреходните 
национални интереси на страната 
е „силна, иновативна и развиваща се 
американска икономика, действаща 
в една отворена, международна ико-
номическа система, която допринася 
за създаването на благоприятни въз-
можности и просперитет.“4

Отчитайки историческите прео-
бразувания в световен мащаб, както 
и желанието на Америка да влияе 
върху тяхната траектория при за-
пазване на лидерските си позиции в 
дългосрочна перспектива, в Страте-
гията се посочва, че състоянието на 
сигурността е значително повлияно 
от „нарастващата взаимозависи-
мост на световната икономика и ви-
соките темпове на технологичните 
промени, които свързват хора, орга-
низации и държави по безпрецедентен 
начин. Това създава възможности и 
стимули за нови форми на сътрудни-
чество в областта на създаването 
на динамични системи за сигурност, 
разширяване на международната 
търговия и инвестиции и трансфор-
миране на глобалните комуникации. 
Но това създава и общи уязвимости, 
доколкото взаимносвързаните систе-
ми и области не са защитени от за-
плахите, породени от климатичните 
промени, злонамерените кибератаки, 
пандемиите, тероризма и трансгра-
ничната престъпност.“5

Не са пропуснати и промените, 
настъпили в световния енергиен па-

зар. Особено внимание е отделено 
на енергийната сигурност както на 
САЩ, така  и на света като цяло. 
Отбелязано е, че понастоящем САЩ 
са световен лидер по добив на нефт 
и газ, както и фактът, че зависи-
мостта им от експорт на нефт е 
достигнала най-ниското си равнище 
за последните 20 години и продължа-
ва да намалява, което позволява да 
се гарантира предлагането на пазара 
по цени, благоприятстващи икономи-
ческия растеж. Същевременно се под-
чертава, че „проблемите в областта 
на енергийната сигурност се задълбо-
чават заради зависимостта на Евро-
па от руския газ и поради готовност-
та на Русия да използва енергийните 
си ресурси за своите политически 
цели“6, затова очакванията са за по-
нататъшно разширяване на участие-
то на енергийните пазари с цел ди-
версификация на енергийните ресурси.

Можем да твърдим, че икономиче-
ските въпроси, стоящи в основата на 
националната сигурност, са особено 
силно представени в част III „Бла-
госъстояние“, в която на основата 
на направената оценка на американ-
ската икономика като най-мощната, 
най-откритата и най-новаторската 
в света се застъпва идеята, че за да 
се съхрани устойчивото лидерство, е 
необходимо да се формират контури-
те на новия икономически ред, който 
и занапред да отразява американски-
те интереси и ценности. Като от-
делно направление за реализация на 
американското лидерство се смятат 
разширяването и засилването на вли-
янието на Америка върху световната 
икономическа и финансова система. 
Силната икономика е наречена ключ 
към международно влияние. Подчерта-
ва се, че Съединените щати ще про-
дължат да работят с други страни в 
рамките на международните финан-
сови организации, за да се гарантира 
стабилността на световната финан-
сова система и да се укрепи нейната 
архитектура, включително рефор-
мата на ключови институции като 
Международния валутен фонд (МВФ) 
и Световната банка. Специално мяс-
то принадлежи на отделно направле-
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ние в укрепването на икономическо-
то глобално лидерство, наречено на-
сърчаване на системата за търговски 
споразумения, в което Обама вижда 
едно от постиженията на своето 
президентство. „За да отговорим на 
това предизвикателство, ние тряб-
ва да мислим стратегически, когато 
използваме своите икономически пре-
димства, за да установим нови прави-
ла, да укрепим нашите партньорства 
и да насърчим приобщаващото разви-
тие.“7

Според социолога Зигмунт Бауман 
„никой не „прави“ глобализацията, тя 
просто се случва. Всички наистина 
глобализирани сили днес имат едно 
общо: те не уважават по никакъв 
начин местните закони, обичаи, ред. 
Те пътуват, ако не им харесва, къ-
дето са, пресичат граници, местят 
се лесно. Това са финансовите капи-
тали, инвестиционните капитали, 
търговията, тероризмът, мафията, 
трафикът на оръжие, наркотрафи-
кът. Тези сили не работят заедно, но 
всички те не се съобразяват с мест-
ното. А онези, които биха могли да 
регулират тези сили, не са глобални. 
Нямаме глобален парламент или гло-
бално правителство, или върховен 
съд.“8 По този повод в Стратегията 
за национална сигурност се застъпва 
схващането, че посредством своята 
търговска и инвестиционна политика 
САЩ ще моделират глобализацията 
така, че да работи за американските 
работници. Американската икономи-
ка е определенана като двигател на 
икономическия растеж и източник на 
стабилност за международната сис-
тема. Освен като „ключова мярка за 
власт и влияние тя осигурява нашата 
военна мощ и дипломатическо влия-
ние. Силната икономика в съчетание 
със забележимо американско присъст-
вие в световната финансова система 
създава благоприятни възможности 
за укрепване на нашата сигурност.“9

Ето защо гарантирането на ико-
номическата сигурност в междунаро-
ден план е проблем, който стои за 
разрешаване и пред Япония, и в ев-
ропейските страни, и в новите ин-
дустриални държави от Югоизточна 

Азия, и в Китай, и в бившите репу-
блики на СССР, както и в Америка. 
Макар идеологическите разногласия 
да съществуват, пазарните основи на 
стопанството стават повсеместни. 
Икономическите интереси на държа-
вите постепенно излизат на преден 
план в международните отношения. 
Именно икономическите фактори все
по-често в съвременните условия 
предопределят политиката на дър-
жавите, тяхното поведение и взаи-
моотношения. На световния пазар 
престижът на всяка държава до го-
ляма степен се определя от нейната 
конкурентоспособност, която е пря-
ко свързана с националната икономи-
ческа сигурност. 

В книгата си „Войни за ресурси“ 
Майкъл Клер пише: „Съединените ща-
ти не са единствената държава, коя-
то след края на Студената война 
придава такова голямо стратегиче-
ско значение на въпросите, свързани 
с икономиката. След 1990 г. прави-
телствата на почти всички по-силни 
държави възприеха подобна политика. 
Макар че тя е различна за отделните 
държави, може да се каже, че край-
ният резултат от техните усилия е 
една икономизация на международна-
та политика за сигурност.“10 Следова-
телно съвременният свят е предраз-
положен към господството на иконо-
мическото пространство и по всички 
признаци може да се съди, че тенден-
цията е силна, устойчива и задълго ще 
се превърне в основна парадигма на 
развитието през ХХІ век. 

В съвременния глобализиран свят 
връзката на националната икономи-
ка с националната и международната 
сигурност и способността на иконо-
мическата система да дестабилизира 
в една или друга форма детайлно из-
гражданата в продължение на много 
години инфраструктура за сигурност 
са очевидни – подобни сложни и мно-
гокомпонентни системи винаги имат 
точка на уязвимост. Но поставяне-
то на въпроса за националната си-
гурност на всяка една държава като 
следствие от нейното икономическо 
състояние с такава категоричност, 
при това на най-високо държавно 
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равнище, показва, че САЩ действи-
телно критично преосмислят господ-
стващите парадигми за развитието 
на страната и поставят с цялата 

му значимост въпроса за перспекти-
вите пред националната стопанска 
система в основата на своята сис-
тема за национална сигурност. 

1 National security strategy // The White 
House. Homepage. https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/2015_national_security_
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КАМПАНИИ И ОПЕРАЦИИ

Успехът на бойните действия 
до голяма степен зависи от 
правилната оценка на проти-

востоящите страни. Да се попречи 
на противостоящите сили да водят 
своето разузнаване или максимално да 
се затруднят в получаването на раз-
узнавателни данни за реалното разпо-
ложение на формированията, техни-
те действия и намерения, е една от 
най-важните задачи на съвременния 
бой, за чието решаване съществено 
значение има заблудата на противос-
тоящите сили. Едни от основните 
форми на заблудата са скриване и 
имитация.

Развитието на технологиите води 
до новости и във военната област за 
въвеждане на противостоящите сили 
в заблуждение. Изследователите са ус-
тановили, че в продължение на мили-
они години природата и животински-
ят свят създават и развиват начини 
за скриване, докато хората са относи-
телно новаци в това изкуство. Маски-
ровката на бойната, транспортната 
и спомагателната техника с цел сли-
ването им с околната среда започва да 
се използва на практика преди повече 

ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА 
НА ВОЕННАТА ЗАБЛУДА

Калин Градев

Kalin Gradev. INNOVATIONS IN SCOPE 
OF MILITARY DECEPTION

Abstract: Military deception is part of human existing. It is piece of military conflicts 
and it is materialize in different periods of time in battle, engagements and war, from 
famous and not so popular military leaders and commanders. Some of researches show 
that in the history there are many examples that different elements of deception used in 
battles vastly increase the chance of success. Development of technologies and many other 
factors are in the core of question: Is the military deception will be applicable and will be 
used in the future?

Key words: military deception, innovations, hiding the military vehicles.

от век, но през последните десетиле-
тия се развива с невероятни темпове.

През Втората световна война на 
тези форми започва да се обръща мно-
го по-голямо внимание както в так-
тически, така и в оперативен план. 
Формированията, които ги прилагат 
умело, постигат морално и матери-
ално превъзходство, а действията им 
са внезапни, неочаквани и в резултат 
на това успешни, което позволява да 
се спечели боят с по-малко усилия. 
Похвати за заблуда и маскировка по 
време на Втората световна война 
са използвани успешно от съюзници-
те. Във Великобритания например за
нуждите на армията се привлича Джас-
пър Маскилейн, известен английски 
илюзионист, ангажиран от правител-
ството за осъществяване на едни от 
най-мащабните проекти, свързани с 
военната заблуда през тази война. 

С група от архитекти, дизайнери, 
строители и художници той успява да 
създаде конструкция, преобразуваща 
танковете като камиони (сн. 1 и 2*). 
Преди контранастъплението на ген. 

* Снимките са от сайта http://oldmos.ru
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Монтгомъри с използването на това 
изобретение на северното направле-
ние са скрити около 1000 танка, а на 
южното се разработват 2000 маке-
та на танкове (сн. 3 и 4).

те, без да са стигнали до пристани-
щето.

Комбинация от различни по об-
хват и размери маскировъчни дейст-
вия, мерки и мероприятия се из-

Сн. 1 и 2. Изобретението, разработено 
за представяне на танк като камион

През 1941 г. групата на Маскилейн 
взема участие в създаването на ог-
ромен макет на Александрийското 
пристанище (сн. 5) – кейове, фар, зе-
нитни батареи, цели три мили пред 
истинския град (реалните са маски-
рани с пожари), поради което герман-
ските бомбардировачи пускат бомби-

Сн. 3 и 4. Различни видове макети на танкове, използвани 
за заблуда по време на Втората световна война

ползва и от страна на руснаците. 
В СССР на 9 юли 1941 г. с Поста-
новление № 73 се създава специална 
служба за маскиране към Московския 
съвет, която се заема със задачата 
за скриване на един от най-важните 
обекти – Кремъл. С комбинация от 
лъжливи пътища и мостове, пребо-

Сн. 5. Изглед на пристанището на град Александрия през 1941 г.
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ядисване на стени, покриви, куполи 
и фасади, построяване на фиктивни 
жилищни постройки (сн. 6, 7 и 8) се 
създава такава маскировка, която 
въпреки интензивните бомбардиров-
ки до средата на 1942 г. устоява на 
95 нощни и 30 дневни налета.

Посочените примери показват, че 
чрез целенасочено провеждане на ме-
роприятия за скриване и имитация 
противостоящите сили могат да бъ-
дат заблудени относно бойния състав 
на формированията, истинското им 
разположение и замисъла на действи-
ята. Прилагането на тези форми на 
заблуда е предназначено за затрудня-
ване воденето на разузнаването на 
противостоящите сили и намаляване 
на техните възможности за поразя-
ване на формированията и обектите. 

ните ни формирования и обекти от 
земята, въздуха и космоса, през деня 
и нощта и дори при неблагоприятни 
метеорологични условия;

• нарасналото количество въо-
ръжение, бойна и транспортна тех-
ника в частите и формированията, 
необходимостта от оборудване на 
районите и позициите с фортифика-
ционни съоръжения рязко увеличават 
признаците, по които да се откри-
ват формированията, в резултат на 
което обемът на мероприятията за 
заблуда значително нараства;

• силното съкращаване на сроко-
вете за подготовка на боя, високите 
темпове за водене на тактическите 
действия и скоротечността им на-
маляват времето, определено за при-
лагане на военна заблуда.

Сн. 6, 7 и 8. Част от мероприятията 
за маскировъчно оцветяване около Кремъл

В сравнение с войните в миналото 
днес прилагането на военна заблуда 
значително се усложнява поради нас-
тъпилите промени в схващанията за 
водене на бойните действия и реди-
ца обстоятелства, по-важните от 
които могат да се определят както 
следва:1

• противостоящите сили могат 
да разполагат с достатъчно съвърше-
ни средства за разузнаване, които да 
им позволяват да откриват собстве-

Посоченото показва, че е необхо-
димо да се обръща сериозно внимание 
на военната заблуда, чиято цел е чрез 
дейности, действия, мерки, меропри-
ятия и ресурси да се убедят проти-
востоящите сили в съществуването 
на дадена информация или тя да бъде 
отречена. За осъществяване на ме-
роприятията за заблуда се използват 
три вида основни средства за заблуда:

• физически;
• технически; 
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• административни. 
Всяко от тях може да се използва 

самостоятелно или в комбинация с 
другите в зависимост от обстанов-
ката и вариантите за действие.

Физическите средства освен опера-
тивни действия и ресурси2 – придвиж-
ване на войскови формирования, учения 
и тренировки, тактически действия, 
логистични дейности, мероприятия за 
оценяване на формирования, разузнава-
телни дейности, включват също из-
ползване на камуфлаж (скриване, мас-
киране, смесване, нарушаване на фор-
мата на обекта и т.н., табл. 1), както 
и използване на макети и примамки. 
Последните две са тясно свързани с 
развитието на технологиите.

Различните видове технически сред-
ства могат да се използват за:

• умишлено излъчване;
• промяна на посоката;
• поглъщане на енергия и звуци;
• отразяване на енергия и звуци.

Макетите и примамките широко 
се използват за заблуда на противос-
тоящите сили във визуалния спек-
тър. Макет е имитация на реален 
обект от бойното поле, докато при-
мамката се използва, за да привлече 
вниманието на противостоящите 
сили в погрешна посока.

Когато се използва макет с цел 
да се привлече вниманието на проти-
востоящите сили в погрешна посока, 
той се нарича „примамка“. Важно е да 
се отбележи, че не е необходимо това 
да са специално произведени съоръже-
ния. Могат да се използват повреде-
ни и невъзстановяеми единици бойна 
техника, които не са в оперативна 
готовност, стига да нямат видими 
поражения, които биха разкрили, че не 
представляват реална заплаха за про-
тивостоящите сили.3

Предмет на изследването ни са не 
макети, изработени от подръчни ма-
териали със силите и средствата на 

Таблица 1
Физически средства за осъществяване на задачи за заблуда

Задачи
Сензорни системи

оптични топлинни радарни

Скриване Покриване с почва.
Изграждане на диги и 
насипи.
Покриване с отсечена 
растителност.
Екраниране 
(включително 
използване на 
камуфлажни мрежи).
Използване на димни 
завеси

Покриване с почва.
Изграждане на диги 
и насипи.
Покриване с отсечена 
растителност.
Екраниране 
(включително 
използване на 
камуфлажни мрежи).
Използване на димни 
завеси

Покриване със 
сено или друга 
растителност.
Покриване с почва.
Изграждане на диги 
и насипи.
Екраниране 
(включително 
използване на 
камуфлажни мрежи)

Маскиране Боядисване.
Светлини.
Използване на 
растителност.
Използване на 
камуфлажни мрежи

Боядисване със 
специални термални 
бои.
Охлаждане/отопление.
Изолация.
Използване на 
специални камуфлажни 
мрежи

Покриване със 
сено или друга 
растителност.
Използване на 
деформиращи формата 
на обекта маски

Използване 
на макети

Надуваеми или 
твърди макети

Надуваеми или твърди 
макети, създаващи 
топлинни следи.
Отопление/охлаждане.
Димни завеси

Надуваеми или твърди 
макети.
Използване на ъглови и 
сигнални отражатели
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войсковите формирования, а такива, 
които са предварително изработени 
(щатни). Днес като щатни макети 
все по-често се използват надуваеми 
макети на всякакви образци воен-
на техника – от камиони, танкове, 
пускови установки, самолети и се 
стигне до системи земя – въздух (сн. 
9 – 14). В настоящия момент в Бъл-
гарската армия няма налични щатни 
макети на образци бойна техника, 
които могат да се използват в опе-
рациите.

дат разкрити и по множество други 
признаци. Проблемите с топлинното, 
акустичното и електромагнитното 
излъчване дълго време не са предмет 
на изследване за производителите. Но 
развитието на технологиите в тази 
област и възможността от всеки по-
голям оръжеен магазин (включително 
и по интернет) да се купят цифрови 
камери за нощно виждане, че дори и 
термовизьонно оборудване променят 
нещата. Фактът, че всеки от тези 
прибори с лекота може да се използва 

Сн. 9 – 11. Надуваеми макети на ЗРК 9А33БМ3 „Оса“, танк Т-80 (Русия) 
и танк М1А2 „Абрамс“ (САЩ)

Сн. 12 – 14. Други надуваеми макети на въоръжение в руската армия

Въоръжените сили на водещите 
армии (САЩ, Китай, Русия) разпо-
лагат с образци, които се произвеж-
дат от предприятия, изработващи 
надуваеми замъци за панаири, а не 
от специализирани заводи от воен-
нопромишления им комплекс. Освен 
това подобни образци макети могат 
да бъдат купени на пазара на специ-
ална продукция, като материалите, 
използвани за създаването им съглас-
но представената от производителя 
информация, осигуряват отразяване 
на енергията от инфрачервения спек-
тър и на тази, излъчвана от рада-
рите. Това прави макета неразличим 
от реалната бойна техника.

Освен във визуалния спектър въо-
ръжението и техниката могат да бъ-

за локализиране и обстрел на бойни 
машини в операциите дори от нес-
пециалисти променя възгледите за 
необходимостта от „скриването“. 
Търсенето на варианти за намалява-
не на възможностите за откриване 
на бойната техника става един от 
основните приоритети през послед-
ните две десетилетия. Това обаче се 
оказва не толкова лесна задача, тъй 
като съществуват редица причини, 
които няма как да не бъдат взети 
под внимание. По-характерните от 
тях са:

• големи габарити, позволяващи 
откриването на машините от да-
лечно разстояние;

• мощни и шумни двигатели, да-
ващи възможност за разкриване на 
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местоположението им или направле-
нието за движение;

• голямо топлинно излъчване от 
двигател, радиатор и механизми за 
завиване, както и от повърхността 
на машините (особено след престой 
на слънце);

• правоъгълни форми на бойните 
машини, които са добър отражател 
на радиочестотните вълни, излъчва-
ни от радар, което е още един при-
знак, по който да бъдат открити.

При воденето на разузнаване съ-
временните воюващи страни използ-
ват съвършени средства и методи, 
основани на най-новите постижения 
в науката и техниката, което се 
оказва и ориентир при опитите за 
скриването на техниката. Усилията 

но до този момент резултатите все 
още не задоволяват желанията. Неу-
довлетворението се дължи на факта, 
че ако се намалят радиочестотните, 
се увеличават визуалните характе-
ристики или обратно. Търсенето на 
баланс (компромис с определени пара-
метри) е неизбежно и засега е прием-
ливият вариант. Най-добрите пости-
жения до момента, за които може 
да се открие информация, ще бъдат 
представени синтезирано.

Иновационният 3D камуфлаж 
TactiCam (сн. 15), разработен от фир-
ма ArmorWorks, притежава потенциал 
да намали отражаемата повърхност 
на транспортните средства в ради-
очестотния, инфрачервения и видимия 
спектър. Външният слой на матери-

Сн. 15. Иновационният 3D камуфлаж TactiCam

на изследователите се насочват към 
търсене на възможност за намалява-
не на демаскиращите фактори (от-
личителните белези) на бойните ма-
шини в четири основни направления: 
акустично, визуално, инфрачервено и 
радиолокационно. Стремежът е пос-
тигането на нулеви параметри във 
всяко от тези направления. Множес-
тво изследователски институти и 
лаборатории провеждат изпитания 
с цел намаляване на демаскиращите 
характеристики на бойните машини, 

ала TactiCam произволно е оформен в 
триизмерна структура в различни ге-
ометрии фигури, имащи различни нива 
и дълбочина. Тази компютърно генери-
рана безразборна структура отразя-
ва енергията на машината в случаен 
образ, предотвратявайки откриване 
на обекта от сензори в оптико-елек-
тронния и милиметровия диапазон. 
Материалът може да се използва съв-
местно с материали, поглъщащи или 
намаляващи радарно или инфрачервено 
излъчване. Може да се използва също 
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за запълване с изолационен материал, 
който намалява собственото топлин-
но излъчване, като и това от слънче-
вата топлина.

Израелски специалисти постигат 
нови успехи в топлинната маскиров-
ка – фирма Еltix разработва т.нар. 
система „Черна лисица“ (Black Fox). 
Тя позволява в много широк диапазон 
да бъде променяна топлинната харак-
теристика на обекта, който трябва 
да бъде скрит (сн. 16 – 18). Работа-
та започва през 2006 г. и през 2011 г. 
са направени първите представяния. 
Компанията демонстрира прототип 
на армейски джип, екраниран със спе-
циални панели, които сканират окол-
ната среда и формират аналогично 
излъчване, позволяващо джипът да се 
разтвори в естествения фон. По вре-
ме на изпитанията след включването 
на тази система джипът изчезва от 
екрана на топлинния визьор.

Тъй като подобен метод за мас-
кировка има и недостатъци – барие-
рата е непреодолима за инфрачерве-
ните лъчи от двете страни и екипа-
жът на екранирания обект също не 
може да наблюдава местността, е 

създаден т.нар. „активен прозорец“. 
Друго предимство на Black Fox е, 
че комплексът дава възможност не 
само да се скрие целият обект, но и 
да се промени топлинният му облик 
с цел дезинформация на противос-
тоящите сили – например танкът 
може да се превърне в крава или лек 
автомобил с повишена проходимост 
да се представи за танк. На този 
етап системата е предназначена 
само за бронирана техника, но във 
фирмата вече работят по адапти-
рането ù за вертолети и катери, 
които се използват от специалните 
подразделения.

В армията на САЩ опитите за 
намаляване на демаскиращите пока-
затели на бойните машини започват 
с проекта JLTV (Joint Light Tactical 
Vehicle). Целта му е създаване на нов 
клас транспортно средство (за Су-
хопътните войски, Корпуса на мор-
ската пехота и специалните сили), 
което да замени съществуващите 
HMMWV. Методиката за намалява-
не на демаскиращите показатели е 
включена в изискванията за поставя-
не на система за димна завеса, коя-

Сн. 16 – 18. Демонстрация на възможностите 
на системата Black Fox с единичен панел
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то да скрива машината от визуално 
наблюдение, лазерно целеуказване и 
лазерни оръжия.

Новопоявяващите се материали 
осигуряват все по-голямо и по-голямо 
намаляване на отражателната спо-
собност на военната техника. Та-
кава е разработената от национал-
ните лаборатории в САЩ електро-
проводна графитна пяна HCGF (Highly 
Conductive Graphite Foam). Пяната при-
тежава две особено ценни свойства – 
превъзходен топлопроводник и из-
ключителна лекота. Нанесена върху 
бронираните машини, тя способ-
ства за допълнителното охлаждане 
на основните източници на топлина 
(двигател, радиатор, механизми за 
завиване) и намалява излъчването на 
топлина, което теоретично позволя-
ва поставянето на много по-малки 
по габарити радиатори и намалява-
не теглото на машината като цяло. 
Освен това в официалното предста-
вяне се посочва, че HCGF намалява 
електромагнитното и акустичното 
излъчване благодарение на превъзход-
ните звукопоглъщащи характеристи-
ки и добрата електропроводимост, 
способстваща за поглъщането на ра-
диовълните.

ADAPTIV е технология, разрабо-
тена от компанията BAE Systems, 
която чрез покриването на бойна 
машина със специално проектирани 
шестоъгълни метални плочи (пиксе-
ли) намалява демаскиращите ù при-
знаци (сн. 19 и 20). Посредством 
разположени по машината камери 
(способни да сканират местността 

близо до нея) се получава информа-
ция за инфрачервения фон около нея. 
След обработване на информацията 
до всяка от плочите се подава оп-
ределено напрежение за изменение на 
температурата, което дава възмож-
ност за топлинно сливане със заоби-
калящата среда.

Пикселите могат да се нагряват 
до температура, която да пресъз-
дава данните за топлинно излъчва-
не на друго превозно средство (лек 
автомобил или камион). Друго пре-
димство на тази технология е, че 
може да се използва за разпознаване 
на собствените машини (подобно на 
системата за разпознаване „свой-
чужд“). Изпитанията на компания-
та BAE Systems вече са в процес на 
приключване, като за прототип се 
използва верижната БМП CV90.

CARC (Chemical Agent Resistant 
Coating) – покритие, устойчиво на 
влиянието на химически вещества, 
е лаково покритие в различни нюан-
си и оттенъци, което в момента се 
използва за маскировка на машините 
на Морската пехота на САЩ. Ос-
вен ограничаване на възможността 
за откриване във визуалния спектър 
това покритие притежава и други 
ценни качества. Първо – абсолютно 
неабсорбиращото свойство на тези 
вещества не позволява задържането 
върху машината на никакви химичес-
ки или биологични агенти и лесното 
им отстраняване. Второ – намаля-
ва топлинното излъчване. Един от 
оттенъците на зеленото притежа-
ва по-малко инфрачервено излъчване 

Сн. 19 и 20. Шестоъгълни метални плочи, 
основа на технологията ADAPTIV, монтирана на танк
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от хлорофила, което рязко намалява 
откриваемостта на машините в го-
риста местност при покриването с 
този оттенък. 

Гръцката компания Intermat рабо-
ти върху разработването на техно-
логии за намаляване на визуалната и 
температурната откриваемост на 
военни машини. Последната ù разра-
ботка е специална серия от бои и ле-
пещи се материали с характерното 
наименование Chameleon (сн. 21 и 22). 
Производителят твърди, че те зна-
чително минимизират топлинното 
излъчване на което и да е транспорт-

търсенето на максимални резултати 
и спечелване на пазара са правени из-
питания с разработки на конкурент-
ни фирми. 

Шведската компания Saab Bar-
racuda също предоставя решения на 
проблема за намаляване нивото на 
демаскиращите признаци на военни-
те машини във всички спектри. Тя 
създава специализирани системи, кои-
то да осигурят съответствие както 
на машината, така и на обкръжава-
щата среда на необходимото ниво на 
защита. Отчитайки, че най-голяма е 
уязвимостта на бойните машини по 

но средство или сграда, а при опре-
делени случаи могат да се постигат 
и нулеви стойности. По този начин 
термовизьорите и въоръжението с 
инфрачервено оборудване няма да мо-
гат да изпълняват предназначението 
си, тъй като топлинното излъчване 
на машината ще бъде със значително 
по-ниска стойност от заобикалящата 
среда, което увеличава възможности-
те за избягване на попадения от ра-
кети с топлинно насочване. Освен за 
повърхността на машината са разра-
ботени и специални самозалепващи се 
камуфлирани антитермални системи 
и тъкани, предназначени за покриване 
на гумите и предното стъкло. Произ-
водителите се гордеят с разработе-
ните чохли за защита на движещите 
се части на машината (основните 
изпитания са направени със самоход-
ната РСЗО HIMARS), като твърдят, 
че нито тактическите възможнос-
ти, нито движението се ограничават 
вследствие на използването им. В 

Сн. 21 и 22. Практически резултати от изпитанията
на покривната боя Chameleon

време на движение, компанията на-
сочва усилията си към разработване 
на различни модификации на мобилен 
камуфлаж. Една от разработките – 
HeaT Reduction System, освен че оси-
гурява защитата от противникови 
сензори, намалява вътрешната тем-
пература в бойното отделение на 
машината, като по този начин се 
повишават работоспособността на 
екипажа и ресурсът на електрообо-
рудването. 

Мобилната система за скрива-
не Mobile Camouflage System (MCS) е 
разработена за скриване на стацио-
нарни и движещи се машини (сн. 24). 
Тя комбинира два компонента – по-
критие с неотразяваща повърхност, 
върху която се наслагва триизмерно 
покритие, което не само намалява 
визуалните и инфрачервените харак-
теристики, но и осигурява известна 
защита срещу откриване от радио-
локационни системи и оръжия.

Разбира се, развитието на техно-
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логиите в тази област няма да спре. 
Може би съвсемем скоро ще бъдем 
свидетели на открития, граничещи с 
фантазиите на авторите на научна-
та фантастика от средата на ми-
налия век.

Както всяка военна операция има 
свои характерни черти и по своему е 
специфична, така и творческото при-
лагане на военната наука от коман-
дирите в реалната действителност 
определя развитието на военното 
изкуство и го прави безкрайно разно-
образно. Възможността за скриване 
на техниката в широкия спектър от 
операции (бойни, за сигурност и ста-

Сн. 23. Сравнение на възможностите за намаляване 
на отражаемата повърхност между Intermit 

и Chemical Agent Resistant Coating в инфрачервения спектър

билизиране, поддържане на мира и в 
мирно време) по всяко време и при 
всякакви условия на обстановката 
(екстремални климатични условия) 
и средата (градски условия, планини, 
гори, джунгла, пустиня и т.н) поста-
вя редица предизвикателства към 
командирите и щабовете, свързани 
с планирането на военната заблуда, 
а към формированията – за прилага-
нето ù в практиката. Варианти за 
скриване на техниката е необходи-
мо да се търсят, разнообразяват и 
комбинират и поради факта, че това 
е свързано с намаляване на загуби-
те – един от основните показатели, 

Сн. 24. Технологията Mobile Camouflage System по време на изпитания
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които се следят при провеждане на 
операциите.

Наличието на съвършена разуз-
навателна апаратура прави твърде 
трудно пълното скриване на форми-
рованията и техните действия, но 
колкото по-добре се познават въз-
можностите за прилагане на заблу-
дата, толкова по-интересно, разноо-
бразно, а понякога дори и изненадва-
що ще е постигането на желаното 
състояние с минимален разход на 
ресурси. Провеждайки системно раз-
узнаване, е възможно да се разкрият 
определени цели, но ако наред със 
скриването се построяват лъжливи 
обекти, организират се отвличащи 
вниманието действия, ефективност-
та на постигнатите желани ефекти 
се увеличава в пъти.

Предоставянето на възможности 
на български научноизследователски 
колективи да разработват проекти, 

свързани със заблудата, ще доприне-
се за постигането на изненада при 
възникването на необходимост от 
използването на военни формирова-
ния. Познаването на новостите в 
областта на военната заблуда и на-
сочването на подготовката на фор-
мированията към възможностите за 
прилагането им ще способстват за 
ефективното им прилагане или ефи-
касното им разкриване.

Въпреки че учени от цял свят ра-
ботят по проблема за скриването на 
бойната техника, постигането на 
нулеви параметри в това направле-
ние, т.е. да стане невидима, в нас-
тоящия момент все още се оказва в 
областта на научната фантастика, 
затова, колкото по-теоретичен е въ-
просът ще изчезнат ли някога войни-
те и военните конфликти, толкова 
по-реторичен е и въпросът ще има ли 
конфликт, без да се прилага заблуда?

1 Handel, М. Masters of War: Classical 
Strategic Thought, Psychology Press, 2000. 

2 JP3-13.4 Military Deception, https://com-

munity.apan.org/ioc/m/mildec/108373.aspx
3 FM 90-2 Battlefield Deception, http://www.

fas.org/irp/doddir/army/fm90-2/toc.htm
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Разузнаването е основна функция 
на всяка операция. То трябва да 
осигури на командира необходи-

мата информация за своевременното 
и адекватно на заплахата планиране. 
В една конвенционална война, в коя-
то преобладават бойните операции 
и в която основните бойни дейст-
вия се водят от редовни въоръже-
ни сили, има относителна яснота 
за противостоящите сили – състав, 
въоръжение, оборудване, схващания 
и водене на бойните действия. Това 
дава възможност за предварително 
изграждане на вярна до голяма сте-
пен картина на заплахата. По съвсем 
друг начин стоят нещата в операция 
за възстановяване на сигурността 
и стабилността. В подобна ситуа-
ция предизвикателствата към разуз-
наването значително нарастват. 
Липсата на информация за целите, 
състава, въоръжението, способите 
на действие и интересите на про-
тивостоящите сили изисква мобили-
зирането на огромен разузнавателен 
ресурс, с който да се изпълнят пос-
тавените от командира задачи.

Осигуряването на необходимата 
разузнавателна информация е систе-
мен, непрекъснат и динамичен про-
цес, за чието реализиране е необходи-

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ 
РАЗУЗНАВАНЕТО В ОПЕРАЦИИ

ЗА СИГУРНОСТ И СТАБИЛИЗИРАНЕ

Росен Геров, Йордан Петков

Rosen Gerov, Yordan Petkov. FACTORS INFLUENCING 
INTELLIGENCE IN STABILITY OPERATIONS

Abstract: This article is referred to the nature of security and stabilization operations 
and some of their characteristic features. Also, the article is focused mainly on the im-
portance of intelligence for an operation on security and stabilization, and attempt to 
systematize some of the factors that affect intelligence in such operations. It is indicated 
to what extent each factor will influence the activities of the intelligence structures.

Key words: Intelligence, security, stability, factors, asymmetry. 

мо постигане на разбиране от всички 
участници в операцията, а не само 
на тези, които са пряко ангажирани 
с планирането и воденето на разуз-
наването. Това е ключов момент 
в операциите за възстановяване на 
сигурността и стабилността. В по-
добна операция всеки патрул, конвой 
или ескорт може да предостави ва-
жна за развитието на операцията 
информация.

Според национални и съюзни пуб-
ликации1,2,3,4 операциите за сигурност 
и стабилизиране (ОСС) се явяват 
преходен етап от бойните операции 
за установяване на траен мир. Цел-
та, която трябва да бъде постигна-
та с тези операции, е „премахване 
на напрежението, което може да до-
веде до пораждане на нов конфликт 
или възобновяване на предишен“, и да 
се подпомогне възстановяването на 
нормалния ритъм на живот на даде-
ното общество. 

Стабилизирането е процес, при 
който хората идентифицират и се 
стремят да намалят източниците 
на нестабилност и да изградят усло-
вия за по-продължителна стабилност. 
Стабилизирането има като основна 
крайна цел създаване на такива усло-
вия, при които местното население 
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да смята ситуацията за легитимна, 
приемлива и предсказуема. Тези усло-
вия зависят от степента на насилие, 
функционирането на правителство-
то, социалните и икономическите ин-
ституции и спазването на местните 
закони, правила и норми на поведение. 
Освен това задачите, свързани със 
стабилизирането, се фокусират върху 
идентифициране и насочване към пър-
воизточниците, предизвикващи нес-
табилност, и изграждане на работе-
щи местни институции.

За постигане на това крайно със-
тояние на въоръжените сили могат 
да бъдат поставени задачи като оси-
гуряване на сигурността на цивилно-
то население, подпомагане устано-
вяването на граждански контрол и 
управление, подпомагане възстано-
вяването на основните обществени 
служби и дейности, оказване подкре-
па на местните органи за управле-
ние, подпомагане на икономическото 
и инфраструктурното развитие и др.

Именно поради тази причина при 
ОСС в най-голяма степен, в сравне-
ние с други операции, разузнаването 
стои в основата на успеха. В такава 
операция разузнаването е ефективно 
само ако значително спомага за из-
ясняване ролята на всички участни-
ци в конфликта, т.е. само ако успее 
да покаже колко е сложна всъщност 
подобна ситуация (става въпрос за 
религията, културата, социалните 
и икономическите организации, дър-
жавните и паралелните организации 
и др.). Това разбиране е от изключи-
телна важност, за да се разгадаят 
намерението на противостоящите и 
техните действия. Поради тази при-
чина военните формирования трябва 
да бъдат подкрепени от мащабна, 
активна и непрекъсната разузнава-
телна мрежа, която разчита на го-
лям брой разузнавателни източници. 
Но дори и в операцията да са вклю-
чени голям брой разузнавателни ре-
сурси, колкото и те да са ефективни, 
все пак имат своите ограничения и 
не са достатъчни за събирането на 
всички парчета от информационния 
пъзел. Именно затова в пълен обем 
трябва да се използва информацията, 

събрана както от всички войскови 
формирования, изпълняващи задачи в 
зоната на отговорност, така и от  
източници като местната полиция, 
местните сили за сигурност, както и 
от правителствени или неправител-
ствени организации и др.

Целта на разузнаването в опера-
циите за сигурност и стабилизиране 
е осигуряване на навременна, дос-
тъпна, прецизна, прогнозираща и съ-
образена със специфичните аспекти 
на обстановката разузнавателна ин-
формация за зоната на отговорност/
операцията (политически, социални, 
икономически, демографски, култур-
ни, етнорелигиозни, епидемиологични, 
инфраструктурни, физикогеографски, 
метеорологични и др.), както и за 
наличието, състава, възможности-
те, действията и намеренията на 
противостоящите сили (военни и не-
военни – партизански, бунтовничес-
ки, терористични, екстремистки, 
криминални, племенни и други струк-
тури, организации и формирования).4

Задачите, изпълнявани от разуз-
навателните структури в ОСС, са 
изключително многобройни и разно-
образни и обхващат както военната 
област, така и цивилната. Те могат 
да включват:5

1. Идентифициране на намерени-
ята на противостоящите сили във 
всички етапи на операцията. 

2. Следене за признаци за евенту-
ална заплаха за собствените сили и 
предупреждение преди, по време и 
след края на операцията.

3. Разработване на цялостна кар-
тина за развитие на обстановката в 
зоната на операцията.

4. Изучаване на лидерите на про-
тивостоящите сили, техния подход 
и международните им контакти.

5. Определяне на политическата 
принадлежност и намеренията на 
противостоящите сили.

6. Добиване на информация за чуж-
дестранните политически движения, 
насочени против или имащи влияние 
върху установеното правителство и 
власт. Това включва правителстве-
ните структури, външната и вът-
решната политика.
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7. Извършване на непрекъснато на-
блюдение на динамиката на вътреш-
ната и външната политика на други-
те страни, имащи пряко или косвено 
отношение към конфликта.

8. Поддръжка на процеса на опре-
деляне и поразяване на целите.

9. Добиване на информация за въз-
можностите и ограниченията на из-
ползваните от противостоящите сили
въоръжение, бойна техника и оборуд-
ване, включително компютърен хар-
дуер и софтуер.

10. Добиване на детайлна инфор-
мация за терена и метеорологична-
та обстановка.

11. Добиване на информация за со-
циалните и културните фактори на 
местното население, включваща ет-
нически състав, социална структура и 
стабилност, обществено мнение, об-
разование, религия, здравеопазване, ис-
тория, език, духовни ценности, възпри-
ятия, личностно и социално поведение.

степен се отнася за операциите за 
сигурност и стабилизиране, в които  
крайният успех или съответно неус-
пехът на мисията зависи от ефек-
тивността на разузнаването. Ето 
защо командирите и щабовете на 
всички нива и особено органите за 
разузнаване е необходимо много добре 
да познават факторите, които ще 
окажат влияние върху подготовката 
и воденето на всички видове и родо-
ве разузнаване в операциите за сигур-
ност и стабилизиране.

Самите фактори в зависимост от 
това дали са свързани с възможно-
стите на собствените разузнавател-
ни структури, или произтичат от за-
обикалящата среда, могат условно да 
се разделят на две групи: вътрешни и 
външни.

Вътрешни фактори – към тях мо-
гат да бъдат отнесени всички фак-
тори, които произтичат от самите 
разузнавателни структури (фиг. 1):

 

  

   
   

, , 
  

 
   

 
  

 

  

Фиг. 1. Вътрешни фактори, оказващи влияние 
върху разузнаването

12. Поддръжка защитата на соб-
ствените сили чрез подпомагане иден-
тифицирането, определянето на мес-
тоположението и противодействие-
то на противниковото разузнаване, 
възпрепятстването му да събира ин-
формация, извършва саботажи, под-
ривни дейности, възможности за те-
рористични дейности и др.

Ефективното, точно и навремен-
но разузнаване е от съществено зна-
чение за провеждането на каквато и 
да е операция. Тази максима в пълна 

• подготовка на личния състав;
• наличие на гъвкави процедури за 

планиране на разузнавателните опе-
рации;

• защита на разузнавателните си-
ли и средства;

• въоръжение, екипировка и специ-
ално оборудване;

• логистична поддръжка и др.
Подготовката на личния състав 

от разузнаването се свързва не само 
със занятията от всекидневния уче-
бен процес, но и с правилния подбор 
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на хора, основан на точни и ясни кри-
терии, пълноценния учебен процес, 
наличието на единни критерии за 
степента на подготовка, осъщест-
вяването на ефективен контрол на 
подготовката и др. Влиянието на 
този фактор върху разузнавателни-
те структури може да бъде отчете-
но едва при реално участие в дадена 
операция, но липсата на добра първо-
начална подготовка до голяма сте-
пен ще затрудни приспособяването 
към конкретната ситуация. 

Подготовката на щабния личен 
състав от структурите и органите 
за управление на разузнаването също 
е от съществено значение. Тя има ня-
колко аспекта. От една страна, по от-
ношение на щабните процедури, кои-
то следва да бъдат опростени, ясни 
и единни, което е от особено значе-
ние за една многонационална операция 
например. От друга страна, щабните 
структури трябва да притежават 
необходимите знания и умения, за да 
могат ефективно да планират и сле-
дят не само учебния процес, но и про-
вежданите от формированията опе-
рации. 

Наличието на гъвкави процедури за 
планиране на разузнавателните опера-
ции е фактор, свързан с възможност-
та на разузнавателните структу-
ри и органи бързо да се ориентират 
във възникналата ситуация, да пра-
вят правилна преценка, в съответ-
ствие с която (при необходимост) 
да предприемат адекватни мерки за 
по-нататъшно изпълнение на зада-
чите вече според новите реалности. 
Всички тези решения трябва да може 
да се разпространят до формирова-
нията по възможно най-кратък път, 
така че да не затрудняват или заба-
вят тяхната дейност. Този фактор 
оказва значително влияние върху дей-
ността на разузнавателните струк-
тури. Гъвкавото планиране означава, 
че дейността на разузнавателните 
органи трябва да бъде разпределена 
така, че да се съобразява както с из-
искванията на командира за критична 
информация, така и с конкретната 
обстановка и възможностите на раз-
узнавателните структури.

Защитата на разузнавателните си-
ли и средства е фактор, който не 
бива да се подценява. Той има инди-
ректно влияние върху способностите 
на разузнавателните структури, но с 
последващо нарастване на значение-
то, най-вече от гледна точка на адап-
тиране на противостоящите сили 
към собствените ни дейности в зона-
та на операцията. В зависимост от 
характера на операцията защитата 
на силите може да включва изгражда-
не и поддържане на защитни съоръже-
ния, осъществяване на контрол на из-
ползването на оръжие, извършване на 
контрол на пунктове за влизане и из-
лизане и използване на специализирани 
средства за наблюдение (електронни 
датчици, камери, радари), осигуряване 
на индивидуални средства за защита 
на личния състав и др. Защитата на 
силите също така е свързана със за-
щита от индиректни заплахи (използ-
ване на радари за определяне местата 
за изстрелване на мини и ракети) и 
изграждане на вертолетни площадки.

Въоръжението, екипировката и 
специалното оборудване са с изклю-
чителна важност за успешното из-
пълнение на операциите. Този фактор 
влияе значително върху възможнос-
тите на разузнавателните струк-
тури с оглед на необходимостта от 
притежаване на съвременна техника 
и оборудване за наблюдение и кому-
никация, с които най-вероятно ще 
разполагат противостоящите сили. 

Широкият спектър на операции-
те изисква разузнавателните форми-
рования да разполагат с голям набор 
от оборудване и техника, включи-
телно специално. От друга страна, 
използването на материалното оси-
гуряване на друг вид въоръжени сили 
(вертолети, катери, лодки и др.) е 
свързано и с учебния процес, и с при-
тежаване на необходимите знания и 
умения за боравене с техниката, как-
то и с познания за нейните реални 
възможности. 

Значението на логистичната под-
дръжка се изразява във възможност-
та разузнавателните формирования 
да бъдат непрекъснато осигурявани 
освен с необходимите техника и оси-
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гуряване, така и с тяхната поддръж-
ка. Това е фактор, който подобно на 
защитата на разузнавателните сили 
и средства влияе най-вече индиректно 
върху способностите на разузнавател-
ните структури, но при по-продължи-
телна операция може да се превърне 
и в първостепенен, тъй като директ-
но ще рефлектира върху моралното и 
физическото състояние на личния със-
тав. Продължителното използване на 
дадени средства и техника и то при 
лоши метеорологични условия и под 
постоянно въздействие на външни 
фактори от различен характер (чо-
вешка намеса, дефекти в изработка-
та и др.) може да доведе до негодност 
на съответното оборудване и оттам 
невъзможност за неговото използване. 
Не на последно място е и битовото 
осигуряване на военнослужещите в по-
продължителна операция.

Външни фактори – това са тези 
фактори, които произтичат от зао-
бикалящата среда (фиг. 2). Могат да 
включват:

• характер на кризата (конфликта); 
• физикогеографски характеристи-

ки на терена; 
• местно население; 
• противостоящи сили;
• страна, на чиято територия се 

провежда операцията;
• съседи (държави и/или региони, 

области, племенни групи и т.н.); 
• посока на развитие на кризата 

(конфликта); 
• сътрудничество с държавни и 

международни институции, ведом-
ства, правителствени и неправител-
ствени организации;

• средства за масово осведомяване;
• политическа воля и решения и др.
Характерът на кризата е първос-

тепенен фактор в операция за сигур-
ност и стабилизиране. Той оказва из-
ключително влияние върху дейност-
та на разузнавателните структури, 
тъй като определя докъде се прос-
тират правомощията на участници-
те в операцията. Първоначалното 
формиране на разбирането и класи-
фицирането на кризата (конфликта) 
е основа за по-нататъшните поли-
тически и военни действия. Правил-

ното категоризиране на операцията 
ще доведе до прилагането на адек-
ватни мерки както от правна глед-
на точка, така и от военна. Това е 
особено важно, когато става дума за 
международни операции. Необходимо 
е да има единност в класификацията, 
направена от организацията, която 
ще ръководи операцията, и тези, кои-
то ще се направят от всяка страна 
участничка. 

Физикогеографските характерис-
тики, с акцент върху сложността на 
терена, крайградските и градските 
райони, ключовата инфраструкту-
ра, линиите за комуникации и дру-
ги, са важен фактор във всяка ОСС, 
независимо къде се провежда и при 
какви условия (има ли противосто-
ящи сили, отношение на съседите и 
т.н.). Физикогеографските характе-
ристики могат да окажат влияние 
както върху придвижването, така и 
върху възможностите за водене на 
наблюдение и комуникация. Правил-
ната оценка на терена пряко корес-
пондира с желания краен резултат. 
Метеорологичните условия също са 
съществен фактор. Освен че имат 
значение за всяка операция (особе-
но при използване на вертолети или 
друга бойна техника), те влияят и 
върху активността на местното на-
селение, икономиката, съоръженията 
от инфраструктурата, извършване-
то на контрабанда или бунтовниче-
ската активност. В същото време 
резките температурни разлики биха 
могли да се отразят сериозно как-
то на въоръжението, снаряжението, 
бойната и спомагателната техника, 
така и на психофизическoто състоя-
ние и бойната готовност на всички 
разузнавателни структури и форми-
рования.

Познаването на особеностите на 
местното население е основа за ус-
пешното провеждане на операцията. 
Това е най-значимият фактор в ОСС 
за дейността на разузнавателните 
структури. Липсата на необходими-
те знания за местното население не 
само ще затрудни разузнавателните 
органи, но ще направи изпълнението 
на операцията невъзможно. Свое-
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временното получаване на знания за
местните култури на различни етно-
си, племенни, родови и етнорелигиоз-
ни групи е важен елемент от опера-
тивната подготовка на разузнава-
телните формирования по време на 
подготовката, планирането и изпъл-
нението на операцията. Местното 
население във всяка ОСС, освен че е 
най-важният участник, понася и всич-
ки негативи в една кризисна ситуация, 
а дейността на разузнавателните ор-
гани е свързана основно с местното 
население.

Противостоящите сили са вто-
рият по значимост фактор в опера-
циите за сигурност и стабилизиране. 
Недоброто познаване на противос-
тоящите сили ще направи невъзмож-
но постигането на поставените цели 
на операцията. Затова е необходимо 
да се състави пълна картина на сте-
пента на заплаха от противостоящи 
въоръжени формирования (ПВФ), по-
тенциалните им възможности, как-
то и противниковите уязвимости 
още до началото на операцията и 
тази оценка непрекъснато да се ак-
туализира по време на протичането 
ù. Така могат да се идентифицират и 
други заплахи извън военните. Всичко 
това дава възможност на команди-
рите да предвидят по-разнообразни 
средства за неутрализирането им.

В повечето случаи може да се ока-

же трудно да се направи оценка на 
противостоящите сили особено ако 
организационните им структури са 
изградени на фунционален принцип и 
непрекъснато се адаптират спрямо 
действията на конвенционалните въ-
оръжени сили. Освен това те обик-
новено трудно се различават от по-
голямата част от местното населе-
ние – практиката показва, че правят 
всичко възможно, за да се слеят с не-
воюващите. Допълнително усложня-
ващ фактор е, че противостоящите 
организации по правило произхождат 
от различни етнически и племенни 
групи и често участват в престъпни 
дейности или са свързани с полити-
чески партии, благотворителни или 
религиозни организации.

Отношението на страната, на 
чиято територия се провежда опе-
рацията, е важен фактор за успеш-
ното ù провеждане, който може зна-
чително да подпомогне дейността 
на разузнавателните органи при пра-
вилното му отчитане, тъй като ще 
доведе до пестене на разузнавателен 
ресурс. Положителната нагласа на 
централните и местните органи на 
властта към въоръжените сили, про-
веждащи операцията за сигурност 
и стабилизиране, ще подпомогне до 
голяма степен тяхната дейност. 
От друга гледна точка обаче, нали-
чието на подкрепа от местни ор-

Фиг. 2. Външни фактори, оказващи влияние 
върху разузнаването
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гани на властта, които са загубили 
доверието и подкрепата на местно-
то население, ще има съвсем друго 
отражение върху операцията. Ето 
защо е необходима правилна оценка 
на съществуващата ситуация в даде-
ната страна, така че да се намалят 
рисковете за личния състав и да се 
проведе успешно операцията.

Всички операции за сигурност и 
стабилизиране изискват от военно-
служещите да работят в тясно сът-
рудничество с представители на 
страната, на чиято територия се 
провежда операцията. От друга стра-
на, инфилтрацията в силите за си-
гурност на страната, на чиято те-
ритория се провежда операцията, на 
членове на ПВФ или чужди разузнава-
телни служби може да се окаже сериоз-
на пречка за обмена на разузнавателна 
информация. 

Отношението на съседните стра-
ни към даден конфликт, без съмнение, 
влияе значително върху неговото ре-
шаване. Този фактор може да има 
по-скоро индиректно влияние, но до-
брото сътрудничество с граничещи с 
конфликтната зона страни пести раз-
узнавателен потенциал, който да бъде 
използван за други цели. Без значение 
дали става дума за положителна или 
отрицателна нагласа от тяхна стра-
на, самият факт, че кризата (кон-
фликтът) се развива в този регион, 
означава, че и влиянието върху съсед-
ните страни ще е голямо. Отноше-
нието на съседните страни е особено 
важно при провеждане на ОСС, тъй 
като територията им може да се из-
ползва за изходна точка на нападения 
срещу собствените ни сили, както и 
за логистична база на противостоящи 
въоръжени формирования. При всички 
случаи, когато става дума за ОСС, 
анализът, който следва да се направи 
за съседите, трябва да включва особе-
ностите на анализиране на демограф-
ските фактори, противостоящите 
сили и страната домакин.

Посоката на развитие на кризата 
(конфликта) също има по-скоро инди-
ректно влияние върху разузнавателни-
те структури. Това, което следва да 
се има предвид, е, че освен правилна-

та преценка за развитието на кон-
фликта от политическа гледна точка 
от изключителна важност за разузна-
вателните структури е правилната 
оценка от военна гледна точка, тъй 
като тя директно кореспондира с фи-
зическото оцеляване на военнослуже-
щите в зоната на операцията. Това е 
фактор, който ще определи до каква 
степен са постигнати поставените 
цели и какво трябва да се предприе-
ме за недопускане на евентуално раз-
витие в неблагоприятна посока. От 
съществено значение е да се следи не-
прекъснато местната и международ-
ната обстановка с цел да се вземат 
бързи и адекватни решения за послед-
ващата дейност на формированията.

Сътрудничеството с държавни и 
международни институции, ведом-
ства, правителствени и неправител-
ствени организации е фактор, свързан 
главно с определяне нивото и степен-
та на взаимодействие с въоръжени-
те сили. Подобно на съседите този 
фактор ще окаже своето влияние по 
отношение на пестенето на разузна-
вателни усилия, които по принцип се 
оказват недостатъчни. Влиянието му 
е по-скоро индиректно, но с удължава-
не срока на операцията може да има 
и натрупващ ефект. В основната си 
част ОСС са операции, които ще се 
осъществяват под егидата на между-
народни организации, а от финансова 
гледна точка подобна операция в ред-
ки случаи се провежда само от една 
страна, затова много важно е нали-
чието на съответното законодател-
ство, което да поставя ясни граници 
в правомощията на всяка участваща 
страна.

Средствата за масово осведомя-
ване имат изключителна важност 
за дейността на разузнавателните 
структури. Правилната преценка на 
този фактор може до голяма степен 
да подпомогне запълването на праз-
нините от информация. 

Медиите могат да се класифици-
рат според управлението на информа-
цията, което е функция на редакцион-
ната политика и на обществените и 
техническите характеристики (ра-
дио, телевизия, печатни медии, интер-
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нет). Те са фактор, който може да се 
отнесе както към вътрешните, така 
и към външните фактори. Когато го-
ворим за предоставяне на коректна и 
актуална информация за намеренията 
и дейностите на собствените сили 
в даден регион на представители на 
средствата за масово осведомяване 
(включително и интернет), тогава ги 
отнасяме към първата група факто-
ри. Когато става дума за отразява-
не дейността на въоръжените сили, 
провеждащи ОСС, от национални и/
или местни медии, без да е осъщест-
вено взаимодействие с нас, тогава ги 
отнасяме към втората група. В ни-
какъв случай не бива да се подценява 
огромното влияние на интернет, в 
частност на социалните мрежи, тъй 
като е безспорно влиянието им върху 
широк кръг от хора с различно социал-
но положение, образование и култура. 

Политическата воля както на 
страната, на чиято територия се 
провежда операцията, така и на Ре-
публика България, подобно на посока-
та на развитие на конфликта, оказва 
влияние върху дейността на разузнава-
телните структури по отношение на 
правомощията, с които те разполагат 
от правна гледна точка. Подобно на 
медиите този фактор също може да 
се отнесе към двете групи фактори. 
Когато го характеризираме като въ-
трешен фактор, това е свързано със 
задълженията и отговорностите ни, 
произтичащи от нашето (вътрешно-
то) законодателство. В чл. 61 на Зако-
на за отбраната и Въоръжените сили 
на Република България е посочено, че 
„въоръжени сили на Република България 
могат да бъдат изпращани и използва-
ни извън територията на страната 
самостоятелно или в състава на меж-
дународни формирования при спазване 
на българското законодателство, це-
лите и принципите на Устава на ООН 
и другите международни договори в 

сила за Република България, като се 
отчитат националните интереси“, а 
в чл. 69, ал. 3 е регламентирано, че „при 
участие на български военнослужещи в 
многонационални формирования, кога-
то са изготвени съвместни правила за 
използване на сила, те се прилагат от 
военнослужещите от българските Въо-
ръжени сили, доколкото не противоре-
чат на този закон, правилника за не-
говото прилагане, уставите на въоръ-
жените сили на Република България“. 
Когато го отнасяме към външните 
фактори, имаме предвид два основ-
ни момента: законодателството на 
страната домакин и международното 
законодателство – като страна, член 
на различни международни организации 
(ООН, ЕС, НАТО). 

Операциите за сигурност и стаби-
лизиране представляват изключително 
комплексна форма за водене на бойни 
действия, чийто краен успех зависи в 
голяма степен от усилията на разузна-
ването. Те се провеждат в повечето 
случаи при неизяснена обстановка и за 
продължително време, което налага 
привлечените сили да разполагат със 
значителни и добре подготвени разуз-
навателни структури, които да бъдат 
използвани по най-рационален начин. 
Своевременното изучаване и познава-
не на различните фактори и тяхното 
влияние върху процедурите за планира-
не и дейността на разузнавателните 
структури следва да се имат предвид 
от командирите и органите за органи-
зиране и управление на разузнаването с 
цел повишаване на ефективността не 
само на разузнавателните дейности в 
щабовете, но и на действията на разу-
знавателните формирования и органи 
при подготовката и воденето на опе-
рациите, особено в съвременните опе-
рации, които се характеризират с бър-
зо изменение на обстановката, много-
образие на използваните сили и средс-
тва и значителен пространствен обхват.

1 Doktrina za provezhdane na operacii. 
Sofia, 2012.

2 Doktrina za operacii v otgovor na krizi 
izvan chlen 5. Sofia, 2013.

3 NATO, Allied Joint Doctrine – AJP-01(D), 
December 2010.

4 NATO, Allied Joint Doctrine for Non-
Article 5 Crisis Response Operations – AJP-
3.4(А), October 2010.

5 Gerov, R. Takticheskoto razuznavane v 
operatsiite. III chast. Sofia: Voenna akademia 
„G. S. Rakovski“, 2010. 
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От времето на Наполеон и вой-
ните, които води в Европа, 
характерът на войната пре-

търпява значителни промени, като 
причината за това винаги е техно-
логичното развитие. Разбира се, то 
не е единственият фактор, от кой-
то зависи всяко следващо поколение 
войни, защото това може да стане 
факт само когато са налице и други 
политически, социални и икономиче-
ски обстоятелства, но неговото въз-
действие е решаващо. Технологиите 
са тези, които позволяват появата 
на все по-нови и усъвършенства-
ни оръжия, оборудване и логисти-
ка. В резултат на това наличието 
на определени оръжейни системи и 
логистични способности определя 
структурата на военната единица, 
стратегията и тактиката, която 
ще се прилага по време на бойните 
действия.

Една от тези технологии, която се 
появи на пазара през последните годи-
ни, са 3D принтерите. Три D принти-
рането е производствен процес, кой-
то принтира триизмерни твърди 

ВЛИЯНИЕ НА ТРИИЗМЕРНОТО 
ПРИНТИРАНЕ ВЪРХУ ХАРАКТЕРА 
НА ВОЙНАТА  И ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА ОПЕРАЦИИТЕ
Никола Стоянов

Nikola Stoyanov. 3D PRINTING’S INFLUENCE 
ON THE CHARACTER OF WARFARE AND OPERATIONS

Abstract: New security environment challenges and logistic support demands new way 
military units to fulfill operations, especially in remote places and mission abroad. New 
technologies such as 3D printing give good opportunity military in collaboration with 
government institutions and local communities to act in the best way. Besides that 3D 
printing will change concepts of structure and organization regarding logistic support in 
the battlefield. Furthermore there are indicators which show that revolutionary technology 
will change the character of warfare.

Key words: 3D printing, character of warfare, logistic support, logistic support.

предмети направо от дигитален план 
(схема).1 То предлага възможност 
за бързо, ефективно по отношение 
на цената, висококачествено, слож-
но и на едно място производство. 
Пропорционално увеличавано и усъ-
вършенствано, 3D принтирането има 
потенциала да съчетава якостта, из-
дръжливостта и силата на индустри-
алното производство с пъргавината, 
гъвкавостта и пригодността на вир-
туалното пространство. Тази техно-
логия все още не е навлязла като сред-
ство за масово производство, но има 
огромен потенциал не само да стане 
такова, но и да промени цялата кон-
цепция за организирането и функцио-
нирането на световната икономика и 
търговия. По-голямата част от хора-
та ще получат възможността сами 
или организирани в малки общности 
да си произвеждат всички стоки, от 
които имат потребност. За първи 
път от появата си на историческата 
сцена човечеството ще може масово 
да въведе демокрация на работното 
място – нещо, което не е постигано 
никога досега.2
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Глобален ефект
за производството

Производството на продукти по-
средством 3D принтери носи своите 
положителни ефекти. Характерът 
на технологиите позволява нов на-
чин на организиране и провеждане на 
производствения процес, който ще 
доведе до универсално благоприятни 
резултати. Това твърдение се под-
крепя от факта, че 3D принтиране-
то има потенциал да даде продукция 
по-близо до крайния потребител и по 
този начин се намаляват ограничени-
ята в сегашната верига на доставки. 
Потребителската цена на 3D прин-
тирането и способността да се про-
извеждат малки количества продукти 
в съответствие с търсенето са си-
гурен начин да се привлекат клиенти 
и да се намалят запасите от стоки. 
Особено ценно е да се произвежда в 
количества със сигурен пазар, като се 
имат предвид ограничените ресурси, с 
които разполага човечеството.

Превозът на резервни части и про-
дукти от една част на света до друга 
вероятно ще отпадне, тъй като ре-
зервните части ще се произвеждат с 
3D принтер намясто. Тази нова фор-
ма на производство може да окаже 
основно въздействие върху взаимо-
отношенията между дребния и едрия 
бизнес, военните и потребителите в 
световен мащаб в бъдеще. Крайната 
цел за повечето потребители е да 
оперират със своя собствен 3D прин-
тер вкъщи или в общността посред-
ством дигитална схема или проект за 
определен продукт, които са налични, 
могат да се вземат от интернет и 
да се изпратят до принтера, зареден 
с подходящия материал. 

В публичното пространство се 
води дебат ще стане ли реалност 3D 
принтирането. Смята се, че това е 
неизбежно въпреки отпора, който ще 
окажат големите предприятия моно-
полисти, за да се запази статукво-
то, от което полза имат само те. 
Широкото приложение на 3D прин-
тирането вероятно би довело до пре-
откриване на някои вече създадени 
продукти и дори до по-голям брой съ-

вършено нови продукти. Невъзможни 
за производство преди това форми и 
детайли сега могат да бъдат създаде-
ни с 3D принтер. Процесът току-що 
е започнал, но темповете, с които се 
развиват новите технологии, бързо 
ще ни отведат до реалното прило-
жение. Очевидно е, че 3D принтира-
нето има голям потенциал да ускори 
разрастването на нововъведенията, 
да върне местното производство и 
подпомогне развитието на дребния и 
средния бизнес.

Ефекти за икономиката

Използването на технологията 
за 3D принтиране ще има потен-
циален ефект върху икономиката, 
ако се възприеме в целия свят. Транс-
формирането на производството и 
разпределението от настоящия модел 
към локална продукция, изработена по 
поръчка, може да намали непропорцио-
налността между вноса и износа на 
страните. 

Производството с 3D принтиране 
в обозримото бъдеще ще създаде нови 
отрасли и съвършено нови професии 
като тези, свързани с производство-
то на 3D принтери. Ефектът от 3D 
принтирането за развиващия се свят 
е нож с две остриета. Позитивният 
ефект е ниската производствена 
цена след използване на рециклирани и 
други местни материали, но загубата 
на работа в производството може 
значително да засегне развиващите 
се страни, на които ще им трябва 
време да я преодолеят. Развитите 
страни биха извлекли най-много ползи 
от 3D принтирането, тъй като насе-
лението в тях е застаряващо и тем-
повете, с които ще се развива ико-
номиката в бъдеще, ще се забавят. 
Също така ползите за здравето от 
използването на 3D принтирането в 
областта на медицината биха се от-
разили добре на всяко общество.

Тази технология ще играе все по-
голяма роля в сложните предизви-
кателства на бързо променящия се 
и несигурен свят – най-малкото от 
които е рискът за сигурността от 
климатичните промени. Съединените 

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



8282

щати са водещите в разработването 
на нови технологии, които да посрещ-
нат предизвикателството на нови-
те, нетрадиционни рискове и заплахи 
за националната сигурност.

Разработването и разширяването 
на 3D принтирането за военни нужди 
имат за цел да подсилят сигурност-
та и оперативната ефективност на 
въоръжените сили, действащи в от-
далечени райони, в планини или при 
изпълнение на мисии зад граница. Тези 
технологии могат да помогнат на 
армейските формирования при отго-
вора им на значителното нарастване 
на предизвикани от климата природ-
ни бедствия, на които вече сме сви-
детели и ще продължим да виждаме и 
в бъдеще.

Широкото приложение на 3D прин-
тирането неминуемо ще предизвика 
деглобализация на икономиката. След 
като в продължение на много годи-
ни тече процес на глобализация на 
световната икономика, масовото 
използване на тази технология ще 
доведе до създаване на милиони мест-
ни производства, напълно независими 
едно от друго. Взаимозависимостта 
на отделните производства ще ста-
не отживелица. Три D принтирането 
може също така да смекчи „глобали-
зацията на риска“, където климатич-
ни или за околната среда рискове на 
едно място могат да имат значи-
телно въздействие върху сигурност-
та на хиляди километри разстоя-
ние. Например цунамито през 2011 г.
наводни фабрики в Япония, които 
единствени в света произвеждат спе-
цифични части за леки коли, поради 
което заводите „Хонда“ в САЩ бяха 
в много голямо затруднение, на ръба 
да спрат работа. С 3D принтиране-
то способността за евтино и лесно 
сваляне и принтиране на липсващите 
части може да поеме удара от прова-
лите на снабдителите в резултат на 
неочаквано прекъсване във веригата 
за доставки. Като има предвид прак-
тиката на армията в използването 
на 3D принтирането, частният сек-
тор също би могъл да се възползва, за 
да усили издръжливостта на собстве-
ната си верига за доставки.

Ползи от използването
на 3D принтери в армията

Използването на 3D принтиране-
то ще помогне на армията да пре-
одолее традиционните ограничения, 
които се налагат при провеждане-
то на войната, и може значително 
да се усъвършенства оперативната 
ефективност. То ще позволи на про-
ектантите и инженерите бързо да 
произведат точната част, необходи-
ма на военното формирование, и то 
намясто. В един свят с развитие на 
транснационалния риск за сигурност-
та – от международен тероризъм 
до несигурност в резултат на кли-
матични промени, такава гъвкавост 
ще бъде решаваща за въоръжените 
сили. По този начин 3D принтира-
нето съществено ще помогне да се 
повишат самозадоволяването и из-
дръжливостта на военните чрез въ-
веждането на три ключови ползи: 
бързо и ефективно решаване на про-
блеми с екипировката, намаляване на 
търсенето на повторни доставки и 
изграждане на по-сложен и ефективен 
проект.

Първо, ако част от екипировка-
та се повреди, 3D принтери могат 
да осигурят способност на членовете 
на службата да отпечатат резервна-
та част за няколко минути или часа. 
Без 3D принтери замяната на тази 
резервна част може да отнеме сед-
мици или месеци. Република България 
разполага с ограничени възможности 
за стратегически въздушен транс-
порт. Поради тази причина достав-
ките за мисиите извън територия-
та на страната се правят веднъж 
на няколко месеца. Това в определени 
ситуации означава невъзможност за 
изпълнение на задачите в пълен обем 
или дори изваждане от строя на ня-
кое от формированията, нуждаещо се 
от нови доставки. Освен това фор-
мирования, пренасящи тези доставки 
през враждебна територия, са изло-
жени на много голям риск от атаки. 
От друга страна, ако екипировката 
функционира, но не е съобразена със 
специфичните климатични условия 
и терена, 3D принтерите могат да 
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улеснят полевите инженери бързо да 
изработят по поръчка прототип на 
оборудването, което, реализирано по 
друг начин, може да отнеме години за 
разработване в лаборатории. Това не 
означава, че новите изделия не тряб-
ва да се изпитват в лабораторни или 
полигонни условия. По тази причина е 
добре да се стартира с изделия, които 
не са рискови за здравето и живота 
на военнослужещите, а впоследствие 
да се произвеждат тествани проду-
кти. По време на бойни действия или 
в отговор на някое бедствие бързият 
ремонт на части от оборудването 
или усъвършенстването му намясто 
могат съществено да подобрят спо-
собностите на военнослужещите.

Второ, 3D принтирането има по-
тенциала да намали необходимостта 
от създаване и поддържане на големи 
количества запаси. Доставките и обо-
рудването, държани на склад, заемат 
място и пространство. Освен това 
формирането на големи складови на-
личности в отдалечени райони или в 
операция зад граница изисква създава-
не на организация и разход на много 
средства за тяхното транспортира-
не. Не са без значение и затруднения-
та, които създават малките бази или 
предните оперативни бази в отдале-
чените зони при намиране на подходя-
щи помещения за оборудване на скла-
дове. Три D принтирането премахва 
необходимостта да се поддържат 
големи складове и персонал. Вместо 
да се пълнят корабите с хиляди пера 
имущество или да се използват мно-
жество полети на стратегическия 
въздушен транспорт, 3D принтери-
те, намиращи се във военните форми-
рования, осигуряват способността да 
се принтират търсените части ко-
гато и където имат потребност от 
тях, като едновременно с това може 
съществено да се намалят времето 
и енергията, изразходвани за мисия за 
повторни доставки. Придобиването 
на тази способност от армията оз-
начава тя да бъде готова да изпълня-
ва задачи в различни точки на света 
за продължително време. 

Трето, 3D принтирането отва-
ря възможността за изграждане на 

по-устойчив и ефективен проект на-
военно оборудване, включително елек-
троника, тренировъчни модели, компо-
ненти на оръжия и дори цели машини. 
За институция, ангажирана с изпълне-
нието на три основни мисии, тези но-
вовъведения ще усъвършенстват опе-
ративната ефективност, ще съхранят 
човешки животи и ще намалят цената.

Опитът от използването 
на 3D принтирането

Най-голямо приложение 3D прин-
тирането до този момент намира в 
американската армия. Тя все още е 
в ранния етап от експлоатирането 
на технологията, но вече е постиг-
нат значителен напредък с важни-
те ù приложения за водене на война, 
намаляване на риска от бедствия и 
отчитане на транснационалния риск 
за сигурността в резултат например 
от климатичните промени.3

Добър пример са Силите за бър-
зо оборудване на американската ар-
мия (The U.S. Army’s Rapid Equipping 
Force (REF), които в настоящия мо-
мент са развърнали мобилна експеди-
ционна лаборатория в Афганистан. 
Лабораторията се помещава в кора-
бен контейнер, който е оборудван с 
3D принтери и други инструменти. 
Инженери и учени имат достъп до нея 
по безжична мрежа, по която оказват 
подкрепа с експертиза. По този начин 
се осигуряват формированията с обо-
рудване и поддръжка, от които имат 
нужда за намиране на бърз отговор за 
решаване на проблем с оборудването.

Лабораторията функционира в теа-
търа на бойните действия, за да под-
помага военните формирования да 
се приспособят към средата бързо и 
ефективно. Например формирования-
та в Афганистан използват 3D прин-
тери в лабораторията за изработване 
на детайли, предпазващи от високата 
температура. Температури над 50° С 
в Афганистан причиняват разрушава-
не на батериите на наземните радар-
ни станции, използвани за търсене на 
мини. Поради тази причина войниците 
използват 3D принтери да направят 
кожух за тяхното прикритие. Това 
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работи толкова добре, че всеки иска 
да има такъв принтер. Важно е да се 
каже, че тези мобилни формирования 
могат да бъдат използвани не само 
за бойни мисии, но и при операции за 
подпомагане при бедствия. В допълне-
ние към тези способности армията на 
САЩ наскоро пусна уебсайт, където 
е обявено, че някой може да определи 
проблем, обръщайки се към армията, 
да проектира решение на първоначал-
ния модел и да го качи на сайта.

Освободено от ограниченията на 
традиционното производство, 3D 
принтирането предоставя на рацио-
нализаторите във въоръжените сили 
гъвкавостта, от която се нуждаят 
да решават проблеми. Ползите от 
него намират място и извън въоръ-
жените сили. Военни медицински цен-
трове в САЩ използват 3D принте-
ри да сканират рани на членове на 
службата и да произведат всичко – 
от направени по поръчка титание-
ви черепни пластинки до протези, 
които преди се произвеждат ръчно и 
почти винаги трябва да се доработ-
ват, защото не съвпадат. 

В обозримото бъдеще 3D принти-
рането няма да замести икономиката 
в мащаб на масово производство. От 
тази гледна точка сега е изчислено, че 
се използват само 1 – 2% от потен-
циала му. Но рисковете в постоянно 
променящата се среда за сигурност 
изискват адекватен отговор с помощ-
та на технологичните нововъведения, 
което е окуражителен сигнал за про-
грес на 3D принтирането за военни 
цели.

Ползите за националната сигур-
ност от 3D принтирането няма да 
се проявят само в бъдещи проекти, 
те вече се разпознават в ограничен 
мащаб в някои армии, на първо мяс-
то тази на САЩ. С промяната на 
климата и нарастването на броя 
на бедствията вероятно военните 
формирования ще участват все по-
често в операции за отговор на кри-
зисни ситуации. В един свят, белязан 
от трайни климатични промени, 3D 
принтирането може да бъде същест-
вена способност не само за военните, 
но и за цялото обществото.

Използване на 3D
принтирането в контекста
на климатичните промени 

Използването на 3D технологии 
за усъвършенстване воденето на бой-
ните действия има значителен транс-
фериращ потенциал за прилагане в 
подготовката и провеждането на 
операции в подкрепа при бедствия, 
а също така и при други операции, 
свързани с климатичните промени. 
Много често армията е на предната 
линия при оказване на помощ на насе-
лението при бедствия. Докато рис-
кът за сигурността, породен от кли-
матичните промени, невинаги изис-
ква военен отговор, технологичните 
нововъведения, които 3D принтира-
нето прави възможни, могат значи-
телно да усъвършенстват наличните 
средства на военните и цивилните 
институции, когато се подготвят 
за този риск. Бързината на военни-
те формирования за провеждане на 
операции в отговор на бедствия в 
координация с цивилните институ-
ции може да бъде възпрепятствана 
от наличието и съответствието 
на доставките. Например агенциите 
за подпомагане поддържат складо-
ве, пълни с доставки, които тряб-
ва да бъдат превозени до зоната на 
бедствието – понякога на стотици 
километри. Това изисква време, а и 
доставките невинаги съответстват 
на точното състояние на терена. 
Проблемът може да бъде решен, 
като се използва 3D принтиране за 
бърза продукция на доставки и про-
изводство на изделия, за да се спаси 
човешки живот и се спестят пари. В 
бъдеще принтерите ще могат дори 
потенциално да използват различ-
ни отломки от бедствието, за да 
осигурят временни убежища за хора, 
прогонени от земетресения и на-
воднения. Възможностите са почти 
безгранични. Хората по целия свят, 
които са уязвими от риска, свър-
зан с климатичните промени, сега 
не разполагат с тази технология. За-
това, наблягайки върху развитието 
на 3D принтирането в уязвимите 
страни и активизирането на мрежа-
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та от инженери експерти в риско-
вите общности, може да се помогне 
за предварителната подготовка на 
застрашените места. Политиката, 
която следва да се провежда в бъде-
ще, е за окуражаване на населението 
от развитието на технологиите в 
служба на здравето и сигурността. 
Изминавайки този път на „отворени 
нововъведения“, също така може да 
се компенсира недостигът на капаци-
тет сред местните жители.

Чрез осигуряване на информация и 
използване на достъпните източни-
ци за 3D принтиране решенията на 
проблеми с тази технология могат 
съществено да бъдат обезпечени гло-
бално и принтирани намясто. Това 
ще позволи бързо да се публикуват 
решения в интернет, разработени на 
хиляди километри разстояние, които 
след това да се използват в подхо-
дяща ситуация. Дадена общност, 
очаквайки или преживявайки клима-
тичните заплахи, може да предста-
ви своите проблеми в една глобална 
платформа онлайн, където експерти 
да предложат бързо решение или дори 
да прехвърлят „готови за печат“ 
технологични решения. Създаването 
на мобилни лаборатории би имало из-
ключителна роля за справяне с бед-
ствията – те могат да бъдат раз-
върнати в района на бедствието, за 
да принтират специфични части за 
ремонт на повредени устройства, 
устойчиви на климата убежища или 
други елементи от инфраструкту-
рата, когато формированията или 
инженерите специалисти не са на 
мястото.

Последиците от природните бед-
ствия преминават отвъд частните 
компании. Природните бедствия, въз-
никващи в различни места по света, 
възпрепятстват транспорта на сто-
ки, оказвайки влияние върху цели ре-
гиони – проблем, който все по-често 
се появява. Способността да се прин-
тират стоки там, където са необхо-
дими, очевидно ще намали уязвимост-
та ни от разрушителни събития. 
Същественото е, че 3D принтиране-
то може да помогне за деглобализира-
нето на рисковете, свързани с клима-

тичните промени, и да засили издръж-
ливостта на глобалните и местните 
пазари по отношение на тях.

Съществуват места по света, 
където е много трудно да се влезе. 
Те се характеризират като отдалече-
ни, конфликтни, с враждебност, при-
чинена от бедствия и войни. Не-
достъпността им за хората обаче 
няма да спре въздействието на клима-
тичните промени. В този контекст 
3D принтирането е в състояние да 
изиграе ролята на мост за достав-
ки. Вместо да се спускат от само-
лети, 3D технологията може да бъде 
развърната за тяхното принтиране 
(дори да се принтират доставящите 
механизми, включително повече прин-
тери, когато няма принтери на тере-
на). Това би било подходящо за нама-
ляване на риска от бедствия или при 
помощ след бедствието, по-специално 
в недостъпни зони, каквито са някои 
от най-страдащите от конфликти 
страни в света.

Някои страни вече имат способ-
ности да печатат дронове, чиято 
полза е категорично доказана в мисии 
за търсене и спасяване, а също така 
за наблюдение на околната среда и 
оказване на помощ при бедствия. 
Както беше споменато по-горе, тех-
нологиите могат дори да позволят 
в места, изолирани от международни 
общности, да се печатат убежища, 
които да издържат на специфичен 
стрес върху околната среда. В мес-
та, които са уязвими, тази способ-
ност може да осигури жизненоважна 
връзка.

Три D принтирането може също 
да помогне за нарастване на енер-
гийната ефективност на армията (с 
важни приложения за оперативната 
ефективност) и намаляване на въгле-
родните емисии. Три D принтиране-
то по начало е енергийно ефективно. 
Според американското министер-
ство на енергетиката кумулативно-
то производство средно използва 50% 
по-малко енергия и съхранява повече 
от 90% от цената на материалите 
в сравнение с традиционното произ-
водство, защото 3D принтирането 
е натрупващо се вместо изваждащо, 
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принтерите отпечатват само жела-
ния продукт и минимални поддържащи 
структури, значително намалявайки 
броя на използваните материали и 
енергията, необходима за производ-
ството на продукта. Откакто ку-
мулативното производство включва 
изпращането на данни в целия свят 
посредством интернет вместо из-
пращането на материали с камиони, 
кораби и самолети, пакетирането и 
съхраняването са намалени значител-
но, изключително много намалява и 
използваната енергия.

Способността за евтино принти-
ране на сложни проекти води до про-
изводство на по-ефективни проду-
кти, увеличава жизнения им цикъл, 
а често подпомага и тяхното усъ-
вършенстване. Възможността да се 
печатат резервни части (с рецикли-
рани материали) вместо купуването 
на нови продукти, може да съдейст-
ва за изключително голямо намаля-
ване на загубите и вредните емисии.

Финансови аспекти 
на 3D принтирането

Друг важен аспект на 3D принти-
рането е, че има потенциала да подоб-
ри съотношението цена – ефектив-
ност. С оглед на ограничения бюджет 
на Министерството на отбраната и 
неосигуреното с ресурси участие на 
армията при подпомагане на населе-
нието при бедствия използването на 
3D принтери може да бъде решение на 
проблема. Възможността да се под-
държа мрежа от експерти, които 
могат да помагат за намирането на 
рационални и бързи решения на про-
блемите на стотици километри раз-
стояние, е една допълнителна полза. 
Поддържането на капацитет да се 
печатат доставки и оборудване, за 
да се покрият специфични потреб-
ности, необходими за специфични си-
туации, вместо да се осигуряват от 
скъпото масово производство, може 
да компенсира липсата на достатъ-
чен бюджет. Три D принтирането е 
революционно, защото измества скъ-
пите части от традиционното про-
изводство и ги прави евтини. При 

положение че цената за подготовка и 
смекчаване на риска от климатичните 
промени е твърде висока, решението 
цена – ефективност с 3D принтира-
нето може да бъде много полезно в 
условия на финансови ограничения.

Промяна на характера 
на войната 

след 3D принтирането

Освен че в голяма степен опреде-
ля структурата и организацията на 
логистиката, 3D принтирането има 
потенциала в голяма степен да проме-
ни характера на войната. Техниката 
за неговото реализиране, разположена 
в частни имоти или на места, къде-
то се обслужват малки общности, не 
само задоволява потребностите на 
хората от всякакъв вид продукти, но 
и дава възможност да печатат раз-
лични системи оръжие с много високо 
качество. Всеки среднозаможен човек 
в България и не чак толкова заможен 
в развитите страни е в състояние да 
отдели около 20 000 долара и да обо-
рудва лаборатория (цех) с 3D принтер, 
компютър, 3D фреза и малка пещ, с 
чиято помощ може да произвежда 
практически всичко от различни ма-
териали. Когато говорим за всякакви 
продукти, трябва да имаме предвид и 
оръжие. Производството с 3D прин-
тери ще позволи в следващите години 
милиони хора по целия свят да бъдат 
в състояние да печатат в домашни 
условия огромни количества оръжие 
от материали, които могат да се ку-
пят свободно на пазара. Достатъчно 
е производителят да разполага с парче 
метал или метален прах, за да го пре-
върне в пистолет, автомат, ПТУРС 
или зенитна ракета.4

Увеличаването на броя на про-
изводителите на стоки в света с 
тази нова технология, включително 
и на оръжие, е отлична възможност 
за хора с висок интелект и откри-
вателски талант директно да про-
дават плодовете на своя труд, без 
посредници, които винаги са били бо-
гати собственици на фирми, за кои-
то инженерите са принудени да рабо-
тят, за да се реализират творчески. 
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Другата възможност е тези изобре-
татели и рационализатори първи да 
произвеждат стоки по проектите, 
които сами са разработили. За първи 
път, ако не от както има писана ис-
тория, то най-малкото след начало-
то на индустриалната революция из-
обретателите ще имат възможност 
да печелят много пари, без да им се 
налага да ги делят с някой друг.

Тази технология ще даде възмож-
ност на неправителствени играчи, 
като „Хизбула“, „Хамас“, Движение 
„Талибан“, „Ал Кайда“, „Ал Нусра“ и 
т.н., вместо да купуват скъпостру-
ващо оръжие и оборудване, да си го 
произвеждат.

Възможността милиони хора по 
света безпроблемно да произвеждат 
оръжие неминуемо ще увеличи броя 
на неправителствените играчи, кои-
то по правило решават политически 
въпроси чрез въоръжено насилие. Все 
повече и повече държавата ще губи 
контрола над производството и раз-
пространяването на оръжие. Това 
не означава, че тя няма да направи 
всичко по силите ù да запази кон-
трола с въвеждане на законови ре-
гулации.5 В САЩ вече има въведена 
забрана за производство на оръжие с 
3D принтиране, въпреки че е консти-
туционно право на всеки американец 
да си произвежда оръжие за самоза-
щита. Твърде съмнително е законо-
вата забрана да попречи на производ-
ството на оръжие с тази техноло-
гия. Законите не означават нищо за 
тези, които са решили да ги нару-
шат. И сега има забрана за продажба 
на оръжие на организации, обявени 
за терористични, но те винаги на-
мират начин да се въоръжават и не 
са останали без оръжие. Използвайки 
3D принтери, ще им бъде много по-
лесно да си го произвеждат, доста-
тъчно е да разполагат със схема или 
проект. Такъв могат да намерят в 
интернет, да го купят директно от 
някой инженер или да наемат инжене-
ри, специалисти в определени облас-
ти, да работят за тях. От този мо-
мент нататък най-скъпоструващо-
то и най-трудното за добиване нещо 
са схемите и проектите на детай-

лите на изделията, които трябва 
да се произведат. Правителството 
на всяка държава ще се опита да уп-
ражни контрол точно над тяхното 
разпространяване и продажбата им. 
Професионалните служби ще се опи-
тат да сложат ред относно 3D прин-
тирането, обхващайки новите форми 
на продуктовите дизайнери, опера-
торите на принтери, доставчиците 
на материали, за защита на инте-
лектуалната собственост. За мно-
го притежатели на IP адреси и сър-
въри пиратството е настояща гри-
жа, свързана с 3D принтирането. 
Контролът на интелектуалния труд 
винаги е изключително труден и ни-
кога не постига голям успех. Едва ли 
ще бъде пресилено, ако кажем, че и 
този път няма да бъде ефективен.

Появата на голям брой хора, при-
тежаващи различни оръжейни систе-
ми, сериозно ще застраши монопола 
на държавата върху използването на 
въоръжени сили. Това налага задъл-
бочена преценка на рисковете и за-
плахите за националната сигурност. 
Държавата, от една страна, ще се 
чувства застрашена от външни сили 
с аспирации към нейния суверенитет 
и територията ù, от друга страна, 
от неправителствени играчи с во-
енни способности, а от трета, от 
собственото си население, което, 
ако вече не си е произвело оръжие, 
може да го направи в рамките на 
едно денонощие. Не само политиче-
ски, но и социални групи, разполага-
щи със средства за водене на война, 
могат да се превърнат много бързо 
в политически фактор, изразявайки 
своето недоволство от властта. 
Притежаването на оръжие от голяма 
част от населението на една страна 
винаги води след себе си потенциа-
лен риск за нейната сигурност. Това 
е сериозна предпоставка за въоръже-
ни стълкновения, породени от етни-
чески, религиозни или идеологически 
противоречия. Във всяко общество 
има естествено разслоение, кое-
то разделя хората на противоборс-
тващи групи, пораждайки конфлик-
ти, които е възможно да дегенерират 
в гражданска война. Трудно може да 
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се прецени каква част от население-
то ще бъде изкушена да произвежда 
оръжие с 3D принтиране, но няма ни-
какво съмнение, че многократно ще 
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publicknowledge.org/files/docs/3DPrintingPaper
PublicKnowledge.pdf (accessed June 15, 2015).
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Leading Edge Forum. 2012. http://assets1.
c s c . c om / i nno v a t i o n / d own l o ad s /LEF_ 
20123DPrinting.pdf (accessed June 15, 2015).

3 Army Technology. A Publication of 
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Army Research, Development and Engineering 
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vo. l lnwd.net/e2/c/downloads/333507.pdf 
(accessed June 15, 2015).

4 3 D Printing Technology of Firearms. Public 
Affairs Division – Washington, D.C. 2013. 
https://www.atf.gov/file/4566/download (accessed 
June 15, 2015).

5 Castro, D. Should Government Regulate 
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itif.org/2013-regulate-illicit-3d-printing.pdf 
(accessed June 15, 2015).

се увеличат неправителствените иг-
рачи, преследващи политически цели 
с организирано насилие, защото ще 
имат оръжие на много ниска цена.
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Използваният понятиен и кате-
гориален апарат изразява ос-
новната теоретична и позна-

вателна съвкупност и представлява 
обобщение на най-общите и същест-
вени свойства, страни и отношения. 
Отчитайки факта, че въоръжените 
сили са основният двигател за орга-
низиране и осъществяване на отбра-
ната, е съвсем логично да се разгледа 
и терминологията, използвана във 
военната сфера. В този смисъл е не-
обходимо да се разкрият същността 
и обхватът на инфраструктурата на 
страната за отбрана.

Като се има предвид обстоятел-
ството, че инфраструктурата изра-
зява вътрешната основа, физическо-
то и/или логическото устройство 
или разположение на дадена структу-
ра или нейните компоненти в опреде-
лена система, за разкриване на съдър-
жанието на инфраструктурата на 
страната за отбрана е необходимо 
да се определят същността, съот-
ветната структура и организацията 
на системата за отбрана, отчитай-
ки контекста на задачите, поста-
вени на системата за сигурност на 
страната.

Република България като унитар-
на държава с конституционно опре-
делена единна система от държавни 

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СТРАНАТА 

ЗА ОТБРАНА

Майор д-р Теодоси Михов

Teodosi Mihov. NATURE AND CONTENT 
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE COUNTRY FOR DEFENCE

Abstract: The article analyzes the current understanding of the nature and content 
of the country‘s infrastructure defense (CID) and justifies the need to build adequate 
categorical apparatus in the field. It is also grounded definition of the essence of CID and 
on this base is revealed its essence.

Key words: National security, infrastructure of the country for defense.

органи и установена законова база е 
приела въоръжените сили да гаранти-
рат суверенитета, сигурността и 
независимостта на страната и за-
щитават нейната териториална ця-
лост. Това предполага, че търсейки 
определение за инфраструктурата на 
страната за отбрана, би следвало да 
направим обзор на регламентиращи-
те документи в областта. За голямо 
съжаление при направения преглед на 
нормативната база (закони, наред-
би, правилници и др.) в посочената 
проблемна област не беше открито 
съществуващо определение за инфра-
структура на страната за отбрана.

Като индикатор за текущите 
разбирания за същността на инфра-
структурата на страната за отбра-
на освен националните нормативни 
документи, регламентиращи систе-
мата за отбрана, могат да се прие-
мат и национални публикации, док-
трини и други, отнасящи се до систе-
мата за национална сигурност, както 
и международни договори и споразу-
мения, свързани с изграждането на 
колективната отбрана в системата 
на НАТО и Европейския съюз.

Във Военния терминологичен реч-
ник1 са дадени следните значения за ин-
фраструктура: 1. Комплекс от пред-
приятия, съоръжения и мероприятия, 
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които осигуряват функционирането
на промишлеността и селското сто-
панство. 2. Система от стационар-
ни обекти и отделни съоръжения на 
ТВД, които служат като основа за 
развръщане на въоръжените сили, во-
денето на военни действия за осигу-
ряването на бойната и оперативна-
та подготовка на войските.

В Речника на термините и дефи-
нициите, използвани в НАТО AAP-62 
(STANAG 3680), под термина „инфра-
структура“ е прието да се разбира 
всички недвижими постройки, сгради 
и други постоянни съоръжения, необ-
ходими за поддържане на военни спо-
собности.

Като свързани термини се посоч-
ват:

• национална инфраструктура (na-
tional infrastructure) – инфраструкту-
ра, осигурена и финансирана от стра-
на, членка на НАТО, в нейната тери-
тория и само за нейните въоръжени 
сили (включително онези сили, вклю-
чени в състава на НАТО или назначе-
ни към НАТО);

• двустранна инфраструктура (bila-
teral infrastructure) – инфраструктура, 
която засяга само две страни, член-
ки на HАТО, и се финансира съглас-
но взаимно споразумение между тях 
(например съоръжения, необходими за 
използване от силите на един член на 
НАТО на територията на друг);

• обща инфраструктура (common 
infrastructure) – инфраструктура, съ-
ществена за подготовката на въоръ-
жените сили или за осъществяване на 
оперативните планове на HАТО, коя-
то поради степента на съвместна 
употреба или интерес и нейното съ-
гласуване с определяните периодично 
критерии на Северноатлантическия 
съвет е съвместно финансирана от 
страни, членки на НАТО.

Допълнителна отправна точка за 
изясняване съдържанието на инфра-
структурата на страната за от-
брана могат да бъдат националните 
публикации на българските въоръжени 
сили. В Приложение 1. Терминологи-
чен речник на Доктрината на Въоръ-
жените сили на Република България 
(НП-1)3 е дадено следното определе-

ние за военна инфраструктура: „Сис-
тема от пространствено обособени, 
оперативно оборудвани територии и 
обекти с комплекс от сгради и съо-
ръжения, необходими на въоръжените 
сили за изпълняване на задачите за 
гарантиране сигурността и отбрана-
та на страната в мирно и военно 
време“. Военната инфраструктура е 
предназначена да осигурява подготов-
ката на войските, поддържането на 
бойната готовност, съхраняването и 
опазването на въоръжението, техни-
ката и имуществата, настаняване-
то на личния състав, опазването на 
здравето и живота му.

В Доктрината за логистика (НП-4)4,
точка 386, е записано, че „военната 
инфраструктура включва недвижими 
имоти, обекти и съоръжения, пред-
назначени за разполагане на военни-
те формирования (сгради, складове, 
полигони и учебни центрове); морски 
съоръжения, летища, инфраструктур-
ни и инженерни съоръжения; комуни-
кационни и информационни системи и 
други съоръжения и системи, осигуря-
ващи изпълнението на мисията“.

Описаното съдържание на военна-
та инфраструктура е съобразено с 
целите на логистичното осигурява-
не за формиране на единно и съгла-
сувано осигуряване на логистичните 
функции. От тази гледна точка во-
енната инфраструктура включва и 
логистичната инфраструктура като 
система от инфраструктурни обек-
ти и съоръжения от различен тип, с 
определено географско местоположе-
ние и различни характеристики, кои-
то способстват за изпълнението на 
логистичните задачи.

Не бива да се забравя обаче, че 
системата за отбрана на страната 
освен въоръжените сили съдържа и 
невоенен компонент, обединявайки ги 
в обща система, която, освен че пре-
доставя на въоръжените сили ресур-
си за изпълнение на техните мисии, 
осигурява защита на населението и 
гарантира нормални условия (в екс-
тремна ситуация) за протичане на 
живота.

Извършеният сравнителен анализ 
на термините, свързани с инфраструк-
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турата, в контекста на отбраната 
и техните тълкувания в различните 
национални и международни публи-
кации налага да се направи прецизи-
ране на понятийния апарат, отна-
сящ се до инфраструктурата на
отбраната. От друга страна, изслед-
ването на нормативните и доктри-
налните документи показва множес-
тво от свързани понятия, които 
страничният наблюдател би приел 
като сходни, но подробният анализ раз-
крива необходимостта за разгранича-
ване на представените инфраструк-
тури в областта на отбраната. 

Имайки предвид факта, че взаимо-
отношенията между компонентите 
на една система невинаги имат физи-
ческо измерение, се появява необходи-
мостта да се отчетат и парамет-
рите на отбраната като част от 
системата за национална сигурност. 
Това ни кара да разгледаме също сис-
темните отношения и взаимовръз-
ката между различните инфраструк-
турни обекти и съоръжения.

Отбраната на Република Бълга-
рия е система от политически, ико-
номически, военни, социални и други 
дейности за осигуряване на стабилна 
среда на сигурност и за подготовка и 
осъществяване на въоръжена защита 
на териториалната цялост и незави-
симостта на държавата.5 Тя включва 
дейностите за укрепване на мира и 
сигурността, запазване на национал-
ните човешки и материални ценнос-
ти чрез поддържането на икономи-
ката, въоръжените сили, населението 
и отбранителната инфраструктура 
в готовност за действие, както и 
действие за защита на териториал-
ната ù цялост, независимост и суве-
ренитет.6

По своята същност отбраната 
на страната обединява държавните 
органи, институции, организации и 
гражданите за изграждане и използва-
не на отбранителни способности за 
разкриване, възпиране, предотвратя-
ване и противодействие на евентуал-
на заплаха за националните интереси. 
Отбраната е широкообхватна общо-
държавна дейност с единно ръковод-
ство, планиране, финансово и ресурсно 

осигуряване.7 Мисията на отбраната 
следва да се постигне на базата на 
провеждани политики в областта, чи-
ито цели са изграждане и поддържане 
на модерна и ефективна система за 
отбрана и въоръжени сили със спо-
собности и състав, адекватни на на-
ционалните интереси, динамичната 
среда на сигурност и наличните ре-
сурси. От своя страна целите на от-
бранителната политика се постигат 
чрез привеждане на системата за от-
брана в състояние, позволяващо ефек-
тивно функциониране и взаимодейс-
твие на националните институции 
с тези на НАТО и ЕС, осигуряващо 
изграждане и непрекъснато развитие 
на подходящи отбранителни способ-
ности за противодействие на съвре-
менните предизвикателства, рискове 
и заплахи.

Разглеждайки инфраструктурата 
като базисна основа, осигуряваща ефек-
тивното функциониране на систе-
мата за отбрана, би следвало тя да 
предоставя и подходяща връзка меж-
ду отделните органи, изпълняващи 
съответните дейности. Като след-
ствие множеството от взаимнос-
вързани елементи, единно обединени 
по цел и функционална зависимост, 
сами по себе си образуват система. 
Затова за дефиниране на инфраструк-
турата на страната за отбрана е 
необходимо да се проследят систем-
ните връзки и зависимости.

В теорията за системните харак-
теристики всяко сложно организира-
но цяло се разглежда през призмата 
на четирите фундаментални факто-
ра: структура; състав; текущо със-
тояние и среда. Свойствата на сис-
темата като цяло се определят не 
само като сбор на свойствата на 
отделните ù елементи, но и от свой-
ствата на структурата на систе-
мата.

Под структура на системата се 
разбира пространственото разполо-
жение на всички елементи, съвкуп-
ността от устойчивите връзки и 
отношения между елементните, вът-
решното устройство, а така също и 
законите, по които се осъществяват 
взаимодействието и взаимовръзки-
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те.8 В определени случаи структура-
та може да бъде отъждествена с ор-
ганизацията на системата. Говорей-
ки за структура, е необходимо тя да 
се разглежда през призмата на свое-
образното триединство на съставни 
компоненти, отношения и връзки.

Системата за отбрана като част 
от системата за национална сигур-
ност в своя състав включва орга-
ните за ръководство, командване и 
управление, въоръжените сили, съот-
ветната инфраструктура, силите и 
средствата на министерствата и 
ведомствата от централната адми-
нистрация, специализираните служ-
би, териториалната администрация, 
органите на местното самоуправле-
ние.9 За разкриване същността на ин-
фраструктурата на страната за от-
брана е необходимо да се посочат и 
системните компоненти с техните 
елементи, изграждащи структурата 
на системата за отбрана. При оценя-
ването и характеризирането на при-
надлежността на инфраструктурата 
към определен сектор съществуват 
затруднения, породени от нехомо-
генния характер на отделните еле-
менти и подсистеми. Това до голяма 
степен се дължи на констатираната 
трудност за тяхното разграничава-
не, породена от разнообразните кла-
сификационни системи, използвани в 
различните сектори, което налага 
прецизиране на основните елементи, 
оказващи съществено влияние при из-
граждането на отбраната и в съот-
ветствие с които инфраструктура-
та на страната за отбрана следва 
да се разглежда като базисна основа, 
осигуряваща функционирането на сис-
темата.

Текущото състояние на отделни-
те елементи и в частност общото 
състояние на цялата система опре-
делят нейната готовност за изпъл-
нение на специфичните ù функции. 
Инфраструктурата има ясно изразен 
материален характер, като нейното 
състояние е интегрална функция от 
множество различни фактори, по-
родени от човешката дейност или 
природата. Затова важен индикатор 
за определяне готовността на ин-

фраструктурата да изпълнява специ-
фичните си функции е текущото ù 
състояние.

Влиянието на средата върху даде-
на система определя до голяма степен 
нейните качествени характеристики. 
Както беше посочено, основен фак-
тор, влияещ върху текущото състоя-
ние на инфраструктурата, е средата, 
в която тя се изгражда и развива. 

Липсата на каквито и да е тео-
ретични постановки и определения 
за понятието „инфраструктура на 
страната за отбрана“ ни принуждава 
да решим обратната логическа зада-
ча – чрез разкриване на елементите, 
дейностите и мероприятията, свър-
зани с изграждането и развитието на 
системата за отбрана, да стигнем 
обективно до разбирането за същ-
ността и съдържанието на това по-
нятие.

В момента дейностите за изграж-
дането и развитието на инфраструк-
турата на страната за отбрана са 
елемент от системата за отбрани-
телно планиране.

Подготовката и изграждането на 
отбраната на страната е комплекс 
от мероприятия, провеждани от пре-
зидента, Народното събрание, Ми-
нистерския съвет, министерствата 
и ведомствата, въоръжените сили, 
специализираните служби, органите на
местното самоуправление, местна-
та администрация и различните ико-
номически субекти, привлечени в ор-
ганизацията и всестранното осигуря-
ване на отбраната. Генерално този 
процес може да бъде разделен на дей-
ности, осъществявани от невоенния 
компонент в интерес на отбраната, 
и подготовка на въоръжените сили. 
Въоръжените сили институционално 
притежават капацитета и организа-
ционната култура да се справят със 
задачите за организацията на отбра-
ната на страната, но практическите 
мероприятия за осъществяването им 
пряко зависят от дейностите на не-
военния компонент, защото те оси-
гуряват материалния и човешкия ре-
сурс за реализирането на плановете.

Държавните органи и юридичес-
ките лица с военновременни задачи, 
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включително техните поделения, 
подразделения и структурни звена, 
провеждат отбранително-мобилиза-
ционна подготовка като част от 
подготовката на страната за от-
брана, поддържане на националното 
стопанство, територията и насе-
лението в готовност за работа при 
положение на война, при военно и из-
вънредно положение.10

Функционално отбранително-мо-
билизационната подготовка включва 
следните основни дейности: граж-
данско планиране в интерес на от-
браната; планиране и поддържане на 
военновременната система за упра-
вление; осигуряване на граждански ре-
сурси в интерес на отбраната; под-
готовка на територията и инфра-
структурата за отбрана; организи-
ране на подготовката и защитата 
на служителите и населението при 
положение на война, при военно и 
извънредно положение. Възложените 
военновременни задачи за отбраната 
на страната на държавните органи, 
органите на местното самоуправле-
ние, местната администрация и на 
юридическите лица имат за цел по-
стигане на набор от основни отбра-
нителни способности. Освен осигуря-
ването на управлението, защитата 
и организирането на всестранното 
осигуряване с производство и услуги 
невоенният компонент има и зада-
чи за поддържане, осигуряване и из-
граждане на транспортната, енер-
гийната, комуникационната и ВиК 
инфраструктура; възстановяване на 
урбанизирана инфраструктура; под-
държане и възстановяване на основни 
административни и икономически ин-
фраструктурни обекти; изграждане и 
поддържане на полева хуманитарна и 
логистична инфраструктура и др.11

При изпълнението на тези дейнос-
ти в съвременните условия национал-
ните правителства са принудени да 
търсят баланс и взаимоизгода меж-
ду частните и публичните интереси, 
включително и чрез прилагане на ре-
гулаторен натиск. Това изгражда сло-
жен комплекс от дейности, осъщест-
вявани от държавни и недържавни 
субекти, нормативно обособени и 

икономически свързани, с отговорно-
сти за осигуряването на отбраната 
и националната сигурност на стра-
ната.

Комплектността на системата 
ни дава основание мероприятията и 
дейностите за изграждане и развитие 
на инфраструктурата на страната 
за отбрана условно да бъдат разде-
лени на:

• общодържавни мероприятия, кои-
то могат да включват дейностите 
за подготовка на инфраструктурата 
в интерес на държавната система за 
управление, икономиката, енергети-
ката, транспорта, образованието, 
здравеопазването и др.;

• мероприятия, провеждани в ин-
терес на въоръжените сили: подго-
товка на пунктове за дислокация и 
предислокация; оборудване и поддър-
жане на райони за бойна готовност 
и бойно използване; развиване на ле-
тищната мрежа за военната авиа-
ция; изграждане и поддържане на сис-
темата за управление на силите; раз-
виване на мрежата от военноморски 
бази; строителство и поддържане 
на опорна свързочна система на въ-
оръжените сили; развиване на транс-
портни комуникации за въоръжените 
сили; оборудване на претоварни райо-
ни и пунктове; създаване на обекти 
от системата за ПВО; оборудване и 
поддържане на складови бази за вой-
сковите запаси и др.;

• мероприятия за подготовка на 
територията и инфраструктурата 
на страната за отбрана, провеждани 
в интерес на защитата на гражда-
ните, като поддържане на система 
за оповестяване за опасност от про-
тивниково нападение, от стихийни 
бедствия и аварии; изграждане и под-
държане на съоръжения за защита на 
населението; създаване и поддържане 
на мрежа от складове за съхраняване 
на защитни средства; организиране и 
поддържане на лаборатории за дози-
метричен контрол и др.

Анализът на дейностите на въоръ-
жените сили и невоенния компонент 
като съставна част на отбранител-
но-мобилизационната подготовка, ка-
то се отчитат общите принципи за 
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изграждане на отбраната, дава осно-
вание да се приеме, че инфраструк-
турата на системата за отбрана на 
страната включва следните елемен-
ти: транспортните комуникации; 
съобщителната система; системата 
от изградените в мирно време пун-
ктове за управление; системата на 
енергетиката и енергийните ресурси; 
системата от държавни бази и скла-
дове за материални средства; сис-
темата от ремонтни предприятия; 
системата от лечебни учреждения; 
системата за подготовка на форми-
рованията; системата за метеороло-
гическо и навигационно осигуряване; 
системата за водоснабдяване на на-
селението; основните елементи от 
инфраструктурата на въоръжените 
сили и др.12

Многообразието от системи и 
елементи, които биха могли да се 
асоциират със системата за отбрана, 
предполага необходимостта от пре-
цизиране на най-важните, явяващи се 
основни за нея. Разбира се, посочените 
елементи не са напълно изчерпателни, 
но представят основните системни 
елементи и макар да не са споменати 
някои от тях, всъщност практически 
са обхванати всички сфери, гаранти-
ращи нормалното функциониране на 
държавния механизъм.

За функционирането на емергент-
на* система от синергично** свързани 
елементи би следвало да съществу-
ват и функционални връзки, подчи-
нени на определени закономерности 
между съставните ù части. Така че 
освен изброените структурни еле-
менти и системи, изграждащи систе-
мата за отбрана, съдържанието на 
инфраструктурата на страната за 
отбрана би следвало да включва вза-
имовръзките и отношенията между 
съставните ù компоненти.

* Емергентност – функция или ефект 
на системите, които не могат да бъдат 
обяснени с възможностите, поведението 
и характеристиките на съответните им 
елементи, а са резултат само на взаимо-
действието им.

** Синергия – дружно действие на два 
или повече органа, т.е. съвместна дей-
ност, работа, извършвана заедно.

В резултат на извършения анализ 
за същността на инфраструктурата 
на страната за отбрана може да се 
обобщи, че за нейното дефиниране 
могат да се използват следните по-
казатели: 

• Първо – по материален израз. 
Инфраструктурата би следвало да из-
разява съвкупността от стационарни 
обекти и постоянни съоръжения. 

• Второ – по взаимосвързаност. 
Обусловените от системните харак-
теристики взаимовръзки, обединява-
щи физически или виртуално компо-
нентите на инфраструктурата. 

• Трето – по функционално пред-
назначение. Инфраструктурата като 
базисна основа на дадена система 
предопределя нейното функционално 
предназначение да е реципрочно на 
системата, осигурявайки създаване-
то на подходящи условия за изпълне-
нието на мисията ù.

Поставяйки инфраструктурата 
на страната за отбрана в пряка за-
висимост от мисията на отбраната, 
е необходимо да се уточни какво би 
следвало да се разбира под понятието 
„мисия“. В общата теория за органи-
зациите понятието „мисия“ изразява 
главната цел на дадена организация, 
като разкрива какво представлява са-
мата организация, в името на какво 
съществува и какво е нейното специ-
фично, уникално място сред другите 
организации. По същество с деклари-
рането на мисията се отговаря на 
въпросите: Кои сме?, Какво искаме 
да правим?, Каква е нашата роля в 
обществото?. В съдържанието на по-
нятието „мисия“ трябва да се включ-
ват принципите, кредото (убеждения, 
вярвания) и ценностите на организа-
цията. Въз основа на мисията се фор-
мулират целите и стратегиите на 
различните организационни нива.

Прилагането на теорията за ми-
сията към изясняването на същност-
та на отбраната дава основание да 
се приеме, че мисията на системата 
за отбрана е обединяване на общата 
задача, целта и формите за действие 
на войските и силите за постигане на 
краен резултат. В съответствие с 
постановките на новите национални 
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стратегически документи тази мисия 
може да се заключава в това въоръ-
жените сили и невоенният компонент 
от системата за отбрана да подгот-
вят и проведат национални операции и 
действия за защита на суверенитета и 
териториалната цялост, а при невъз-
можност – да осигурят развръщането 
на съюзни сили за постигане на тази 
цел с провеждане на съюзни операции и 
действия.

Така, макар и след продължителни 
изследвания и интерпретации, като 
резултат от решаването на логиче-
ската задача може да се интегрират 
изброените показатели в едно ком-
плексно понятие и да се приеме нова 
дефиниция, че в своята същност инфра-
структурата на страната за отбрана 
представлява всички стационарни обек-
ти и постоянни съоръжения, физически 
и организационно свързани в единна сис-
тема, осигуряваща изпълнението на ми-
сията на системата за отбрана.

На базата на направените анали-
зи за определяне на основни елементи 
от инфраструктурата на системата 
за отбрана и въз основа на разкрита-
та същност може да се приеме, че в 
своето съдържание инфраструктура-
та на страната за отбрана включва 
следните елементи: транспортните 
комуникации; съобщителната систе-
ма; системата от изградените пун-
ктове за управление; системата на 
енергетиката и енергийните ресурси; 
инфраструктурата на въоръжените 
сили; системата от лечебни учреж-
дения; системата за водоснабдяване 
на населението; критичната инфрас-
труктура; системата на държавния 
резерв и военновременните запаси; 
производствената инфраструктура; 
системата за подготовка на фор-
мированията; научната и техноло-
гичната инфраструктура; социална-
та инфраструктура; политическата 
система и други, необходими за по-
държане на системата за отбрана 
в състояние да отговори на предиз-
викателствата, проявени в среда на 
асиметрични и хибридни заплахи.

Изброените елементи всъщност 
засягат всички сфери на обществения 

живот. Практически е неефектив-
но, а и невъзможно да се изгражда ин-
фраструктура в такива мащаби кон-
кретно предназначена за осигуряване 
само на отбраната. Априорно държа-
вата, осигурявайки балансирано раз-
витие на отделните региони на 
страната с помощта на изградените 
държавни механизми, трябва да наме-
ри и баланса между необходимите на 
обществото за нормален живот раз-
ходи и тези, необходими за развитие-
то на инфраструктурата в отбрани-
телно отношение и гарантиране на 
националната сигурност.

Когато се говори за национална си-
гурност, следва ясно да се очертае 
разграничителната линия между пра-
вомощия и отговорности, свързани с 
превенцията и реакцията срещу въз-
можни или реални агресивни действия 
на външни за обществото сили, и пра-
вомощия и отговорности, свързани с 
осигуряването на обществения ред, 
индивидуалната и колективната сигур-
ност на гражданите. Докато изклю-
чителен прерогатив на държавата е 
отговорността за гарантирането или 
осигуряването на правовия ред и вър-
ховенството на закона, то защитата 
от външни заплахи е предоставена в 
голяма степен на наднационална орга-
низация за колективна защита. Това 
се обосновава от непоносимата за об-
ществото цена самостоятелно да се 
осъществява функцията „защита“. За-
това подготовката и реализирането 
на ефективна съюзна, коалиционна и 
национална отбрана се явява едно от 
най-важните средства за гарантиране 
на сигурността, суверенитета и те-
риториалната цялост на страната. В 
настоящия момент, при пълноправно-
то членство на Република България в 
НАТО и като част от Европейския 
съюз, отбраната на страната може 
да се реализира в съюзен, национален 
или коалиционен формат с участието 
на отделни страни, членки на Алианса, 
вследствие на което освен на тери-
торията на страната инфраструк-
турата на страната за отбрана ще 
включва и съвместни съоръжения, раз-
положени извън нея.
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Високата токсичност и бързо-
действието на токсичните хи-
мически материали поставят 

изключително високи изисквания към 
средствата за тяхното откриване. 
Идеалният химически детектор би 
бил отчитащ от разстояние, евтин, 
способен да открива както бойни 
отровни вещества, така и токсични 
индустриални химикали в концентра-
ции, представляващи опасност за чо-
вешкото здраве, с минимално време 
за отговор, лесен за използване и под-
дръжка, с висока степен на достовер-
ност на данните и устойчив на вли-
янията на околната среда. На прак-
тика такъв универсален детектор не 
съществува, а наличните технологии 
в зависимост от степента на по-
криване на тези изисквания намират 
приложение за решаване на задачите, 
свързани с процесите на детекция, 
идентификация и мониторинг. 

Известно е, че изграждането на 
способности за дистанционна химичес-
ка детекция се осъществява в три 
направления – пасивни отчитащи от 
разстояние детектори (passive stand 

ТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА ДИСТАНЦИОННИТЕ ХИМИЧЕСКИ 

ДЕТЕКТОРИ 

Иван Марков

Ivan Markov. TECHNICAL EFFECTIVENESS 
OF CHEMICAL REMOTE DETECTORS 

Abstract: The article presents an important problem related to registering chemical 
events before they affect the endangered objects. It reveals a methodology and criteria for 
assessing technical effectiveness of chemical remote detectors. The results of the assessment 
of different solutions of the problem concerning early warning and reporting – active stand 
off detectors, passive stand off systems and networks of chemical point detectors are 
presented. Technical effectiveness of the detectors is calculated both for the purpose of 
reconnaissance and surveillance.

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

off detectors), активни отчитащи от 
разстояние детектори (active stand 
off detectors), а при липса им и чрез 
изграждане на мрежи от точкови де-
тектори, разположени на разстояние 
от защитаваните обекти.1 Тъй като 
всяко от тези направления има както 
предимства, така и недостатъци, те 
следва да бъдат отчетени при опре-
деляне на възможностите им за из-
пълнение на задачите, свързани с про-
цесите на детекция, идентификация и 
мониторинг.

Водещ показател при избора на 
средства за откриване на химическо 
заразяване е тяхното предназначе-
ние, т.е. дали ще бъдат използвани 
за наблюдение, разузнаване, изследва-
не или в процеса на мониторинг на 
създадената обстановка. 

За оценка на отделните направле-
ния за изграждане на способности за 
дистанционно откриване на химичес-
ко заразяване в настоящата разра-
ботка е адаптирана методиката на 
Ф. Кеселринг за оценка и сравняване 
на варианти за решение по тяхната 
техническа ефективност. 
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В основата на използваната ме-
тодика е изборът на подходящи кри-
терии за оценка, в случая техниче-
ската ефективност на направления-
та за изграждане на способности за 
дистанционно откриване на хими-
ческо заразяване с цел ранното пре-
дупреждение на силите, попадащи в 
зоната на разпространение на зара-
зения въздух.

Като ключови за оценка на ефек-
тивността на детекторите по от-
ношение на откриването и характе-
ризирането на възникнали на раз-
стояние химически събития при воде-
не на наблюдение могат да бъдат оп-
ределени техните чувствителност, 
селективност, обхват, изследвана 
площ, време за реакция и устойчи-
вост. При оценка на ефективността 
на детекторите при водене на разуз-
наване и изследване е необходимо да 
се добави и критерият „мобилност“. 

Чувствителността и селектив-
ността на детекторите са двата 
най-съществени параметъра, опреде-
лящи възможността на съответна-
та система да установи наличието 
(отсъствието) на опасност и да я ха-
рактеризира количествено и качест-
вено. Въпреки че са отделни характе-
ристики, те следва да бъдат разглеж-
дани заедно поради тяхното взаимно 
влияние. 

Чувствителността е най-ниската 
концентрация на химическите аген-
ти, която оборудването може да из-
мери с високо ниво на достоверност. 
Някои автори я определят и като 
лимит на детекцията. По същество 
чувствителността е измерител на 
действителните положителни ин-
дикации на детекторите, т.е. слу-
чаите, в които оборудването точ-
но открива наличието на химичес-
ки вещества при дадените условия. 
Високата чувствителност е изклю-
чително важна за способността да 
се откриват много ниски концентра-
ции от агента и избягване появата 
на лъжливи отрицателни индикации.

Селективността е измерител на 
действителните отрицателни инди-
кации, т.е. на случаите, в които обо-
рудването точно показва отсъстви-

ето на дадено химическо вещество. 
Изборът на подходяща селектив-
ност на използваните средства е от 
съществено значение по две причи-
ни. От една страна, детекторите 
с ниска селективност ще реагират 
на много от химическите вещества, 
генерирайки голям брой лъжливи по-
ложителни аларми. От друга стра-
на, детектори с прекалено висока 
селективност ще реагират само на 
ограничен брой вещества и ще произ-
веждат много лъжливи отрицателни 
аларми.

Разглеждайки чувствителността 
и селективността като критерии за 
оценка на детекторите, използвани 
за наблюдение, може да се направи 
изводът, че чувствителността след-
ва да бъде в рамките на опасните 
концентрации на отровните вещес-
тва, в най-лошия случай от порядъ-
ка на LCt50. За водене на химическо 
разузнаване (изследване) чувствител-
носта на използваните средства е 
необходимо да бъде в рамките на 
праговите концентрации. 

Обхватът на детекторите е след-
ващият критерий за оценка на тех-
ническата им ефективност. Обхва-
тът на точковите детектори се 
ограничава единствено до мястото 
на измерването. При изграждане на 
мрежи от точкови детектори тех-
ният обхват зависи от количество-
то използвани средства и разстоя-
нието между тях и защитаваните 
обекти. 

При отчитащите от разстояние 
системи под обхват се разбира раз-
стоянието, на което детекторът е 
способен да открие наличието (от-
съствието) на опасност. Това не е 
константна величина и зависи от ре-
дица фактори, основните от които 
са физическите характеристики на 
облака, релеът на местността, нали-
чието на естествени прегради и вли-
янието на атмосферните условия. 

Необходимо е да се направи едно 
много съществено уточнение. Всич-
ки производители посочват в техни-
ческите спецификации на изделията 
си като обхват т.нар. „максимален 
обхват“. Това е максималното раз-

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



99

стояние, на което детекторът е в 
състояние да оценява постъпващите 
сигнали. Постигането на максимален 
обхват при отчитащите от раз-
стояние детектори обаче е възмож-
но единствено при оптимални усло-
вия на облака от отровни вещества 
и околната среда.

Когато се оценяват възможнос-
тите на детекторите, следва да се
има предвид не максималният, а 
т.нар „ефективен“ обхват, т.е. 
този обхват, в който детекторът 
е способен да открие наличието на 
заразяване в реалистичен сценарий 
и при постигане на номиналната му 
чувствителност. Разглеждайки ефек-
тивния обхват на детекторите, би 
следвало да се отчете, че различните 
отровни вещества имат различна 
молекулна маса. По тази причина за 
отделните отровни вещества ефек-
тивният обхват ще бъде различен. 
Идеалният детектор би притежавал 
ефективен обхват, равен или близък 
до максималния. 

Изследваната площ за единица вре-
ме заедно с времето за реакция на 
детекторите са характеристиките, 
които в най-голяма степен опреде-
лят необходимото време на съот-
ветната система за установяване 
наличието (отсъствието) на опас-
ност. Изследваната площ за единица 
време има най-съществено значение 
за детекцията в случаите на нена-
блюдавани химически опасни събития, 
т.е. откриване на заразяване някъде 
в полето за изследване.

При изграждане на мрежи от точ-
кови детектори размерът на изслед-
ваната площ зависи от разположе-
нието и количеството на използвани-
те средства. 

Способността на активните и 
пасивните отчитащи от разстоя-
ние системи да изследват определена 
площ за единица време се оценява с 
т.нар. „скорост на повърхностно из-
следване“ (Field Surface Scanning Rate). 
Физичната единица за този параме-
тър е квадратни градуси за секунда 
(°2/s). Получава се като резултат от 
умножаването на размера на оптич-
ното поле на съответната система 

(в квадратни градуси) по броя на из-
мерванията, извършвани за секунда2 
(Hz).

Колкото скоростта на повърх-
ностно изследване е по-голяма, тол-
кова по-малко време е необходимо на 
детектора да открие наличието на 
заразяване независимо от локацията 
му в полето за изследване. 

Тук е необходимо да се направи 
едно важно уточнение. Вижда се, че 
стойността на този параметър за-
виси правопропорционално от оптич-
ното поле на детектора. Следва да 
се има предвид, че системите, при-
тежаващи голямо оптично поле (рес-
пективно висока скорост на повърх-
ностно изследване), ще имат голям 
ефективен обхват единствено в слу-
чай, че заразяването е разпределено 
хомогенно. Такъв сценарий обаче е 
малко вероятен и в повечето случаи 
голямото оптично поле (съответно 
високата скорост на повърхностно 
изследване) е за сметка на ефектив-
ния обхват на отчитащите от раз-
стояние химически детектори.

Времето за реакция на детектори-
те е времето, необходимо за анализи-
ране на пробата, установяване нали-
чието или отсъствието на опасност 
и осигуряване на обратна връзка. По 
същество това е времето, за което 
детекторът е способен да реагира 
на търсените вещества. Времето за 
реакция варира от секунди (минути) 
за полевите до десетки минути (ча-
сове) за лабораторните детектори. 
Основно влияние върху този показа-
тел оказват използваният метод за 
детекция и техническите характе-
ристики на съответната система. 
За полевите детектори желаното 
време за реакция е от порядъка на 
секунди, като оптималният вариант 
е осъществяване на детекция в реал-
но време. 

Устойчивостта на детекторите 
на влиянието на външни въздействия 
е показател, изразяващ тяхната спо-
собност да реализират целевата си 
функция при различни условия на зао-
бикалящата ги среда. Тъй като всяка 
система е зависима в една или дру-
га степен от условията, в които се 
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използва, устойчивостта е една от 
основните характеристики, която е 
необходимо да се има предвид още в 
процеса на избор на детекторите. За 
полевите детектори устойчивостта 
следва да се разглежда и оценява в 
две основни направления.

Първото е свързано с възмож-
ността им да работят в широк ди-
апазон на температурата, запраше-
ността и влажността на въздуха, 
вибрации, електромагнитни смуще-
ния, високи нива на заразяване, ме-
ханични натоварвания и др. Изисква-
нията за устойчивост на детекто-
рите на тези въздействия следва да 
бъдат заложени при изготвянето на 
техническите спецификации за тях-
ното разработване (придобиване). 

Второто направление е свързано 
с влиянието на изменящите се усло-
вия на средата върху вероятността 
за откриване и характеризиране на 
химически опасни събития и досто-
верността на получените резулта-
ти. В този случай определящо зна-
чение имат както методът, така и 
използваната техника за детекция 
от съответната система. 

Мобилността е последният от по-
сочените критерии за оценка ефек-
тивността на детекторите. Схва-
щанията за използване на химическо-
то оръжие, възможностите за осъ-
ществяване на терористични акто-
ве с токсични индустриални химикали 
и за възникване на химически опасни 
аварии изискват наличие на способ-
ности за детекция във всеки етап 
от провежданите операции. В този 
смисъл използването на статичните 
мрежи от точкови детектори за от-
криване и характеризиране на възник-
нали на разстояние химически опасни 
събития по време на придвижване, 
изнасяне, развръщане и настъпателни 
действия на формированията е прак-
тически невъзможно. Следователно 
покриването на критерия „мобил-
ност“ предопределя приложимостта 
на детекторите за изпълнение на дру-
гите две задачи, свързани с детекция-
та – разузнаване и изследване.

За извършване на комплексна оцен-
ка на отделните направления за дис-

танционно откриване на заразяването 
може да се приеме, че всеки от избра-
ните критерии има еднаква тежест 
относно цялостната стойност на ре-
шението, т.е. всеки от тях е в еднаква 
степен значим за реализиране целевата 
функция на системата. Такъв подход 
би дал общ поглед върху качествата на 
детекторите като цяло, но не и от-
говор на въпроса за приложимостта 
им по отношение на изпълнението на 
отделните задачи, свързани с детек-
цията и идентификацията. Например 
в процеса на наблюдение критериите 
„обхват“, „изследвана площ“ и „време 
за реакция“ са определящи за способ-
ността на съответната система да 
установи възникването на опасност 
във време, позволяващо на личния със-
тав да предприеме защитни мерки до 
пристигането на заразения въздух. За 
изпълнение на задачите за разузнаване 
и изследване от ключово значение са 
критериите „чувствителност“, „се-
лективност“ и „мобилност“. 

По тази причина за нуждите на 
настоящото изследване са определе-
ни стойностите на тегловите кое-
фициенти на отделните критерии за 
оценка на техническата ефективност 
на детекторите, от една страна, за 
водене на наблюдение, а от друга – за 
разузнаване и изследване. За целта е 
проведено проучване сред специалисти 
от Центъра за наблюдение и контрол 
на ЯХБЕ обстановка, Главния разчет-
но-информационен център (ГРИЦ) на 
Сухопътните войски и батальона за 
ЯХБЗ и Е по метода на експертните 
оценки „Делфи“.3 

За показател на мнението на гру-
пата (табл. 1 и 2) е приет средно-
аритметичният резултат от стой-
ностите на тегловите коефициенти, 
определени от експертите. 

Следващата стъпка от избраната 
методика за оценка на техническата 
ефективност на направленията за 
изграждане на способности за дис-
танционно откриване на заразяване 
е тяхната оценка по вече избраните 
критерии. 

Вариантите за решение се оценя-
ват по всеки един критерии с точки 
от 0 до 4:
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• 4 точки – много добър;
• 3 точки – добър;
• 2 точки – удовлетворителен;
• 1 точка – слаб;
• 0 точки – лош.
За оценка на системите са използ-

вани техническите спецификации на 
производителите4,5,6, както и инфор-
мация, придобита чрез лична комуни-
кация с тях, и такава от открити 
източници.7,8 Резултатите от оцен-
ката на вариантите за решение са 
представени в таблици 3 и 4.

Техническата ефективност на ва-
риантите за решение съгласно ме-
тодиката за оценка се изчислява по 
формулата:9

Таблица 1

Стойност на приетите теглови коефициенти на критериите 
за оценка на техническата ефективност на детекторите за дистанционно

откриване на заразяването при водене на наблюдение

№
по 
ред

Критерий за оценка на техническата 
ефективност на детекторите за дистанционно 

откриване на химическо заразяване
Стойност 

на тегловия коефициент

1 Чувствителност 0,8
2 Селективност 0,9
3 Обхват 1
4 Изследвана площ за единица време 1
5 Време за реакция 1
6 Устойчивост 0,8

Таблица 2

Стойност на приетите теглови коефициенти на критериите 
за оценка на техническата ефективност на детекторите за дистанционно 

откриване на заразяването при водене на разузнаване и изследване

№
по 
ред

Критерий за оценка на техническата 
ефективност на детекторите 
за дистанционно откриване 

на химическо заразяване

Стойност 
на тегловия коефициент

1 Чувствителност 1
2 Селективност 1
3 Обхват 0,7
4 Изследвана площ за единица време 0,9
5 Време за реакция 0,7
6 Устойчивост 0,8
7 Мобилност 1

                                            (1)

където n е броят на критериите за 
оценка;

дi – тежестта на i-ия критерий 
(дi = от 0 до 1);

pmax = 4;
pi – текущата оценка по i-ия кри-

терий (pi = от 0 до 4).
Техническата ефективност (Ет = 

от 0 до 1) има следните диапазони 
за оценка:

Ет  > 0,8 – много добро решение;
Ет ~ 0,7 – добро решение, което 

се нуждае от повишаване на бала си, 
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т.е. от усъвършенстване по някои 
показатели;

Ет < 0,6 – незадоволително реше-
ние.

При оценка на техническата ефек-
тивност по този начин съществува 
вероятност от допускане на същест-
вена грешка – при голям брой крите-
рии и високи резултати за дадения 
вариант за решение по повечето от 
тях наличието на една слаба и дори 
лоша оценка няма да промени съ-
ществено крайния резултат. В този 
случай решението може да попад-
не в границите на добрите или дори 
много добрите решения, а в същото 
време да не може да реализира целе-
вата си функция. Например система 
за наблюдение, притежаваща отлични 
показатели по отношение на чувст-
вителност, селективност, обхват и 

устойчивост на външни въздействия, 
но неприемливо време за реакция (ско-
рост на повърхностно изследване), 
ще бъде неефективна при използване 
за ранно предупреждение на силите, 
попадащи в зоната на опасност, въ-
преки получената висока оценка за 
нейната техническа ефективност. 
От друга страна, системи с добър 
обхват, скорост на повърхностно из-
следване, време за реакция и устой-
чивост, но ниска чувствителност ще 
бъдат неефективни за изпълнение на 
задачите за разузнаване, изследване и 
мониторинг. 

За решаване на този проблем мо-
гат да бъдат използвани логическите 
булеви функции. Същността им се 
състои в това, че както те, така и 
техните аргументи приемат своето 
значение от двуелементното мно-

Таблица 3

Стойности на оценките на дистанционните детектори 
за водене на химическо наблюдение

№
по
ред

Критерий за оценка на 
техническата ефективност

Активни 
детектори

Пасивни 
детектори

Мрежа от 
точкови 

детектори
1 Чувствителност 4 3 4
2 Селективност 4 3 4
3 Обхват 4 3 2
4 Изследвана площ за единица време 2 4 2
5 Време за реакция 4 4 2
6 Устойчивост 3 2 3

Таблица 4
Стойности на оценките на дистанционните детектори 

за водене на химическо разузнаване и изследване

№
по 
ред

Критерий за оценка 
на техническата ефективност

Активни 
детектори

Пасивни 
детектори

Мрежа от 
точкови 

детектори
1 Чувствителност 4 1 4
2 Селективност 4 3 4
3 Обхват 4 3 2
4 Изследвана площ за единица време 2 4 2
5 Време за реакция 4 4 2
6 Устойчивост 3 2 3
7 Мобилност 4 4 0
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жество {0, 1} или {да, не}, {удовлет-
ворява, не удовлетворява}, т.е. ха-
рактеризират се с едно от двете 
възможни състояния.10

Тъй като всеки от посочените 
критерии за оценка на средствата 
за дистанционно откриване на зара-
зяване е ключов за реализиране на це-
левата им функция, зависимостта на 
техническата им ефективност от 
избраните критерии може да бъде 
описана с логическата булева функ-
ция „конюнкция“: 

                                      (2)

където Ет e техническата ефектив-
ност;

к1 – к6 – критериите за оценка (от 
1 до 6). 

Ет приема стойност 1, когато 
всички аргументи имат значение 1, 
или решението удовлетворява изис-
кванията тогава и само тогава, ко-
гато всеки един от критериите е 
изпълнен на удовлетворително ниво. 

Отчитайки въведената зависи-
мост (2), формулата за изчисляване 
на техническата ефективност на 
направленията за изграждане на спо-
собности за дистанционно открива-
не на химическо заразяване придобива 
следния вид:

       

(3)

Техническата ефективност на де-
текторите за дистанционно открива-
не на химическо заразяване при водене 
на наблюдение се определя по формула 
(3) с използване на тегловите кое-
фициенти от таблица 1 и стойнос-
тите на оценките на детекторите 
от таблица 3. За всеки вариант за 
решение условието за конюнкция е 
изпълнено, следователно:

където ETакт е техническата ефектив-
ност на активните системи;

ETпас – техническата ефективност 
на пасивните системи;

ETм.т.д – техническата ефективност 
на мрежа от точкови детектори.

Техническата ефективност на ва-
риантите за решение при водене на 
разузнаване и изследване се опреде-
ля по аналогичен начин, като се из-
ползват тегловите коефициенти от 
таблица 2 и стойностите на оцен-
ките на детекторите по отделните 
критерии от таблица 4. 

Два от вариантите за решение 
не покриват условието за конюнк-
ция: пасивните системи – поради не-
достатъчната си чувствителност 
(оценка „слаб“), и мрежите от точ-
кови детектори – поради неизпъл-
нението на критерия „мобилност“ 
(оценка „лош“). 

Техническата ефективност на тре-
тия вариант за решение – активни-
те системи  при водене на разузнава-
не и изследване, е: 

От направената оценка на нап-
равленията за изграждане на способ-
ности за дистанционно откриване на 
заразяване при водене на наблюдение 
става ясно, че има варианти, попада-
щи в диапазона на много добрите ре-
шения – активните и пасивните от-
читащи от разстояние детектори, с 
техническа ефективност съответно 
0,87 и 0,80. Третото направление – 
използване на мрежи от точкови де-
тектори, разположени на разстояние 
от защитаваните обекти, попада в 
обхвата на добрите решения с тех-
ническа ефективност ~ 0,7 и се нуж-
дае от повишаване на бала си.

Обобщавайки получените резулта-
ти, се стига до извода, че за повиша-
ване на настоящите възможности 
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за водене на химическо наблюдение 
могат да бъдат използвани както 
активни, така и пасивни отчита-
щи от разстояние системи. Пора-
ди значително по-високата цена на 
активните детектори най-целесъ-
образното решение е използването 
на пасивните им аналози, разположе-
ни непосредствено в защитаваните 
обекти. Що се отнася до изгражда-
нето на комплексни способности за 

наблюдение, разузнаване и изследване, 
единственото възможно средство в 
настоящия момент са активните 
отчитащи от разстояние детекто-
ри. Въпреки недостатъчната си тех-
ническа ефективност мрежите от 
точкови детектори имат своето 
приложение за покриване на зоните 
извън обхвата на отчитащите от 
разстояние системи, както и за за-
щита на стационарни обекти.
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Управлението на трансформа-
цията в сложните системи от
системи за отбрана и сигур-

ност предполага усвояване на нови 
системни мултидисциплинарни подхо-
ди, чиято основна цел е подпомагане 
вземането на решения и цялостното 
управление с използване на съвремен-
ни научни подходи за генериране на 
множество бъдещи състояния и чрез 
преобразуване на минали и настоящи 
тенденции в бъдещи. Подходите спо-
собстват за научното структурира-
не на резултатите в нови теоретич-
ни обосновки и концептуални модели, 
чието прилагане гарантира безпре-
пятствено и постоянно запазване на 

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА АНАЛИЗ
НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА 

И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ 
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

Професор д.н. Митко Стойков 

Mitko Stoykov. CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ANALYSIS 
OF THE ARMED FORCES’ TRANSFORMATION 

AND INTEROPERABILITY

Abstract: The conceptual framework is a comprehensive, multidisciplinary scientific 
research and applied construct, designed to incorporate the strategic decisions with politi-
cal and legal requirements in a unique set of interrelated and integrated concepts in a 
single scientific-expert domain. It enriches the theoretical foundation of strategic thinking, 
defense and security management, as well broadens and deepens the role of scientific and 
expert support to the defense and security decision-making and capacity building. The 
framework presents and implements a comprehensive interdisciplinary scientific approach 
to the generation and delivery of new knowledge and practice for defense and security 
transformation. The Conceptual Framework development and implementation agrees 
with the MOD policy for integration and synchronization of Defence Capability Building 
Process and increasing the AF interoperability.

Key words: concept; conceptual framework; defense transformation; interoperability; 
multidisciplinary; scientific research; comprehensive approach; capability; decision mak-
ing; Defence Capability Building Process; strategic thinking; system of systems; intellectual 
platform; intellectual framework; joint; descriptive; analytical; illustrative; interpretative; 
flexible; open; integrated; interrelated; synergic; proved; managed; database.

оперативността и качеството на 
крайните продукти през целия жизнен 
цикъл на системите. Ето защо слож-
ният процес на управление на тран-
сформацията преминава последова-
телно през етапите на осъзнаване 
на потребността от промени, нат-
рупване на критично за преодоляване 
на естествената съпротива знание и 
неговото преобразуване в теоретич-
ни модели, концепции и стратегии, 
тяхното прилагане за непрекъсната 
адаптация към средата за сигурност 
и придържане към контекста на из-
следването за безпрепятствено пре-
минаване в следващо бъдещо състоя-
ние на управляваните системи. 
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Обвързването с постиженията на
науката, новото знание, експертиза-
та и поуките от практиката налага 
във всяка предметна (като изследва-
не) и функционална (като дейност) 
област на системите за сигурност и 
отбрана да се формира обща инте-
лектуална платформа.1 Тя е специа-
лизиран домейн за функциониране на 
всеобхватен механизъм за интеграция 
и прилагане на научно-експертен под-
ход към управлението на трансфор-
мацията на системите за отбрана и 
сигурност. Същността на домейна е 
адаптивност към развитието на нау-
ката и технологиите и приложимост 
в управлението на системите като 
инкорпориран интелектуален потен-
циал на политическите, експертните 
и научните структури, който фор-
мира комплексна система от научно-
експертни и управленски практики за 
изследване, анализ, планиране, управле-
ние и балансиране на способностите 
на системите за сигурност и отбра-
на. Когато домейнът е оперативен, 
върху неговата база се формират 
специализирани интелектуални рам-
ки2, като индивидуалната същност на 
всяка от тях е уникално множество 
от теоретично и концептуално обо-
сновани практики за изследване, из-
граждане и използване на експертиза, 
за вземане на управленски решения и 
управление на тяхното реализиране. 

Структуриран и опериращ в по-
добна среда на системна интеграция, 
в контекста и общата среда на със-
тавляващите системи, институции, 
организации, връзки и взаимоотноше-
ния, представеният научно-експер-
тен подход може да се използва не са-
мо за научно обосновано описание 
на настоящите структурен обхват, 
връзки и взаимоотношения, оператив-
ност и крайни продукти на системи-
те, но и за планиране и инженеринг 
на бъдещите им архитектури, пла-
ниране и изграждане на бъдещите им 
способности, разработване и прила-
гане на бъдещи програми за тяхното 
стратегическо ръководство и упра-
вление на трансформацията им. 

По аналог със същността, цели-
те и задачите на управлението на про-

мяната в бизнес системите и орга-
низациите управлението на тран-
сформацията на системите за от-
брана и сигурност също може да се 
разглежда като процес на управление 
на промяната при запазване на тях-
ната оперативност и гарантиране 
на нетурболентност на крайния про-
дукт – сигурност чрез влагане на нови 
знание, умения, механизми и техники 
за управление на програми и проек-
ти. Протичащ по този начин, про-
цесът позволява пълен обхват и ця-
лостно научно-интелектуално и екс-
пертно осигуряване на процеса на 
вземане на ефективни решения на 
настоящи и възникващи предизвика-
телства и осигурява поддържането 
на интеграционни оперативни интер-
фейси за управление изграждането на 
оперативните способности. Като 
неразделна част от процесите на 
трансформацията концептуализация-
та на изграждането и оперативното 
използване на всички способности е 
отправна точка на анализа на изис-
кванията и формулирането на същ-
ността на всяка от необходимите 
способности, описанието на пробле-
мите и рисковете, произтичащи от 
изграждането и интеграцията им в 
общата архитектура на оперативни-
те способности – DOTMLPFI (Doc-
trine, Organization, Training, Materiel, 
Leadership, Education, Personnel, Facili-
ties and Interoperability). 

В представения контекст насто-
ящият проект е насочен към обога-
тяване на теоретичните основи на 
стратегическото мислене и практи-
ката на управлението на отбраната 
и сигурността, разширяване и задълбо-
чаване на изследванията за научно-екс-
пертно осигуряване на процесите на 
вземане на решения, на планиране и из-
граждане на способности чрез усъвър-
шенстване и прилагане на всеобхватен 
интердисциплинарен научен подход при 
същевременно обогатяване на насто-
ящите, генериране и предоставяне на 
ново знание за управление на сложните 
процеси на трансформацията на сис-
темите за отбрана и сигурност. 

Концептуалната рамка се разра-
ботва в изпълнение на изследовател-
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ски проект „Изграждане на концеп-
туална рамка на Работната група 
към министъра на отбраната за 
анализ на трансформацията и опера-
тивната съвместимост на въоръже-
ните сили“ и е предназначена както 
за научно обосноваване, така и за 
подпомагане създаването/усъвършен-
стването на нормативни условия за 
административно регламентиране на 
структурата, дейността, отговор-
ностите, връзките, взаимодействие-
то и продуктите на създадената със 
Заповед на министъра на отбраната 
№ Р-457/06.11.2014 г. Работна гру-
па за анализ на трансформацията и 
оперативната съвместимост. Кон-
струирането и прилагането на кон-
цептуална рамка са неразделна част 
от реализацията на политиката на 
Министерството на отбраната за 
интеграция и синхронизация на проце-
сите на изграждането на способнос-
ти и управлението на отбраната, за 
постоянното повишаване на опера-
тивната съвместимост на Въоръже-
ните сили на Република България.

Концепция – дефиниране 
и базова структура

Съвременната политика на тран-
сформацията в НАТО3 широко използ-
ва постиженията на науката за уско-
ряване усъвършенстването на позна-
нията за същността и управлението 
на настоящите системи, концепции, 
интеграция, техники и технологии за 
инженеринг в целия спектър от плат-
форми и тяхната оперативност, за 
да осигури създаването на икономи-
чески обосновани и ефективни опе-
ративни способности. Едната от 
основните съставляващи на процеса 
на трансформация – разработването 
на нови концепции, се определя като 
значим инструмент сред основните 
движещи сили на трансформацията 
на НАТО, който „позволява струк-
турирано създаване на творчески и 
иновативни идеи и тяхното превъп-
лъщаване в жизнеспособни решения 
за изграждането на способности“4. 
Разширяването на възприятието за 
концепция като идея или описание на 

възможностите за иновативно реша-
ване на даден проблем или за гене-
риране на определен ефект би могло 
да подпомогне изследването, теоре-
тичните разработки и изграждането 
на нов всеобхватен стратегически 
подход към целенасочен обхват на 
интегрирано множество от доказа-
ни научни знания и изследователски 
техники, които на свой ред биха мог-
ли да се използват за постигане на 
цялостен, качествено нов резултат 
при вземането на решения и управле-
нието на сложните системи от сис-
теми за отбрана и сигурност. 

В контекста на основната дей-
ност на сложните системи от систе-
ми за отбрана и сигурност – управле-
ние на изграждането и използването 
на оперативни способности за поддър-
жане на желаните нива на сигурност, 
по-обобщаващо понятие би могло да 
отъждестви концепцията като „ино-
вационно научно, научноприложно и 
технологично решение, разработено, 
за да формира ясно и недвусмислено 
теоретично описание на изграждане-
то и използването на липсващи или 
създаването на нови способности, 
предназначени за усъвършенстване на 
потенциала на системите за отбрана 
и сигурност за справяне с настоящи и 
бъдещи предизвикателства, рискове и 
заплахи за сигурността“. 

В отговор на потребността от 
цялостен обхват на инструментите 
за научно създаване на подобна те-
оретична конструкция в най-общия 
формат на концепция могат да бъ-
дат включени: 

• въведение; 
• обосновка/контекст или изложе-

ние на проблема или на потребност-
та от нови способности; 

• цел; 
• обхват и основна част, съдър-

жаща: 
– определения; 
– изисквания; 
– функции; 
– принципи; 
– роли и отговорности; 
– оценка; 
– елементи или структура на спо-

собностите; 
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– ресурси; 
• изпълнение или прилагане на кон-

цепцията; 
• заключение и усъвършенстване 

във времето. 
Предложеният в Наръчника на 

НАТО за разработване на концепции 
и експериментиране формат за съ-
държание на подобен документ регла-
ментира, че без да се ограничава в 
посочените елементи, концепцията 
задължително трябва да включва: 

• предговор или резюме; 
• увод или въведение; 
• изложение, визия или дефиниция 

на концепцията с включени цел, пред-
назначение, предмет на концепцията; 

• контекст, съдържащ описание на
проблема, недостига или недоста-
тъците, описание или обосновка на 
потребността от нова способност, 
анализ на необходимостта от из-
граждане на способност, бъдещ опе-
ративен контекст или оперативна 
конструкция, илюстративни приме-
ри и сценарии; 

• резюме на изследваната литера-
тура и заключения; 

• връзки със стратегически визии 
и стратегически указания, с други 
концепции (при необходимост); 

• основни принципи, основна и под-
държащи идеи; 

• компоненти, елементи, харак-
теристики, атрибути, необходими 
способности, други потребности по 
подразбиране или като следствие от 
създаването на концепцията;

• заключение, оценка и препоръки 
за бъдещо развитие; 

• график за преглед и нанасяне на 
изменения; 

• приложения, които могат да 
включват определения и семантичен 
речник, модели, таблици и диаграми, 
характеристики и измерения на спо-
собността, списък на използваната 
литература. 

Като се отчитат предназначе-
нието и основните цели на настоящ-
ия проект – отговор на потребност-
та от изграждане на интегрираща 
концептуална рамка за управление на 
трансформацията и оперативната 
съвместимост в условия на сложна 

оперативна среда от технологично и 
операционно съвместими и интегри-
рани системни от системи, концеп-
цията би могла да се дефинира като: 

Базирана на постиженията на на-
уката и технологиите теоретична 
конструкция, отчитаща детайлно 
контекста, средата, целите, струк-
турата, връзките и отговорностите 
на специализирани научно-експертни 
структури, предназначена за решаване 
на конкретни научноизследователски и 
научноприложни проблеми в процесите 
на изграждане и използване на опера-
тивни способности, на управление на 
трансформацията и оперативната 
съвместимост на системите за от-
брана и сигурност.

Процес на изграждане 
на концептуална рамка

Дефиниране 
на концептуалната рамка

При разкриване същността на кон-
цепциите беше подчертано, че те 
се дефинират, характеризират и из-
граждат чрез създаване на определен 
набор от елементи/компоненти, кои-
то са уникални, хетерогенни и съ-
щевременно неделими при разработ-
ването, характеризирането, кон-
струирането на всяка от тях. Симу-
лтанното използване на набор от 
различни завършени концепции за 
теоретично описание на структура-
та, връзките, взаимоотношенията, 
оперативността и поведението на 
сложни системи от системи практи-
чески би могло да се реализира чрез 
изграждане на уникална интелектуал-
на или интеграционна концептуална 
рамка, която би позволила синергич-
на интеграция на възможностите на 
всяка съставляваща концепция. 

В посочения контекст най-общо 
концептуалната рамка може да се де-
финира като научноизследователска и 
научноприложна конструкция, в коя-
то е инкорпориран специално подбран 
набор от взаимносвързани концепции, 
осигуряващи заедно изчерпателно и 
всестранно разбиране на даден фено-
мен или явление. 
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Всяка от самостоятелните кон-
цепции, включени в състава на кон-
цептуалната рамка, в допълнение 
към основното си предназначение 
за решаване на конкретни научно-
изследователски и научноприложни 
проблеми в процесите на изгражда-
не и използване на оперативни спо-
собности служи и за подпомагане и/
или осигуряване прилагането и функ-
ционалността на някоя от другите 
концепции, интегрирани в рамката, 
на няколко други концепции или на 
всички останали, отчитайки в също-
то време и своя, и на останалите 
концепции приноси за генериране на 
уникалността на единните и специ-
фичните само за тази рамка филосо-
фия и методология. Към създаване-
то на подобна теоретико-приложна 
интелектуална рамка за планиране 
и осъществяване инженеринга на 
структурата, функционалните връз-
ки и оперативността, задълженията 
и отговорностите, управлението и 
продуктите на специализирани науч-
но-експертни системи/организации
(като системите за отбрана и си-
гурност) би могло да се подходи чрез 
анализ на добрите практики и поуки-
те от прилагането на подобни под-
ходи на научните изследвания и при-
ложната наука в други предметни об-
ласти. Например добрите практики 
и резултатите от използването на 
подобни подходи в социалните науки 
показват, че в зависимост от пред-
назначението, за което се изграждат 
концептуални рамки, внимателният 
подбор на съставляващите концеп-
ции позволява формирането на на-
бор от онтологични, гносеологични и 
методологични постановки, като на 
всяка от съставляващите концепции 
се отрежда уникална методологична, 
онтологична или епистемологична 
роля.5 

В подобни концептуални рамки он-
тологичните постановки се използ-
ват за обосноваване, поясняване и 
гарантиране на връзката между при-
ложната изследователска методоло-
гия и изследваната реалност, пот-
върждаване истинността на произ-
хода и наличността на доказани те-

оретични основи, които формират 
концептуалната рамка. Епистемоло-
гичните постановки се прилагат за 
гарантиране на научността, опера-
тивността или функционалността, 
както и на възможностите на всяка 
от концепциите да се интегрира с 
останалите, на рамката като цяло, 
включително и възможностите за 
прилагане при осъвременяване и бъде-
що ползване на цялата теоретична 
конструкция. Съответно методоло-
гичните постановки се използват за 
обосноваване на подбраните струк-
тура, техники, тактики и процедури 
на процеса на изграждане на концеп-
туалната рамка, както и за оценка и 
гаранция на нейното съответствие 
с основните характеристики, мисия 
и задачи на изследваната система.

Йерархичната структура, силна-
та взаимна обвързаност и зависи-
мост на цялата теоретична и кон-
цептуална база на системите за от-
брана и сигурност налагат, от една 
страна, детайлно познаване на същ-
ността, процесите и инструменти-
те за разработване на концепции и 
тяхната верификация, а от друга, на 
непосредствените връзки и зависи-
мости с другата основна съставля-
ваща на трансформацията – изграж-
дането и използването на оператив-
ни способности, а за всички изброени 
заедно – разглеждане и оценка в кон-
текста на определящите поведение-
то нормативи на политическо и док-
тринално ниво. 

Предвид представените аргумен-
ти, следвайки очертаните изисква-
ния към обхвата и структурата и 
отчитайки потребността от ясно 
разпределяне на институционалните 
отговорности за управлението на 
отбраната и сигурността, подходът 
към изграждането на уникална рамка 
за анализ на способностите и опера-
тивната съвместимост трябва да
бъде доказано научен, холистичен или
всеобхватен, интегриращ, изчерпа-
телен, внушаващ доверие и гаранти-
ращ получаването на реалистични 
резултати, позволяващ непрекъснато
концептуално обогатяване, разширя-
ване и усъвършенстване.
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В съответствие с изискванията 
на операционната среда и в контек-
ста на представеното предназначе-
ние интелектуалната6/концептуал-
ната рамка за анализ на трансфор-
мацията и оперативната съвмести-
мост на въоръжените сили може да 
се дефинира като: 

Всеобхватна, мултидисциплинарна 
научноизследователска и научнопри-
ложна конструкция за подпомагане ин-
корпорирането в управленските реше-
ния на изискванията на политически-
те указания, стратегиите, доктри-
ните, плановете и програмите при 
формирането на уникален интегриран 
набор от взаимносвързани концепции, 
чието прилагане гарантира ново и по-
високо качество на научно-експертно-
то осигуряване на процесите на взема-
не на решения, планиране и управление 
на трансформацията на отбраната и 
сигурността, изграждане на способнос-
тите и повишаване на оперативната 
съвместимост на въоръжените сили.

Основни характеристики 
на концептуалната рамка

Дизайнът, конструкцията, управ-
лението и постоянната оператив-
ност на концептуалната рамка фор-
мират конструкция и поведение на 
сложна система от системи, чието 
представяне би могло да се реализи-
ра чрез описание на нейните общи и 
строго идентификационни характе-
ристики. Теоретичното представяне 
на характеристиките е предназначе-
но за формиране на специфични ана-
литични инструменти за разбиране 
на същността, пояснение и прогно-
зиране на страни от поведението 
при оперативност на концептуална-
та рамка. В концептуалната рамка 
за обхват на организацията и дей-
ността на Работната група към ми-
нистъра на отбраната за анализ на 
трансформацията и оперативната 
съвместимост на въоръжените сили 
с помощта на базовите характе-
ристики се представят както уни-
калността на изградения научноиз-
следователски и практикоприложен 
механизъм, така и на възможности-

те за прогнозиране и оценка на реле-
вантността на неговото поведение 
и качеството на получените проду-
кти при практическо използване.

Накратко и без претенции за изчер-
пателност основните характерис-
тики могат да подпомогнат пред-
ставянето на концептуалната рамка 
като: 

Съвместна. Концептуалната рам-
ка не следва и не може да се разглеж-
да като механичен сбор от понятия, 
а като специално изградена научна 
конструкция – набор от подбрани
концепции, в която на всяка от със-
тавляващите е отредена роля за 
представяне на концептуални/теоре-
тични аспекти, фактори, елементи 
или променливи, както и за обосно-
ваване на възможните връзки между 
тях. В отличие от използването на 
подобни техники за създаване на мо-
дел за изследване, който акцентира 
върху факторите, съставните еле-
менти и връзките, акцентът при из-
граждането на концептуалната рам-
ка се поставя върху осигуряване на 
възможности за цялостно прилагане 
на всяка от съставляващите концеп-
ции. Без да се разглежда като случаен 
и механичен сбор, при сумирането на 
разглежданите в единство възмож-
ности и качества на всяка от под-
браните съставляващи концепции се 
формират синергично нови възмож-
ности и качества на изгражданата 
концептуална рамка.

Описателна. Концептуалната рам-
ка не осигурява единствено анали-
тично разкриване на причинно-след-
ствените връзки между концепции-
те, способностите и продуктите на 
рамката, а създава условия за опи-
сание на настоящето реално, на оч-
акваните състояние и поведение на 
изследваните системи/способности 
в системата или средата.

Поясняваща. За разлика от пред-
назначението на количествените мо-
дели, които предлагат теоретични 
обяснения от различен ракурс, меха-
низмите и инструментите на кон-
цептуалните рамки се формират, за 
да осигурят детайлно разбиране на 
всички аспекти на същността и опе-
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ративността на изследваните сис-
теми или способности. 

Аналитична. Чрез интеграция на 
доказано оперативни или работещи 
концепции концептуалната рамка е 
призвана да формира уникална плат-
форма за анализ и подбор на работещи 
опции на експертни становища за под-
помагане вземането на решения, пла-
нирането и управлението на способ-
ностите и повишаване оперативната 
съвместимост на въоръжените сили.

Интерпретираща. Конструкцията 
и инструментите на концептуална-
та рамка показват, че тя може да 
се използва не само за предоставяне 
на информация и знание за управление 
на способностите, но и като научно-
обоснован аналитичен инструмент за 
интерпретиране и тълкувание на оч-
акваното поведение на способностите 
по време на целия им жизнен цикъл.

Мултидисциплинарна. Уникалните 
дизайн, обхват, качества и предназ-
начение на рамката предопределят 
широкото разнообразие от научни 
дисциплини и изследователски тех-
ники, които биха могли да се прила-
гат при използването на съставните 
концепции, при анализите и подго-
товката на експертни оценки.

Широкообхватна. Обхватът на кон-
цептуалната рамка е концентриран 
върху идентифицирането на концеп-
ции, чието използване способства за 
цялостно прилагане на планираната 
научноизследователска методология, 
осигурява балансирано управление и 
контрол на функционалността на 
информацията и знанието за пости-
гане целите на рамката. При наличие 
на нови концепции и необходимост 
от тяхното интегриране в концеп-
туалната рамка, а също така при 
отпадане на необходимостта от ос-
тарели концепции обхватът на рам-
ката може да се разширява и свива.

Гъвкава. Концептуалната рамка 
може да се разглежда като устойчив
и гъвкав научноизследователски и на-
учноприложен инструмент, тъй ка-
то конструкцията ù позволява бързо 
и безпрепятствено изграждане, ин-
тегриране и използване на съставля-
ващите концепции. 

Отворена. Конструкцията на кон-
цептуалната рамка е оставена пред-
намерено отворена, за да позволява 
по всяко време при необходимост до-
пълнително използване на концепции, 
чиято оперативност може да послу-
жи, за да се допълни комбинацията 
от научноизследователски и научно-
приложни инструменти, необходими 
за решаване на задачите и постигане 
на основните цели на рамката.

Интегрираща. Конструкцията на 
концептуалната рамка формира мо-
дел за интегриране на всички състав-
ляващи концепции, при който самос-
тоятелното прилагане на всяка от 
концепциите е гарантирано и не създа-
ва конфликти с прилагането както на 
всяка от останалите, така и на цяла-
та рамка като научноизследователски 
и научноприложен инструмент.

Синергична. Специализираната ин-
тегрираща конструкция изгражда уни-
кален дизайн на концептуалната рам-
ка, чиято оперативност позволява 
усвояване предимствата на всяка от 
концепциите за генериране на синер-
гичен ефект, при който и сумарната 
стойност, и качеството на получени-
те научноизследователски и научно-
приложни резултати ще бъдат различ-
ни и с по-високи измерения от суми-
раните резултати от индивидуалното 
прилагане на отделните концепции.

Утвърдена. Научнотеоретичната 
конструкция на рамката формира 
и прилага разпознаваеми методоло-
гия, цели, дефинирани управление и 
ресурси, като същевременно запазва 
независимостта в оперативността, 
целите, задачите, осигуряването и 
управлението на всяка от съставля-
ващите концепции.

Вътрешна взаимозависимост. По-
ради силната обвързаност на еле-
ментите на рамката всяка промяна 
в конструкцията и дизайна на кон-
цептуалната рамка се обуславя от 
количеството, качеството, измене-
нията, интеграцията и взаимодейст-
вието на всяка от съставляващите 
концепции с останалите в рамката.

Управляема. Рамката интегрира 
специално създадена конструкция от 
концепции, която се изгражда за ре-
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шаване на планирани задачи и пости-
гане на определени цели, поради кое-
то е необходимо непрекъснато цен-
трализирано управление на състава 
и оперативността ù. Независимо че 
отделните компонентни или състав-
ляващи концепции запазват своята 
способност за самостоятелно прила-
гане, при използването им като част 
от общата конструкция управление-
то на тяхната самостоятелна опе-
ративност непрекъснато трябва да 
бъде насочено към решаване на зада-
чите и постигане на целите на кон-
цептуалната рамка.

Оперативно фокусирана. Управле-
нието на функционалността на кон-
цептуалната рамка следва да бъде не-
прекъснато насочено към постигане 
на формулирания набор от оператив-
ни цели чрез използване на концепции, 
чиито индивидуални цели могат да 
бъдат или да не бъдат в пълно съот-
ветствие с целите на рамката.

Редуцираща неопределеността. Кон-
струкцията на концептуалната рам-
ка се изгражда за осъществяване на 
анализи и попълване потребността 
от знание в определен контекст и 
динамична среда с висока степен на 
неопределеност, поради което ре-
зултатите от нейната функционал-
ност не могат автоматично да бъ-
дат сравнявани, съотнасяни или при-
лагани цялостно и универсално към 
други подобни научноизследователски 
и научноприложни инструменти. 

Специализирана база данни. Прила-
гането на множеството насочени към 
отделни сегменти на предметната 
област на функциониране на рамката 
концепции позволява използването им 
като източници за извличане на дан-
ни, които, структурирани и обобщени 
в обща база данни, при необходимост 
биха могли да се трансформират в 
набор или база от емпирични данни за 
провеждане на качествени анализи в 
концептуалната рамка. 

Методология за изграждане 
на концептуална рамка

Опитът от изграждането на спе-
циализирани научноизследователски и 

научноприложни рамки за обхват и 
интеграция на концепции с приложи-
мост в областта на социалните нау-
ки показва, че съществува ясно изра-
зена тенденция при използването на 
подобен изследователски подход в да-
дената предметна област акцентът 
да се поставя върху теоретично по-
яснение/описание, научно обосновава-
не и интерпретация на получените 
резултати с цел вграждането им в 
теоретични основи за формиране на 
нова концепция или теория. Използ-
ването на подобни процедури за де-
тайлно изследване на налични инфор-
мация и данни позволява формиране 
на специализирани концептуални или 
теоретични категории, което спо-
собства и подпомага извличането на 
ново знание за изследваните обекти 
и системи. 

Подобен научноизследователски 
подход с използване инструментите 
на концептуална рамка като базова 
методология за концептуално описа-
ние на данните с цел създаване на 
нови теоретични конструкции е по-
знат като Grounded Theory Method-
ology.7 При това научно изследване 
основните фази са подготовка, създа-
ване на база данни; непрекъснати срав-
нителен, тематичен, концептуален, 
семиотичен, метафоричен и дискурс 
анализ (от позицията на контекста 
и средата, в която оперира рамката); 
водене на записи и тяхното система-
тизиране; преглед на резултатите, 
концептуален подбор и обобщаване за 
формиране на нова теория. 

Прилагането на подхода на концеп-
туална рамка, базирана на Grounded 
Theory Methodology, изисква разпозна-
ване на съществената разлика между 
концепция и описание. Концепциите 
обикновено се ползват за теорети-
зиране или теоретично обосновано 
решаване на проблеми по отношение 
на структурата и функционалност-
та на системите, при което инфор-
мацията и знанието се групират зад 
индивидуална/уникална концептуална 
парадигма и могат да се интерпре-
тират единствено в строго опреде-
лени за прилагането на всяка концеп-
ция контекст и оперативна среда, 
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докато при теоретичното описание 
информацията обикновено се орга-
низира тематично, като отделните 
теми също могат да бъдат концеп-
туализации със съответните интер-
претации при необходимост, като 
основната разлика е, че темите слу-
жат обикновено за универсални тео-
ретични пояснения, поради което не 
се използват за изграждане на кон-
цептуални схеми. 

Основни техники за анализ 
с прилагане на концептуална рамка

При практическото използване на 
инструментите на концептуалната 
рамка би могло да се прилага разши-
рена методология за извършване на 
качествени анализи, като анализ на 
съдържанието, тематичен анализ, 
концептуален анализ, дискурс анализ, 
сравнителен анализ, метаанализ, екс-
пертен анализ, морфологичен анализ, 
Делфи анализ, анализ на неопределе-
ността, дедуктивен анализ, анализ 
на максималните правдоподобност и 
влияние, операционен анализ. 

Независимо че по-голямата част 
от посочените анализи представля-
ват и се използват като качестве-
но ориентирани аналитични техни-
ки, потребността от определяне 
на строга релевантност/съответ-
ствие с изследваните обекти, систе-
ми, способности и наличие на задъл-
жителни гаранции за приложимост 
на разработените експертни оценки 
може да наложи допълнително из-
ползване на количествено ориенти-
рани методики за анализ, изграждане 
на концептуални модели и симулации, 
които биха подпомогнали провежда-
нето на специализирани експеримен-
ти за тестване на оперативност-
та и валидиране приложимостта на 
получените от рамката продукти. 
Интердисциплинарната същност на 
концептуалната рамка предполага 
цялостно усвояване на заложената 
в конструкцията необходимост от 
прилагане на широко многообразие 
от техники за анализ, което, отчи-
тайки уникалността на всяка рамка, 
би послужило като свидетелство за 

строгата специализация на методо-
логията и ограничеността на раз-
простирането на пълната валидност 
на резултатите от анализите един-
ствено върху обекта/обектите/сис-
темите на конкретното изследване. 

От особено значение за използ-
ването на широко разнообразие от 
качествено и количествено ориен-
тирани аналитични техники би била 
систематизирана организация на из-
ползваната информация и получени-
те резултати в достъпна база данни. 
Специализираните данни и информа-
ция на входа на изследването, върху 
които се прилагат подбраните изсле-
дователски и аналитични методики 
при функционалност на концептуал-
ната рамка, също следва да бъдат 
предоставени в подходящ формат, да 
бъдат достоверни, достатъчни като 
количество, достъпни, всеобхватни 
за цялостно, изчерпателно и най-
ефективно представяне на изследва-
ните способности и системи, на сре-
дата, в която изследваните обекти 
оперират, и в съответствие с кон-
текста, в който се изследва тяхно-
то изграждане, прилагане и т.н. 

При подготовката на експертни 
оценки и становища на стратегичес-
ко ниво е нежелателно и недопустимо 
наличието на двусмислия, извършване 
на оценки извън отчитаните опера-
тивна среда и контекст. Ето защо 
изходните данни за изследванията мо-
гат и следва да бъдат извличани от 
нормативната уредба за изграждане и 
използване на способностите и въо-
ръжените сили (закони, правилници, 
доктрини и концепции), стратегиите, 
плановете и програмите за изгражда-
не и развитие. Предвид мултидисци-
плинарния характер на рамката и въз-
можността за обвързване или съот-
насяне/сравняване на налични данни 
от използвани концептуални/теоре-
тични постановки от концептуална-
та база за оперативното използване 
на способностите и силите, незави-
симо от формата, достоверността/
валидността на данните би позволи-
ла тяхното разглеждане и като емпи-
ричните данни от анализите на кон-
цептуалната рамка за изследваните 
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обекти и системи. Тъй като проце-
сът на изграждането и прилагането 
на аналитичните техники на рамка-
та е непрекъснато итеративен, от 
съществено значение за актуалност-
та на съдържанието на базата данни 
са неговото постоянно обогатяване 
и осъвременяване.

Процес на изграждане 
на концептуалната рамка

С цел редуциране сложността на 
процеса на изграждане на конструк-
цията на концептуалната рамка под-
ходящ подход би бил неговото струк-
туриране в различни фази, при което 
прилагането му не би създавало огра-
ничения и не би препятствало/огра-
ничавало заложените в методиката 
възможности за връщане към пред-
ходни фази или повтаряне на някоя 
от тях при необходимост. Без пре-
тенции за универсална изчерпател-
ност и всеобхватност на процеса на 
изграждане на концептуалната рам-
ка, но с ясното разбиране на потреб-
ността от формиране на надеждни 
основи за изграждане на специализи-
рана методология за изследване, най-
обобщено фазите на процеса на из-
граждане на концептуалната рамка 
следва да включват:

• картографиране на избраните 
източници на информация;

• детайлно запознаване и катего-
ризиране на избраните данни;

• идентифициране и подбор на 
концепции за рамката;

• преглед и категоризиране на със-
тавните концепции;

• интегриране на концепциите в 
рамката;

• синтез и обобщаване на инфор-
мация и данни, дедукция и система-
тизиране на резултатите;

• валидиране на концептуалната 
рамка;

• оценка, усъвършенстване и раз-
витие на концептуалната рамка.

Формирането на споделени позна-
ние и разбиране за сложността на 
процеса, както и за съответствие-
то на предназначението на изисква-
нията за създаване на научно обосно-

вани условия за цялостно реализиране 
на предназначението на концептуал-
ната рамка налага последователно 
кратко описание на всяка от пред-
ставените фази.

Картографиране на избраните из-
точници на информация. Основна за-
дача на първата фаза от процеса на 
изграждане на концептуалната рамка 
са картографиране и подбор на инфор-
мация от целия мултидисциплинарен 
спектър от източници. Структурира-
на като самостоятелен процес, пър-
вата фаза обхваща идентифициране и 
систематизиране на информацията и 
данните по вид, качество, направле-
ние на използване, научна дисциплина, 
от една страна, и формиране на спе-
циализирани информационни масиви в 
зависимост от предварително създа-
дена таксономия, от друга. Фазата 
започва с обширен експертен преглед 
на наличните източници и съдържа-
щите се в тях информация и данни, 
продължава с обсъждане и анализ на 
характеристиките на информацията, 
като пълнота и обвързаност/съотно-
шение към изследваните проблеми, с 
участието на експерти и учени от 
различните дисциплини, чиято рабо-
та е фокусирана върху предметните 
области на функциониране на рамка-
та. Протичането на първата фаза 
в представената последователност 
подпомага разкриването на непълно-
та и потребност от допълващи и 
допълнителни информация и данни. 
Процесът в първата фаза протича 
итеративно и приключва само след 
получаване на положителна оценка 
за съответствие на наличността и 
пригодността на картографирани-
те информация и данни. От особено 
значение за качеството на крайните 
продукти на анализа в концептуална-
та рамка е спазването на изисквани-
ята за всеобхватност и пълнота при 
сбора и класификацията на необходи-
мата за изследването информация. 
Именно затова картографирането 
трябва да създава предпоставки за 
пълен обхват на характеристиките и 
качествата на изследваните пробле-
ми в набелязаната предметна област, 
а впоследствие ще способства за без-
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препятствено и безпристрастно ва-
лидиране на получените резултати.

Детайлно запознаване и категори-
зиране на избраните данни. Целта на 
тази фаза е запознаване с наличните 
информация и данни, тяхното кате-
горизиране и оценка за съответстви-
ето с изискванията за използване. 
При необходимост от добавяне на 
липсваща или допълване на недоста-
тъчна информация процесът би мо-
гъл итеративно да се върне в първа-
та фаза. За оценка на качеството на 
информацията и данните е желател-
но да се подбере система от крите-
рии, които биха определили място-
то и значимостта им в обхвата на 
всяка дисциплина/концепция. Подобен 
подход би подпомогнал поставянето 
на предварително изискване за уско-
рено и всеобхватно прилагане на из-
следователските техники, с което 
би повлиял позитивно върху цялост-
ната ефективност на изследване-
то с използване на концептуалната 
рамка, както и върху качествата на 
получените резултати или продукти 
от изследванията и анализите.

Идентифициране и подбор на необ-
ходимите концепции. В съответствие 
с избраната методология и отчи-
тайки сложността на структурата 
и функционалността на концепту-
алната рамка, целта на тази фаза е 
извършването на всеобхватен и ця-
лостен подбор на необходимите за 
нейния състав концепции. Реализира-
нето ù предполага високо експертно 
познаване на всички концепции, свър-
зани с изграждането и функционира-
нето на изследваната способност или 
система. При подбора на концепции 
задължително следва да се отчитат 
тяхното съответствие с оператив-
ната среда и контекстът, в който 
се оценят и се предвижда да функцио-
нират изследваните способности. В 
резултат от изпълнението на дейнос-
тите в тази фаза се очаква получаване-
то на таксономия от множество мул-
тидисциплинарни, обединяващи кон-
цепции, които понякога могат да съ-
държат конкурентни и дори противо-
речащи си елементи. 

При разработването на нови спо-

собности или значителни модерниза-
ции и усъвършенстване на налични би 
могло да се окаже, че липсват някои 
концепции, например за оперативно 
използване, или пък в резултат от 
развитието на науката и техноло-
гиите се налага извършване на зна-
чителни промени в съществуващи 
концепции, чието прилагане би извело 
и концептуалната база за изгражда-
не и използване на способностите на 
качествено по-високо ниво. В отго-
вор на подобни потребности следва 
да се използва итеративността на 
метода на изграждане на концепту-
алната рамка, която позволява връ-
щане в предходни фази, изменения, 
усъвършенстване или разработване 
на липсващи концепции, разбира се, с 
прилагане на съответните механи-
зми за тяхното валидиране. 

Изискването за качествена ори-
ентираност на крайните продукти 
от изследванията, анализите и екс-
пертизата с използване на сложни-
те инструменти на концептуалната 
рамка предполага предварително за-
дълбочено познаване на теоретична-
та и концептуалната база на изграж-
дане на изследваните способности и 
системи, както и отделяне на спе-
циално внимание на дейностите във 
фазата за поддържане на необходи-
мата пълнота на набора от използ-
вани концепции.

Преглед и категоризиране на със-
тавните концепции. Целта на тази 
фаза е да направи деконструкция на 
всяка от съставляващите рамка-
та концепции, за да бъдат разгле-
дани, идентифицирани и използвани 
при анализите нейната структура 
и основните ù качества: изисква-
ния, предназначение, обосновка, цел, 
обхват, принципи, характеристики, 
роли и отговорности, отделни еле-
менти от структурата или цялост-
на структура на способностите, ре-
сурси за изграждане и осигуряване на 
оперативността, условия за прилага-
нето на концепцията, оценка от при-
ложимостта, заключения и необходи-
мост от нейното усъвършенстване 
във времето. Следващата стъпка 
от фазата включва систематизира-
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не и категоризиране на понятията и 
елементите от концепцията, които 
биха подпомогнали идентифициране-
то на потребността от нови или 
усъвършенстване на настоящи ос-
новни характеристики на изследвани-
те способности при тяхната бъдеща 
концептуализация или експертните 
им оценки за оперативна приложи-
мост. 

Подходяща форма за представяне 
на резултатите във фазата е таблич-
ната, която при подреждане позволя-
ва групиране с акцент върху съответ-
ствието с изследваните характерис-
тики. При разкриване на непълнота 
или липса на информация за цялостно 
описание на основни характеристи-
ки, както и за описание на очаквана-
та функционалност на изследваните 
способности процесът на изграждане 
на концептуалната рамка позволява 
„връщане“ в някоя от предходните 
фази, включително при необходимост 
допълване на набора от изследваните 
концепции с нови.

В резултат от фазата на кате-
горизиране на концепциите, по оцен-
ка на провеждащите изследването 
учени и експерти, количеството и 
качеството на детайлно система-
тизираната информация трябва да 
осигуряват и гарантират, че са съз-
дадени всички необходими предпос-
тавки за последваща интеграция на 
основните елементи на концепциите 
в рамката.

Интегриране на концепциите в 
рамката. Целта на една от най-ва-
жните фази от процеса на изгражда-
не на концептуалната рамка е инте-
гриране и групиране на елементи-
те на средата, в която оперира/
функционира способността или сис-
темата; основните теоретични 
постановки, понятия и процеси от 
оперативността на рамката; от-
говорностите за управлението на 
функционалността и усъвършенства-
нето на концептуалната база, вклю-
чително и възможност за подбор по 
определени критерии за сходство при 
необходимост от създаване на нова 
концепция. Това изисква интеграция-
та да създаде подходящи условия за 

разкриване и представяне както на 
взаимните зависимости между със-
тавните елементи на концепциите, 
така и на вероятните последствия 
за способността при допълнително 
прилагане на стратегии за повиша-
ване семантичната и оперативната 
съвместимост на способностите. 

Допълнително е необходимо про-
цедурите във фазата да създават 
условия за съпоставяне и сравняване 
на информация с различни характе-
ристики с цел осигуряване на условия 
за разбиране на същността и потен-
циалните ограничения на подхода на 
изследване. По време на фазата ите-
ративността при функционирането 
на концептуалната рамка може да 
бъде приложена многократно за реду-
циране на неопределеността, преодо-
ляване на разкритите ограничения и 
попълване на недостига или отсъст-
вието на информация, необходима за 
изследване. 

С цел ускоряване на интеграцион-
ния процес на концепциите и пови-
шаване ефективността при функцио-
ниране на рамката би било полезно 
създаването на условия, при които 
интегрирането на информацията да 
способства и за ускорено протичане 
на информационния поток чрез по-
стоянното разширяване на възмож-
ностите за достъп до систематизи-
рани, структурирани информационни 
ресурси в концептуалните, организа-
ционните и функционалните граници 
на рамката. Скоротечността, раз-
ширеният достъп и пълнотата на 
информацията в съставните концеп-
ции биха подпомогнали формирането 
на необходимите предпоставки за 
повишаване качеството на крайните 
продукти на рамката, създадени в 
обща и реално интегрирана информа-
ционна среда. 

Допълнително интеграционният 
процес би могъл да се ускори чрез пър-
воначално отчитане на взаимните 
връзки, стъпки и фази на реализация 
на процесите в рамката, с което би 
се формирала възможност нейните 
продукти/услуги да бъдат постоян-
но, всестранно и цялостно наблю-
давани и контролирани. Независимо 

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



117

от възможностите за препокриване 
и взаимно допълване на практиките 
на интеграция на концепциите и про-
цесите в рамката тяхното прилагане 
може да способства за предоставяне 
на ясно научно и приложно разбира-
не на възможните последствия и 
продуктите от оперативността на 
рамката. Сложността и продължи-
телността на стъпките във фазата 
на интегриране на концепциите биха 
могли да се редуцират чрез използване 
на предварително разработени екс-
пертни оценки и при възможност на 
концепции от по-високото йерархич-
но ниво за изследваната способност/
система с цел намаляване броя на със-
тавляващите рамката концепции.

Синтез и обобщаване на инфор-
мация и данни, дедукция и система-
тизиране на резултатите. Целта на 
фазата е синтезиране на информа-
цията и данните от концепциите в 
концептуалната рамка. Синтезът и 
обобщаването на получените данни и 
информация се прави с цел надеждна 
интеграция на множеството данни, 
информация и извличане на знания, 
които описват структурата и по-
ведението на изследваната система, 
способност или обект в необходимия 
контекст, в реална оперативна сре-
да и в последователна, достъпна за 
използване форма. В зависимост от 
сложността на всяка от стъпките, 
оценявайки скоростта на отделните 
етапи от обработването на инфор-
мацията и данните, на техните син-
тез и обобщаване, тя би могла да се 
характеризира като ниска, средна или 
висока. 

От особено значение за успешно-
то протичане на фазата е точното 
спазване на изискванията за качест-
во и използване на информация и дан-
ни с необходимите характеристики, 
защото например при един процес на 
синтезиране и обобщаване на необра-
ботена информация или на информа-
ция и данни в неподходящ формат 
в допълнение към ниската скорост 
на фазата биха могли да се получат 
резултати с ниска приложна стой-
ност. При спазване на изискванията 
и високоскоростно обработване на 

качествена информация следва да се 
очаква, че получените информация и 
ново знание ще бъдат с по-високо ка-
чество от тези на входа на фазата. 

При протичането на фазата е 
необходимо изследователите и екс-
пертите да бъдат достатъчно не-
предубедени, безпристрастни, толе-
рантни, последователни и гъвкави 
при обобщаване и теоретизиране на 
информацията и данните за получа-
ване на нови знание, концепции или 
теоретични обосновки. Усвояването 
на наличните възможности за мно-
гократно повторение на стъпките 
синтез, обобщаване и дедукция на ин-
формацията би позволило разработ-
ването на висококачествена, нова, 
разпознаваема сред другите концеп-
ция или теоретична рамка, чието 
приложение би подпомогнало пости-
гането на научноизследователските 
и приложните цели. Качествените 
отговори на представените изиск-
вания могат да бъдат постигнати 
единствено при цялостно, задълбоче-
но и детайлно познаване на проце-
са на разработване на концепции от 
участниците в изследването.

Валидиране на концептуалната 
рамка. Целта е да се валидира кон-
цептуална рамка, като се извърши 
проверка на съответствието на 
интегрираните съставни концепции, 
понятия и продукти с плановете и 
очакванията не само на научноизсле-
дователския и експертния екип, но и с 
възможностите за прилагане на рам-
ката при бъдещи изследвания и прак-
тики в предметните области на ней-
ната функционалност. Валидирането 
на концептуалната рамка е процес, 
който може да започне със структу-
риране и ползване на инструмента-
риум, приложен при доказани научни 
изследвания, и да завърши с анализи 
и експертни оценки за потвържда-
ване на бъдещата приложимост на 
получените продукти. Допълнително 
прилагането на итеративността и 
усвояването на възможностите за 
допълване теоретичните основи на 
рамката в процеса на изграждането 
и функционирането ù постоянно ще 
допринасят за обогатяване на науч-
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ноизследователската, научноприлож-
ната и експертната практика. 

Процесът на валидиране се про-
вежда, за да се получи потвърждение, 
че концепцията или рамката обхва-
ща и съответства на дефинициите и 
функциите, чието получаване е пла-
нирано с провеждане на изследване-
то, т.е. валидираната концепция или 
рамка трябва да бъде достатъчно 
добре теоретично обоснована и ар-
гументирана, а съответствието ù с 
очакванията може да бъде измерено. 
Значението на валидацията и съот-
ветствието с планираните параме-
три, както и гаранциите за приложи-
мост на продуктите могат да се ар-
гументират чрез използване на набор 
от критерии за тяхното измерване: 

• Използването на критерий като 
правдоподобност е подходящо за фор-
миране на оценка за основателност-
та на реализирането на очертаните 
планове или идеи. Наличността на 
правдоподобие или съответствие на 
продуктите на рамката би могло да 
се докаже чрез механизмите на логи-
ческо потвърждение или дедуктивно 
извличане от потвърдено работещи 
научни изследвания или теории или да 
бъде постигнато чрез наблюдение или 
индукция. Прилагането на подобен 
критерий спомага да бъде установе-
но и потвърдено, че получената нова 
концепция, продукт или резултат от 
изследването не са планирани като 
фиктивни идеи или допускания. 

• Прилагането на критерий за ва-
лидиране осъществимост би могло да 
докаже, че получените концепция или 
продукти съответстват/притежа-
ват необходимите характеристики, 
за да бъдат оценени като възможни 
за реализиране, работещи или опе-
ративни, с което в допълнение към 
правдоподобността гаранцията за 
реализиране или осъществимост на 
концепцията или продуктите на рам-
ката предполага заложената в тях-
ното изграждане задължителна опе-
ративност. 

• Критерият ефективност се въ-
вежда, за да валидира високото ка-
чество при прилагане оперативност-
та на концепцията или използване 

продуктите на концептуалната рам-
ка. За измерване на ефективността8 
на продуктите могат да се използ-
ват редица инструменти. Те служат 
за реална оценка на оперативността 
на организацията, като използват 
описания на заложените в концепту-
алната рамка връзки между планове-
те, намеренията, процесите, резул-
татите и качеството на управлен-
ските решения. В резултат оценка-
та за ефективност подпомага систе-
матизирането на всичките налични 
възможности за стратегическо пла-
ниране и управление на способности-
те и системата. 

• Доказаната ефективност е га-
ранция за приложимост на рамката 
и продуктите при други научни из-
следвания и оценки. Критерият праг-
матичност може да бъде използван 
за измерване и валидиране на грани-
ците на приложимост на получените 
резултати и като гаранция за пред-
варително заложена неограниченост 
за прилагането на други важни кон-
цепции в рамката, подчертавайки 
необходимостта от връзки и съот-
ветствие или съгласуваност с други 
концепции в предметната област. 

• Прилагането на критерий за ем-
пиричност на получените данни и ре-
зултати би осигурило на процеса на 
валидиране на концептуалната рам-
ка доказателства за измеримост на 
интеграцията и практически аргу-
менти за оперативността на полу-
чените концепции или продукти на 
рамката. 

• За доказване съответствието на
поведението на получените от опе-
ративността на концептуалната 
рамка продукти или оценки на спо-
собностите/системите с планира-
ните очаквания на изследователите 
и експертите може да се използва 
критерий предсказуемост на поведе-
нието на рамката. 

• Наличието на критерий, позволя-
ващ мултисубективно сертифициране, 
би дало възможност за многократно 
тестване на рамката и получените 
продукти от различни изследователи 
и експерти с цел тяхното валидиране. 

• Използването на друг подобен 
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критерий – за мултиметодологично 
сертифициране, би гарантирало, че 
при изграждането на рамката и по-
лучаването на надеждни продукти са 
предвидени възможности за проверка 
на тяхната валидност чрез прилага-
не на други научноизследователски и 
приложни инструменти. 

Представянето на получените 
от оперативността на концепту-
алната рамка нови и усъвършенст-
вани съществуващи концепции, тео-
ретични постановки или управленски 
практики на различни специализирани 
научно-експертни форуми, като ра-
ботни срещи, семинари, конферен-
ции, симпозиуми, би дало отлични 
възможности на изследователите и 
експертите за дискусии, обсъждане, 
поддържане на контакти и получава-
не на обратна връзка както с научна-
та и експертната общност, така и 
с бъдещи потенциални потребители 
на методологията и продуктите на 
концептуалната рамка.

Оценка, усъвършенстване и разви-
тие на концептуалната рамка. Опера-
тивната динамичност и мултидисци-
плинарната конструкция на феноме-
на „концептуална рамка“ предполага, 
че при необходимост методологията 
на нейното изграждане винаги може 
да бъде преразгледана, допълнена и 
променена в съответствие с нови 
постижения, открития, коментари 
и публикации. След като практиката 
на научните изследвания с прилагане-
то на концептуална рамка обхваща 
множество научни дисциплини, полу-
чените нови концепции и резултати 
ще имат смисъл и значение за при-
ложните научни дисциплини, когато 
работят за тяхното обогатяване, 
усъвършенстване и перспективно раз-
витие.

Основната цел на първата част 
на реализирането на проекта за из-
граждане на концептуална рамка за 
анализ на трансформацията и опера-
тивната съвместимост е разрабо-
тване и представяне на теоретич-
но описание на метод за извличане 
на знание и повишаване качеството 
на експертизата чрез използване на 
множество концепции, които опери-

рат в различни дисциплини на обща 
предметна област. Нейните основни 
задачи са формулиране на свързани 
с оперативната среда и контекста 
на изграждане и използване на из-
следваните способности определения 
за концепция и концептуална рамка, 
както и описание на процеса на из-
граждане и функциониране на концеп-
туална рамка. 

В тази част дефиницията за кон-
цепция е представена като специа-
лизирана теоретична конструкция, 
обвързана с постиженията на наука-
та и технологиите, и структурира 
описанието на контекста, средата, 
целите, структурата, връзките и 
отговорностите на специализирани 
научноизследователски и експертни 
структури, създадени за решаване на 
конкретни научноизследователски и 
научноприложни проблеми в процеса 
на управление на трансформацията 
и оперативната съвместимост на 
системите за отбрана и сигурност. 

Конкретната концептуалната рам-
ка е представена като всеобхват-
на, мултидисциплинарна научноизсле-
дователска и научноприложна кон-
струкция за подпомагане инкорпори-
рането на управленските решения и 
изискванията на ръководните поли-
тически указания, стратегии, док-
трини, планове и програми в уникален 
набор от взаимносвързани и интегри-
рани концепции, който се изгражда, за 
да гарантира качествено научно-екс-
пертно осигуряване на процесите на 
вземане на решения, планиране и уп-
равление на трансформацията на от-
браната и сигурността, изграждане 
на способностите и на вложите уси-
лия за повишаване на оперативната 
съвместимост на въоръжените сили.

Спазвайки изискването за описание 
на сложни системи от системи с тех-
ните основни характеристики, като 
базови качествата на рамката се оп-
ределят съвместност, описателност, 
пояснителност, аналитичност, ин-
терпретация, мултидисциплинарност, 
широка обхватност, гъвкавост, от-
вореност, интерпретация, синергия, 
утвърденост, вътрешна зависимост, 
управляемост, оперативно фокусира-
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не, редуциране на неопределеността и 
синтезиране на база данни. 

За създаване на възможност за по-
вишено разбиране в условията на слож-
ност и неопределеност процесът на 
изграждане на концептуалната рамка 
е представен като систематизиран, 
последователен, итеративен, преми-
наващ през всяка от описаните фази. 
Независимо от множеството ограни-
чения, формирани от заложените изи-

сквания за задължителна валидация на 
продуктите, в конструкцията на кон-
цептуалната рамка за анализ на тран-
сформацията и оперативната съвмес-
тимост на въоръжените сили пре-
допределящо са заложени достатъчно 
гъвкавост, възможности за промени и 
надграждане, чието пълно усвояване би 
гарантирало поддържане на постоянна 
актуалност на подобен научноизследо-
вателски инструментариум. 
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Основна цел на отбранителна-
та политика на страната е 
гарантиране на нейната воен-

на сигурност, както и осигуряване на 
условия за реализиране на национални-
те интереси. Едно от най-важните 
средства за гарантиране на тази си-
гурност са подготовката и реализи-
рането на ефективна отбрана, която 
по своята същност обединява дейнос-
тите на държавните органи, ин-
ституциите, организациите и граж-
даните, насочени към изграждане и 
използване на отбранителни способ-
ности за разкриване, предотвратява-
не и противодействие на евентуални 
заплахи за националните интереси.1

Развитието и усъвършенстването 
на отбранителните способности е 
необходимо условие за изграждане на 
съвременна и ефективна система за 
отбрана на страната като част от 
системата за национална сигурност. 
От друга страна, съгласно Национал-
ната отбранителна стратегия сис-
темата за отбрана на страната 
включва органите за ръководство, ко-
мандване и управление, въоръжените 
сили, съответната инфраструкту-

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА СИСТЕМАТА ЗА РЪКОВОДСТВО 
И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

НА СТРАНАТА
Доцент д-р Борис Богданов, доцент д-р Георги Гоцев

Boris Bogdanov, Georgi Gotsev. GUIDELINES FOR IMPROVEMENT
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AND CONTROL 

Abstract: The article analyzes the status and conditions of national defence management 
and control system functioning in peacetime, crisis and wartime, and make suggestions 
for it’s improvement.

Key words: defence system of the country; a system of management and control 
of country’s defence; authorities for strategic management and control of the defence; 
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ра, силите и средствата на минис-
терствата, държавните агенции и 
ведомствата от централната адми-
нистрация, специализираните служби, 
териториалната администрация, ор-
ганите на местното самоуправление, 
търговските дружества, държавните 
предприятия, организациите и граж-
даните.2

Анализът на разкритото съдър-
жание на системата за отбрана на 
страната показва, че в нея се включ-
ват главно органите за ръководство, 
командване и управление, въоръжени-
те сили и невоенен компонент. От 
своя страна органите за ръководст-
во, командване и управление са осно-
вен елемент на системата за ръко-
водство и управление на отбраната 
на страната, която се изгражда и 
функционира в мирно време и се под-
държа в готовност за използване при 
военно-политически кризи и военни 
конфликти. 

Процесът на изграждане на сис-
темата за ръководство и управление 
на отбраната на страната е значим 
проблем за теорията и практиката 
на управлението при военно-полити-
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чески кризи и военни конфликти. На 
този въпрос се отделя значително 
внимание в разработваните доктри-
нални и нормативни документи, но 
въпреки това все още недостатъчно 
пълно са изяснени и регламентирани 
отговорностите и редът за функцио-
ниране на системата за ръководство 
и управление на отбраната на стра-
ната. Ето защо целта на статията 
е да се направи анализ на състояние-
то и реда за функциониране на сис-
темата за ръководство и управление 
на отбраната на страната в мирно 
време, при кризи и във военно време, 
в резултат на което да се очертаят 
насоки за нейното усъвършенстване.

От разкритото съдържание на 
системата за отбрана на страната 
може да се приеме, че системата за 
ръководство и управление на отбра-
ната на страната включва органи за 
стратегическо ръководство и упра-
вление на отбраната, система за ко-
мандване и управление на въоръжени-
те сили, системите за ръководство и 
управление на отделните структури 
от невоенния компонент. За да се 
разбере как функционира тази слож-
на социална система, е необходимо 
да се разкрие смисълът на основни-
те понятия ръководство, командване 
и управление, в резултат на което да 
се дефинират нейната същност и съ-
държание.

Ръководството е дейност, която 
обхваща целия ресурс на организация-
та и най-вече човешкия. То е свърза-
но с вземане на решения, поставяне 
на задачи, организиране и осъществя-
ване на контрол за тяхното изпъл-
нение и постигането на предвари-
телно набелязани и поставени цели. 
Ръководителят е личност (субект), 
която заема най-висшестояща пози-
ция в йерархията на организацион-
ната структура и упражнява власт 
съобразно дадени ù правомощия, т.е. 
постоянно и трайно въздейства вър-
ху целия личен състав.

Командването включва процесите, 
чрез които командирът от състава 
на въоръжените сили взема решение, 
налага волята си и предава намерени-
ята си на подчинените му войски и 

сили. Командването на всички нива 
е изкуство за вземане на решение, 
мотивиране и управляване действи-
ята на подчинените за изпълняване 
на възложените мисии и задачи. Това 
изисква формиране на ясна визия за 
постигане на желаните резултати и 
единно разбиране на концепцията, ми-
сията и приоритетите, разпределе-
нието на ресурсите и способността 
за оценяване на личния състав и ри-
ска, както и непрекъснато оценяване 
на ситуацията/обстановката.3

Сравнителният анализ на поняти-
ята ръководство и командване показ-
ва, че и двете предполагат правомо-
щия, дадени на отделна личност да 
упражнява власт над подчинени лица 
и структура, с тази разлика, че ръко-
водителят е гражданско лице, което 
ръководи невоенни лица и структури, 
а командирът е военнослужещ, кой-
то командва военнослужещи и военни 
структури. На стратегическо ниво 
ръководителите могат да ръководят 
и управляват и военни структури, 
ако това е регламентирано със закон. 
Освен това по своята същност ко-
мандването е специфична форма на 
ръководство, което също се урежда 
със закон.

Управлението е целенасочена дей-
ност, посредством която ръководи-
телят (командващият), подпомаган 
от своя работен орган (щаб), орга-
низира, координира и контролира дей-
ностите на подчинените при изпъл-
нение на възложените им функции 
и задачи. Управлението включва не-
прекъснато събиране, изучаване, ана-
лизиране и оценяване на данните по 
обстановката; вземане на решение; 
свеждане на задачите до подчинени-
те; планиране на действия; организи-
ране на взаимодействие и осъществя-
ване на координация; организиране на 
система за управление; непрекъснато 
ръководство на отделните елементи 
при изпълнение на задачите; организи-
ране и осъществяване на постоянен 
ефективен контрол.

Ръководството (командването) и 
управлението са взаимнообвързани и
се отнасят за дейността на ръково-
дителя (командващия) и неговия ра-

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



123

ботен орган (щаб). Между тях не 
може да се поставя знак на равен-
ство, защото управлението е само 
аспект на ръководството (командва-
нето). Трябва да се има предвид, че 
ръководството и управлението, ма-
кар и близки по съдържание, не са ед-
накви. В обществените процеси соци-
алното управление много зависи от 
пропорциите между власт и управле-
ние, които в голяма степен очерта-
ват разликите между отделните ви-
дове управление. В политиката и во-
енното дело властта е тази, която 
играе основна роля, докато в публич-
ната сфера – обратно, управлението 
доминира над властта.4

Системата за ръководство и уп-
равление на отбраната на всяка дър-
жава е строго специфична. Структу-
рата на нейните органи и методи-
те за функциониране се определят 
от конкретни условия и фактори и 
се изграждат на три нива: страте-
гическо, оперативно и тактическо. 
На всички нива тази система пред-
ставлява единство на личен състав, 
инфраструктура и оборудване и про-
цедури, което позволява на ръководи-
телите (командващите) и техните 
работни органи (щабове) да упражня-
ват ръководството (командването) 
и управлението на подчинените им 
лица и организационни структури за 
изпълнение на поставените им зада-
чи за отбрана на страната. Личният 
състав включват ръководителя (ко-
мандващия) и персонала от неговия 
работен орган (щаб), който осигу-
рява цялостната дейност на органа 
за управление. Инфраструктурата 
и оборудването включват мобилни 
и стационарни пунктове за управле-
ние със съответното оборудване за 
работа и живот на личния състав и 
интегрирана комуникационно-инфор-
мационна система (КИС). От своя 
страна процедурите включват стан-
дартните оперативни процедури за 
работа на работните органи (щабо-
вете) в процеса на управление на под-
чинените им лица и организационни 
структури.

За да изпълни предназначението 
си, системата за ръководство и уп-

равление на отбраната на страната 
трябва да притежава постоянна го-
товност за действие, живучест, мо-
билност, способност за бързо възста-
новяване и да осигурява непрекъсната 
връзка между различните управленски 
звена, надеждност при поставяне на 
задачите, възможност за централизи-
рано и децентрализирано управление 
в различни условия, комплексно из-
ползване на средствата за управление 
и комуникация, висока устойчивост и 
защита. Нейната основна цел е под-
дръжката на ръководството (ко-
мандването) чрез формиране и под-
държане на обща оперативна карти-
на; подпомагане вземането на реше-
ния чрез повишаване на скоростта и 
точността; подготовка и разпрос-
транение на директиви (заповеди). 
Системата за ръководство и упра-
вление на отбраната на страната 
се изгражда още в мирно време и се 
развръща и използва при кризи и във 
военно време, като осигурява въз-
можност както за цен трализирано, 
така и за децентрализирано управле-
ние на въоръжените сили и на невоен-
ния компонент.

В мирно време ръководството и
управлението на отбраната на стра-
ната на стратегическо ниво се осъ-
ществяват от Народното събрание, 
президента на републиката и Ми-
нистерския съвет. На това ниво в 
мирно време ръководителите на ми-
нистерства и ведомства от цен-
тралната администрация ръководят 
подчинените си военни и невоенни 
организационни структури.

 Съгласно Конституцията и зако-
ните на страната Народното събра-
ние в мирно време приема закони и 
решения, касаещи сигурността и от-
браната на страната, и дългосрочни 
програми за развитието на въоръже-
ните сили (ВС). Народното събрание 
осъществява контролни функции от-
носно отбраната на страната пряко 
и чрез своите постоянни комисии, а 
чрез временни комисии – при изясня-
ване на конкретни проблеми в тази 
област. Освен това депутатите уп-
ражняват пряк контрол за спазване 
на влезли в сила правни документи 
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чрез изслушване на ръководителите, 
които непосредствено отговарят за 
решаването на конкретни въпроси. 
Така става възможно не само по-точ-
но да се спазват законите, но и да се 
постигне по-голяма прозрачност на 
дейностите в сектора за сигурност 
и отбрана.

Президентът на републиката в ка-
чеството си на държавен глава, във 
взаимодействие с другите държавни 
органи работи за формиране на ста-
билна среда за сигурност и за разви-
тие на Република България като де-
мократична държава.5 Той олицетво-
рява единството на нацията, изпъл-
нява ролята на политически арбитър 
между институциите в сферата на 
законодателството и изпълнителна-
та власт, а следователно и на корек-
тив при вземането от тях на реше-
ния в сферата на законодателството 
и изпълнителната власт, с които не 
се постигат желаните резултати. С 
определящо значение е конституцион-
но регламентираното право на прези-
дента да връща за ново разглеждане 
закони, включително свързани със 
сигурността и отбраната на стра-
ната. Президентът на републиката 
е върховен главнокомандващ на ВС 
и по предложение на Министерския 
съвет утвърждава стратегическите 
планове за действие на въоръжените 
сили (СПДВС).

Като съвещателен орган по въ-
просите за сигурността и отбрана-
та към президента функционира Кон-
султативен съвет за национална си-
гурност (КСНС). В него участват 
председателят на Народното събра-
ние, министър-председателят, мини-
стрите на отбраната, вътрешните 
работи, външните работи, финанси-
те, началникът на отбраната и по 
един представител от всяка парла-
ментарна група. В зависимост от 
обсъжданите въпроси, по решение на 
президента за участие в заседанията 
му могат да бъдат привлечени и дру-
ги лица.

Министерският съвет (МС) осъ-
ществява общото ръководство и
управление на подготовката на стра-
ната за отбрана, носейки отговор-

ност за изграждане, подготовка, все-
странно осигуряване и поддържане в 
бойна и мобилизационна готовност 
на въоръжените сили и на отделни-
те структури от невоенния компо-
нент на системата за отбрана на 
страната. Националната стратегия 
за сигурност и Законът за отбрана-
та и въоръжените сили на Република 
България (ЗОВСРБ) конкретизират 
спектъра от правомощия на МС. В 
изпълнение на функциите си Минис-
терският съвет се подпомага от Съ-
вета по сигурността в състав – ми-
нистър-председателя, министрите 
на отбраната и на вътрешните ра-
боти, техните заместник-министри, 
началника на отбраната и ръководи-
телите на службите за разузнаване и 
за сигурност. Президентът лично или 
чрез свои представители може вина-
ги да участва в работата на Съвета 
и по всяко време да изисква от него 
информация.

Министърът на отбраната отго-
варя за провеждането на държавната 
политика в областта на отбраната 
и непосредствено ръководи подго-
товката на въоръжените сили за из-
пълнение на задачите по отбрана на 
страната. Той ръководи планирането 
на отбраната, кадровата, социална-
та, образователната, здравната и 
информационната политика, стопа-
нисването и управлението на държав-
ните военни имоти. При изпълнение 
на правомощията си министърът на 
отбраната се подпомага от замест-
ник-министри, постоянен секретар 
на отбраната и от началника на от-
браната, който е най-старшият офи-
цер с висше военно звание и е пряк 
началник на всички военнослужещи 
от въоръжените сили.  

Останалите ръководители на ми-
нистерства и ведомства от централ-
ната администрация отговарят за 
провеждането на държавната поли-
тика в областта на отбраната и
непосредствено ръководят подготов-
ката на подчинените им сили и сред-
ства за изпълнение на задачите по 
отбрана на страната. Особено вни-
мание се отделя на подготовката 
на силите от невоенния компонент, 
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които се включват във военновре-
менния състав на въоръжените сили 
и на разработването на военновре-
менните планове на техните струк-
тури.

На оперативно ниво в мирно вре-
ме командването и управлението 
на въоръжените сили се извършват 
от командващия на Съвместното 
командване на силите и командири-
те на видовете въоръжени сили. На 
това ниво ръководството и управле-
нието на отделните структури от 
невоенния компонент на системата 
за отбрана се осъществяват от ръ-
ководителите на министерства и 
ведомства от централната админи-
страция и областните управители.

На тактическо ниво в мирно вре-
ме командването и управлението на 
формированията от ВС се осъщест-
вяват от командирите на военни 
формирования. На това ниво струк-
турите от невоенния компонент се 
ръководят и управляват от кмето-
вете на общини и ръководителите 
на подчинени на централната адми-
нистрация местни структури.

Отговорностите на министер-
ствата и ведомствата от централ-
ната администрация по ръководство 
и управление на отбраната са свър-
зани с провеждането на държавната 
политика и подготовката на отдел-
ните сфери за осигуряване на благо-
приятна среда за функциониране на 
системата за отбрана на страната. 
Областните управители и кметове-
те на общините организират в съот-
ветните административно-терито-
риални единици подготовката на ико-
номиката, населението, територия-
та и инфраструктурата за отбрана 
на страната, като дейността им се 
подпомага от съвети по сигурност.

При кризи ръководството и упра-
влението на системата за отбрана на 
страната на стратегическото ниво 
се осъществяват от Министерския 
съвет, който се подпомага от Съве-
та по сигурността. За организиране 
и координиране на действията на ор-
ганите на изпълнителната власт за 
овладяване на кризисната ситуация с 
писмена заповед на министър-предсе-

дателя се създава Национален кризи-
сен щаб (НКЩ) с поименно определе-
ни ръководител и секретар на щаба. 
При кризи от невоенен характер за 
ръководител на Националния кризи-
сен щаб като правило се назначава за-
местник министър-председателят, 
координиращ работата на сектора за 
сигурност и отбрана, или министъ-
рът на вътрешните работи, а за се-
кретар – главният секретар на МВР. 
В състава на НКЩ се включват за-
местник-министри и ръководители 
на ведомствата, имащи отношение 
към кризата. Дейността на НКЩ 
при кризи от невоенен характер се 
подпомага от Междуведомствена 
експертна работна група (МЕРГ), в 
чийто състав се включват предста-
вители на министерства, ведомства 
и юридически лица със стопанска и 
нестопанска цел и неправителствени 
организации, имащи отношение към 
кризата.

При опасност от възникване на 
военно-политическа криза за ръко-
водител на НКЩ като правило се 
назначава заместник министър-пред-
седателят, координиращ работата 
на сектора за сигурност и отбрана, 
или министърът на отбраната, а за 
секретар – началникът на отбрана-
та. В състава на НКЩ се включват 
заместник-министри и ръководители 
на ведомствата, имащи отношение 
към кризата. Дейността на НКЩ 
се подпомага от Група за страте-
гическо планиране (ГСП), в чийто 
състав се включват представители 
на министерствата, ведомствата 
и юридически лица със стопанска и 
нестопанска цел и неправителствени 
организации, имащи отношение към 
кризата. Групата се създава със запо-
вед на ръководителя на НКЩ.6

При възникване на опасност от 
въвличане на страната във военно-
политическа криза или във въоръжен 
конфликт на цялата или на част от 
територията на страната може да 
се обяви извънредно положение. Из-
вънредното положение се обявява с 
решение на Народното събрание или 
с указ на президента на републиката 
по установения в Конституцията и 
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ЗОВСРБ ред. За начало на извънред-
ното положение се приемат часът и 
денят на обявяването му, а за край – 
часът и денят на неговото отменяне. 
С решението се определят задачите, 
числеността, срокът за използване и 
ръководството на формированията 
от въоръжените сили.

При кризи командването и упра-
влението на формированията от въ-
оръжените сили на оперативно ниво 
се извършва от командващия на Съв-
местното командване на силите – 
при провеждане на съвместна опера-
ция, и от командирите на видовете 
въоръжени сили – при провеждане на 
самостоятелни операции. В този слу-
чай ръководството и управлението 
на отделните структури от нево-
енния компонент на системата за 
отбрана на оперативно ниво се осъ-
ществяват от ръководителите на 
министерства и ведомства на цен-
тралната администрация и област-
ните управители, като дейността 
им се подпомага от съвети по сигур-
ността и техните работни органи 
(щабове).

На тактическо ниво при кризи 
командването и управлението на 
формированията от ВС се осъщест-
вяват от командирите на военни 
формирования, а ръководството на 
териториалните структури на орга-
ните на централната администрация 
и силите на общинско ниво – от кме-
товете на общини, като дейността 
им се подпомага от съвети по сигур-
ността и техните работни органи 
(щабове).

Във военно време ръководството
и управлението на отбраната на 
страната на стратегическото ниво 
се осъществяват от Народното съ-
брание, Върховното главно командва-
не и от Министерския съвет. Функ-
циите на държавните органи във во-
енно време са продължение на вече 
разгледаните в мирно време и при 
кризи. В зависимост от причините 
и мястото за възникване на военен 
конфликт са възможни различни си-
туации. 

В случай че военните действия се 
водят на чужда територия, Народ-

ното събрание приема декларация в 
подкрепа на позицията на Съвета на 
НАТО  и взема решения за поемане 
на допълнителни задължения, свърза-
ни с политическата и икономическа-
та подкрепа на съюзните действия. 
Когато военните действия започнат 
на национална територия, Народно-
то събрание обявява военно поло-
жение или положение на война и се 
привежда в готовност да работи 
при военновременни условия. В хода 
на военните действия парламентът 
работи за укрепване на парламентар-
ното сътрудничество с неутрални 
и приятелски (съюзни, коалиционни) 
държави. 

Върховното главно командване 
(ВГК) се формира с въвеждането на 
положение на война, военно положе-
ние или с фактическото започване на 
военните действия. ВГК подпомага 
президента на републиката, който е и 
върховен главнокомандващ на въоръ-
жените сили. Във ВГК се включват 
министър-председателят, министъ-
рът на отбраната, министърът на 
вътрешните работи, министърът на 
външните работи, министърът на 
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията, министърът 
на  икономиката и енергетиката, ми-
нистърът на регионалното развитие, 
министърът на финансите, начални-
кът на отбраната, председателят 
на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ и други лица, определе-
ни от върховния главнокомандващ. 
Към Върховното главно командване 
се създава щаб, в който се включват 
длъжностни лица от Щаба на отбра-
ната и от други структури, опреде-
лени от върховния главнокомандващ.7

При обявяване на положение на 
война или на военно положение начал-
никът на отбраната е главнокоманд-
ващ на въоръжените сили и като та-
къв непосредствено ръководи и отго-
варя за дейността на Щаба на ВГК; 
изготвяне на актове за подготовка 
на страната и въоръжените сили за 
война и за водене на военни действия; 
изготвяне на Стратегическия план 
за действие на въоръжените сили 
(СПДВС) и въвеждането му в дейст-

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



127

вие. Щабът на ВГК анализира и оце-
нява обстановката, способността на 
силите и необходимите ресурси, като 
предлага на ВГК провеждане на кон-
кретни действия.8

За изпълнение на правомощията си 
на върховен главнокомандващ на ВС 
президентът на републиката издава 
укази и може да отправя обръщения 
и послания. Указите на президента 
на републиката, свързани с отбрана-
та на страната, се приподписват от 
министър-председателя. Освен това 
съгласно правомощията си за военно 
време президентът на републиката 
обявява положение на война при въ-
оръжено нападение срещу страната 
или при необходимост от неотложно 
изпълнение на международни задъл-
жения, при военно или друго извън-
редно положение, когато Народно-
то събрание не заседава; координи-
ра външнополитическите усилия за 
участие в международните организа-
ции и структури за сигурност с цел 
прекратяване на военния конфликт; 
ръководи Върховното главно команд-
ване, издава актове за подготовката 
на страната и въоръжените сили за 
война и за водене на военни действия; 
привежда в изпълнение военновремен-
ните планове по предложение на Ми-
нистерския съвет; въвежда ограни-
чителен режим върху информацията, 
свързана с отбраната на страната; 
внася предложение в Народното съ-
брание за сключване на мир и др. 

Положение на война и военно по-
ложение се обявяват с решение на 
Народното събрание или с указ на 
президента на републиката по уста-
новения в Конституцията и в ЗОВС 
ред и се оповестяват чрез всички 
средства за масово осведомяване. С 
акта за обявяване на положение на 
война или военно положение се посоч-
ват нормативните актове, чието 
действие се спира. След обявяване 
на положение на война или военно 
положение започва изпълнението на 
задачите съгласно стратегическите, 
оперативните и другите военновре-
менни планове или на частта от тях, 
съответстваща на степента на за-
плахата.

Министерският съвет във военно 
време съсредоточава основните си 
усилия за адаптиране на външната и 
вътрешната политика на страната 
към актуалните условия в съответ-
ствие с националните интереси и въз-
можностите за тяхната защита, 
най-вече с военни средства. Външно-
политическата дейност се осъщест-
вява в рамките на съюза (коалици-
ята) и самостоятелно. Тя може да 
бъде ориентирана към постигане на 
следните основни цели: конкретизи-
ране на военнотехническото сътруд-
ничество с приятелски и неутрални 
държави; проучване и реализиране на 
възможностите за възпиране, раз-
гром и за сключване на примирие (ми-
рен договор) с противника; осигуря-
ване на подкрепа в организациите за 
колективна сигурност и отбрана; ко-
ординиране на усилията за политиче-
ски, икономически, информационен и 
друг натиск върху противника; подго-
товка на съображения за следвоенно 
възстановяване на региона и страна-
та; актуализиране на международни 
договори и споразумения по проблеми-
те на сигурността и отбраната.

Мащабът на действията на Ми-
нистерския съвет във военно време 
ще зависят от това дали военните 
действия се водят на наша, или на 
друга територия и каква е интен-
зивността на възникналия конфликт. 
Когато контингент от въоръжени-
те сили се използва за операции на 
чужда територия, Министерският 
съвет конкретизира реда за неговото 
осигуряване, непосредствената му 
подготовка, развръщането в района 
за бойно използване и ротирането. 

Обемът на изпълняваните зада-
чи по отбраната ще бъде най-голям 
при възникване на военен конфликт 
на територията на страната. Тога-
ва Министерският съвет активира 
системата за ранно предупреждение, 
бързо реагиране и управление; акту-
ализира и предлага да бъдат въведени 
в действие различните военновре-
менни планове; организира и ръко-
води организационните структури, 
отговарящи за системата за осигу-
ряване на въоръжените сили и нево-
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енния компонент – при провеждане 
на мобилизация, начално развръщане и 
отразяване агресията на противника. 
Основен ангажимент на правител-
ството в този случай е да осигури 
попълването на войските и силите с 
ресурси и да създаде предпоставки за 
ускорено създаване и развръщане на 
стратегическите резерви. 

Когато на наша територия се на-
лага да бъдат разположени и използ-
вани съюзнически войски, правител-
ството конкретизира техния ста-
тут и реда за осигуряването им. Съ-
щевременно се ускорява изпълнението 
на военновременните планове и дру-
гите нормативни актове, свързани с 
отбраната на страната. Организира 
се и се поддържа взаимодействието 
между министерствата и ведомства-
та, а при необходимост и с външни 
институции в интерес на национална-
та и колективната отбрана.

Съгласно ЗОВСРБ във военно вре-
ме командването и управлението на 
ВС на оперативно ниво се осъщест-
вяват от Съвместното командване 
на силите (СКС) и командванията на 
видовете въоръжени сили и техните 
щабове. Ето защо в Доктрината на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария е регламентирано, че команд-
ващият (командирът), провеждащ 
операцията, се определя възможно 
най-рано, така че да има максимално 
участие при планирането и подготов-
ката на операцията както на стра-
тегическо, така и на оперативно и 
тактическо ниво. В зависимост от 
специфичните изисквания на операци-
ята за командващ (командир) може 
да бъде назначен командващият на 
СКС – при провеждане на съвместни 
операции, или някой от командирите 
на видовете въоръжени сили – при 
провеждане на самостоятелни опе-
рации от тях. При провеждане на 
самостоятелни операции командири-
те на видовете въоръжени сили упра-
вляват подчинените им тактически 
формирования. При съвместни опера-
ции те формират щабни елементи на 
сухопътния, военновъздушния и воен-
номорския компонент за управляване 
на участващите в съвместната опе-

рация сили и средства.9 Във военно 
време ръководството и управление-
то на отделните структури от не-
военния компонент на системата за 
отбрана на оперативно ниво се осъ-
ществяват от ръководителите на 
министерства и ведомства на цен-
тралната администрация и област-
ните управители, като дейността 
им се подпомага от съвети по сигур-
ността и техните работни органи 
(щабове).

Във военно време командването 
и управлението на формированията 
от ВС на тактическо ниво се осъ-
ществяват от командирите на во-
енни формирования, а ръководството 
и управлението на териториалните 
структури на органите на централ-
ната администрация и силите на 
общинско ниво – от кметовете на 
общини, като дейността им се под-
помага от съвети по сигурността и 
техните работни органи (щабове).

Анализът на разкритото съдър-
жание и отговорностите на систе-
мата за ръководство и управление 
на отбраната на страната в мирно 
време, при кризи и във военно вре-
ме показва, че в нея са налице редица 
нормативни, организационни и ад-
министративни проблеми, които в 
значителна степен намаляват ефек-
тивността на нейното функционира-
не. Тези проблеми са свързани преди 
всичко с непълната законова и подза-
конова регламентация на състава и 
задачите на работните органи (ща-
бовете) на основните елементи на
системата за ръководство и упра-
вление на отбраната на страната в 
мирно време, при кризи и във военно 
време. Ето защо е необходимо да се 
работи за разкриването на насоки за 
усъвършенстване на системата с цел 
по-ефективно изпълнение на задачи-
те за противодействие на заплахите 
в изменената военностратегическа 
среда и ресурсните възможности на 
страната.

За разкриване основните насоки 
за усъвършенстване на системата 
за ръководство и управление на от-
браната на страната в съвременни-
те условия могат да се използват 
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направените изследвания за нейно-
то съдържание. За целта може да 
се приеме, че тези направления са 
свързани основно с оптимизирането 
на състава, задачите и реда за рабо-
та на органите за стратегическо ръ-
ководство и управление на отбраната 
на страната; органите за командване 
и управление на въоръжените сили; ор-
ганите за ръководство и управление на 
отделните структури от невоенния 
компонент от системата за отбрана 
на страната.

Оптимизиране на състава, 
задачите и реда за работа 

на органите за стратегическо 
ръководство и управление 
на отбраната на страната

Анализът на постановките на 
ЗОВСРБ и други нормативни доку-
менти за стратегическото ръковод-
ство и управление на отбраната на 
страната показва, че в мирно време 
основните отговорности носят Ми-
нистерският съвет и Съветът по 
сигурността, при кризи – Министер-
ският съвет, Съветът по сигурнос-
тта и НКЩ, а във военно време – 
Върховното главно командване и 
Щабът на ВГК. Необходимо е обаче 
по-пълно да се регламентират съста-
вът и задачите на тези органи. За 
целта в ЗОВСРБ е целесъобразно да 
се запише, че основен консултативен 
и координиращ орган за дейността на 
системата за отбрана в мирно време 
и при кризи е Съветът по сигурност-
та към Министерския съвет, а във 
военно време – ВГК, които формули-
рат решенията за управлението на 
тази система, съгласуват планиране-
то и използването на ресурсите за 
отбрана и координират изпълнение-
то на взетите решения. 

Освен това законово трябва да се 
регламентира, че работата на Съве-
та по сигурността се подпомага от 
експертен орган в лицето на форми-
рана в администрацията на Минис-
терския съвет дирекция, ръководена 
от секретаря на съвета. Тази дирек-
ция в мирно време ще изготвя оценки 
на средата за сигурност и обобщен 

доклад за състоянието на национал-
ната сигурност; разработва и под-
държа националните военновременни 
планове и изготвя обобщен доклад 
за състоянието на отбраната; раз-
работва и поддържа националните 
планове за управление при кризи. Чрез 
включения в нейния състав Национа-
лен ситуационен център (НСЦ) ще 
се организират оперативното дежур-
ство, оповестяването и координира-
нето на действията на Национална-
та система за управление при кризи 
и на системата за отбрана на стра-
ната. В тази насока е необходимо 
законово да се регламентира, че при 
опасност от възникване на кризи екс-
пертите от дирекцията участват 
във формиране на МЕРГ или Групата 
за стратегическо планиране (ГСП), а 
след въвеждане на военно положение 
или положение на война тези експер-
ти участват в работата на Щаба 
на ВГК.

За повишаване ефективността на
работата на органите за стратеги-
ческо ръководство и управление на 
отбраната на страната е целесъо-
бразно с приемането на нормативни 
документи от Министерския съвет 
да се регламентират структура-
та, съставът и редът за работа на 
Националния кризисен щаб, МЕРГ, 
ГСП и Щаба на ВГК. В тази насо-
ка е наложително под ръководство-
то на секретаря на Съвета по си-
гурността към Министерския съвет 
и с участието на представители на 
министерствата и ведомствата от 
централната администрация да се 
разработят стандартни оперативни 
процедури за работата на Национал-
ния кризисен щаб, МЕРГ и ГСП при 
кризи, а така също и на Щаба на ВГК 
във военно време.

Оптимизиране на състава
и задачите на органите 

за командване и управление 
на въоръжените сили

Анализът на постановките на 
ЗОВСРБ и Доктрината на въоръже-
ните сили на Република България за 
стратегическото ниво на командва-
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не и управление на въоръжените сили 
показва, че в мирно време и при кри-
зи основните отговорности за него 
носят началникът на отбраната и 
Щабът по отбраната, а във военно 
време – главнокомандващият на въ-
оръжените сили и Щабът на ВГК. 
Освен това този анализ показва, че 
съгласно постановките на Доктрина-
та на въоръжените сили на Република 
България Щабът на ВГК се ръководи 
от главнокомандващия на въоръже-
ните сили, което е в противоречие 
с основните принципи за формиране 
на органите за управление на ВС. 
Ето защо е целесъобразно тази по-
становка да бъде променена и да се 
регламентира, че Щабът на ВГК се 
ръководи от заместник-началника на 
отбраната, който оглавява и Група-
та за стратегическо планиране.

В тази насока анализът на регла-
ментираните в ЗОВСРБ правомощия 
на началника на отбраната показва, 
че в мирно време и при кризи на него са 
подчинени само формированията от 
Българската армия, но не са му под-
чинени военните структури на пря-
ко подчинение на министъра на от-
браната. Тези ограничения в правомо-
щията на началника на отбраната и 
липсата на единно военно командва-
не и управление на формированията 
от въоръжените сили в мирно време 
в значителна степен затрудняват 
съвместната им подготовка и пла-
ниране на тяхното използване при 
кризи и във военно време. Ето защо 
е целесъобразно в ЗОВСРБ да се ре-
гламентира, че в състава на Българ-
ската армия се включват и военните 
структури на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, в резул-
тат на което ще отпадне неудоб-
ният въпрос от коя армия са тези 
структури. В такъв случай и начал-
никът на отбраната по-ефективно 
ще организира съвместната им под-
готовка в мирно време и използване-
то на въоръжените сили при кризи и 
във военно време.

Анализът на постановките на 
ЗОВСРБ и Доктрината на въоръже-
ните сили на Република България за 
оперативното и тактическото ниво 

на командване и управление на опера-
циите на въоръжените сили при кри-
зи и военни конфликти показва, че в 
тях не се прилагат стандартите на 
НАТО за тези нива. Съгласно стан-
дартите оперативното ниво на ко-
мандване и управление на съюзните 
операции се реализира от Съвместно 
командване на силите, а тактиче-
ското – от компонентните команд-
вания и от командирите и щабове-
те на основните им формирования. 
Същевременно в нашите въоръжени 
сили е прието, че оперативното ниво 
на командване и управление на опе-
рациите на националните ВС освен 
от СКС може да се реализира и от 
едно от командванията на видовете 
въоръжени сили, т.е. от компонент-
но командване. Ето защо е целесъо-
бразно този въпрос да се преразгледа 
и в ръководните документи на на-
ционалните ни въоръжени сили да се 
приеме, че оперативното ниво на ко-
мандване и управление на операциите 
на националните ВС се реализира от 
Съвместното командване на силите, 
а тактическото – от формираните 
от командванията на видовете въ-
оръжени сили компонентни командва-
ния и от командирите и щабовете на 
основните им формирования.

Оптимизиране на състава
и задачите на органите

за ръководство и управление 
на отделните структури
от невоенния компонент

на системата 
за отбрана на страната

Постановките на ЗОВСРБ и други 
нормативни документи за оператив-
ното и тактическото ниво на ръко-
водство и управление на отделните 
структури от невоенния компонент 
на системата за отбрана на страна-
та при кризи и във военно време по-
казват, че основните отговорности 
за това носят ръководителите на ми-
нистерства и ведомства от централ-
ната администрация, областните 
управители и кметовете на общини, 
но недостатъчно пълно са регламен-
тирани съставът и задачите на тези 
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органи. Ето защо в ЗОВСРБ е целе-
съобразно да се запише, че дейността 
на ръководителите на министерства 
и ведомства от централната адми-
нистрация, областните управители и 
кметовете на общини се подпомага 
от съвети по сигурността, които са 
основни консултативни и координира-
щи органи за управление при кризи и 
във военно време. Освен това в ЗОВ-
СРБ трябва да се регламентира, че 
работата на тези съвети по сигур-
ността се подпомага от формирани в 
съответните администрации щатни 
звена (дирекция, отдел, сектор), кои-
то организират дейността им при 
кризи и военно време и са основа на 
щабовете им в такива условия.

Освен това за повишаване ефек-
тивността на работата на органи-
те за ръководство и управление на 
отделните структури от невоенния 
компонент на системата за отбрана 
на страната е целесъобразно Минис-
терският съвет със свои актове да 
регламентира структурата, състава 
и реда за работа на съветите по си-
гурността и техните щабове. В тази 
връзка е наложително под ръковод-
ството на секретаря на Съвета по 
сигурността към Министерския съ-
вет и с участието на представители 
на министерствата и ведомствата 
от централната администрация да се 
разработят стандартни оперативни 
процедури за работата на съветите 
по сигурността и техните работни 
органи (щабовете) за управление при 
кризи и конфликти.

В заключение може да се посочи, че 
направените в статията констата-
ции и предложения за усъвършенст-

ване на системата за ръководство 
и управление на отбраната на стра-
ната са само крачка към частично 
решаване на проблемите. За цялост-
ното им решаване страната се нуж-
дае от разработване и приемане на 
функционален закон за управление при 
кризи и на закон за отбраната, които 
да регламентират реда за изграждане 
и функциониране на национална сис-
тема за управление при кризи и на 
системата за отбрана на страната.

Умението да се управлява в ус-
ловия на военно-политически кризи 
и военни конфликти е един от ос-
новните подходи за гарантиране на 
националната сигурност и междуна-
родната стабилност. Съвременното 
разбиране на този проблем предполага 
реагирането при военно-политически 
кризи и военни конфликти да става 
организирано, при взаимно сътрудни-
чество между институциите, с ясно 
определени компетенции на всеки ор-
ган и целесъобразно използване на на-
ционалните ресурси.

Ето защо в статията са споделени 
вижданията и предложенията на ав-
торите за усъвършенстване на систе-
мата за ръководство и управление на 
отбраната на страната, но разглеж-
даните в материала проблеми не из-
черпват напълно съдържанието на те-
мата за управлението при военно-по-
литически кризи и военни конфликти. 
Част от тях са нови и дискусионни 
и дават основа за разисквания, които 
могат да помогнат при разработва-
нето и приемането на нови закони и 
други нормативни и доктринални до-
кументи, гарантиращи сигурността и 
отбраната на страната.
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Втората половина на ХХ век е 
белязана от няколко много сил-
ни обществено-икономически и 

политически сътресения, както и от 
поредица революционни вълни в раз-
лични региони на света. В този пе-
риод са и т.нар. „нежни революции“ 
в Източна Европа от края на 80-те 
години, вълната от „цветни револю-
ции“ в държавите от постсъветско-
то пространство и не съвсем накрая 
„революциите“, получили названието 
Арабска пролет в държавите от Се-
верна Африка. Между тях не може да 
се постави знак за равенство, но не 
бива да се пренебрегва фактът, че са 
налице редица сходства в начините 
на тяхното провеждане. Дефинитив-
но доказателство за това е „успеш-
но“ реализираната през 2014 г. „над-
стройка“ на украинската „оранжева 
революция“, етикетирана с добилото 
популярност наименование Евромай-
дан. Всичко това води до извода, че 
независимо в кой регион на света са 
държавите, станали обект на „ре-
волюционни“ действия, съществува 
сходен сценарий за провокирането и 
осъществяването им.

ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

 ЦВЕТНИТЕ РЕВОЛЮЦИИ –
КОЙ РАЗБЪРКВА БОИТЕ 

И КОИ СА ХУДОЖНИЦИТЕ 
Професор д.ик.н. Стоян Денчев, Мирияна Павлова

Stoyan Denchev, Miriyana Pavlova. COLOR REVOLUTIONS - 
WHO IS MIXING THE PAINTS AND WHO ARE THE PAINTERS

Abstract: The report presents the nature of the Color revolutions which mark the 
development of contemporary international relations since the beginning of 21st century. 
The text describes the technology of conducting socio-political change in many countries. 
Attention is paid to external driving powers that dictate what happens in the countries 
affected by these revolutions. 

Key words: Color revolution, Arab Spring, domination, soft power, values.

Що е то цветна революция?

С „цветна революция“ се назова-
ват редица обществено-политиче-
ски събития по целия свят в края на 
миналия и началото на настоящия 
век. Това всъщност е технология за 
осъществяване на смяна на власт-
та (държавен преврат) в определена 
страна, където натискът над упра-
вляващите се извършва под формата 
на политически шантаж чрез използ-
ването на инструмента протест-
но движение (в много от случаите 
подчертано младежко). Характерни 
черти на цветните революции са 
масовите митинги и демонстрации, 
като целта е не просто смяна на 
настоящия политически елит и него-
вата геополитическа ориентация, а 
промяна на основата на цялата дър-
жавност. Военната сила не е основ-
ният инструмент на тълпите, кои-
то искат незабавна смяна на поли-
тическия режим. От гледна точка на 
успешното провеждане на този тип 
революция в основата на действия-
та е да се изгради негативен образ 
на управляващите. 
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Моделът на цветните революции 
се състои от осем основни фази1:

• Всяка цветна революция започва 
с тотална и масирана медийна подго-
товка с продължителност от месец 
до година.

• Формиране на организирано про-
тестно движение, което е основна-
та движеща сила на бъдещата цвет-
на революция.

• Всяка демонстрация на това 
движение, преимуществено в един или 
два от най-големите градове на съот-
ветната държава, е съпроводена от 
инцидент, който шокира обществото 
и води до обществен отговор. Напри-
мер в Тунис – държава с авторитарен 
режим, през 2010 г. демонстрациите 
започват след самозапалването на 
млад търговец. Целта е да се привле-
че общественото внимание.

• След подобен инцидент протест-
ната мрежа излиза по улиците на го-
лемите градове, където групи акти-
висти се превръщат в катализатори 
на стихийни масови процеси, които 
успешно въвличат широк кръг хора.

• Следващата фаза е да се създа-
де политическа „тълпа“ и за това се 
избира достатъчно голямо по площ 
място, например известен площад, 
където да се съберат огромна маса 
хора. В условията на създадената 
„тълпа“ на определеното за това 
място се наблюдава въздействие на 
подсъзнанието на отделната лич-
ност, като се внедряват нови „демо-
кратични“ ценности (най-вече прок-
ламираните от САЩ и западните 
държави).

• От името на цялата тълпа се 
поставят ултимативни искания към 
управляващия елит.

• Реално „придобиване“ на власто-
ви ресурси. 

• Силна вътрешна и международна 
медийна защита на постигнатото.

Разликата между цветните и тра-
диционните революции е, че цветни-
те представляват по-скоро мрежови 
процес. Те възникват и се развиват 
в канали на средствата за масова 
информация. По този начин лесно и 
преднамерено може да се въздейст-
ва върху отделната личност и об-

ществото. В определен смисъл този 
тип революции могат да се разглеж-
дат като форма на информационно-
психологическата война, тъй като 
същността ù се състои в скритото, 
тайно управление на политическите, 
военните, икономическите, социал-
ните и други процеси на държавата 
потенциален противник или на дър-
жавата, попадаща в дадена сфера на 
геополитически интереси.

Също така целта на информацион-
ната война е да оказва въздействие 
на знанията, представите и мислите 
на противника. Обект на „нападе-
нието“ в информационната война са 
информационната инфраструктура, 
съзнанието, волята, чувствата на 
населението, както и самото прие-
мане на политически, икономически 
и социални решения в другата дър-
жава, особено в период на нестабил-
ност или кризисни ситуации. В случая 
с цветните революции сме свидете-
ли именно на този акт: промяна и 
въздействие върху мислите и съзна-
нието на обществото в държавата, 
както и формиране на нов тип пове-
дение – отхвърляне на статуквото, 
желание за нов тип обществено-по-
литически отношения, включително 
смяна на режима на управление.

С оглед на съвременните съби-
тия, протичащи на Европейския кон-
тинент, а и в достатъчна близост 
до нашата страна, е необходимо да 
обърнем внимание на процесите в 
Украйна. Разпространеният термин 
„цветна революция“ все още не е ши-
роко използван за действията в Киев, 
но се наблюдават редица прилики с
други цветни революции по целия 
свят – в Грузия, Египет, дори „оран-
жевата революция“ в Украйна през 
2004 г. Една от общите характерис-
тики на последната украинска „ре-
волюция“ с останалите е народното 
вълнение, което се превръща в ма-
сови безредици, характеризиращи се 
със стихийност в действията. Също 
така се наблюдава и добре органи-
зирано протестно движение, което 
избира за свой „терен“ на протести-
те Площада на независимостта в 
Киев (и в този случай е налице пе-
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тата фаза от модела на цветните 
революции). Блокада и невъзможност 
за предприемане на каквито и да е 
действия от страна на президента е 
другата отличителна, но и обща чер-
та на този тип революции. Целта 
на украинския народ, макар в голяма 
степен разделен, е не само сваляне на 
тогавашния проруски настроен пре-
зидент, а и промяна на геополитиче-
ската ориентация на страната. 

В повечето случаи цветните ре-
волюции се провеждат в региони със 
стратегическо значение – притежа-
ващи стратегически и природни ре-
сурси (например богати на петрол), 
а също и в региони, попадащи в сфе-
рата на геополитическите интереси 
на друга държава. Затова и намесата 
на външни за държавата субекти е 
неизбежна. За повечето изследовате-
ли на международните отношения, 
а и за отделния индивид е ясно, че 
Украйна и нейният народ попадат в 
сферата на влияние на Руската феде-
рация. Чрез предоставената възмож-
ност на украинската държава да се 
обвърже икономически и търговски 
с Европейския съюз се накърняват 
геополитическите интереси на Ру-
сия. Създава се благоприятна почва 
за информационно противоборство, 
което, от една страна, се води меж-
ду поддръжници и опоненти на поли-
тическия режим в страната, а от 
друга – между външни за страната 
субекти, имащи отношение към про-
тестните действия (в украинския 
случай между западните държави и 
по-специално САЩ и страните от 
Европейския съюз и Руската феде-
рация). В частност векторът на 
информационната политика на Ев-
ропейския съюз е насочен към създа-
ването на определени позитивни не-
гови образи в съзнанието на чуждата 
аудитория и украинското население, 
целящи европейската интеграция на 
Украйна и показвайки по негативен 
начин действията на руските вла-
сти. От своя страна Русия води соб-
ствена информационна кампания, 
която е в противоречие с тази на 
Европейския съюз. Стремежът ù е 
да изгради имидж на закрилник на ук-

раинския народ, който пропагандира 
с естественото историческо и кул-
турно минало на двата народа. И 
двете страни влагат много финан-
сови и човешки ресурси за водените 
от тях информационни политики, 
които в голяма степен са насочени 
една срещу друга.

Кой разбърка боите 
и кои са художниците?

В основата на сценария на цвет-
ните революции е англосаксонската, 
в частност северноамериканската 
идеология за „промотирането“ и из-
насянето към определени държави на 
демокрацията, на демократичните 
идеали и ценности. Тази теза се по-
твърждава и от едно изказване на 
президента на САЩ Джордж Буш, 
според когото „оцеляването на сво-
бодата в Америка зависи от успеха 
на свободата по други земи“. Цвет-
ните революции често са наричани 
инструмент на меката сила (soft 
power), термин, въведен от Джоузеф 
Най.2 Същността ù се състои в това 
да привличаш и убеждаваш чрез опре-
делени културни ценности и примери. 
Според Най „меката сила лежи вър-
ху способността да оформяш пред-
почитанията на другите чрез нема-
териални ценности като култура, 
политически ценности, институции 
и политики, които са възприемани 
за легитимни. Главният смисъл е да 
се влияе на поведението на хората, 
като се заставят по несилов начин 
да направят нещо, което не биха на-
правили до този момент“.3

Меката сила цели да спечели общес-
твата и правителствата в другите 
държави на страната на този, кой-
то я прилага, и се осъществява от 
всички участници в международната 
политика. Трудно е обаче да опреде-
лим цветните революции като дирек-
тен инструмент на меката сила, тъй 
като тя се реализира посредством 
различни мирни инициативи за изнася-
нето на демократични ценности, но 
в случая със Сирия например се наблю-
дава обратното. Действията на дър-
жавата САЩ и нейните партньори в 
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началото на конфликта се характе-
ризират по-скоро с принуждаване към 
демокрация, без да се отчитат и от-
страняват първопричините за проти-
чащите там политически, социални, 
етнически и верски конфликти, което 
доведе до ескалация и нагнетяване на 
напрежението, до смъртта на повече 
от 200 хил. души и неконтролираното 
бягство от страната на близо 2 млн. 
сирийци. 

Независимо от икономическото 
и социалното развитие, геополити-
ческото положение и други различия 
на държавите, в които избухват 
цветни революции, ясно се вижда, че 
това става по една и съща схема, по 
един сценарий. А именно – шаблонът 
на (младежко) протестно движение, 
преобразуването му в политическа 
тълпа и използването на тази сила 
против действащите политически 
власти. Това безспорно навежда на 
мисълта, че тези актове, насочени 
към промяна на статуквото, не са 
така стихийни и спонтанни, колкото 
са режисирани от външен за страни-
те субект.

Цветните революции могат да 
се разглеждат като създаване на 
нов световен ред – чрез промяна на 
ценностите в даден регион и въз-
действие върху отделните индивиди, 
целенасочено подтиквани да желаят 
и постигат коренна промяна в об-
ществено-политическата обстанов-
ка в страната си. 

В качеството си на велика сила 
САЩ, които притежават амбиции-
те и възможностите да разпростра-
няват общоприети ценности, като 
демокрация, свобода и човешки права, 
са в основата на стратегиите за про-
мяна на режимите в отделни държави 
по света. Докато за тях това е про-
цес на разпространение на демокра-
тичните ценности и идеали, за Рус-
ката федерация е скрита политиче-
ска тактика на САЩ и НАТО, която 
цели доближаването му към нейните 
граници и създаването на сфери на 
влияние в региони, които са от стра-
тегическо значение за Федерацията. 

В западните медии цветните рево-
люции са се превърнали в нарицател-

но име за борбата на обществата 
срещу авторитарните си управля-
ващи. В Северна Африка те са по-
известни като Арабска пролет и 
са тясно свързани с реализацията 
на провъзгласената по времето на 
Джордж Буш програма за „промоти-
ране“ на свободите в света. По този 
повод често от администрацията 
на президента се изтъква значимата 
роля на САЩ за демократизирането 
на различни части на света, региони 
и държави. В своя реч и настоящи-
ят президент на САЩ Барак Обама 
заявява намерението си те да подпо-
магат всеки активист и организация, 
които отстояват демократичните 
ценности в страната си, за което 
ще могат да разчитат на подкрепа 
от всякакво естество от американ-
ците. 

Важен фактор в сценария на ре-
волюциите заема американският ин-
ститут „Алберт Айнщайн“ (Albert 
Einstein Institution – AEI), създаден от 
Джин Шарп, известен със своя труд 
„От диктатура към демокрация“. 
Неговите трудове са изучавани от 
различни протестни граждански гру-
пи в Египет, Иран, Сърбия и друга-
де. Смята се, че именно те помагат 
на опозицията и протестиращите 
да извършат (ненасилствена) смяна 
на управляващите. Разпространение-
то на демокрацията посредством 
цветните революции се осъществя-
ва и чрез Агенцията за международно 
развитие на САЩ ( U.S. Agency for 
International Development – USAID), 
чиято дейност е насочена към спаз-
ването на правата на човека, свобо-
дата на словото, провеждането на 
демократични избори и др.

Хаосът обаче, който съпровожда 
редица революции, най-вече в Северна 
Африка и изострилата се криза в Ук-
райна през последната година, е един 
от най-сериозните глобални проблеми 
на настоящето десетилетие. Израж-
дането на движещите сили на тези 
т.нар. революции в някои страни и 
региони в чисто фашистки формиро-
вания и антицивилизационни фунда-
менталистки ислямски орди оставя 
усещането за нещо, което почти 
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винаги излиза от контрола на свои-
те създатели и в повечето случаи се 
обръща против тях. Въпреки това, в 
частност, Съединените американски 
щати и Обединена Европа разглеж-
дат проблема „Украйна“ като упра-
вляем и виждат в него ефективен 
инструмент за демократизация на 
съвременния свят. Но за съжаление, 
реалната ситуация е съвсем различ-
на. Този „управляем“ хаос, обхванал 
големи територии, води до разруша-
ване на исторически формиралите се 
в регионите системи и механизми за 
колективна сигурност и съществува-
щия баланс на силите. Нахлува се с 
„взлом“ в съзнанието на гражданите 
и обществото, без да се отчитат 
идентичността и реалните им раз-
личия и характеристики. Нарушава 
се стабилната обществено-полити-
ческа структура в тези държави и 
в същото време се създава несигур-
ност не само в определени региони, 
но и в целия световен ред. Мисията 
на САЩ за разпространение на де-
мокрацията и демократичните цен-
ности на всяка цена се оказва почти 
неосъществима, тъй като се наблю-
дава задълбочаване на породилите се 
политически и военни кризи. 

В условията на глобализация све-
тът не става по-предсказуем и ста-
билен, а напротив. Още преди повече 
от пет века Николо Макиавели4 аргу-

ментирано защитава тезата, че въ-
оръжените конфликти и в частност 
войните не представляват драстич-
но отклонение от нормалното чо-
вешко поведение. Въз основа на исто-
рическата статистика той доказва, 
че периодите на мирно развитие на 
човечеството са много по-кратки от 
периодите на война независимо от 
това, дали тя ще се води на бойното 
поле, на пазара или в съвременния ù 
вариант – пред компютрите. 

Ролята на Запада и по-специално 
на САЩ в т.нар. цветни революции 
в различни региони на света е очевид-
на. Съединените американски щати 
са държавата, която заема ролята 
на „върховен арбитър“ за разрешава-
нето на проблемите на общества-
та, които по свое желание или не са 
тръгнали по пътя на демокрацията.

Идеята за глобално разпростра-
нение на демократично-либералните 
ценности, подкрепени с новите ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии, способстват за целенасоче-
но, активно и тайно въздействие на 
съзнанието, мислите и действията 
на народите в регионите, обхвана-
ти от цветните революции. Бързо 
и лесно се променя историческата и 
културната памет, възприемат се 
нови ценности и норми на поведение. 
И в крайна сметка, светът се про-
меня.

1 Tsit. po: Manoylo, А., О. Karpovich. Tsvet-
nie revolyutsii – teoria ipraktika demontazha 
sovremennih politicheskih rezhimov. Moskva: 
Yuniti, 2015.

2 Nye, J. Soft Power: The Means to Success 
in World Politics. Chapter 4 – Wielding Soft 

Power, http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/
joe_nye_wielding_soft_power.pdf

3 Ibidem.
4 Machiavelli, N. The Prince. Constitution 

Society, Liberty Library, 1997.
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„ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ 

И ПРЕКРОЯВАНЕТО 
НА ОФИЦИАЛНИТЕ ГРАНИЦИ

Анна Анева

Anna Aneva. ISLAMIC STATE AND THE PROCESS
OF REDRAWING THE OFFICIAL  BOUNDARIES

Abstract: The article „Islamic State and the process of redrawing the official 
boundaries“ (author Anna Aneva) provides deeper understanding in the propagation 
process of creating a “pure“ Islamic State, considering the aspects of the historical, 
psychological and ethnical argument.

The author introduces the key factors that ensure the success of the Islamic State‘s 
idea – reconstruction of Caliphate‘s image as a permanent institution, center of Islam and 
Islamic Thought that will be the only political, religious and military power of all Muslims 
worldwide ... again.

Key words: terrorsim, Islamic State, model for a new world, violation. 

Действията на един човек могат да променят много неща,
но действията на много хора, вървящи заедно като едно, 

могат да променят света!

Боно

Една държава трябва да защи-
тава своя народ. Една държава 
трябва да защитава човешки-

те ценности. Една държава трябва 
да защитава личността. 

Кой и как дава оценката
за такава държава?

Днес светът е място, в което ло-
шото и доброто се развиват с помощ-
та на едни и същи принципи. Най-
новата джихадистка заплаха придоби 
възможности да изгражда държави, 
а религията, вместо да утешава и 
вдъхновява угнетените, е в ролята 
на подстрекател. Еволюция или ре-
волюция е това, което се случва със 
света? От какъв тип е необявената 
война и каква е тя – религиозна, сту-
дена, хибридна? Дали всичко, което 

се прави в името на сигурността, не 
носи още повече несигурност? 

Известно е, че вижданията на ад-
министрацията на президента Буш 
за Ирак са за държава,  източник на 
сунитски радикализъм. (Сунитите са 
най-голямата верска група в исляма. 
След смъртта на Мохамед последо-
вателите му, които приемат тради-
ционния метод на избор – общест-
веното съгласие, на водач от племе-
то на Пророка, курейшите, стават 
известни като сунити. Срещу тях 
са шиитите, които признават вода-
чеството единствено на членове на 
семейството на Мохамед и поддръж-
ници на Али, зетя на Пророка, който 
отказва да се подчини на халиф Му-
авия по време на Великата фитма, 
създавайки по този начин голямата 
схизма на исляма.) Това е основната 
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причина за превантивна атака срещу 
страната във „войната срещу те-
роризма“ след 11 септември 2001 г. 
Още тогава твърдението се приема 
със съмнение. Да, връзките на ирак-
ския лидер Саддам Хюсеин с терора 
са реални, но по-скоро незначителни. 
Ирак не е в челото на страните, 
спонсориращи тероризма. 

Със свалянето на режима на Сад-
дам и провала на модела на управле-
ние, който би трябвало да го замес-
ти, администрацията на Буш всъщ-
ност създава условията за реализира-
не на всичко, от което се страхува. 
В рамките на няколко години ради-
калните екстремисти се превръщат 
в съществен елемент от хаоса, пре-
дизвикан от гражданската война в 
Ирак, като в настоящия момент те 
вече са ключова заплаха за установе-
ните световни граници и ред. 

Въпреки изградените структури 
за борба с радикални ислямистки ор-
ганизации и адаптирането на сред-
ствата, използвани от военните, раз-
узнавателни и правоприлагащи орга-
ни за изпълнение на задачите за бор-
бата с тероризма и бунтовниците, 
Вашингтон не е подготвен за та-
къв нетрадиционен противник, като 
„Ал Кайда“, и още повече за нейната 
постджихадистка мутация „Ислямска 
държава“ в Ирак и Сирия (ИДИС)*. 

Днес „Ал Кайда“ остава запла-
ха – особено със своите филиали в 
Северна Африка и Йемен, а ИДИС се 
превръща в наследника на идеята за 
преначертаване на установения све-
товен ред, наследник, срещу когото 
разработените до момента анти- и 
контратерористични стратегии, на-
малили значително заплахата от „Ал 
Кайда“ и сходно структурирани ор-
ганизации, няма да работят. Причи-
ната за това са различията между 
ИДИС и „Ал Кайда“, които са час-
тично вкоренени в тяхната история. 

„Ал Кайда“ е резултат от съвет-
ската инвазия в Афганистан от 1979 г.
Възгледите на нейните лидери и 
тяхното стратегическо мислене се 
оформят вследствие на десетгодиш-
ната война срещу съветската окупа-
ция, когато хиляди мюсюлмански бой-
ци, включително Осама бин Ладен, се 
обединяват. Организацията се фор-
мира като глобална мрежа, фокусира-
на върху извършването на зрелищни 
нападения срещу западни и западносъ-
юзнически мишени с цел сплотяване 
на мюсюлманите и тяхното обеди-
нение в глобалната конфронтация 
със светските сили, близки и далечни.

ИДИС се появява след нахлува-
нето на САЩ в Ирак през 2003 г. 
В първоначалния си вариант е само 
една от многобройните сунитски 
екстремистки групировки, борещи се 
с въоръжените сили на САЩ, ата-
куващи шиитски цивилни граждани 
в опит за подклаждане на сектант-
ска гражданска война. В този период 
е известна под името „Ал Кайда в 
Ирак“ (AQI), ръководена от Абу Му-
саб ал Заркауи, вречен във вярност 
на Бин Ладен.

След като Заркауи е убит при аме-
рикански въздушен удар през 2006 г. 
и сунитските племена решават да 
установят партньорство за съв-
местни действия със САЩ срещу 
джихадизма, „Ал Кайда“ е почти уни-
щожена. Оказва се, че поражението 
е временно. „Ал Кайда“ се обновява 
отвътре чрез американските затво-
ри в Ирак, където бунтовници и те-
рористи се обединяват и формират 
мрежи и където настоящият лидер 
на ИДИС Абу Бакр ал Багдади** за 
първи път се проявява като лидер.

През 2011 г., когато бунтът сре-
щу режима на Асад в Сирия се пре-
връща в гражданска война, групата 
се възползва от хаоса, като устано-
вява контрол над Североизточна Си-
рия. Там разполага базите за своите 
операции и приема наименованието 
„Ислямска държава“. В Ирак група-
та продължава да се възползва от 
слабостта на централната власт и 
да експлоатира сектантските и ет-
ническите конфликти в страната, 

* Известна и като Ислямска държа-
ва в Ирак и Леванта (ИДИЛ) и Ислямска 
държава (ИД). Официално създадена през 
2014 г., въпреки че историята ù се прости-
ра до началото на XXI век и „Ал Кайда“.

** Водач на ИД и самопровъзгласил се 
халиф на „Ислямска държава“.
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които се засилват след оттеглянето 
на американските военни сили. Започ-
натото от иракския премиер Нури 
ал Малики безпощадно прошиитско 
управление прогонва сунитите в ця-
лата страна. Днес сред членовете на 
ИДИС са сунитски племенни лидери, 
бивши антиамерикански бунтовници 
и дори бивши иракски офицери, кои-
то се опитват да си върнат силата 
и сигурността, с която се ползват 
по време на управлението на Саддам 
Хюсеин. 

Териториалните придобивки на 
ИДИС в Ирак буквално шокират 
световната общност. Когато ИД 
окупира Фалуджа и Рамади през яну-
ари 2014 г., повечето анализатори 
прогнозират, че обучените от САЩ 
иракски сили за сигурност ще задър-
жат и ограничат заплахата. Но през 
юни, на фона на случаите на масово 
дезертьорство от иракската армия, 
формированията на ИДИС напред-
ват към Багдад, завладявайки Мос-
ул, Тикрит, Ал Кайм и редица други 
иракски градове. До края на месеца 
ИДИС обявява територията под 
неин контрол за нов халифат. В съ-
щото време според изчисления на 
американското разузнаване около 
15 000 чуждестранни бойци от 80 
страни прииждат в региона, за да 
се присъединят към „Ислямска дър-
жава“ (около 1000 души на месец).1 
Въпреки че повечето от тези хора 
идват от страни с мюсюлманско 
мнозинство, като Тунис и Саудитска 
Арабия, немалко от тях са от Ав-
стралия, Китай, Русия и страни от 
Западна Европа. Организацията дори 
успява да привлече някои американ-
ски тийнейджъри от Денвър, Мине-
аполис и предградията на Чикаго. 

Докато тя се разраства, ясно се 
очертават нейните цели и намере-
ния. „Ал Кайда“ отъждествява себе 
си като авангард на глобалния бунт, 
който да мобилизира мюсюлман-
ските общности срещу светската 
власт. ИДИС, напротив, се стреми 
да контролира територия за създава-
не на „чиста“ сунитска ислямистка 
държава, управлявана според буквал-
но тълкувание на шериата – да зали-

чи политическите граници на Близ-
кия изток, начертани от западните 
сили през ХХ век, и да се позициони-
ра като единствената политическа, 
религиозна и военна власт на всички 
мюсюлмани по света.

Превантивният удар над Ирак 
създава едни от най-харизматичните 
за последователите си стратези на 
религиозната война – Абу Мусаб ал 
Заркауи и Абу Бакр ал Багдади – но-
вия халиф на „Ислямска държава“, а 
Сирия е използвана от тях и после-
дователите им като база за реализи-
ране на идеологията си. 

Мюсюлманите приемат за пър-
воначална ислямска държава първия 
халифат, създаден през VII век от 
пророка Мохамед и приближените му. 
Смятан е за идеално общество, упра-
влявано с божествен мандат. Ислям-
ски халифат е име, което престава да 
съществува с разпадането на Осман-
ската империя вследствие предприе-
тите действия от страна на Ата-
тюрк през 1924 г. 

Дори днешните ислямисти да се 
свързват с османците и Османската 
империя да е последната велика ис-
лямска държава, повечето от тях са 
концентрирани върху опита за пре-
създаване на ранните халифати: епо-
хата на четирите праведни халифи, 
известни като рашидуни (последова-
тели на Мохамед, управлявали след 
смъртта му през седми век), хали-
фата на Омеядите, управлявали ис-
лямската теокрация близо 80 години 
(661 – 750 г.), Абасидската халифска 
династия, основана през 750 г., пър-
вия шиитски халифат в ислямския 
свят – Фатимиди, основан в Северна 
Африка – Ифракия, през 909 г. 

Политическата карта на света 
през 750 г. (фиг. 1) дава представа 
колко мащабна и силна е мюсюлман-
ската империя близо столетие след 
възникването на ислямската рели-
гия – център на благополучие, на раз-
витие на науката и изкуството във 
време, когато само Китай е толкова 
богата и могъща сила.

Западните анализатори и ностал-
гичните мюсюлмански мислители из-
граждат образ на халифата като 
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трайна институция, център на исля-
ма и ислямската мисъл, между седми 
и двадесети век. В действителност 
халифатът е политическа или религи-
озна идея, чието значение избледнява 
и отслабва под влияние на различни 
обстоятелства. 

Обликът, който придобива Близ-
кият изток през 1914 г., представля-
ва ключов момент при постепенния 
преход от 500 години османско влади-
чество до 50 – 100 години европейско 
управление. Западна Европа става все 
по-богата и могъща чрез превръща-
нето на Африка, включително араб-
ските държави от Северна Африка, в 
колониално владение. Почти целият 
регион се управлява от европейци или 
османци с изключение на някои час-
ти на Иран и Арабския полуостров, 
разделени на европейски „зони на вли-
яние“. След края на Първата светов-
на война останалите територии от 
победената Османска империя се раз-
пределят между европейските сили. 
Линиите между френскo, италианскo, 
испанскo и британско управление са 
с решаващо значение за разбирането 
на региона и взаимоотношенията му 
до днес. Тези държави се управляват 
по различен начин и се налагат раз-
лични политики и възгледи, което 
предопределя границите между ев-
ропейските империи по-късно да се 

превърнат в официални граници на 
независимостта, определящи регио-
налното разделение (фиг. 2).

Днес ИДИС иска връщане на хали-
фата, нова Златна епоха за исляма в 
XXI век. Посланието за възраждане 
на митичния халифат идва в период 
на огромна дестабилизация на Близ-
кия изток: Сирия и Ирак са в пла-
мъци; Либия – отново в нов племе-
нен конфликт; Египет – в период на 
контрол и управление, налагано от 
армията. Не може да се отрече оче-
видният факт, че генезисът на ха-
лифата е резултат от десетилетна-
та намеса на западната политика в 
Близкия изток и неговото следвоенно 
поделяне между бившите колониални 
сили. Причината е, че демокрацията 
носи културата на индивидуализма и 
не бива да бъде прилагана там, къде-
то не са готови да я приемат. Ре-
ално Западът изнася демокрация и 
това според идеолозите на „Ислям-
ска държава“ застрашава традиции-
те и ценностите, свързани с исляма.

Магнетизмът на идеята произли-
за от факта, че това е единстве-
ната форма на управление, получила 
пълно одобрение от традиционната 
ислямска теология. За мюсюлманите 
думата „религия“ няма същия смисъл, 
какъвто има за християните в съв-
ременността или през Средновекови-

Mohammad adil-Rashidun

Фиг. 1. Политическа карта на света през 750 г.
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ето. За мюсюлманите ислямът не е 
само система от вяра и преклонение. 
Думата „ислям“ означава живота 
като същност, като правна регула-
ция, социална организация, изразяващ 
цялостната културна идентичност 
на изповядващите. В широкия смисъл 
на това понятие се включват еле-
менти на гражданското, углавното и 
дори на онова, което ние бихме наре-
кли „конституционно начало“2.

Необходимо уточнение е, че вяра-
та, която изповядват последовате-
лите на „Ислямска държава“, е сала-
физъм – сунитско течение в исляма, 
което се обявява срещу привнесени-
те в него нововъведения от други ре-
лигии и философски системи и пропо-
вядва пълно отричане на западните 
ценности и влияние. Изповядващите 
каквато и да е друга вяра, включи-
телно и мюсюлманите, които не 
живеят според патриархалния, ранен 
период на тълкуване на тази религия, 
нямат място в бъдещата държава, 
освен ако не приемат салафизма. Ос-
новната цел на съвременния салафи-
зъм е пречистването на исляма от 
заразата, корупцията и стагнацията, 
създадени от западната колонизация. 

Най-много салафисти има в ОАЕ, 
Саудитска Арабия и Катар.. 

Асимилирането и обединяването 
на целия негативизъм към действия-
та и влиянието на Запада върху мю-
сюлманската култура се разгръщат 
в призив за пълно откъсване от това 
влияние и изграждане на държавност 
според законите на исляма макар и с 
груби, безпощадни мерки. 

Създадена на първия ден от Рама-
дан 2014 г. с поличба за възраждане на 
истинския ислям и халифат, „Ислям-
ска държава“ поставя редица предиз-
викателства към легитимността на 
всички 57 държави, в които ислямът 
е официална религия, с други думи, ле-
гитимността на всички емири, дър-
жави и организации става съмнител-
на с разрастване властта на халифа. 
Разпространената в интернет от 
ИДИС карта (фиг. 3) показва маща-
ба, който цели да стигне „Ислямска 
държава“ в следващите пет години, 
разгръщайки се в Близкия изток, Се-
верна Африка и части от Азия и Ев-
ропа.

За първи път след края на светов-
ните войни въоръжена организация 
преначертава картата на Близкия 

Philippe Rekacewicz/Le Monde Diplomatique

Фиг. 2. Политическа карта на Близкия изток през 1914 г.
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изток, изработена от французите и 
британците, заличавайки границите, 
установени през 1916 г. в договора 
Сайкс–Пико, за първи път утвърдени-
те от ООН окончателни граници са 
преустановени, за първи път въоръ-
жена организация привлича бойци от 
цял свят, част от които готови да 
сменят своята вяра в името на тази 
кауза. 

Възраждането на халифата на-
помня, че онова, което политиците 
погрешно обявяват за нов вид теро-
ризъм, всъщност се оказва неговото 
истинско олицетворение. ИДИС е 
структура с над 40 000 бойци3, при-
тежава територии в Ирак и Сирия, 
поддържа широки военни способнос-
ти, контролира комуникациите, ко-
мандва и изгражда инфраструктура, 
самофинансира се и провежда сложни 
военни операции. 

В своята първа реч като халиф 
Ал Багдади се заклева да върне на 
мюсюлманите „достойнството, мо-
щта, правата и лидерството“ от 
миналото и призова лекари, инжене-
ри, съдии и експерти по ислямско пра-
во да се присъединят към него. При-
зивът му предизвиква разрастването 
на „Ислямска държава“ до етап на 

dailymail.co.uk

Фиг. 3. Разпространената от ИДИС карта, показваща мащаба, 
който цели да стигне „Ислямска държава“ в следващите пет години

„държава-черупка“4 – йерархична сис-
тема, която притежава социално-
икономическата инфраструктура на 
държава, но без политическо призна-
ние и обществен консенсус. 

Успехът на „Ислямска държава“ 
се дължи на комбинация от множес-
тво фактори, сред които:

• задълбочено разбиране на пси-
хиката на емигрантите от Близкия 
изток и на мюсюлманите като цяло;

• идеологическо връщане към из-
конни разбирания с прояви на ху-
манност към тези, които ги въз-
приемат, като предоставя социални 
програми и закрила на гражданите 
последователи; 

• ново изграждане на държава вър-
ху древната им земя, възстановена в 
днешния ден (правилна идея в подхо-
дящо време);

• съвременно основаване на „спра-
ведлива“ държава със съгласието на 
управляваните граждани;

• целеустремено създаване на 
собствена редовна армия;

• умело използване на тайните въж-
деления на спонсорите от Персийския 
залив за установяване на собствени 
във финансово отношение страте-
гически крепости в територии;
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• ефективно опериране със съвре-
менни технологии; 

• обявен стремеж за ликвидиране 
на етническите разделения, негра-
мотността и последиците от про-
дължилата дълго време колонизация;

• менторско отношение на запад-
ните политици към всички, които не 
споделят разбиранията за демокрация 
в смисъла на глобализирания свят.

Посланието за силна религиозна 
държава, която да защитава своите 
граждани от „фалшиви“ ценности, 
външна „политическа“ намеса и нало-
женото от Запада „клеймо“, е глав-
ната идеологема за младите мюсюл-
мани, живеещи в политически вакуум 
и липса на интеграция. Ал Багдади се 
обръща към цялата умма (мюсюл-
манската общност, включваща всич-
ки мюсюлмани по света) с призива, 
че мирът не трябва да бъде идеал, а 
дълг, с което преопределя възхода на 
реализирането на една идея.

Предоставяният от ИДИС ста-
тут на граждани на своите последо-
ватели, социалните програми, включ-
ването на местните власти и хо-
рата в политическата структура 
на халифата създават на „Ислям-
ска държава“ ореола на закрилник за 
местното население. Социалното ли-
це на халифата изгражда фасада на 
стабилност в един отчаяно нужда-
ещ се от нея район, създава пъти-
ща и инфраструктура, възстановява 
болници, организира кампании за вак-
синация, открива социални кухни за 
нуждаещите се, ръководи служба за 
сираци, служба за закат (милостиня), 
осигурява електроснабдяване, транс-
порт и комуникации. Всичко това се 
осъществява на територия, която 
следва да изповядва възможно „най-
чистия ислям“, като по този начин 
осигурява условията за „мечтания 
живот“ на един правоверен.

Именно това послание, подпла-
тено с хуманност и религиозна гла-

зура, създава редовна армия, водеща 
битки с най-съвременно въоръжение 
и коренно различна от всички дру-
ги терористични групировки, армия, 
привличаща бойци от цял свят, мо-
тивирана от магнетична идеология, 
зовяща за участие в изграждането на 
нов политически ред в Близкия изток 
и подем на най-висшия мюсюлмански 
идеал – халифата.

Анализът на обсъжданите дотук 
причини и обстоятелства налага 
следните изводи:

• „Ислямска държава“ е истинско-
то олицетворение на тероризма, а 
не негова разновидност. 

• Водената от радикалния ислями-
зъм война не е само срещу устано-
вения съвременен международен ред. 
Обект на агресия са универсалните 
човешки ценности, като свобода на 
вероизповеданието и равенство меж-
ду мъжа и жената.

• Псевдохуманизмът на ИДИС е 
главната черта на идеологията, на 
която трябва да противодейства 
Западът, за да ограничи привличане-
то на съмишленици.

• Последователите на ИДИС пред-
почитат да са част от позиция, от-
колкото да са част от общност. 
Като защитници на „позицията“ те я 
поддържат с цената на всичко, дока-
то, ако бъдат членове на дадена общ-
ност, трябва да участват в дебати 
с представители на друга общност.

• Примитивизмът, чрез който прос-
перира „Ислямска държава“, е вдъхно-
вител на други терористични групи-
ровки, за които правото е в силата.

• Основна заплаха днес е при-
токът към „Ислямска държава“ на 
готов ислямизиран продукт, само-
създаден в условията на западната 
демокрация. Това налага повишено 
внимание към процесите на радика-
лизация в тези страни и разработва-
не на ефективни противодействащи 
политики.

1 The Rise of ISIS, Defense and Securty 
Alert, April 2015.

2 Lewis, B. L’Europa e l’Islam.  Laterza: 
Roma-Bari, 1995, p. 5 – 6.

3 The ISIS Crisis, Foreign Affairs, March 2015.
4 Napoleoni, L. Islyamska darzhava i pr-

enachertavaneto na Blizkia iztok. Plovdiv: 
Zhanet 45, 2014. 
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Актуалност и постановка на 
проблема. Катастрофата на 
„Боинг 737-505“ на авиоком-

пания „Аерофлот Норд“, изпълняващ 
рейс Москва (Шереметево) – Перм 
(Болшое Савино), местно време 5:10 
часа на 14 септември 2008 г., е първа-
та за Руската федерация катастрофа 
с „Боинг“ и поредна, твърде показа-
телна катастрофа в историята на 
авиацията.

Полетът протича без отклонения 
до началото на снижаването в райо-
на на Болшое Савино. Преди снижа-
ването пилотите са толкова заети 
с програмирането на компютъра, че 
не изпълняват стандартните опера-
тивни процедури. При изпълняване на 
подхода за кацане ръководителят на 
полета разпорежда той да бъде из-
вършен по схема, различна от очак-
ваната. Това предизвиква пълно обърк-
ване на екипажа, който до последния 
момент не успява да се ориентира. 

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В АВИАЦИЯТА. 
ПСИХОЛОГИЧНО „ДОРАЗСЛЕДВАНЕ“ 

НА КАТАСТРОФАТА НА „БОИНГ 737-505“
КРАЙ ПЕРМ*

Павел Коваленко, Румяна Карева

Pavel Kovalenko, Rumyana Kareva. HUMAN FACTORS 
IN THE AVIATION. PSYCHOLOGICAL „FURTHER 

INVESTIGATION“ OF THE BOEING 737-505 CRASH NEAR PERM

Abstract: The report examines the Boeing 737-505 crash near Perm, as it has 
been presented by the investigators in the Official Report. The psychological „further 
investigation“ contains the results from a series of experiments on pilots in a leading 
airline company, which uses Boeing aircraft. The stimuli used are an attitude indicator 
(AI) with „direct“ indication for roll and pitch, used to model the situation, which led to 
the crash of the Boeing-737. 

Key words: attitude indicator, „direct“ indication, aircraft crash, system error.

* Материалът е представен като до-
клад на Международната научна конферен-
ция „Хемус – 2014“.

Опитите на ръководителя на полета 
да помогне за ориентацията се оказ-
ват неуспешни – комуникацията не 
води до разбиране.

Активното управление до този 
момент се извършва от втория пи-
лот, който поради липсата на опит 
в пилотиране на „Боинг“ нощем, при 
изключен автопилот и автомат на 
тягата, не съумява да контролира 
ключови параметри на полета – курс, 
скорост, режим на двигателите, ви-
сочина, наклон по крен и тангаж и 
т.н. Емоционалното напрежение ряз-
ко се увеличава, действията на екипа-
жа стават хаотични. На въпроса на 
ръководителя на полета дали всичко 
е наред в пилотската кабина, коман-
дирът отговаря утвърдително. През 
последните минути командирът пое-
ма управлението, но неправилно раз-
чита показанията на авиохоризонта 
с пряка индикация (inside-out) и с рез-
ки, несъразмерни движения отклоня-
ва щурвала ту вляво, ту вдясно. Са-
молетът се преобръща на 360° през 
лявото крило, пикира (ъгъл на тан-
гажа ≈-60°) и със скорост 470 km/h 
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се врязва в земята. Разрушава се на-
пълно. Възниква пожар от сблъсъка. 
Загиват всичките 88 души на борда, 
сред които 7 деца.

Комисията за разследването на 
катастрофата към Междудържав-
ния авиационен комитет (МАК) при-
ключва работа на 18 май 2009 г. и 
публикува резултатите. Като основ-
на причина за катастрофата е по-
сочена пространствената дезориен-
тация, а главният фактор за това е 
недостатъчната професионална под-
готовка на екипажа (както по отно-
шение на техниката на пилотиране, 
така и по отношение на технологи-
ята на взаимодействие и липсата на 
умения за извеждане от сложно прос-
транствено положение на самолет с 
пряка индикация на авиохоризонта). 
Фактически екипажът не е бил дос-
татъчно подготвен за нощен полет 
с „Боинг“. Командирът е имал общо 
над 3900 летателни часа, от които 
1190 (477 като командир) на „Боинг 
737“ – по-големият брой летателни 
часове (над 2700) е на Ту-134. Логич-
но би било в такъв случай вторият 
пилот да бъде по-опитен, но в този 
летателен състав той има само 236 
часа на „Боинг 737“, а основният му 
летателен стаж (над 8900 часа) е на 
Ан-2 (7000 часа, от които 3400 като 
командир) и Ту-134 (над 1600 часа 
като втори пилот). И двамата пи-
лоти нямат авиационни инциденти и 
произшествия в миналото.

Комисията отбелязва в окончател-
ния отчет за катастрофата на „Бо-
инг 737-505“ край Перм „резки, несъ-
размерни движения с щурвала по крен, 
ту в едната, ту в другата посока, при 
пълна липса на контрол и управление 
на самолета по тангаж, които сви-
детелстват, че командирът на лета-
телния апарат (ЛА) е загубил прос-
транствена ориентация заради непра-
вилното възприемане на показанията 
на авиохоризонта с пряка индикация“1.

В хода на работата си Комисия-
та изучава и други случаи, свързани с 
пространствена дезориентация и за-
вършили с катастрофа. В отчета се 
посочва, че специалистите обясняват 
явлението с три основни причини:

• прекомерна заетост на члено-
вете на екипажа с едновременното 
решаване на различни задачи;

• неадекватно, макар и обяснимо 
от физиологична гледна точка усеща-
не за преместването на летателния 
апарат (илюзия за пространствено 
положение и движение);

• неправилна интерпретация на 
показанията на авиохоризонта.

Най-често пространствената де-
зориентация е резултат от комби-
нирано въздействие на трите посо-
чени причини.

През последните десетилетия пря-
ката индикация се използва практи-
чески повсеместно в гражданската 
авиация. Проведените от Павел Ко-
валенко предварителни изследвания 
на 120 пилоти показват, че илюзия-
та за подвижност на пространство-
то рязко се увеличава при работа с 
авиохоризонт с пряка индикация и 
достига до 69,5% – резултат, кой-
то съответства на същото явление, 
регистрирано в група, съставена от 
необучени изследвани.

Установено е, че подвижността 
на пространството (небе – земя и 
разделящата ги линия на изкустве-
ния хоризонт) на авиохоризонтите 
с пряка индикация рязко затруднява 
определянето на пространствено-
то положение, тъй като при „под-
вижно“ пространство пилотите са 
практически лишени от необходима-
та фиксирана система за отчитане 
на преместването, каквато се явява 
земята. Определянето на простран-
ственото положение на летателния 
апарат става още по-трудно в ус-
ловията на критични и задкритични 
стойности на ъглите. 

В статията е направен опит за 
психологично „доразследване“ на при-
чините за пространствена дезориен-
тация, довели до трагичния край на 
„Боинг 737-505“ край Перм, чрез из-
следване на пространствената ори-
ентация на опитни пилоти в условия, 
моделиращи ситуацията преди ката-
строфата. 

Изследователска хипотеза. Ако из-
следваните опитни пилоти също из-
питат затруднения в интерпретаци-
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ята на показанията на авиохоризон-
та с пряка индикация като загинали-
те си колеги, това свидетелства за 
системна грешка, породена от типа 
индикация. 

Методика на изследването. За про-
верка на формулираната хипотеза са 
проведени експериментални изследва-
ния на особеностите на простран-
ствената ориентация на пилоти при 
работа с авиохоризонти с пряка ин-
дикация. Приложен е графичен рекон-
структивен метод. Изследването се 
извършва на два етапа. В първия етап 
на пилотите се предоставя празна 
бланка, на която те обозначават по 
10 различни посоки и стойности на 
наклоните по крен и тангаж така, 
както биха изглеждали на авиохори-
зонт с пряка индикация (например 
ляв крен 70° и тангаж 25°). Отчита 
се времето (в секунди) за изпълнение-
то на всяка рисунка. Целта на този 
етап е да се изясни какви способи за 
пространствена ориентация (СПО) 
използват пилотите в летателната 
си работа. Във втория етап на из-
следването на пилотите се показват 
по 10 изображения на показанията на 
авиохоризонт с пряка индикация по 
крен и тангаж, които съответстват 
на различни моменти от развитието 
на катастрофата (например десен 
крен 32° и тангаж 5°). Пилотите оп-
ределят посоката и стойностите на 
наклоните по крен и тангаж и посо-
ката на извеждане на ЛА в хоризон-
тално положение. Отговорите се за-
писват в протоколна бланка. Отчита 
се общото време (минути и секунди), 
необходимо на всеки изследван за из-
пълнението на втория етап.

В изследването участват 37 пи-
лоти с професионален опит в пило-
тирането на „Боинг“. От тях 16 са 
командири, 21 са втори пилоти. До 
момента на изследването средният 
брой летателни часове е 7911,8±817,2; 
средният брой летателни часове с 
обратна индикация на авиохоризонта 
е 4766,3±644,2, с пряка индикация – 
3941,3±553,8. Това разпределение е 
свидетелство, че всички изследвани 
имат професионален опит в работа-
та и с двата типа индикация.

Резултати и обсъждане. Логиката 
на изложението предполага резулта-
тите да бъдат представени в обра-
тен ред: в началото резултатите 
от втория етап, а след това – резул-
татите от първия етап на изслед-
ването. 

Най-важните параметри, определя-
щи пространствената ориентация на 
летателния състав, са свързани с на-
клоните по крен и тангаж, които ха-
рактеризират полета във всеки негов 
момент. Тези параметри традиционно 
се обозначават като посока на накло-
на: по крен (ляв или десен), по тангаж 
(набиране на височина, кабриране или 
снижаване, пикиране). Ако пилотите 
могат правилно да определят положе-
нието на ЛА спрямо надлъжната (на-
клона по крен) и напречната ос (накло-
на по тангаж), те могат да определят 
и правилното въздействие за извежда-
нето му в хоризонтално положение, 
следователно имат реалистичен образ 
на полета и са ориентирани спрямо 
положението и посоката на премест-
ване на ЛА в пространството. По 
тази причина при моделирането на 
условията, в които се извършва прос-
транствената ориентация, е важно да 
се установи как пилотите определят 
посоката на наклоните по крен и тан-
гаж на авиохоризонт с пряка индика-
ция. Затова на изследваните 37 пило-
ти са показани общо 370 изображения 
на показания, моделиращи ситуацията 
край Перм, с различни стойности на 
наклоните по крен и тангаж (по 10 на 
всяко изследвано лице). 

От втория етап на изследването 
е установено, че пилотите 61 пъти 
(16,49%) са допуснали грешки при оп-
ределяне посоката на наклона по крен, 
44 пъти (11,08%) при определяне посо-
ката на наклона по тангаж, 58 пъти 
(15,67%) при определяне посоката за 
извеждане от наклона по крен в хори-
зонтално положение и 37 пъти (10%) 
при определяне посоката за извеждане 
от наклона по тангаж в хоризонтално 
положение. От допуснатите грешки 
най-голям е броят на тези, свързани 
с показания на авиохоризонта в усло-
вията на гръбен полет при критични 
и задкритични стойности на ъглите. 
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От изследваните 37 пилоти само 8 
(21,62%) не са допуснали нито една 
грешка, 25 (67,57%) са допуснали поне 
една грешка при определяне посоките 
на наклона по крен или тангаж, 4 – 
двама командири и двама втори пило-
ти (10,81%), са допуснали грешки при 
определяне посоките на наклона и по 
крен, и по тангаж, т.е. били са напъл-
но дезориентирани от показанията 
на авиохоризонта с пряка индикация.

При обсъждането на получените 
резултати неизбежно възникнаха въ-
просите много или малко са 10,81% от 
изследваните 37 души, много или малко 
са 16,49% или 11,08% грешки, допусна-
ти при определяне посоката на накло-
ните от общо 370 изображения. От-
говорът на тези въпроси е ясен. Той 
се изразява в „цената“ на грешката. 
Преди всичко в условията на критични 
и задкритични стойности на ъглите 
всяка грешка може да бъде фатална. 
Освен това посочените грешки са до-
пуснати от опитни пилоти в лабора-
торните условия на изследването. А 
това може да означава, че в реален 
полет, в ситуация, подобна на тази 
с „Боинг 737-505“ край Перм, 29 пило-
ти (78,38%) биха могли да попаднат 
в неблагоприятното положение на ко-
легите си и да не успеят да осигурят 
безопасен край на полета.

Реалистичната представа за по-
ложението и преместването в прос-
транството на самолет с пряка 
индикация на авиохоризонта изисква 
извършването на логически операции, 
което в сложни полетни ситуации 
създава допълнителни затруднения за 
членовете на екипажа. Резултатът 
често е осъществяването на пробни 
движения с щурвала, както в злопо-
лучния полет. Пробните движения в 
прости условия най-често не предиз-
викват инциденти, но когато ЛА се 
намира в сложни условия, с критични 
и задкритични стойности на ъглите, 
време за логически операции няма, 
а всяко пробно движение е предпос-
тавка за катастрофа. Това посочва 
и Всеволод Овчаров: „доказателство 
за пространствената дезориента-
ция на пилотите на „Боинг 737-505“ 
се съдържа в участък от записа на 

параметрите на полета, от кой-
то ясно личи, че пилотът извършва 
така наречените „пробни движения“ 
с елероните, за да разбере реакцията 
на самолета. С тези хаотични дви-
жения пилотът е довел самолета до 
преобръщане и той се е разбил“2.

При работа с авиохоризонт с пря-
ка индикация в сложни полетни усло-
вия пред пилотите се очертава след-
ната алтернатива: или са принудени 
да „управляват“ земята в полет, или 
мислено да задвижват неподвижния 
силует на самолета. 

При управление на подвижната в 
авиохоризонта линия на изкуствения 
хоризонт рязко се затруднява фор-
мирането на реалистичен образ на 
полета, тъй като липсва външна, 
фиксирана система за отчитане на 
преместването на ЛА (земя, непод-
вижно пространство). Това на прак-
тика изключва точното определяне 
на положението му.

Мисленото задвижване на не-
подвижния силует на самолета на 
авиохоризонта с пряка индикация е 
възможно поради една от особенос-
тите на човешкото възприятие – 
превключването между фигура и фон. 
Така при определени условия пилотът 
успява да „задвижи“ неподвижния си-
лует на самолета и да потисне ефек-
та на движение на пространството 
(земя – небе, изкуствена линия) в 
индикацията на авиохоризонта. Но 
този образ не е достатъчно устой-
чив и при прехода на възприятието 
от този прибор към друг лесно се раз-
рушава, което налага при следващо-
то възприемане на индикацията от 
авиохоризонта отново да се задвиж-
ва неподвижното изображение и да 
се потиска ефектът на движещите 
се (всъщност неподвижни) обекти. 
Очевидно е, че това „превключване“ 
е съпроводено с допълнителни усилия, 
за което е необходимо специално обу-
чение. Всеки човек може да придобие 
представа за този процес, достатъч-
но е например при пътуване в метро-
то да се опита да потисне ефекта 
от движението на стената на туне-
ла (която на практика е неподвижна), 
като едновременно с това „задвижи“ 
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вагона, в който пътува. Ако това на 
някого му изглежда лесно, нека умно-
жи скоростта на движение на влака 
най-малко по 10, да премести поглед 
към таблото с движещата се лента 
с информация за следващата метрос-
танция във вагона и после отново 
да потисне ефекта на движещата се 
стена. Изпълнението на тези опера-
ции трябва да продължи до края на 
пътуването, в противен случай този 
човек всъщност е дезориентиран.

Първият етап на изследването 
(какъв способ за пространствена ори-
ентация използват в летателната си 
практика изследваните пилоти) е не-
посредствено свързан с ефектите на 
движение или неподвижност на прос-
транството. Установено е3, че при 
работа с авиохоризонт с пряка инди-
кация пилотите използват три спо-
соба за пространствена ориентация. 
Те се различават главно по избора на 
неподвижен образ (ЛА; земята и ли-
нията на хоризонта; самия себе си), 
който става център в системата за 
отчитане на преместването в прос-
транството. Вторият елемент, раз-
личаващ трите способа, е изборът на 
подвижен компонент, който се въз-
приема като управляем (ЛА; земята и 
линията на хоризонта; самия себе си). 

Първият способ за пространстве-
на ориентация (І СПО) представя зе-
мята и линията на хоризонта като 
неподвижни, а подвижни, управляеми 
обекти във визуален полет са каби-
ната на ЛА (контурът на челното 
стъкло), в приборен – силуетът на ЛА 
на авиохоризонта. Себе си пилотът 
възприема като намиращ се в управля-
емия обект и преместващ се заедно 
с него.

Вторият способ за пространстве-
на ориентация (ІІ СПО) представя 
и земята (линията на естествения 
хоризонт), и кабината (контура на 
челното стъкло) във визуален полет; 
и земята, и силуета на ЛА в полет 
по прибори като подвижни един спря-
мо друг, като при това например при 
ляв наклон по крен силуетът се вър-
ти наляво, а земята – надясно. Като 
неподвижен обект пилотът възприе-
ма самия себе си. 

При третия способ (ІІІ СПО) 
като неподвижни се възприемат ка-
бината и собственото тяло, а земя-
та се възприема като движеща се, 
т.е. линията на хоризонта става уп-
равляем обект.

Резултатите от първия етап на 
изследването показват, че 35% от 
пилотите, от които 5,4% са коман-
дири, а 29,6% – втори пилоти, използ-
ват І СПО (т.е. рисуват наклонен 
силуета на самолета). Останалите 
65% прилагат ІІІ СПО (рисуват на-
клонени небе – земя и разделящата ги 
линия на изкуствения хоризонт). 

Времето за създаване на всяко из-
ображение от използващите І СПО е 
средно 7,1±0,27 s. Времето за работа 
на използващите ІІІ СПО е средно 
19,3±1,84 s. Проверката за достовер-
ност с t-критерия на Стюдънт по-
твърждава наличието на статисти-
чески достоверна разлика между две-
те средни стойности. Този резултат 
потвърждава тезата на Павел Ко-
валенко4, че представата за движещ 
се ЛА в неподвижно (стабилизирано) 
пространство, съответстваща на І 
СПО, е ефективна, тъй като резул-
татите са без грешки и с по-малък 
разход на време, за разлика от пред-
ставата, изградена въз основа на 
движещи се околен свят и линия на 
изкуствения хоризонт и неподвижен 
ЛА (ІІІ СПО).

Сравнителният анализ показва, че 
групата пилоти, използващи І СПО, 
допускат от 3,7 до 4,5 пъти по-малко 
грешки при определяне посоката на 
наклона по крен и тангаж и посоката 
на извеждане на ЛА в хоризонтален 
полет, отколкото групата, използва-
ща ІІІ СПО. 

В процеса на изследването се фик-
сира общото време за изпълнение на 
задачите от втория етап, модели-
ращ ситуацията край Перм. Устано-
ви се, че средното време е 56,7±2,59 s.
За това време се изпълняват после-
дователно пет условия на всяка зада-
ча: определяне стойността и посо-
ката на наклона по крен, определяне 
стойността и посоката на наклона 
по тангаж, определяне посоката на 
въздействие за извеждане на ЛА в хо-
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ризонтално положение. Затова сред-
ното общо време е преизчислено на 
≈11 s за изпълнение на всяко условие. 

Времето за решаване на летател-
на задача се разглежда като показа-
тел за трудността, възникваща в 
процеса на дейността, а също и като 
обективен критерий на ефектив-
ността – колкото по-малко време 
се изразходва за безгрешни действия, 
толкова дейността е по-ефективна. 
За да бъде преценена стойността на 
полученото в изследването средно 
време, е целесъобразно да бъде отбе-
лязано, че в проведени предишни из-
следвания с авиохоризонт с обратна 
индикация на наклона по крен получе-
ното латентно време на реакцията 
на пилотите за извеждане на ЛА от 
неизвестно положение е в границите 
от 0,6 до 1,5 s.5

„Точната, лека, бърза (от пръв 
поглед) интерпретация на простран-
ственото положение трябва да е 
възможна за всички необичайни ситу-
ации и достатъчна за това да позво-
ли на пилота да разпознае необичай-
ното положение и да предприеме уп-
равляващи действия по извеждане от 
него в пределите на една секунда.“6

Необходимостта от правилно 
първо управляващо действие в пре-
делите на една секунда, отбелязано 
в нормативните документи, се опре-
деля от факта, че при скоростта и 
масата на съвременните ЛА непра-
вилното първо управляващо дейст-
вие може да се окаже непоправимо.

Очевидно е, че времето за рабо-
та в проведеното изследване, мо-
делиращо ситуацията край Перм, 
значително надвишава посоченото 
измерено време в предишни изследва-
ния дори ако бъде извадено времето, 
необходимо за записване на резулта-
тите на бланката (средно около 2 s 
на условие). Тези данни потвържда-
ват изводите, основани на анализ на 
грешните отчитания на показания-
та на авиохоризонта и възможните 
действия с щурвала за извеждане на 
ЛА в хоризонтален полет, че като 
цяло изследваните пилоти изпитват 
сериозни затруднения при работата 
с авиохоризонта с пряка индикация, 

който се използва в „Боинг 737“.
Изводи и предложения. Получените 

резултати от проведеното изследва-
не позволяват да бъдат формулирани 
следните изводи: 

1. Пилотите са 105 пъти дезори-
ентирани от пряката индикация на 
авиохоризонта и 95 пъти преценяват 
грешно посоката на извеждане на ЛА в 
хоризонтално положение. Само 21,62% 
от изследваните не допускат грешки 
в условията, моделиращи катастрофа-
та на „Боинг 737-505“ край Перм.

2. Резултатите са получени в лабо-
раторни условия, при които липсват 
ограничения във времето за вземане 
на решения и пилотите не са под-
ложени на въздействието на стре-
сорите от ситуацията, предшес-
тваща описаната катастрофа. За-
това е реалистично да се прогнозира, 
че в реален полет грешните решения 
ще бъдат повече и ще доведат до 
грешни управляващи действия.

3. Средното време за решаването 
на задачите значително надхвърля 
нормативното изискване за правилно 
първо управляващо действие в преде-
лите на една секунда.

4. Анализът на резултатите по-
твърждава общото затруднение на 
пилотите при работа с авиохоризонт 
с пряка индикация при наличието на 
сложни условия на полета. Това пос-
тавя под съмнение системата за под-
готовка на наличните тренажори. 

5. Потвърдена е изследовател-
ската хипотеза – налице е системна 
грешка, предизвикана от показанията 
на авиохоризонта с пряка индикация.

6. Наличието на системна греш-
ка може да бъде интерпретирано 
като свидетелство, че възникналите 
условия, довели до катастрофата, 
превишават психологичните и психо-
физиологичните възможности на пи-
лотите при наличното техническо и 
методическо осигуряване.

На основата на формулираните 
изводи могат да бъдат направени 
следните предложения:

1. Необходимо е да се подготвят 
и проведат мероприятия за усъвър-
шенстване на съществуващата сис-
тема за подготовка на пилотите за 
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извеждане на ЛА от сложно положе-
ние в хоризонтален полет.

2. Необходимо е спешно да се 
предприемат мерки за обучение на 
пилотите за използване на ефектив-
ния І СПО.

3. Необходимо е да се замени ти-
път индикация на авиохоризонтите 
на всички самолети от гражданската 
авиация – статистиката показва, че 
на всеки две години става катастро-
фа със самолет на гражданската ави-
ация поради пространствена дезори-
ентация.

4. Необходимо е да се разработи 
компютърна програма, която да пред-
ставя реалистична информация за по-
ложението и движението на ЛА – не-
подвижен (стабилизиран) околен свят 
и подвижен силует на самолета, кой-
то е управляемият обект в полет.

5. В изпълнение на препоръките, 
посочени в отчета за резултатите 
на Комисията за разследване на ка-
тастрофата на „Боинг 737-505“ край 
Перм, и на основата на наличния опит7 
е необходимо да се разработи комплекс 
за обучение на летателния състав за 
пространствена ориентация по крен 
и тангаж в прости и сложни условия 
на полета, който включва методика, 

компютърна програма, както и про-
грами за обучение, позволяващи форми-
ране на реалистичен образ на полета.

Проведеното изследване е поредно 
доказателство за сериозните недос-
татъци на пряката индикация. Ако 
78,38% от изследваните опитни пило-
ти се затрудняват да определят едноз-
начно и правилно посоката на наклона 
по крен и тангаж поради илюзорното 
движение на пространството, това е 
неоспоримо доказателство за наличие-
то на системна, обща, повтаряща се 
грешка. Грешка, заложена в индикация-
та на основен прибор, какъвто е авио-
хоризонтът. Цената на тази систем-
на грешка са хиляди погубени животи. 
Може би решението на проблема се 
съдържа в избора на авиокомпаниите 
между две възможности: да се поеме 
отговорността за неизбежните бъ-
дещи жертви на пространствената 
дезориентация, причинена от пряката 
индикация на авиохоризонтите, или да 
се оборудват самолетите с прибори, 
които осигуряват на пилотите реа-
листично възприятие на всяко поло-
жение на самолета в пространство-
то и възможност за първо правилно 
управляващо действие в пределите на 
една секунда.
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Борбата срещу действащите 
на територията на Ислямска 
република Пакистан местни и 

чуждестранни терористични органи-
зации съгласно федералното законо-
дателство на страната, действащи-
те закони на провинция Хайбер-Пах-
тунхва и Федерално-административ-
ните племенни зони (ФАПЗ) се води 
единствено от Граничния корпус и 
Граничната полиция – паравоенни 
формирования, чийто личен състав 
се набира от местните пущунски 
племена. В останалите провинции 
на страната отговорността за про-
тиводействие на терористичната 
опасност е възложена на специализи-
раните отряди на полицията, анти-
терористичния отряд на Федерал-
ната агенция за разследване, както 
и на подразделенията на корпусите 
„Пенджабски рейнджъри“ и „Синдхски 
рейнджъри“, които изпълняват зада-
чи, свързани с охраната на границата 
на провинциите Пенджаб и Синдх с 

УЧАСТИЕТО НА ПАКИСТАНСКИТЕ 
ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В БОРБАТА 

СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА – ОПЕРАЦИЯ 
„ПЪТЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО“

Доктор Мирослав Мирчев

Miroslav M irchev. THE ARMED FORCES OF PAKISTAN 
IN THE FIGHT AGAINST THETERRORISM. 

THE “PATH OF DELIVERANCE“ OPERATION

Abstract: The article is an attempt to analyze the results of the counterterrorist 
operation “Path of Deliverance“ held by the Pakistani Armed Forces on the territory of 
South Waziristan in 2009 against the terrorist organizations operating there. The main 
focus of this article is on the stages of this operation, the completed tasks and results in 
the course of the “Path of Deliverance“. It is analyzed and the impact of this operation 
on the security situation in Afghanistan and the region of the South Asia.

Key words: South Waziristan, Tehrik-e-Taliban Pakistan, Islamic Movement of 
Uzbekistan, Al Qaida, Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammad.

Индия. В района на Кашмир и провин-
ция Гилгит-Балтистан за борбата с 
тероризма отговаря Командването 
„Скаути на Гилгит и Балтистан“.*

До 2001 г., преди започването на 
операция „Трайна свобода“ в Афга-

* При изготвянето на статията са 
използвани материали на Института за 
стратегически изследвания – Исламабад 
(ISSI) и Южноазиатския институт за 
изследване на стратегическата стабил-
ност (SASSI), Пакистанския институт 
за мирни изследвания (PIPS); материали, 
публикувани във вестниците Dawn, The 
News; електронните сайтове Criticalthreats 
и Агентура.ру; книгите Afghanistan 2014. 
The Decision Point на директора на SASSI 
Мария Султан, The Al Qaida Connection. 
The Taliban and Terror in Pakistan’s Tribal 
Areas на Имтиаз Гюл и Jihad на Ахмед Ра-
шид, както и личното участие на автора 
в брифинга на командира на 7-а пд гене-
рал-майор Навид Заман Мардан, изнесен в 
гр. Уана през юни 2010 г. пред чуждестран-
ните военни аташета, акредитирани в 
Ислямска република Пакистан. 
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нистан срещу режима на Движение-
то „Талибан“, посочените структу-
ри за сигурност като цяло успешно 
противодействат и неутрализи-
рат терористичната активност 
на действащите на територията 
на Пакистан организации. Провеж-
даните от тях през този период 
действия могат да бъдат определени 
като контратерористични операции 
на специалните антитерористични 
сили на територията на страната. 
Действията се изразяват основно в 
пресичане на пътищата за финанси-
рането им, свързани най-вече с про-
изводството и разпространението 
на наркотици, нелегалния трафик на 
хора и оръжие и контрабандата на 
алкохол (в Ислямска република Па-
кистан законодателството не поз-
волява продажбата и употребата на 
алкохол). Вследствие на успешните 
действия на Международните сили за 
поддържане на сигурността (МСПС) 
срещу въоръжените формирования на 
Движението „Талибан“ голяма част 
от неговите бойци, както и отряди 
от състава на различни международ-
ни терористични организации, под-
крепящи въоръжената му съпротива 
срещу „съвременните кръстоносци“, 
като „Ал Кайда“, Ислямското движе-
ние на Узбекистан (ИДУ), Ислямско-
то движение на Таджикистан (ИДТ) 
и други, намират убежище във Феде-
рално-административните племенни 
зони, които се превръщат в техния 
„спасителен рай“. 

Наличието на представители на 
толкова активно действащи те-
рористични организации рязко вло-
шава обстановката за сигурност в 
Пакистан и повишава опасността 
от ескалиране на терористичната 
дейност и нейното пренасяне във 
вътрешността на страната. Първи-
те реални признаци за това се появя-
ват в края на 2008 г. и началото на 
2009 г. в областта Суат, провинция 
Хайбер-Пахтунхва, където едно на 
пръв поглед чисто религиозно ислям-
ско движение – Движението за нала-
гане на ислямските закони (Tehrik-e-
Nifaz-e-Shariat-e-Mohammad – TNSM), 
окупира местната власт, неутрали-

зира провинциалните и областните 
структури за сигурност и налага за 
изключително кратко време закони-
те на Шериата в тази част на стра-
ната. Следвайки мотото на TNSM 
„ислямски закони или мъченичество“, 
ръководителят на въоръженото кри-
ло на това движение молла Фазлул-
лах успява за много кратък период, 
разбира се, не без помощта на „Ал 
Кайда“ и афганистанското Движе-
ние „Талибан“ да превърне района в 
свободна зона, където тези организа-
ции изграждат свои бази и трениро-
въчни лагери и прехвърлят част от 
лабораториите за производство на 
хероин от територията на Афганис-
тан. След неуспеха на федералното 
правителство, ръководено от Юсуф 
Гилани, да реши проблемите по пътя 
на преговорите и взаимните ком-
промиси, почувствали се достатъч-
но силни и независими, въоръжените 
отряди на TNSM от около 5000 бой-
ци, ръководени лично от Фазлуллах, 
започват ожесточена съпротива сре-
щу представителите на полицията, 
подразделенията на Граничния корпус 
и Граничната полиция на провинция 
Хайбер-Пахтунхва и с подкрепата на 
„Ал Кайда“ и Движението „Талибан“ 
успяват да стигнат на около 35 км 
от федералната столица Исламабад. 
Тогава за първи път в борбата срещу 
тероризма в страната се намесват 
и въоръжените ù сили. Много местни 
и чуждестранни анализатори в раз-
лична степен критикуват през този 
период държавното и военното ръ-
ководство на страната за закъсня-
лата намеса на въоръжените сили за 
нормализиране на обстановката за 
сигурност в тази част на Пакистан.
За това обаче има и законодателни 
причини, свързани основно с факта, 
че Ислямска република Пакистан е 
федерация. Решението за участието 
на пакистанските въоръжени сили 
(ПВС) в операция срещу действията 
на TNSM е взето от Камарата на 
депутатите и одобрено от Сената 
на Парламента на Пакистан в нача-
лото на 2009 г., но то не е одобрено 
от Парламента на провинция Хай-
бер-Пахтунхва. Едва когато бойни-
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те действия стигат до Исламабад 
и провинциалната столица Пешавар, 
той дава своето разрешение под-
разделения на въоръжените сили да 
предприемат контратерористична 
операция на територията на провин-
цията. Така през април 2009 г. започ-
ва операция „Правилният път“ (Rah-
e-Rast), която е проведена в района 
на Малаканд и областите Горен и 
Долен Дир, Суат и Бунер на провин-
ция Хайбер-Пахтунхва. В резултат 
на успешните бойни действия на 
ПВС са преустановени напълно въз-
можностите на посочените теро-
ристични организации да използват 
райони, влизащи в състава на провин-
ция Хайбер-Пахтунхва, за изграждане 
на бази, разрушени са техните тре-
нировъчни лагери, лабораториите за 
преработка на хероин, иззето е голя-
мо количество оръжие и взривно ве-
щество и е ликвидирана по-голямата 
част от ръководството на TNSM. 
Молла Фазлуллах успява с малка група 
бойци да се укрие на територията на 
Афганистан.

Контратерористичната операция
като цяло постига първоначално на-
белязаните цели, но довежда до бър-
зото предислоциране на част от те-
рористичните организации в други 
области на страната – основно във 
Федерално-административните пле-
менни зони, преди всичко в района на 
Южен Вазиристан. Основната при-
чина за това е, че тази област на 
Федерално-административните пле-
менни зони се намира под пълния 
контрол на Движението на пакис-
танските талибани (ДПТ). Там от-
ново са изградени бази, тренировъч-
ни лагери, включително за обучение 
на атентатори самоубийци, с което 
започва нов етап на терористична 
дейност, този път насочена пряко 
срещу светската власт в Ислямска 
република Пакистан. За много крат-
ко време са организирани и проведени 
повече от 30 терористични атента-
та, включително и самоубийствени. 
Най-големите от тях са срещу хо-
тел „Мариот“ в Исламабад, срещу 
отбора по крикет на Шри Ланка в 
гр. Лахор, офиса на UNWFP (United 

Nations World Food Programme) в Ис-
ламабад, щаба на Обединеното ко-
мандване на началниците на щабове 
в гр. Равалпинди, където облечени в 
униформи на пакистански войници и 
офицери терористи от Движението 
на пакистанските талибани проник-
ват и превземат един от районите 
на щаба, убиват над 70 военнослуже-
щи, включително генерали и офицери, 
вземат заложници, което им позво-
лява да избягат, давайки минимални 
жертви. Последното е невиждана 
плесница по авторитета на домини-
ращата в страната военна върхушка 
и разклаща сериозно доверието на 
обществото в пакистанските въоръ-
жени сили и тяхното ръководство. 

Всичко това рязко влошава об-
становката за сигурност в страна-
та и налага вземането на логичното 
решение, свързано с провеждането 
на втора, много по-мащабна контра-
терористична операция в областта 
Южен Вазиристан. След получаване 
на одобрение от Федералния парла-
мент, както и от Парламента на 
провинция Хайбер-Пахтунхва на 17 
октомври 2009 г. частите и подраз-
деленията на пакистанските въоръ-
жени сили започнат нова операция 
с кодовото название Rah-e-Nijat (в 
превод от урду „Пътят на освобож-
дението“) само в областта Южен 
Вазиристан. Основните ù цели са 
свързани с ликвидирането (евенту-
ално залавянето) на ръководителя 
на Движението на пакистанските 
талибани Байатуллах Мехсуд, унищо-
жаването на базите и тренировъчни-
те лагери, намиращи се в областта, 
пълното неутрализиране на съпроти-
вата на Движението на пакистан-
ските талибани, представителите 
на афганистанското Движение „Та-
либан“ и Ислямското движение на 
Узбекистан, които по първоначални 
оценки в Южен Вазиристан разпола-
гат с около 10 000 бойци (от тях 
близо 1500 узбеки), прекратяването 
на нелегалното преминаване на па-
кистанско-афганистанската граница, 
намираща се в областта Южен Вази-
ристан, от представители на теро-
ристичните организации, нелегалния 
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внос основно на оръжие и боеприпаси 
от Афганистан, както и възстано-
вяването на реда и законността в 
тази област на Федерално-админис-
тративните племенни зони. 

На политическо равнище про-
веждането на операция „Пътят на 
освобождението“ има пълната под-
крепа на държавното ръководство на 
Ислямска република Пакистан в ли-
цето на президента Асиф Зардари 
и федералния министър-председател 
Юсуф Гилани, под чието ръковод-
ство и указания тя се планира. Кон-
тратерористичната операция е под-
крепена и от всички парламентарно 
представени партии с изключение на 
ислямистката Jamiat Ulema-e-Islam 
(JUI-F), ръководена от молла Фазлур 
Рахман, която традиционно се полз-
ва от доверието и гласовете на пу-
щунските племена, населяващи Феде-
рално-административните племенни 
зони. 

Преди започването на операци-
ята федералното правителство на 
Пакистан съвместно с политическия 
агент за областите Южен и Северен 
Вазиристан започва серия от прего-
вори със старейшините на местните 
пущунски племена. Основните усилия 
са насочени да бъдат убедени джирги-
те (съветите) на племената и ръко-
водителите на част от въоръжени-
те отряди да оттеглят своята под-
крепа за представителите на Движе-
нието на пакистанските талибани, 
„Ал Кайда“ и Ислямското движение 
на Узбекистан, да ги принудят да на-
пуснат териториите, населявани от 
пущунските племена, да не им дават 
възможност да изграждат убежища и 
лагери в други области на Федерално-
административните племенни зони. 
Тази стъпка има ограничен ефект и 
не води до съществени резултати, 
тъй като представителите на две-
те основни пущунски общности, пле-
менните групи мехсуд и вазир, са в 
основата на създаването на Движе-
нието на пакистанските талибани.

Превантивно, във връзка с висо-
кото ниво на терористична запла-
ха, и от съображения за сигурност 
на 18 октомври 2009 г. федералното 

правителство официално забранява 
на всички военни колежи, академии 
и университети на видовете въоръ-
жени сили да водят учебен процес и 
въвежда ограничения на кадетите и 
офицерите да напускат районите на 
учебните заведения и съответните 
гарнизони. Забраната е в сила до 25 
октомври 2009 г. Отменени са също 
учебните занятия в университетите 
във всички по-големи градове, като 
Исламабад, Равалпинди, Лахор, Кара-
чи, Куета и Пешавар, до 22 октом-
ври 2009 г.

Веднага след започването на опера-
ция „Пътят на освобождението“ на 
цялата територия на страната са 
въведени извънредни мерки за сигур-
ност. Полицията и антитерористич-
ните части започват масови провер-
ки и арести на хора, за които има 
информация, че поддържат връзки с 
терористичните организации или са 
техни членове. Основни обекти са 
религиозните училища (madrassas) и 
центровете за религиозно обучение. 
На 18 октомври 2009 г. в Исламабад 
са арестувани около 130 души, като 
в един от кварталите на столица-
та е разбито укритие на забранена-
та в страната религиозна организа-
ция Hiab-ut-Tahrir и е иззето голямо 
количество религиозна литература, 
аудио- и видеоматериали. Близо 60 
души са арестувани в Равалпинди, 
като всичките са от афганистан-
ски произход, пребиваващи в града с 
фалшиви пакистански лични карти. 
Операциите на полицията са съгла-
сувани и координирани с действията 
на пакистанските въоръжени сили, 
провеждащи операция „Пътят на ос-
вобождението“.

Зоната, в която се провежда
операция „Пътят на освобождение-
то“ е в границите на Южен Вазирис-
тан, който е разположен на площ 
от 6619 кв. км, 3310 кв. км от кои-
то се намират под прекия контрол 
на Движението на пакистанските 
талибани, и има население 429 800 
души. Областта е основно планинска 
(продължение на планинската сис-
тема Сюлейман) – с върхове, чиято 
височина е от 3343 м до 3551 м. По 
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тях минава границата с Афганистан. 
Южен Вазиристан е богат на водни 
ресурси. Освен многото естествени 
извори през него минават и реките 
Кхайсора, Шакту, Сплотой, Вана 
Той, Шуза, Шинкай и Шахур.

Двете най-големи пущунски пле-
мена в областта са мехсуд и вазир. 
Те контролират няколко по-малки пу-
щунски племена, като дотан и повин-
дах, обитаващи югоизточните части 
на областта, както и племето бита-
нис, живеещо в южната част. Север-
ните ù райони са населени основно 
от племенната група масуд, чиито 
представители се смятат за най-об-
разованите сред пущунските племена 
в областта. Най-големите градове в 
северната част на областта са Танк 
и Уана, а в североизточната Бану. 

Административно Южен Вазирис-
тан е разделен на три администра-
тивни подрайона, чиито центрове са 
градовете Сарвакай, Ладха и Вана.  

Групировката на пакистанските 
въоръжени сили в операция „Пътят 
на освобождението“ включва три 
пехотни дивизии и една бригада (7-а 
пд, 9-а пд, 14-а пд и 36-а пбр) с общ 
състав около 70 000 военнослуже-
щи. В операцията вземат участие и 
около 500 командоси от състава на 
Специалните части (Special Service 
Group – SSG), които са подчинени 
на Сухопътните войски. Към тях са 
придадени и четири крила от съста-
ва на Граничния корпус (всяко крило 
от Граничния корпус е с ранг на пе-
хотен батальон) с обща численост 
около 10 000 души. Действията на су-
хопътните части и подразделения се 
поддържат от 31-ва вае и 32-ра вае 
(вертолети „Апачи 1“) от състава 
на армейската авиация. 

Операция „Пътят на освобожде-
нието“ се ръководи пряко от команд-
ващия на 11-и ак генерал-лейтенант 
Мохамад Месхуд Аслам – съгласно 
пакистанското законодателство в
случай на война или въвеждане на из-
вънредно положение в провинция 
Хайбер-Пахтунхва и Федерално-ад-
министративните племенни зони ко-
мандващият на 11-и ак, чийто щаб е 
в Пешавар, поема отговорността за 

нормализиране на обстановката. На 
негово подчинение преминават всич-
ки подразделения на полицията, Гра-
ничния корпус и Граничната полиция.

В три часа на 17 октомври 2009 г. 
7-а пд и 36-а пбр от състава на 11-и 
ак заедно с 32-ро крило от състава на 
Граничния корпус започват настъп-
ление в направлението Размак – Ма-
кин – Ладха. Теренът представлява 
силно пресечена планинско-гориста 
местност, където са разположени 
най-силно укрепените позиции на те-
рористичните организации, контро-
лирани от отрядите на Движението 
на пакистанските талибани и „Ал 
Кайда“. В направлението Джандола – 
Сара Рогха – Ладха настъпва 14-а пд 
от състава на 31-ви ак с щаб в Бахав-
пур. Ръководството на операцията 
оценява като най-критичен района 
на населения пункт Коткай, където 
терористите са изградили укрепле-
ния по билата на планинските вър-
хове и по този начин контролират 
единствената пътна артерия в ра-
йона – шосето, свързващо Джандола 
с Ладха. Коткай е и родното място 
на ръководителя на Движението на 
пакистанските талибани и там пре-
ди началото на операцията са раз-
положени неговият щаб и около 5000 
бойци от Движението. Отбраната 
по това направление се води от въ-
оръжените отряди на Движението 
на пакистанските талибани, подпо-
магани от бойци на Ислямското дви-
жение на Узбекистан. В направление-
то Уана – Тиарза – Шакай – Ладха 
настъпва 9-а пд от състава на 11-и 
ак. Удържането на това направление 
е жизненоважно за Движението на 
пакистанските талибани и другите 
подкрепящи го терористични органи-
зации, тъй като прикрива границата 
с Афганистан. То се използва за ло-
гистично осигуряване на терористи-
те и укриване на територията на 
Афганистан в случай, че бъдат при-
тиснати от пакистанските въоръ-
жени сили (фиг. 1). 

Интересно е участието в тази 
операция на 1-во, 3-то и 4-то кри-
ло на Граничния корпус „Южнова-
зиристански скаути“, които са пос-
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тоянно дислоцирани в градовете 
Танк (в района на стария английски 
форт Джандола), Манзай и Тиарза. 
Възможностите на тези подразделе-
ния се използват в две направления. 
Първото е свързано с провеждането 
на диверсионни операции съвместно 
със Силите за специални операции 
на Сухопътните войски. Второто е 
предназначено за връзка с ръководи-
телите на местните пущунски пле-
мена, подкрепящи съпротивата на 
терористите. То се оказва изключи-
телно важно, тъй като спомага за 
преодоляване на езиковата бариера 
между местното пущунско население 
и военнослужещите от участващите 
в операцията подразделения на пакис-
танските въоръжени сили (официал-
ният език в Ислямска република Па-
кистан е урду, но съществуват още 
27 официални езика и диалекта, като 
често явление е жителите от една 
провинция да не могат да говорят 
езика или диалекта на тези от друга 
провинция). 

пените отбранителни пунктове на 
терористите в районите на населе-
ните пунктове Ладха, Спинкай, Раг-
хзай, Чангмалай, Сервакай, Барванд 
и Срарогна и се провеждат на 17 и 
18 октомври 2009 г. Настъплението 
на сухопътните сили и подразделени-
ята на Граничния корпус започва на 
18 октомври 2009 г. Провежда се с 
бавни темпове, като указанията на 
ръководството на операцията са да 
бъдат унищожавани основно бази и 
опорни пунктове на ДПТ, Ислямско-
то движение на Узбекистан и „Ал 
Кайда“ и да се избегне в максимал-
на степен даването на жертви от 
страна на цивилното население.

Операция „Пътят на освобожде-
нието“ е планирана и проведена на 
три етапа. Главните усилия по време 
на първия етап са насочени към бло-
киране на основните населени места, 
където се намират бойците на Дви-
жението на пакистанските талибани 
и представителите на чуждестран-

Фиг. 1. Основни направления за настъпление на ПВС 
в операция „Пътят на освобождението“

Бойните действия започват пър-
воначално единствено с нанасяне на 
удари при използването на артиле-
рия, вертолети и самолети от със-
тава армейската авиация по укре-

ните терористични организации – 
Сара Рогха, Ладха и Макин, пресичане 
пътищата на терористите за пре-
минаване на територията на Афга-
нистан, както и на маршрутите, по 
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които се извършва логистичното им 
осигуряване с храна и боеприпаси от 
територията на Афганистан и дру-
гите области на Федерално-админис-
тративните племенни зони, където 
Движението има изградени логистич-
ни бази. Приоритет на този етап е 
поставянето под контрол и блоки-
ране на движението по пътищата 
Сара Джанола– Рогха, Размак – Ма-
кин и Уана – Шакай. 

Вторият етап на операцията 
има за цел за задържи освободените 
от терористите територии в тази 
област на Федерално-администра-
тивните племенни зони и да възста-
нови, доколкото е възможно, реда и 
законността в тях чрез създаване на 
структури за местно управление и 
органи на реда, т.нар. Hold and Build. 
В тях са поканени да участват ста-
рейшините на местните пущунски 
племена, които ръководят техните 
джирги, и политическите наместници 
(официалните представители на про-
винциалното правителство на Хай-
бер-Пахтунхва във всяка област на 
Федерално-административните пле-
менни зони). Основните обекти за 
въздействие и унищожаване по време 
на този етап са укрепените пункто-
ве на Движението на пакистанските 
талибани и подкрепящите го теро-
ристични организации в районите на 
малките населени места (селища и 
отделни махали), откъдето те оказ-
ват най-ожесточена съпротива, пос-
тавяне под контрол на подходите 
към основните планински проходи в 
областта, през които единствено е 
възможно да преминат тежката во-
енна техника и артилерията на под-
разделенията на въоръжените сили.

За постигане на набелязаните цели 
в този етап на операцията са орга-
низирани и проведени малки по ма-
щаб операции (на равнище рота и ба-
тальон) за прочистване на отделни-
те селища. Използвана е единствено 
поддръжка от страна на армейската 
авиация. Ръководството на операци-
ята поставя на настъпващите под-
разделения като изключително ва-
жна задача опазването на живота на 
местното цивилно население и съз-

даването на коридори за изтегляне-
то му в изградените преди това бе-
жански лагери, намиращи се основно 
в районите на градовете Танк, Бану, 
Мирам Шах и Дера Исмаил Хан. По 
официални данни на провинциалното 
правителство от районите, където 
се провежда операцията, са изведе-
ни или избягали около 300 000 местни 
жители, като близо 140 000 са регис-
трирани официално в лагерите. По 
неофициални данни, разпространени 
от различни неправителствети ор-
ганизации, броят на бежанците дос-
тига над 3,4 млн. души. 

В края на този етап започват 
възстановителни дейности за из-
граждане на разрушената по време 
на бойните действия инфраструкту-
ра в освободените райони на Южен 
Вазиристан, като с приоритет са 
възстановяването на пътищата в 
областта, водоснабдяването и елек-
троснабдяването, както и строеж-
ът на училища. Цялата отговорност 
за това е поета от командването 
на пакистанските въоръжени сили, 
които осигуряват техника и работ-
на сила за осъществяването на тези 
проекти. За целта в рамките на опе-
рацията на този етап от нейното 
развитие е създадена нова структу-
ра – Специална армейска група за под-
дръжка. 

Разходите за реализиране на про-
ектите са 45,5 млн. щ.д. Първосте-
пенно значение има възстановяване-
то на пътищата Шакай – Канигу-
рам и Джандола – Сара, които са със 
стратегическо значение за бъдещото 
придвижване на подразделенията от 
пакистанските въоръжени сили към 
другите райони, където операцията 
все още продължава. 

Основната задача на третия 
етап е свързана с провеждането на 
малки контратерористични опера-
ции (на ниво батальон) с цел пълно 
прочистване на Южен Вазиристан 
от представители на терористични 
организации, както и провеждането 
на пропагандна дейност сред мест-
ното население, за да бъде убедено, 
че тероризмът ще бъде окончателно 
изкоренен от тази област на Феде-
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рално-административните племенни 
зони. 

Другата основна задача, която си 
поставя ръководството на операци-
ята, е свързана приоритетно с ця-
лостното възстановяване на мест-
ните структури на властта, най-ве-
че на администрацията и съдебната 
власт.

Бойните действия в първия етап
на операция „Пътят на освобож-
дението“ се развиват в следната по-
следователност:

1. В направлението Джандола – Сара
Рогха – Ладха.

Първа седмица, първи – седми ден 
(17 – 23 октомври 2009 г.).

Д 1 – начало на операцията. На-
насяне на авиационни и артилерийски 
удари по позициите на представите-
лите на терористичните организации.

Д 2 – начало на настъплението на 
сухопътните сили и превземане на 
населения пункт Спинкай Радхзай.

Д 3 – обкръжаване на Коткай, 
който е родно място на ръководите-
ля на Движението на пакистанските 
талибани Хакимуллах Мехсуд и него-
вия заместник Кари Хюсеин, и овла-
дяване на стратегически важните 
височини около този населен пункт.

Д 4, 5 и 6 – овладяване на Коткай, 
водене на улични боеве за превзема-
нето на всеки дом, при ожесточена 
съпротива от отрядите на Движе-
нието на пакистанските талибани.

Д 7 – разрушаване на къщите, в 
които са родени и са живели Хаки-
муллах Мехсуд и Кари Хюсеин.

Втора седмица, осми – четирина-
десети ден (24 – 30 октомври 2009 г.).

Д 8 – подразделенията от съста-
ва на 14-а пд укрепват позициите си 
в Коткай в готовност да отразят 
евентуални нападения от страна на 
терористите.

Д 9 – 12 – превземане на планин-
ските хребети и стратегически важ-
ните височини в района, както и 
обкръжаване на Сара Рогха.

Д 12 – 14 – прочистване от те-
рористи районите на населените 
пунктове Гарлай, Зерван, Конар, Ган-
ра Кас и Ахнайкили, намиращи се в 
направлението за настъпление към 

Сара Рогха. Нанасяне на въздушни 
удари по укрепленията на бойците 
от Движението на пакистанските 
талибани и Ислямското движение на 
Узбекистан в района на Сара Рагха.

Трета седмица, петнадесети – 
двадесет и първи ден (31 октомври – 
6 ноември 2009 г.).

Д 18 – 20 – осъществяване на про-
бив в отбраната на Сара Рогха и за-
почване на улични боеве при изключи-
телно силна съпротива от страна на 
терористите.

Д 21 – Сара Рогха изцяло е про-
чистена от терористи. Започва 
прегрупиране на подразделенията от 
състава на 14-а пд за настъпление в 
направлението Пиаза – Джанта.

Четвърта седмица, двадесет и 
втори – двадесет и осми ден (7 – 13 
ноември 2009 г.).

Д 22 – 27 – укрепване на позиции-
те около Сара Рогха и отблъскване 
атаките на бойците от Движение-
то на пакистанските талибани, кои-
то използват ракетни установки от 
района на населения пункт Ахмадуам, 
за да обстрелват позициите на под-
разделенията на 14-а пд.

Д 28 – начало на настъплението 
към Ахмадуам.

Пета седмица, двадесет и деве-
ти – тридесет и първи ден (14 – 16 
ноември 2009 г.) – прочистване от 
терористи на районите около Ахма-
дуам и започване на настъпление към 
населения пункт Джаната.

2. В направлението Уана – Тиарза – 
Шакай – Ладха.

Първа седмица, първи – седми ден 
(17 – 23 октомври 2009 г.).

Д 1 – подразделенията на 9-а пд 
започват настъпление в две направ-
ления: Уана – Тиарза и Уана – Шар-
ванги – Шакай.

Д 2 – 7 – превзети са стратегичес-
ки важните височини около Шарван-
ги и е обкръжен напълно този населен 
пункт. Създадени са предпоставки за 
продължаване на настъплението към 
населения пункт Чалвешти.

Д 8 – 9 – превзет е Чалвешти и 
започват бойни действия за овладя-
ване на стратегически важния връх 
Торкана Нанай.
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Втора седмица, осми – четирина-
десети ден (24 – 30 октомври 2009 г.).

Д 8 – 14 – след нанасянето на въз-
душни удари са прочистени от пред-
ставители на терористичните орга-
низации повечето населени пунктове 
в направлението към Канигурам.

Д 12 – 14 – Канигурам е обкръжен 
напълно, а част от подразделенията 
на 9-а пд продължават настъпле-
нието си към населените пунктове 
Манза и Карама, където съпротива-
та е организирана и се води основно 
от бойци на Ислямското движение 
на Узбекистан.

Трета седмица, петнадесети – 
двадесет и първи ден (31 октомври – 
6 ноември 2009 г.).

Д 17 – 18 – Карма и Карван са 
превзети и напълно прочистени от 
терористи.

Д 19 – подразделенията продължа-
ват настъплението си към Ладха.

Д 20 – 21 – Ладха е превзета и 
започва прочистването на населе-
ния пункт и на района около него от 
представители на Ислямското дви-
жение на Узбекистан и Движението 
на пакистанските талибани.

Четвърта седмица, двадесет и 
втори – двадесет и осми ден (7 – 13 
ноември 2009 г.) – постигнат е пълен 
контрол над Ладха. Провеждат се 
операции за прочистване на планин-
ско-гористата местност в района и 
намиращите се там пещери. Разкри-
ти са складове за лекострелково оръ-
жие, боеприпаси и взривни вещества.

Пета седмица, двадесет и деве-
ти – тридесет и първи ден (14 – 16 
ноември 2009 г.) – продължава нас-
тъплението към Макин. Овладян е 
планинският връх Таркай Сар, който 
има стратегически важно значение. 
Районът около Макин е почистен от 
терористи.

3. В направлението Размак – Ма-
кин – Ладха.

Първа седмица, първи – седми ден 
(17 – 23 октомври 2009 г.).

Д 1 – подразделенията на 7-а пд 
започват настъпление към населения 
пункт Навазкот.

Д 2 – водят се бойни действия за 
освобождаването на Навазкот, къ-

дето настъпващите подразделения 
срещат силна съпротива от страна 
на бойците на Движението на пакис-
танските талибани.

Д 2 – 7 – нанасят се въздушни уда-
ри по позициите на терористите в 
района на Навазкот, Миан Нур Хел 
и Мекин.

Втора седмица, осми – четирина-
десети ден (24 – 30 октомври 2009 
г.) – основните усилия са насочени 
за овладяване на стратегически ва-
жните височини в района на Макин, 
където са се укрепили терористите. 
Подразделенията на 7-а пд устано-
вяват пълен контрол над долината, 
намираща се между Макин и Размак.

Трета седмица, петнадесети – 
двадесет и първи ден (31 октомври – 
6 ноември 2009 г.).

Д 15 – 20 – Макин е обкръжен, но 
подразделенията на 7-а пд срещат из-
ключително силна съпротива, което 
налага нанасянето на масирани въз-
душни удари.

Д 17 – превзета и прочистена от 
терористи е долината Тауда Чина, а 
подразделенията достигат крайните 
квартали на Макин.

Д 21 – водят се ожесточени улични 
боеве за превземането на Макин. Ос-
новните усилия са насочени за прев-
земане на родната къща на основа-
теля на Движението на пакистан-
ските талибани Байатуллах Мехсуд, 
откъдето се ръководи съпротивата.

Четвърта седмица, двадесет и 
втори – двадесет и осми ден (7 – 13 
ноември 2009 г.) – водят се улични 
боеве за освобождаването на Макин 
при ожесточена съпротива от срана 
на отрядите на Движението на па-
кистанските талибани.

Пета седмица, двадесет и деве-
ти – тридесет и първи ден (14 – 16 
ноември 2009 г.) – Макин е напълно 
превзет и прочистен от терористи. 
Подразделенията на 7-а пд настъп-
ват към Ладха.

С това е сложен край на първия 
етап от операция „Пътят на осво-
бождението“. С настъпването на 
зимата бойните действия са прекра-
тени. Подразделенията, участвали в 
операцията, остават в Южен Вази-
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ристан, където и понастоящем са 
разположени в по-големите населени 
пунктове. Основните задачи, които 
изпълняват, са свързани с недопус-
кане отново представителите на 
Движението на пакистанските та-
либани да се върнат и възстановят 
своите бази в тази област на Фе-
дерално-административните племен-
ни зони, осъществяване на контрол 
над основните пътни артерии чрез 
изграждането на стационарни КПП, 
гарантиране на мира и сигурността 
на местното население, както и ак-
тивно участие във възстановяване-
то на инфраструктурата в Южен 
Вазиристан. 

На подразделенията на пакис-
танските въоръжени сили терорис-
тичните организации, имащи бази 
и лагери на територията на Южен 
Вазиристан, противопоставят добре 
организираните местни структури 
на Движението на пакистанските 
талибани (фиг. 2), които имат пъл-
ната подкрепа на отрядите на „Ал 
Кайда“, Ислямското движение на Уз-

бекистан, Движението „Талибан“ и 
мрежата „Хаккани“.

Ключовите фигури в Движението 
на пакистанските талибани, воюва-
ли срещу пакистанските въоръжени 
сили в операция „Пътят на освобож-
дението, са Хакимуллах Мехсуд, Кари 
Хюсеин, Вали ур Рехман.

Хакимуллах Мехсуд. Поема ръко-
водството на Движението на 22 
август 2009 г., след като братовчед 
му Байатуллах Мехсуд, основател на 
Движението, е убит с изстреляна от 
американски безпилотен летателен 
апарат (БЛА) ракета. От създава-
нето на Движението на пакистан-
ските талибани Хакимуллах Мехсуд 
активно участва в неговата теро-
ристична дейност, като през 2007 г. 
ръководи операция, при която са от-
влечени близо 300 военнослужещи от 
състава на пакистанските въоръже-
ни сили. В началото на 2008 г. орга-
низира и лично ръководи нападенията 
срещу конвоите, извършващи логис-
тичната поддръжка на Международ-
ните сили за поддържане на сигурно-

Фиг. 2. Организационна структура на Движението на пакистанските талибани 
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стта в Афганистан. Основната зона 
на операциите са карготерминалите, 
намиращи се в района на Пешавар. 
Хакимуллах Мехсуд е организатор на 
атентата срещу отбора по крикет 
на Шри Ланка в Лахор през март 
2009 г. В началото на 2010 г. има 
официални публикации, включително 
и на Междуведомствената служба 
за разузнаване на Пакистан (ISI), че 
Хакимуллах Мехсуд е ликвидиран с 
помощта на американски безпилотен 
летателен апарат. Ръководството 
на Движението и досега отказва да 
обяви смъртта му официално и под-
държа мита, че той е жив и ръково-
ди дейността му.

Кари Хюсеин. Организатор на бази-
те за вербуване и обучение на атен-
татори самоубийци, функциониращи 
и днес в рамките на Движението на 
пакистанските талибани. Един от 
съоснователите на Движението за-
едно с Байатуллах Мехсуд. По време 
на операция „Пътят на освобожде-
нието“ специален отряд командоси 
от SSG изпълнява задача за негово-
то локализиране и ликвидиране. Ус-
пява да избяга и известно време се 
укрива на територията на Афганис-
тан. Продължава активно да воюва 
за идеите на Движението и в насто-
ящия момент.

Вали ур Рехман. Отговаря за наби-
рането, контрола и изразходването 
на финансовите средства на Движе-
нието на пакистанските талибани. 
Определен е за ръководител на Дви-
жението след публикациите за ликви-
дирането на Хакимуллах Мехсуд, но 
от 2010 г. не се е появявал публично.

За да организират по-ефективно 
защитата си и да намалят броя на 
жертвите, отрядите на Движение-
то на пакистанските талибани и 
Ислямското движение на Узбекистан 
се прегрупират и заемат за отбра-
на планинските хребети, разположе-
ни около Танай и Сервакай, по про-
тежение на пътя Уана – Джандола, 
който на участъци е взривен от 
тях. По този начин са предизвика-
ни свличания на големи земни маси 
и камъни, което забавя придвижва-
нето на тежката бойна техника на 

пакистанските въоръжени сили. Ос-
новната тактика на терористите е 
свързана с организиране на засади от 
малки, но подвижни отряди, укриване 
в изградените преди започването на 
операцията укрития, включително 
и в съществуващите в планинските 
райони пещери, и извършване на са-
моубийствени атентати срещу под-
разделенията на въоръжените сили. 

Същевременно в началото на опера-
цията ISI с провеждането на няколко 
активни мероприятия, включително 
информационни и психологически опе-
рации, успява да разедини отрядите 
на Движението на пакистанските 
талибани, основно от пущунските 
племенни групи вазир, какахел и ма-
дахел. Техните ръководители – молла 
Хафиз Гюл Бахадур и молла Назир, 
запазват неутралитет и като въз-
награждение след операцията полу-
чават пълен контрол над каналите 
за нелегален трафик на наркотици, 
оръжие и хора, използвани преди това 
от племената мехсуд. 

Обявявайки Байатуллах Мехсуд за 
„терорист номер едно в Пакистан“ 
и неговото ликвидиране като приори-
тетна цел на операцията, ISI успява 
да привлече и част от колебаещите 
се командири на по-малки пущунски 
племенни групи, населяващи терито-
рията на Южен Вазиристан, и да ги 
включи в бойните действия на стра-
ната на пакистанските въоръжени 
сили. На 17 октомври 2009 г. един 
от най-влиятелните местни полеви 
командири, 29-годишният Кари Зай-
нудин Мехсуд, чиято въоръжена гру-
пировка Khrawan-e-Abdullah Mahsud 
действа в района на Шакай, в офи-
циално интервю, дадено за местни-
те средства за масова информация 
(СМИ), заявява, че изцяло подкрепя 
започналата операция „Пътят на 
освобождението“. В това интервю 
той подчертава, че Движението на 
пакистанските талибани и лично 
Байатуллах Мехсуд са предали идеи-
те, за които са се сражавали „истин-
ските муджахидини“, отговорни са 
за всички извършени през последните 
две години самоубийствени атента-
ти на територията на Пакистан, 
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както и че финансовите средства, 
въоръжението и екипировката на 
Движението са получени основно от 
специалните служби на Индия и Изра-
ел. В заключение Кари Зайнудин Мех-
суд обявява война на Движението на 
пакистанските талибани и заявява, 
че Khrawan-e-Abdullah Mahsud, която 
е съставена от около 3000 бойци, ще 
преследва и убива представителите 
на ДПТ в района на Шакай, Южен 
Вазиристан.

На 19 октомври 2009 г. друг по-
леви командир – Туркистан Бхитани, 
чиито отряди действат в района на 
Танк, Южен Вазиристан, също се обя-
вява в подкрепа на започналата опе-
рация. Бхитани определя Байатуллах 
Мехсуд като „предател на идеите на 
исляма и истинските муджахидини“ и 
декларира, че Движението на пакис-
танските талибани активно се под-
държа от разузнавателната служба 
на Индия RAW, която освен финансо-
ви средства и въоръжение е изпратила 
в отрядите на Движението обучени и 
подготвени в нейни лагери индийски 
граждани, изповядващи исляма, за да 
воюват на страната на пакистански-
те талибани и Байатуллах Мехсуд.

Тази тактика на противопоста-
вяне на местните пущунски лидери 
среща незабавната ответна реак-
ция от страна на Движението на 
пакистанските талибани. На 23 ок-
томври 2009 г. е ликвидиран един от 
най-влиятелните полеви командири 
в Южен Вазиристан, противопос-
тавил се на Движението и лично на 
Байатулла Мехсуд, ръководителят 
на действащата в областта въоръ-
жена групировка Khrawan-e-Abdullah 
Mahsud Кари Зайнудин Мехсуд. Той е 
застрелян в офиса си в гр. Дера Ис-
маил Хан след сутрешната молит-
ва. Отговорността за убийството е 
поета официално от Движението на 
пакистанските талибани, като ръко-
водителят на Движението Хакимул-
лах Мехсуд в съобщение, изпратено 
до местните СМИ, заявява, че това 
е отмъщение за подкрепата, която 
Кари Зайнудин Мехсуд и неговата 
групировка оказват на пакистански-
те въоръжени сили при провеждането 

на операция „Пътят на освобожде-
нието“, както и че подобна ще бъде 
съдбата на всеки, който се противо-
постави на Движението и подкрепи 
действията на въоръжените сили и 
правителството на страната.

Повечето анализи на убийството 
на Кари Зайнудин Мехсуд посочват, 
че е показно, цели демонстрация на 
власт и сила и да покаже на местни-
те пущунски племена, че властта в 
Южен Вазиристан все още се държи 
от Движението на пакистанските 
талибани и Байатуллах Мехсуд. От 
този момент Движението започва 
да ликвидира всички публични личнос-
ти, които имат антиталибански 
настроения и си позволяват да кри-
тикуват методите на борба и иде-
ологическите схващания на Движе-
нието на пакистанските талибани, 
„Ал Кайда“, Ислямското движение 
на Узбекистан и Движението „Тали-
бан“. След това убийство, на 12 но-
ември 2009 г., в гр. Лахор е извършен 
самоубийствен атентат срещу друг 
противник на Движението на пакис-
танските талибани, молла доктор 
Сарфаз Хусеин Наим, който е убит 
заедно със семейството му.

Операция „Пътят на освобожде-
нието“ се следи с изключително го-
лям интерес от ръководството на 
Международните сили за поддържа-
не на сигурността в Кабул, като 
тогавашният командващ на коали-
ционните сили генерал МакКристъл 
посещава Исламабад, за да убеди па-
кистанското военно ръководство в 
необходимостта от координиране на 
бойните действия от двете страни 
на границата. Основните теми на 
неговите разговори с командващия на 
Главния щаб на Сухопътните войски 
генерал Кайани са свързани със съг-
ласуването на бойните действия на 
афганистанско-пакистанската грани-
ца за пълното ликвидиране на базите 
и лагерите на „Ал Кайда“, Движение-
то на пакистанските талибани, Дви-
жението „Талибан“, както и на аф-
ганистанския полеви командир Сира-
жадин Хаккани, т.нар. „мрежа „Хак-
кани“. Независимо от изразеното же-
лание и декларираната готовност 
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за съвместни действия като цяло 
пакистанската страна се въздържа 
от активно сътрудничество с Меж-
дународните сили за поддържане на 
сигурността вероятно поради сил-
но неблагоприятния отзвук, който 
имат всекидневните удари, нанасяни 
от американски БЛА в областите на 
Федерално-административните пле-
менни зони.

Действията на генерал МакКрис-
тъл са съгласувани и на политическо 
равнище, като преди започването и по 
време на операция „Пътят на осво-
бождението“ специалният пратеник 
на САЩ за Афганистан и Пакистан 
Холбрук посещавана многократно 
Ислямска република Пакистан. През 
този период САЩ отпускат на стра-
ната допълнително заем в размер на 
1 млрд. щ.д. за срок от четири години 
за нейното икономическо развитие – 
основно в енергийния сектор (700 млн. 
щ.д.), съвместния американско-пакис-
тански Фонд за борба с тероризма, 
както и 175 млн. щ.д. за възстановя-
ване на инфраструктурата в района 
на Малаканд на провинция Хайбер-Па-
хтунхва, преди всичко за училищата и 
пътната мрежа, разрушени по време 
на операция „Правилният път“.

Основните изводи, направени от 
пакистанското държавно и военно 
ръководство след провеждането на 
операция „Пътят на освобождение-
то“, са: 

1. Освободена е напълно терито-
рията на Южен Вазиристан от при-
съствието на представители на Дви-
жението на пакистанските талибани, 
използвали областта за изграждане на 
лагери и бази на терористи, включи-
телно и за обучение на атентатори 
самоубийци, които след това провеж-
дат операции срещу Международните 
сили за поддържане на сигурността 
в Афганистан и във вътрешността 
на Пакистан. Това е отчетено като 
важен фактор за стабилизиране на 
обстановката за сигурност като във 
Федерално-административните пле-
менни зони, така и в провинция Хай-
бер-Пахтунхва.

2. За дълъг период е ликвидирана 
терористичната опасност в Южен 

Вазиристан независимо от силната 
съпротива на Движението на пакис-
танските талибани и подкрепящите 
го чуждестранни терористични ор-
ганизации.

3. Операция „Пътят на освобож-
дението“ получава пълна подкрепа 
от пакистанското общество и из-
дига авторитета на ръководството 
на пакистанските въоръжени сили в 
борбата за ликвидиране на опасност-
та от тероризъм на територията 
на страната, към което има крити-
ки по време на операция „Правилни-
ят път“, проведена през пролетта 
на 2009 г.

4. Успешното провеждане на опе-
рация „Пътят на освобождението“ 
позволява на местното пущунско на-
селение, основно от племената мес-
худ, избягало по време на бойните 
действия, да се върне по родните си 
места и да се включи в процесите 
за изграждането на местната инфра-
структура и органите на местното 
самоуправление. 

Тези изводи съвпадат с изводите 
на повечето анализи, направени от 
различни пакистански и чуждестранни 
експерти, но основното заключение, 
което не е посочено в официалните 
пакистански изявления, е, че пакис-
танските въоръжени сили успяват да 
минимизиран, но не и да изкоренят 
изцяло терористичната опасност от 
областта Южен Вазиристан на Фе-
дерално-административните племен-
ни зони. В хода на бойните действия 
част от въоръжените отряди на „Ал 
Кайда“ и Движението „Талибан“ успя-
ват да се прехвърлят на територия-
та на Афганистан и де се укрият там. 
Бойците от мрежата „Хаккани“ се 
настаняват трайно в областта Ку-
рам на Федерално-административни-
те племенни зони, където се намират 
и в момента. По-голямата част от 
бойците на Движението на пакистан-
ските талибани и Ислямското движе-
ние на Узбекистан се прехвърлят в 
Северен Вазиристан и там успяват 
отново да създадат свои бази и тре-
нировъчни лагери.

Като цяло Движението на пакис-
танските талибани успява да запази 
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своя боен потенциал и способности-
те си за провеждане на терористич-
на дейност. За по-малко от година 
Движението се прегрупира и отново 
започва провеждане на терористични 
атаки, включително и самоубийстве-
ни атентати, целящи дестабилизира-
не на обстановката за сигурност в 
Ислямска република Пакистан. Само 
през 2014 г. Движението организира 
и поема отговорността за провеж-
дането на 352 терористични атен-
тата, при които загиват 734 души – 
военнослужещи и цивилни граждани. 
Пакистанските талибани участват 
в близо 35 въоръжени сблъсъка с мал-
ка и средна интензивност със сили-
те за сигурност и подразделенията 
на пакистанските въоръжени сили, 
основно на територията на Феде-
рално-административните племенни 
зони и провинция Хайбер-Пахтунхва, 
при които дадените жертви и от 
двете страни са 251 души. Приори-
тетно атентатите на Движението 
са насочени срещу обекти на въоръ-
жените сили, като най-големият от 
тях е срещу средното училище, на-
миращо се в района на 11-и армейски 
корпус в Пешавар, при което са уби-
ти 134 ученици.

Това отново дава основание на во-
енното ръководство на Пакистан да 
предприеме действия за доразвиване 
на успехите, постигнати в операция 
„Пътят на освобождението“. На 15 
юни 2014 г. е поставено началото 
на операция „Войната за оцеляване“ 
(Zarb-i-Azb), чиято главна задача е да 
бъдат прогонени отрядите на Дви-
жението на пакистанските талиба-
ни и Ислямското движение на Узбе-
кистан от територията на Северен 
Вазиристан. Операцията продължава 
и понастоящем. 

Един от най-важните моменти при
провеждането на операция „Пътят 

на освобождението“ е, че за първи 
път от създаването си през 1947 г. 
пакистанските въоръжени сили ор-
ганизират и участват в контрате-
рористична операция, което е нов 
момент в цялостната борба срещу 
тероризма. Това дава основание да 
се формулира нов вид операция срещу 
заплахата от тероризъм – контра-
терористична операция, провеждана 
от въоръжените сили на национално 
равнище. Подобни операции могат 
да бъдат планирани, организирани и 
проведени, когато специалните кон-
тратерористични сили (отряди) не 
са в състояние да овладеят обста-
новката за сигурност в определе-
на държава, тя се е влошила рязко 
вследствие на дейността на отделни 
терористични организации, какъвто 
е опитът в Ислямска република Па-
кистан.

Могат да бъдат направени изводи 
и по отношение на българските въоръ-
жени сили. Участието на Въоръже-
ните сили на Република България в 
борбата срещу тероризма е регла-
ментирано в чл. 57 на Закона за от-
браната и Въоръжените сили на Ре-
публика България, където се посочва, 
че те могат да изпълняват задачи 
в операции за пресичане на терорис-
тични действия. Дали това обаче е 
достатъчно? Невъзможността през 
последната година на Гранична поли-
ция и други държавни структури да 
овладеят нелегалното проникване в 
страната на имигранти от Афга-
нистан и района на Близкия изток, 
част от които определено са свър-
зани или са членове на терористични 
организации, поставя много сериозно 
въпроса кога и по какъв точно на-
чин Българската армия може да се 
намеси, ако обстановката ескалира. 
Въпрос, който чака своето неотлож-
но решение.
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В съвременните условия на висо-
ка динамичност на пазарите, 
непрекъснато усъвършенства-

не на предлаганите продукти и ус-
луги, скъсяване на пазарния жизнен 
цикъл на продуктите създаването и 
развитието на индустриалните про-
изводствени предприятия става все 
по-сложна и все по-трудна задача. В 
периода на бързи обороти, посочва П. 
Дракър1, единственият начин за прос-
периране на бизнеса е да заложи на 
иновациите. Стратегическият стре-
меж на фирмено ниво към стабил-
ност е стремеж към придобиване на 
устойчиви конкурентни предимства. 
Това налага непрекъснато усъвър-
шенстване на производствената и 
управленската дейност, подобряване 
и разширяване на вътрешното пре-
дприемачество на основата на ефек-
тивни иновационни дейности.

За осъществяване на иновационна 
дейност са необходими условия както 
в самата фирма, така и в средата, в 
която тя работи.

Разработването на методика за 
проучване на условията за иновацион-

ПОДХОД ЗА ПРОУЧВАНЕ 
НА УСЛОВИЯТА ЗА ИНОВАТИВНА 

ДЕЙНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ 
Мария Пеева

Maria Peeva. APPROACH FOR RESEARCH 
OF THE CONDITIONS FOR INNOVATION ACTIVITIES 

IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract: The present report introduces an approach, methodology for research of the 
conditions for innovation activities in the industrial companies, and is aimed to defining 
references for effective management of the internal entrepreneurship. For implementation 
of the set task the choice for the study is defined; the expected results are described; the 
content of the used questionnaire is presented. The introduced methodology for research 
of the conditions for innovation activities of the SME in the industrial enterprises with 
discrete manufacturing processes could be used for assessment of the real environment 
for their activity. 

Key words: internal entrepreneurship, SME, Innovation process.

на дейност в индустриалните фирми 
значително би подпомогнало ефек-
тивното управление на вътрешното 
предприемачество и иновационната 
дейност, какъвто е и стремежът на 
автора на настоящата статия.

За реализиране на поставената за-
дача е извършено следното:

• обоснован е изборът на обект 
на изследване;

• описана е методиката за съби-
ране на необходимата информация за 
проучваните обекти;

• описани са очакваните резулта-
ти.

Избор на обект на изследване

Вътрешното предприемачество 
намира широко приложение в голе-
мите индустриални фирми, които 
са водещи в съответния отрасъл и 
въвеждат новите технологии и про-
дукти, както и последните постиже-
ния на съвременната наука. Основно 
предимство на тези фирми е наличи-
ето на значителни финансови ресур-
си, висококвалифицирани специалисти 
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и възможности за по-бързо създаване 
или доставяне на съвременно техно-
логично оборудване.

Малките и средните предприятия 
(МСП) нямат този финансов ресурс, 
но имат други предимства – в тях 
работи по-голямата част от населе-
нието, те са по-гъвкави. В Република 
България малките и средните пред-
приятия са в процес на разрастване, 
поради което представляват серио-
зен интерес. При добра комбинация 
на талантливи специалисти и хора с 
изключителни предприемачески спо-
собности и амбиции резултатите са 
впечатляващи. Достатъчно е да се 
посочат успехите от съвместната 
дейност на съвършения предприемач 
Стив Джобс и интелекта на Стив 
Возняк.2

Предпоставките за иновативни 
решения в прекъснатите и непрекъс-
натите производствени процеси са 
твърде различни.3 По-големи възмож-
ности предоставят индустриалните 
производствени системи с прекъсна-
ти (дискретни) процеси – както при 
протичането на самите производ-
ствени процеси, така и по отноше-
ние на разнообразието на произвеж-
даните продукти, достигащи през 
последните години до къстомизация 
на производството. 

Обект на изследването са малки-
те и средните предприятия от пре-
работващата промишленост с дис-
кретни производствени процеси в 
Русенския регион.

В класификатора на икономически-
те дейности (2008 г.) тези предприя-
тия са дефинирани в следните кате-
гории: С 11.02 – производство на вина 
от грозде; С 14.12 – производство 
на работно облекло; С 14.13 – произ-
водство на чорапи и чорапогащи; С 
14.39 – производство на класически 
(машинно и ръчно плетени) пулове-
ри, жилетки и други подобни изделия; 
С 20.30 – производство на бои, лако-
ве и подобни продукти, печатарско 
мастило и китове; С 22.21 – произ-
водство на листове, плочи, тръби и 
профили от пластмаси; С 25.11 – про-
изводство на метални конструкции и 
части от тях; С 25.12 – производство 

на метална дограма; С 25.61 – по-
върхностно обработване и нанасяне 
на покритие върху метал; С 25.62 – 
механично обработване на метал; С 
26.12 – производство на монтирани 
печатни платки; С 28.12 – производ-
ство на лагери, предавки и съедини-
тели; С 28.49 – производство на други 
обработващи машини.

Генералната съвкупност е 78 пред-
приятия, а обемът на извадката е 
51 стопански организации. Изслед-
ваните предприятия представляват 
65,38% от генералната съвкупност. 
Допускането е,  че външните и вът-
решните фактори на предприемаче-
ството имат пряко влияние върху 
иновационната дейност на организа-
цията.

Ограничителните условия на из-
следването са дефинирани както 
следва:

• Предприятията, които са обект 
на анализ, са регистрирани по Търгов-
ския закон на Република България.

• Изследваните стопански органи-
зации осъществяват стопанска дей-
ност в Русенския регион.

• Производствената им дейност 
е свързана с преработващата про-
мишленост, с дискретни производ-
ствени процеси.

• Заложената статистическа греш-
ка е 5% и ниво на доверителна веро-
ятност 95%.

Могат да бъдат дефинирани след-
ните предположения:

1. Факторите за осъществяване 
на иновации в организацията, личнос-
тните качества на предприемача, 
както и използваното знание за ино-
вационна дейност (като елемент 
на вътрешното предприемачество) 
пряко влияят върху създаването на 
производствени и управленски инова-
ции. Въвеждането на производствени 
и управленски иновации е в правопро-
порционална зависимост от:

• вътрешните за организацията 
фактори за осъществяване на инова-
ции;

• личностните качества на пред-
приемача;

• знанието за иновационна дей-
ност в стопанската организация.
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2. За осъществяване на производ-
ствени и управленски иновации до-
пълнително влияние оказват факто-
рите на предприемаческата среда, 
т.е. иновационната дейност на пред-
приятието зависи от благоприятни-
те и неблагоприятните фактори на 
предприемаческата среда.

3. Между иновационната страте-
гия на предприятието и икономичес-
кото му състояние съществува вза-
имовръзка.

Вътрешните и външните факто-
ри на предприемачеството влияят 
пряко върху иновационната дейност 
на организацията. Допълнително мо-
же да се разгледа влиянието на ино-
вационните стратегии на организа-
цията върху степента на удоволет-
вореност от икономическото ù със-
тояние.

Избор на метод за събиране
на информация от фирмите

Събирането на информация за да-
ден обект или процес започва с избор 
на средствата за проучване. Същест-
вуват различни методи за набиране 
на данни, като тяхното използване 
се определя от характера на търсе-
ната информация. Най-общо мето-
дите могат да се разделят на два 
основни вида: количествени и качест-
вени. Вътрешното предприемачество 
като правило е широко прилагано в 
големите индустриални фирми, които 
са водещи в съответния отрасъл и 
имат възможност да въвеждат нови 
технологии и продукти, както и по-
следните постижения на съвремен-
ната наука. Вече беше посочено, че 
тяхното основно предимство е нали-
чието на големи финансови ресурси, 
висококвалифицирани специалисти и 
възможности за по-бързо създаване 
или доставяне на съвременно техно-
логично оборудване.5

В настоящото изследване е прие-
то разработването на анкетна кар-
та като количествен метод, но при 
представяне на анкетната карта 
или при получаване на попълнената 
карта при желание от страна на рес-
пондентите са провеждани и частич-

ни интервюта. Качеството на про-
вежданото анкетно проучване зависи 
в много голяма степен от качество-
то на въпросите, формулирани в ан-
кетната карта.6 Необходимо е зада-
дените въпроси да удоволетворяват 
следните основни изисквания:5

• точност;
• краткост;
• яснота.
Анализът на въпросите от анкет-

ните карти трябва да води до изво-
ди и заключения, които да подкрепят 
или отхвърлят определени тези или 
управленчески решения. В този сми-
съл на всеки от въпросите се опре-
делят тегловните коефициенти, кои-
то се степенуват в зависимост от 
изследваните въпроси. Подходящо е 
използването на метода на експерт-
ните оценки „Делфи“.

Съдържание 
на анкетната карта

Анкетната карта е подготвена 
за допитване, което се осъществя-
ва по принцип задочно, без пряк кон-
такт между интервюирания и ин-
тервюиращия. В случая голяма част 
от анкетните карти се оставят на 
респондентите, за да имат време да 
обмислят внимателно своите отго-
вори, но при желание от тяхна стра-
на да попълнят картата в момента 
на получаването ù са водени и беседи 
по отделни въпроси. Най-често ме-
ниджърите обясняват особеностите 
на конкретните условия във фирма-
та и средата, в която тя осъщест-
вява своята бизнес дейност. Тези 
обяснения са интересни и ще бъдат 
взети предвид при анализа и обобща-
ването на получената информация.

Картата съдържа  уводна част, 
разкриваща целта на проучването, и 
четири основни раздела. Първа част 
съдържа въпроси, които дават обща 
информация за фирмата и нейната 
основна дейност. Въпросите се от-
насят до размера на предприятието 
и основната му дейност; наличието 
на кооперирано производство; начина 
на обучение на персонала; наличието 
на система за повишаване квалифи-
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кацията на човешките ресурси; на-
личието на софтуер за осигуряване 
на проектантската и управленската 
дейност; наличието на достатъчно 
специалисти на пазара на труда по 
отношение на производствените и 
управленските иновации; начина на 
взаимодействие на организацията с
външната среда (сътрудничество или
съперничество); посочването на фак-
торите, възпрепятстващи осъщест-
вяването на иновационна дейност; 
наличието на държавна политика за 
икономическо развитие на основата 
на иновационни дейности; съответ-
ствието на специалностите в обра-
зователната система на структура-
та на икономиката на страната; на-
личието на специалисти за потреб-
ностите на съответното производ-
ство и влиянието на глобализацията 
на пазарите върху предприемаческа-
та дейност. 

Целта на тази група въпроси е да 
се добие обща представа за изследва-
ните предприятия и за оценката им 
на основните проблеми при осъщест-
вяване на иновационна дейност в 
микро- и макроикономически аспект.

Във втората част е включена 
група въпроси за степенуване значи-
мостта на производствените (тех-
нологични иновации в инженерната 
дейност, иновации в производстве-
ните технологии, иновации в произ-
водствените системи и продуктови 
иновации) и управленските иновации 
(иновации в управленските техно-
логии, административните процеси, 
организационните структури и орга-
низацията на продажбите), личнос-
тните качества на предприемача, 
използваното знание за иновационна 
дейност.

За оценяване при степенуване зна-
чимостта на параметрите е приета 
7-степенна скала, като 1 е най-мало-
важен фактор, а 7 е най-важен.

Целта на тази група въпроси е да 
се изследват видовете иновационни 
дейности. 

Третата част е насочена към съ-
биране на информация за условията 
за иновационна дейност във фирма-
та, взаимодействието със средата 

и основните смущаващи фактори за 
тази дейност. Въпросите са разделе-
ни на три подгрупи: (1) фактори за 
осъществяване на предприемаческа 
дейност в организацията (наличие 
на творчески личности, генериращи 
нови идеи; наличие на предприемачи, 
приемащи риска за осъществяване на 
иновационна дейност; наличие на екип 
от експерти за вземане на техниче-
ски решения и наличие на индустри-
ална производствена система, която 
да реализира производството); (2) 
личностни качества на предприемача 
(самостоятелност; амбициозност; 
настойчивост; трудолюбие; твърд 
характер; инициативност; уравнове-
сеност; склонност към поемане на 
риск; рационалност; недоверчивост; 
авторитарност; агресивност); (3) на-
лично знание за иновационна дейност 
(знание, базирано на научни резулта-
ти; знание, базирано на опита; мате-
риализирано знание). 

Целта на тази група въпроси е да 
се изследват вътрешните за органи-
зацията фактори, влияещи върху ино-
вационната дейност.

Четвъртата част има за задача 
да събере информация от мениджъ-
рите на фирмите за факторите на 
външната среда, влияещи върху ино-
вациите и предприемачеството. По-
следната група въпроси е свързана с 
оценка на благоприятните фактори 
(политическа и финансова стабил-
ност в страната; членство в ЕС и 
НАТО; стратегическо географско 
местоположение; ниски данъци; ста-
билна банкова система и приемливи 
лихви върху кредитите; наличие на 
държавни стимули за насърчаване на 
инвестициите; наличие на евтина ра-
ботна ръка; сравнително добра обра-
зователна система; участие в програ-
ми на ЕС за стимулиране на предпри-
емачеството; целево стимулиране от 
държавата на инвестиционната дей-
ност) и неблагоприятните фактори 
на предприемаческата среда (наличие 
на корупция в съдебната система и 
държавната администрация; сложна 
административна среда; липса на фи-
нансиране на рискови инвестиционни 
дейности; липса на стимули за ино-
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вационна дейност в МСП; липса на 
унаследен опит в предприемаческата 
дейност и на предприемаческа култу-
ра; липса на приоритети за развитие 
на икономиката и на национална ино-
вационна стратегия). Има и въпроси 
за наличието на реална държавна по-
литика за икономическо развитие на 
основата на иновационни дейности, 
глобализацията на пазарите, сравня-
ването на трудностите в индустри-
алното производство с търговската 
дейност, транспорта.

Целта на тази група въпроси е да 
се изследват външните за организа-
цията фактори, влияещи върху ино-
вационната дейност. 

Описаната анкетна карта е апро-
бирана при разработване на диплом-
ни работи за образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър“ на сту-
денти от специалност „Индустриа-
лен мениджмънт“ и образователно-
квалификационна степен „магистър“ 

от специалност „Предприемачество 
и иновации“. Задачата е да се анали-
зира анкетната карта, да се провери 
актуалността и значимостта на пос-
тавените въпроси според мнението 
на анкетираните мениджъри. Общо-
то заключение е, че няма посочени 
малко значими фактори или качества 
на предприемачите.

Представената методика за про-
учване на условията за иновацион-
на дейност на малките и средните 
предприятия в индустриалните пред-
приятия с дискретни производстве-
ни процеси може да се използва за 
оценяване на реалната среда за тях-
ната дейност. На тази основа следва 
да се разработят препоръки за оси-
гуряване на конкурентноспособност 
на малките и средните предприятия 
чрез осъществяване на иновационни 
дейности за постигане на значими 
резултати от вътрешното предпри-
емачество. 

1 Drakar, P. Inovatsii i predpriemachestvo. 
Sofia: Klasika i stil. 2002.

2 Eliat, Dzh., U. Sayman, S. Dzhobs. Lide-
rat. Chovekat, preobrazil nachina ni na obshtu-
vane i zhivot. Sofia: Lokus, 2011.

3 Vitliemov, P. Inovatsionen menidzhmant. 
Ruse, 2013.

4 Klasifikator na ikonomicheskite deynosti. 
Sofia, 2008.

5 Pak tam.
6 Zhelev, S. Marketingovi izsledvania. Sofia, 

2002.
7 Hristova, G. Razrabotvane na anketna karta 

za izsledvane na harakteristikite na upravlenie 
na malkite i sredni predpriyatia. NS „Industrialen 
menidzhmant“, MP UI na TU – Sofia, 2004, s. 
35 – 40.
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По времето на управлението на 
последното служебно правител-
ство на Република България (6 

август – 7 ноември 2014 г.) паралелно 
с работата за изготвянето на Визия 
„България в НАТО и Европейската 
отбрана – 2020“ и национална програ-
ма със същото име в Министерство-
то на отбраната се поставят редица 
въпроси относно действащите в него 
стратегически документи в област-
та на модернизацията и превъоръ-
жаването на българските въоръжени 
сили, като Националната програма 
„България в НАТО и Европейската 
отбрана – 2020“ (2014 г.) отменя ли 
предишния подобен документ – Ин-
вестиционния план-програма на Ми-
нистерство на отбраната до 2020 г. 
(2011 г.), или и двата документа ос-
тават актуални? Старият План за 
модернизация на Въоръжените сили 
на Република България 2002 – 2015 г. 
(2002 г.) отменен ли е и ако е така, с 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН-ПРОГРАМА 
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ДО 2020 Г. И НЕГОВАТА АКТУАЛНОСТ

Максим Алашки*

Maxim Alashki. INVESTMENT PLAN-PROGRAMME 
OF THE MINISTRY OF DEFENCE TO 2020 

AND ITS ACTUALITY

Abstract: Here are presented produced documents in the Ministry of Defence, from 2002 
to now, the content of which may be associated with the concept of Long-term strategic 
document of the Ministry of Defence in the field of modernization and rearmament of the 
Armed Forces and analysis of their actuality and validity. Emphasis is on the Investment 
plan-program of the Ministry of Defence until 2020, which is given in Annex.

Key words: Long-term strategic document of the Ministry of Defence, modernization, 
rearmament, actuality, validity.

* Изказаните в статията мнения и ко-
ментари, извън цитираните документи, са 
лични и не ангажират административната 
структура, в която работи авторът.

какъв акт? Освен това в резултат на 
дадени от военния министър от този 
кабинет указания през ноември 2014 г.
Съветът по отбранителни способ-
ности (СОС) в Министерството на 
отбраната разглежда на две свои засе-
дания други основни проекти за модер-
низация съгласно Протокол № 20, т. 
46 от заседание на Министерския съ-
вет на Република България, проведeно 
на 27 май 2004 г., и взема решения дали 
да продължат да се изпълняват, или 
не. Тогава пак възникват въпроси дали 
тези проекти са актуални, или вече 
са отпаднали по силата на по-нови 
регламентиращи документи. Зададен 
е и въпросът съществува ли изобщо 
в правното пространство документ, 
наречен „Инвестиционен план-програ-
ма на Министерство на отбраната 
до 2020 г.“, след като не е приет от 
Министерския съвет или Народното 
събрание, а и официално не е публи-
куван в пълен обем никъде. По тази 
логика следва и въпросът Планът за 
модернизация на Въоръжените сили 
на Република България 2002 – 2015 г.
къде и с какъв акт е приет, бил ли е 
валиден и докога. 
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В периода след 2004 г. модерни-
зацията на българските въоръжени 
сили се реализира в съответствие с 
Плана за организационно изграждане 
и модернизация на Въоръжените сили 
до 2015 г., приет с Постановление на 
Министерски съвет (ПМС) № 301 от 
10 ноември 2004 г., допълнено и изме-
нено с ПМС № 134 от 5 юни 2006 г. 
Основните положения и параметри 
на Плана отразяват приетата от 
Министерския съвет и Народното 
събрание през 2004 г. дългосрочна Ви-
зия за развитие и основни параметри 
за изграждане на Въоръжените сили за 
организация на изпълнението на роля-
та, мисиите и задачите на отбрана-
та, произтичащи от Конституцията 
и законите на страната, както и на 
отговорностите, поети като пълно-
правен член на НАТО, и задълженията 
по международни многостранни или 
двустранни договорености. В Плана 
са включени проектът за модерниза-
ция на Въоръжените сили, който се 
изпълнява само в частта на нацио-
налните ангажименти към Целите 
на Въоръжените сили (ЦВС), и т.нар. 
„Инициатива от Прага по отбрани-
телни способности“.

На 30 март 2015 г. Съветът по 
отбрана в Министерството на от-
браната прие поредния нов подобен 
документ, включващ елементи на ре-
гламент на подходите за модерниза-
ция, наречен „Програма за развитие 
на отбранителните способности на
Въоръжените сили на Република Бъл-
гария 2020“, който по принцип заменя 
Бялата книга за отбраната и Въоръ-
жените сили на Република България 
от 2010 г. и въз основа на него тряб-
ва да се разработи План за развитие 
на Въоръжените сили до 2020 г. И 
тук възниква въпросът той отменя 
ли предишните такива документи. 

Като дългогодишен служител в Ми-
нистерството на отбраната (почти 
20 години), участвал активно в разра-
ботването на всички посочени дотук 
стратегически документи в област-
та на модернизацията в Министер-
ството и с функционални задължения 
съгласно длъжностната характерис-
тика през по-голямата част от това 

време, свързани с разглежданата те-
матика, авторът изпитва професио-
нално, а и до голяма степен морално 
задължение да внесе яснота по някои 
от поставените въпроси (разбира се, 
в съответствие със собственото си 
разбиране и експертиза). 

Защо е необходимо да има такива 
стратегически документи? 

В Стратегията за отбранителна 
аквизиция (2004 г.), т. 20, са посочени 
компонентите на Системата за от-
бранителна аквизиция – Система за 
управление (щатни органи, нещатни 
органи и нормативни документи) и 
продукти (4 броя). 

Продуктите на Системата за 
отбранителна аквизиция са:

• Стратегия за отбранителна ак-
визиция;

• предложения по аквизиция (4 броя: 
за научноизследователска и развой-
на дейност, материални средства и 
услуги, строителство и строителни 
услуги и снемане от употреба). 

В съответствие с посочените 
предложения се разработват:

• Дългосрочен инвестиционен план; 
• планове за снабдяване (по първи-

те три предложения по аквизиция);
• планове за снемане от употреба.
Както беше посочено, в периода 

от 2002 г. досега са създадени няколко 
документа, чието съдържание може 
да се асоциира с понятието за дъл-
госрочен стратегически документ 
на Министерството на отбраната 
в областта на модернизацията на 
Въоръжените сили или дългосрочен 
инвестиционен план на Министер-
ството на отбраната. По реда на 
тяхното създаване това са:

• План за модернизация на Въоръ-
жените сили на Република България 
2002 – 2015 г. (2002 г.);

• Основни проекти за модерниза-
ция по решение на Министерския съ-
вет, съгласно Протокол № 20, т. 46, 
от 27 май 2004 г.;

• План за организационно изграж-
дане и модернизация на Въоръжените 
сили до 2015 г., приет с ПМС № 301 
от 10 ноември 2004 г., допълнено и 
изменено с ПМС № 134 от 5 юни 
2006 г. (отменени в преходните и за-
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ключителните разпоредби на ПМС 
№ 135 от 12 май 2011 г. за приемане 
на Устройствен правилник на Ми-
нистерството на отбраната);

• Инвестиционен план-програма 
на Министерство на отбраната до 
2020 г. (2011 г.);

• Национална програма „България 
в НАТО и Европейската отбрана – 
2020“ (2014 г.);

• Програма за развитие на отбра-
нителните способности на Въоръ-
жените сили на Република България 
2020“ (2015 г.).

Планът за модернизация от 2002 г. 
е утвърден в рамките на Министер-
ството на отбраната, въпреки пос-
тавените тогава амбиции да бъде 
разгледан и в Народното събрание. 
Решението за 11-те основни проекта 
за модернизация от 2004 г. е на Ми-
нистерския съвет (макар и оформе-
но като точка от негов протокол). 
Инвестиционният план-програма от 
2011 г. също е утвърден единствено 
от министъра на отбраната, без да 
бъде разглеждан от Министерския 
съвет, а Националната програма от 
2014 г. е приета с решение на Минис-
терския съвет. Кой от тях е актуа-
лен, официален?

Става ясно, че от посочените до-
кументи е отменен само Планът за 
организационно изграждане и модерни-
зация на Въоръжените сили до 2015 г. 
Безспорно, акт на Министерския съ-
вет, който не е изрично отменен, е 
в сила. Такива са и този от 2004 г., 
както и от 2014 г. Но не може да се 
твърди, че няма последващо задълже-
ние за изпълнение на документ, кой-
то е приет от Съвета по отбрана 
в Министерството на отбраната и 
утвърден от министъра, защото той 
има задължително действие за Ми-
нистерството на отбраната, съот-
ветно Въоръжените сили, а решени-
ята в областта на отбранителната 
аквизиция (включително модернизаци-
ята и превъоръжаването) съгласно чл. 
16, 22 и 26 от Закона за отбраната и 
Въоръжените сили на Република Бъл-
гария (ЗОВС) се вземат от: 

• министъра на отбраната – за 
структурите, които са включени в 

състава на Министерството на от-
браната, за проекти до 50 млн. лв.; 

• Министерския съвет – за проек-
ти от 50 до 100 млн. лв.; 

• Народното събрание – за проек-
ти над 100 млн. лв. 

Но и в случаите, когато решени-
ята се вземат от Министерския съ-
вет или Народното събрание, това 
става единствено по предложение на 
министъра на отбраната.

По тази логика следва, че тези 
документи не са отменени и следо-
вателно са действащи. Правят впе-
чатление обаче няколко факта или за-
кономерности. Голяма част от посо-
чените в тях проекти се повтарят 
или са производни, което е напълно 
закономерно, тъй като способнос-
тите, които трябва да придобият 
Въоръжените сили, са едни и същи. 
Такива са проектите за придобива-
не и поддръжка на нов тип много-
целеви изтребител, нови вертолети 
за ВВС и ВМС, нови транспортни 
самолети, изграждане на батальонни 
бойни групи (ББГ) на Сухопътните 
войски, модернизация и придобиване 
на различни класове кораби, развитие 
на средствата за КИС и т.н. Една 
друга част от проектите е в процес 
на изпълнение, със сключени догово-
ри, и тяхното реализиране е свързано 
единствено с осигуряването на необ-
ходимите средства за изпълнението 
им (например придобиване на авто-
мобилна техника за нуждите на Въо-
ръжените сили). Има и такива или 
части от тях (основно от Плана за 
модернизация от 2002 г. и Решението 
на Министерския съвет от 2004 г.), 
които вече са изпълнени и не е необ-
ходимо да са още в сила. А същест-
вуват и такива, които никога не са 
стартирали по редица обективни и 
субективни причини и няма да стар-
тират и в бъдеще, като например 
Националната програма за утили-
зация и унищожаване на излишните 
боеприпаси и Проектиране и строи-
телство на кораби клас „Многоцеле-
ва корвета“. Други проекти са свър-
зани единствено с т.нар. „интегрира-
на логистична поддръжка“ (ИЛП) в 
срока на тяхната експлоатация и по 
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тази причина отпадат от списъка на 
приоритетните инвестиционни про-
екти. 

В никой от документите не е из-
рично посочено, че отменя предишен 
такъв. Това може да стане с прие-
мане на нарочно решение на Минис-
терския съвет специално за тази цел, 
както и със заповед на министъра на 
отбраната за документите, които са 
утвърдени от него. Необходимостта 
от предприемане на такива дейст-
вия периодично излиза на дневен ред 
и се анализира, но още нищо не е нап-
равено, а и твърде вероятно е да 
не се направи никога. Затова тряб-
ва да има критерий, по който да се 
преценява кой документ е актуален. 
Целесъобразно и чисто практически ре-
левантно е този критерий да бъде дали 
в сътветния документ има проекти, 
които са актуални, или такива, които 
не са актуални, като се акцентира вър-
ху последния вариант на тяхното фор-
мулиране и обхват. В противен случай 
винаги ще има мнения и становища, че 
документът е с отпаднала необходи-
мост, с последствията от това.

Що се отнася до Инвестиционния 
план-програма на Министерство на 
отбраната до 2020 г., както беше 
посочено, той официално не е публи-
куван и не може да бъде открит в 
пълен обем никъде (дори и в Минис-
терството на отбраната). Каква е 
неговата история? 

Инвестиционният план-програма 
е приет и утвърден от министъра 
на отбраната (Аню Ангелов) на за-
седание на Съвета по отбрана, про-
ведено на 29 март 2011 г. Включва 
текстова част (7 страници) и 10 
броя таблици и графики, без гриф на 
класифицираност. Съдържа 13 прио-
ритетни инвестиционни проекта на 
стойност около 2,1 млрд. лв. 

Документът е представен на спе-
циална презентация пред средствата 
за масова информация, а презента-
цията може да се види на сайта на 
Министерството, но официално не е 
публикуван никъде и въпреки упори-
тите опити да бъде отпечатан на 
хартиен или електронен носител и 
заведен в секция за документооборот 

в Министерството на отбраната, 
за да се ползва от потребителите, 
това не е разрешено. Според полу-
чената информация от тогавашния 
директор на дирекция „Инвестиции 
в отбраната“ това било по нареж-
дане на министъра на отбраната, 
но имайки предвид особеностите на 
въпросния директор, буди съмнение 
дали изобщо министърът е бил за-
познат, че пълният текст на доку-
мента не е подходящо популяризиран. 
От друга страна обаче, текстът му 
е изпратен до членовете на Съвета 
по отбрана, преди неговото разглеж-
дане, освен това се съдържа като 
приложение и в протокола от засе-
данието на Съвета. В допълнение 
може да се посочи, че документът 
е предоставян по електронен път 
винаги, без ограничение, на нуждае-
щите се да го ползват, което не е 
изрично забранено, а и улеснено от 
това, че няма гриф на секретност. 
Поради тези причини изводът е, че 
този документ не е бил скрит и не-
достъпен за ползване. Въпреки това 
бих желал Инвестиционният план-
програма на Министерство на от-
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браната до 2020 г., макар и късно, 
да се публикува за широката публика, 
т.е. да получи своето обнародване, 
поради което е приложен към стати-
ята заедно с Приложение 1 към него. 
За останалите приложения е преце-
нено, че съдържат данни, които са 
за служебно ползване, и такива, кои-
то не бива да бъдат показвани извън 
Министерството на отбраната или 
не са актуални и поместената в тях 
информация ще доведе до заблужде-
ние относно настоящото състояние 
на техния предмет.

ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПЛАН-ПРОГРАМА 

НА МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА ДО 2020 г.

1. Въведение

Натрупаният дисбаланс между 
планирани способности и ресурсите, 
необходими за тяхното създаване и 
поддържане, недостатъчно ефектив-
ният отбранителен мениджмънт и 
новите рискове и заплахи на съвре-
менната стратегическа среда за си-
гурност, в контекста на световната 
икономическа и финансова криза, на-
ложиха провеждането през 2010 г. на 
Преглед на структурата на Въоръже-
ните сили (ВС). В хода на този процес 
бяха преразгледани и актуализирани 
структурата, числеността, ролята, 
мисиите и задачите на ВС, за да са в 
състояние ефективно да изпълняват 
възложените им задачи. Резултатите 
от Прегледа са представени в Бялата 
книга за отбраната и ВС на Републи-
ка България, утвърдена от Народно-
то събрание (НС) на 28.10.2010 г. 

На базата на реалистична оценка 
на наличните и прогнозираните бъде-
щи ресурси за отбрана Бялата книга 
дава отговор на въпроса какви от-
бранителни способности страната 
ни трябва да изгради, развие и под-
държа, за да бъде гарантирана сигур-
ността в контекста на участието 
в системата за колективна отбра-
на на НАТО и Общата политика за 
сигурност и отбрана на Европейския 
съюз (ЕС). 

Бялата книга като концептуална 
програма за развитие на ВС следва 
да се реализира на практика чрез два 
основни документа:

– План за развитие на ВС, утвър-
ден на 29.12.2010 г. от Министерския 
съвет (МС);

– Инвестиционен план-програма 
на Министерство на отбраната 
(МО). 

1.1. Цел
Инвестиционният план-програма 

има за основна цел да осигури при-
добиване на способностите, заложе-
ни в Плана за развитие на ВС, като 
формира единна интегрирана рамка 
на капиталовите разходи, включ-
ващи придобиване, интегрирана ло-
гистична подръжка, извеждане от 
въоръжение и/или модернизация на 
въоръжение, техника, оборудване и 
инфраструктура на отбраната чрез 
реализация на инвестиционни и ин-
фраструктурни проекти. 

Амбицията е с Инвестиционния 
план да се внесе ред и прозрачност в 
разходването на капиталовите средс-
тва от бюджета на МО и да се на-
бележат основните направления за 
модернизация на БА, като основен 
принцип е постигане на баланс между 
потребностите от способности на 
ВС и наличните ресурси.

1.2. Допускания
Инвестиционният план-програма 

е съобразен със следните допускания:
– осигуряване на бюджетната рам-

ка за неговото реализиране (т. 3.1);
– тенденциите в оценката на сре-

дата за сигурност, очертани в Бяла-
та книга и Плана за развитие на ВС 
в средносрочен период до 2014 г., да 
се запазят в дългосрочния период на 
неговото изпълнение.

2. Отбранителни способности

В обхвата на Инвестиционния 
план-програма са включени проекти за 
придобиване и поддържане на отбра-
нителни способности на ВС на Репуб-
лика България. Тези способности са 
дефинирани в Плана за развитие на 
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ВС. Като резултат на процес на 
планиране, базиран на изграждане на 
необходимите отбранителни способ-
ности, за целите на Инвестиционния 
план-програма на същите е извършен 
допълнителен преглед, анализ и оценка 
за тяхното по-нататъшно приорити-
зиране в съответствие със степента 
на необходимост за изпълнение на де-
финираните мисии и задачи. 

Способностите са приоритизира-
ни и групирани по относителна те-
жест към сценариите, по проявяване 
в сценариите и по области (критич-
на, първостепенна и второстепенна 
необходимост). 

От тази приоритизация е опреде-
лен недостигът в способностите от 
най-висок към по-нисък приоритет, 
които е необходимо да се попълнят 
(задоволят), за да отговорят на крат-
косрочните/непосредствените и сред-
носрочните изисквания на ВС за при-
добиване на такива.

В обхвата на Инвестиционния план-
програма е включена и инфраструк-
турата на отбраната, която способ-
ства за изграждане и подържане на 
отбранителните способности.

3.  Ресурси за инвестиционни  
разходи (бюджетна рамка)

Основно условие за ефективно из-
пълнение на заложените в настоящия 
план инвестиционни проекти е плани-
рането в дългосрочна перспектива на 
финансовите ресурси за капиталови 
(инвестиционни) разходи. Те са част 
от разходите за отбрана, които са 
процент от брутния вътрешен про-
дукт (БВП). В същото време разпо-
лагаемите ресурси за отбрана пред-
ставляват ограничаващо условие, 
с което задължително следва да се 
съобразяват процесът на изграждане 

на отбранителните способности и 
модернизацията на ВС. Този процес 
се реализира в дългосрочен период и 
трябва да бъде планиран и ресурсно 
обезпечен. 

3.1. Бюджетна рамка: в хил. лева 
(табл. 1).

Прогнозната бюджетна рамка за 
периода 2011 – 2013 г. е определена 

съгласно следните регламентиращи 
документи:

– Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2011 г.;

– Решение на МС № 558/29.07.
2010 г. за одобряване на основните 
допускания и бюджетната прогноза 
за периода 2011 – 2013 г. и приема-
не на разходните тавани по първос-
тепенни разпоредители с бюджетни 
кредити за периода 2011 – 2013 г.;

– Писмо от Министерството на
финансите, изходящ № 04-11-233/ 
26.11.2010 г,. за актуализираните мак-
роикономически показатели за пери-
ода 2011 – 2016 г. 

Бюджетът на МО от БВП за 
2011 г. е 1,31%, за 2012 – 1,22% и за 
2013 г. – 1,13%. 

За периода 2014 – 2020 г. прогноз-
ният бюджет на МО е в размер на 
1,50% от БВП (съгл. Бялата книга 
за отбраната и ВС на Република 
България), а капиталовите разходи 
са предвидени да бъдат 15% от про-
гнозния бюджет на МО. 

Прогнозният бюджет на МО и съ-
ответно капиталовите разходи е не-
обходимо всяка година да се съобра-
зяват с утвърдената от МС триго-
дишна бюджетна прогноза и разходни 
тавани за МО.

Общо за периода 2011 – 2020 г. 
прогнозните средства за капитало-
ви разходи са в размер на 2 091.744 
млн. лв. Тези средства освен изпълне-

Таблица 1

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет 
на МО 1 012 240 1 012 240 1 012 240 1 439 690 1 539 330 1 643 520 1 750 329 1 862 284 1 977 578 2 102 038

В т.ч. 
капиталови 

разходи
55 000 84 990 104 529 215 960 230 900 246 530 262 549 279 343 296 637 315 306
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ние на инвестиционните проекти ще 
осигуряват и интегрирана логистич-
на поддръжка на въоръжение, тех-
ника и оборудване, както и строи-
телство и ремонт на отбранителна 
инфраструктура. Тук са включени и 
средствата, необходими да осигуря-
ват изпълнението на вече сключени 
договори за придобиване и/или модер-
низация и интегрирана логистична 
подрръжка, както и средствата за 
други неотложни капиталови разходи 
(т. 3.2).

3.2. 15% от капиталовите раз-
ходи за други неотложни инвести-
ционни разходи

Една част от предложените в 
Инвестиционния план-програма про-
екти по своята същност са свър-
зани с разходване на капиталови 
средства, но не са обвързани със 
създаване на отбранителни способ-
ности. Такива са и почти всички 
инфраструктурни проекти, както 
и капиталовите разходи за фор-
мированията от ВС, участващи в 
операции зад граница. Друга част 
от проектите съдържат само из-
пълнение на дейности по жизнения 
цикъл на придобити вече въоръжение 
и инфраструктура или са свързани 
само с гаранционна поддръжка и або-
намент. За тяхното осигуряване с 
финансови средства следва до 15% 
от определеното ниво на капитало-
вите разходи, съгласно бюджетната 
рамка, да се предвидят за извършва-
не на т.нар. други неотложни ин-
вестиционни разходи в интерес на 
отбранителните програми в МО, 
БА и структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната. 
В рамките на тези средства ще се 
финансират инвестиционни проек-
ти, които допринасят за изпълнение 
на целите на МО или са свързани с 
поддръжка на съществуващи опера-
тивни способности. Окончателни-
ят размер на капиталовите разходи 
за тези неотложни инвестиционни 
разходи в интерес на отбранителни 
програми следва да се определя еже-
годно с Меморандум на програмните 
решения в утвърдените програми, 

приоритети и финансови ресурси за 
шестгодишен период.

3.3. Действащи договори
Към момента на разработване 

на Инвестиционния план-програма 
съществуват 29 бр. действащи до-
говори за придобиване и/или модер-
низация и интегрирана логистична 
поддръжка на въоръжение, техника 
и оборудване. Тяхното изпълнение 
изисква използването на значителен 
ресурс от средствата, предназначе-
ни за инвестиционни (капиталови) 
разходи в МО, и не позволява по-ско-
рошното стартиране на нови инвес-
тиционни проекти въпреки високата 
степен на тяхната приоритизация. 

3.4. Средства за изпълнение на 
инвестиционните проекти от спи-
съците по Приложение № 1 и При-
ложение № 2

Средствата, които реално оста-
ват за изпълнение на новите прио-
ритетни инвестиционни проекти 
(Приложение № 1) и тези със склю-
чени вече договори (Приложение 
№ 2) за периода до 2020 г., са в раз-
мер до 1 787,983 млн. лв. Те се по-
лучават като от общите прогнозни 
средства за капиталови разходи, кои-
то са 2 091,744 млн. лв., се извадят 
тези 15% за други неотложни инвес-
тиционни разходи (по т. 3.2).

3.5. Източници за финансиране
Изпълнението на инвестиционни-

те проекти ще се финансира от:
– бюджета на МО;
– по линия на международното сът-

рудничество:
�Програма на САЩ за подпома-

гане в областта на сигурността и 
отбраната (включва досегашните 
проекти по линия на Програмата 
за чуждестранно военно финансира-
не (Foreign Military Financing–USА – 
FMF) и Фонд за коалиционна солидар-
ност (Coalition Solidarity Fund – CSF);
�Програма на НАТО за инвести-

ции в сигурността (NATO Security 
Investment Program – NSIP);

– целево финансиране от републикан-
ския бюджет (по решение на МС/НС).
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4. Инвестиционен план 

4.1. Подход за разработване
Като база за разработване на 

Инвестиционния план-програма бяха 
използвани получени от структури-
те на МО и БА заявки (във вид на 
попълнени формализовани таблици за 
инвестиционни проекти) за придоби-
ване на потребности от въоръжение, 
техника, оборудване и отбранителна 
инфраструктура, които бяха обобще-
ни в две категории от проекти: ин-
вестиционни (161 бр.) и инфраструк-
турни (177 бр.). Разчетите на сред-
ствата за реализация на така жела-
ните проекти първоначално бяха на 
обща стойност от 16,357 млрд. лв. 
Направеното сравнение с бюджетна-
та прогнозна рамка за капиталови раз-
ходи за периода (2,091 744 млрд. лв.) 
обаче очерта сериозен дисбаланс меж-
ду заявените потребности и прогноз-
ните ресурси за тяхното осигуряване. 
Очерта се изводът, че прогнозната 
бюджетна рамка не позволява из-
вършването на бърза и всеобхватна 
модернизация на ВС. Само за сравне-
ние може да се посочи, че средно за 
периода 2011 – 2020 г. на един воен-
нослужещ от БА се заделят по около 
3500 евро капиталови разходи средно 
(които варират от 800 до 5560 евро), 
а аналогичното съотношение във во-
дещите западноевропейски страни 
към 2011 г. е около 22 000 евро. Това 
подсказа за съществените трудности, 
с които ще се сблъска БА при пости-
гане на оперативна и технологична 
съвместимост с нашите съюзници, и 
до високите рискове пред военнослуже-
щите в мисиите, в които участват, и 
не на последно място и до риск от 
неизпълнение на поставените задачи.

За намаляване на дисбаланса меж-
ду заявените потребности и прог-
нозните ресурси за тяхното осигу-
ряване бе извършена приоритизация 
на проектите в съответствие с де-
финираните способности в Плана за 
развитие на ВС. 

В резултат на тази приоритиза-
ция се изготвиха три основни списъ-
ка с инвестиционни проекти (които 
са посочени в приложенията): списък 

с нови приоритетни инвестиционни 
проекти (13 бр. на стойност 2,101 
млрд. лв.) – Приложение № 1, списък с 
инвестиционни проекти с вече склю-
чени договори (29 бр. на стойност 
0,471 млрд. лв.) – Приложение № 2, 
и т.нар. индикативен списък с дру-
ги инвестиционни проекти (40 бр.), 
които могат да бъдат реализирани в 
бъдеще – Приложение № 3. 

Инвестиционият план-програма 
е разгледан от Съвета по отбрани-
телни способности (СОС), Съвета 
по въоръженията (СВ) и Програмния 
съвет (ПС), като СОС прие предло-
жената приоритизация на инвести-
ционните проекти, СВ прие подхода 
за изграждане на проектите, а ПС 
потвърди бюджетната рамка за ка-
питалови разходи.

4.2. Структура на Инвестицион-
ния план-програма

В резултат на предприетия под-
ход за разработване на Инвести-
ционния план-програма и решенията 
на посочените по-горе съвещателни 
органи към министъра на отбраната 
са оформени следните списъци с ин-
вестиционни проекти:

4.2.1. Списък на нови приоритет-
ни инвестиционни проекти (с тях-
ната анотация) – Приложение № 1. 

Това са 13 бр. (на стойност от 
2101,03 млн. лв.) инвестиционни про-
екти, изпълнението на които започва 
непосредствено след утвърждаване 
на Инвестиционния план-програма. 
Тук са включени 10 бр. проекти, из-
пълнението на които трябва да бъде 
утвърдено от министъра на отбра-
ната, 1 бр. проект, за който тази 
санкция е от правомощията на МС, 
и 2 бр. проекти от правомощията на 
НС (съгл. чл. 16, т. 7а, чл. 22, ал. 2, т. 
11а и чл. 26, т. 31а от ЗОВС на РБ).

4.2.2. Списък на инвестиционни 
проекти със сключени договори (с те-
куща реализация) – Приложение № 2.

Тук са включени 29 бр. (на стой-
ност 0,471 млрд. лв.) инвестиционни 
проекти по вече сключени и влезли в 
сила договори.
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4.2.3. Списък на други инвести-
ционни проекти – Приложение № 3.

В приложението са посочени 40 бр.
инвестиционни проекти, изпълнение-
то на които може да се реализира в 
бъдеще при наличие на свободни фи-
нансови средства за капиталови раз-
ходи.

4.2.4. Проекти, финансирани от 
Програмата на САЩ за подпомагане 
в областта на сигурността и от-
браната – Приложение № 4. 

4.2.5. Инфраструктурни инвести-
ционни проекти – Приложение № 5. 

Тук са посочени 73 бр. инфрас-
труктурни проекти, от които ин-
фраструктурни проекти с преходни 
договори и проекти по международни 
договорености (Приоритет 1) – 11 
бр., и други инфраструктурни проек-
ти (Приоритет 2) – 62 бр.

4.2.6. Инфраструктурни проекти, 
финансирани по Програма на НАТО 
за NSIP – Приложение № 6. 

5.  Управление на Инвестиционния 
план-програма 

След утвърждаване на плана-про-
грама се сформират интегрирани 
проектни екипи (ИПЕ) с функции и 
задължения по управление на дейност-
та, свързана с реализацията на инвес-
тиционните проекти. Ръководители-
те на ИПЕ съвместно с ръководите-
лите на финансови програми трябва 
да планират необходимите финансови 
ресурси за изпълнението на инвести-
ционните проекти чрез включването 
им в Меморандумите на програмни-
те решения за съответните финан-
сови години.

Подходящият подход за по-ната-
тъшна работа по развитието на 

Инвестиционния план-програма е из-
вършване на негов преглед през опре-
делен период от време и включване 
на проекти от индикативния (ори-
ентировъчния) списък с други проек-
ти (Приложение № 3) в групата на 
новите приоритетни инвестиционни 
проекти.

Периодичността на неговата ак-
туализация (и съответното предос-
тавяне на вниманието на министъра 
на отбраната, МС и НС – в обхвата 
на техните правомощия) според на-
правените оценки и анализи и съобра-
зяването му с други планиращи доку-
менти следва да бъде на 2 години.

6. Заключение 

Така заложените в Инвестицион-
ния план-програма на МО приоритет-
ни инвестиционни проекти осигуря-
ват поддръжка на основни отбрани-
телни способности на ВС. В същото 
време те дават насоки за развитие-
то на ВС, отговарящи на съвремен-
ните реалности. Предложените ин-
вестиционни проекти представляват 
разумно предизвикателство пред МО 
и БА. Анализите сочат, че същест-
вуват рискове за тяхното изпълне-
ние, които са предимно от финан-
сов характер. Тези рискове обаче са 
сравнително приемливи и могат да 
бъдат значително редуцирани чрез 
ефективно управление на проектите 
във времето и търсене на подходящи 
възможности за целево финансиране, 
като всеки един се прецизира. 

Инвестиционният план-програма 
по принцип е зададен като отворен 
и жив документ, подлежащ на непре-
къснато актуализиране, детайлизира-
не и допълване, което ще е основна 
предпоставка за неговото подобря-
ване и съответно за точността на 
информацията, съдържаща се в него. 
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Приложение 1

Нови приоритетни инвестиционни проекти

1 Изграждане на батальонна бойна група от състава 
на механизирана бригада

1 бр.

2 Модернизация на фрегати клас E-71 – модернизация 
на противокорабен ракетен комплекс

За 3 фрег.

3 Придобиване на нов модел основен боен самолет и осигуряване 
на интегрирана логистична поддръжка

8 бр.

4 Осигуряване на летателна годност на самолети Миг-29 16 бр.
5 Интегрирана логистична поддръжка на вертолети Кугър За 12 бр.
6 Модернизация на навигационни системи на кораби от ВМС 1 проект
7 Придобиване на модул за комуникационно-информационна 

поддръжка (КИП) на контингент
1 бр.

8 Придобиване на наземен терминал по програма на НАТО 
за съюзно земно наблюдение (Alliance Ground Surveillance – AGS)

1 бр.

9 Развитие на технически системи за водене 
на стратегическо разузнаване

1 проект

10 Доизграждане на Силите за специални операции 1 проект
11 Изграждане на Съвместен оперативен център (СОЦ) 

на СКС
1 проект

12 Проект „Кибернетична защита“ 1 проект
13 Развитие на АИС на МО, БА, оперативните 

и тактическите щабове
1 проект

Забележка: Инвестиционен проект № 8 (AGS) понастоящем не следва да се смята 
за инвестиционен проект, по причина че вместо него ще получим специално разра-
ботен софтуер за закрита връзка, който ще може да се инсталира на подходяща 
работна станция, а инвестиционен проект „Интегрирана логистична поддръжка на 
самолети C-27J Spartan“, който не е в ключен в Инвестиционния план-програма, е 
прието да се третира в документите и отчетите като такъв под № 14. 

Plan za modernizatsia na Vaorazhenite sili 
2002 – 2015 g. Ministerstvo na otbranata, 2002. 

Reshenie na Ministerskia savet na Republika 
Bulgaria po Protokol № 20, t. 46 ot 27.05.2004 g.

Strategia za otbranitelna akvizitsia. 
Ministerstvo na otbranata, 2004.

Plan za organizatsionno izgrazhdane i 
modernizatsia na Vaorazhenite sili do 2015 g., 
priet s PMS № 301/10.11.2004 g., dopalneno 
i izmenenо s PMS № 134 ot 05.06.2006 g., 

otmeneno s PMS № 135 ot 12.05.2011 g.
Investitsionen plan-programa na Minis-

terstvoto na otbranata do 2020 g. Ministerstvo na 
otbranata, 2011.

Natsionalna programa „Bulgaria v NATO 
i Evropeyskata otbrana 2020“. Ministerstvo na 
otbranata, 2014. 

Programa za razvitie na otbranitelnite 
sposobnosti na Vaorazhenite sili na Republika 
Bulgaria 2020. Ministerstvo na otbranata, 2015.
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Личността е система за регу-
лация на индивидуалното пове-
дение в условията на социални 

взаимодействия и социален живот 
на човека. Когато хората действат 
в определена среда, те могат, в за-
висимост от опита си, да прилагат 
различни стратегии на поведение, 
за да поддържат един или друг тип 
взаимоотношения между жизнените 
планове, които изпълняват, и налага-
ните върху тях външни въздействия, 
изисквания и ограничения. Тези пове-
дения са в основата на ефективното 
поддържане на състояние на опти-
мално функциониране. Разкриването 
на механизма на тези поведения на-
сочва към разкриване на адаптивния 
потенциал на личността и към по-
цялостно разбиране природата на оп-
тимално изградената личност. Освен 
това се откриват и възможности за 
системни проучвания на взаимоот-
ношенията индивид – социална среда, 
както и за набелязване на пътища за 
оптимизиране на тези взаимоотно-
шения.

Поради ограничения обем на на-
стоящата статия ще бъде засегнат 
само един от аспектите на много-
факторно повлияваното поведение на 
индивида, а именно възприятията на 
социалната среда. Личността като 

РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО
НА ДВЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ СРЕДИ

Афердита Ахмети, профeсор д.ик.н. Георги Петков

Aferdita Ahmeti, profesor Georgi Petkov. DIFFERENCES 
IN PERCEPTIONS OF THE TWO ACADEMICS ENVIRONMENTS

Abstract: In this research are shown the results of the empiric work in academic 
environment in Kosovo and Bulgaria. The valuation methods of the social environment 
are made from a team under the direct leadership of prof. A. Velichkov. The social 
environment has influence over the participants, which are involved in it. The parameters of 
the environment and situations, which it caused, can be expressed by terms of the objective 
measuring, how it is been shown in this study. The data are processed with SPSS. 

Key words: social environment, perceptions.

цялостна система за регулация на по-
ведението на индивида има свои спе-
цифични особености на организация и 
функциониране. Те, въпреки че допъл-
ват останалите равнища на психична 
регулация, не могат да бъдат сведени 
само до тях, т.е. наблюдава се опре-
делена специфика. Може да се каже, 
че тази специфика се отразява и вър-
ху особеностите на адаптацията на 
равнище личност.

Личността е система за регулация 
на индивидуалното поведение при со-
циалните взаимодействия на човека. 
Ето защо не е без значение при какво 
взаимодействие и в каква среда изу-
чаваме поведението. Логично е това 
да става по отношение на конкретна 
социална среда, а не спрямо други ас-
пекти на външното обкръжение. Сле-
дователно първата задача на подобно 
изучаване е да се уточни разбирането 
за социална среда.

Съществуват различни схваща-
ния за средата. Холахан например се 
спира само на физическата среда и 
влиянието ù върху човешкото пове-
дение.1 Под физическа среда той раз-
бира всички параметри на външната 
действителност, които оказват фи-
зическо въздействие върху организма. 
Така той включва голям брой кон-
кретни конфигурации на външни фи-
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зически фактори, като климатични 
дадености, пространствена разпре-
деленост на стимулите, организация 
на пътищата за придвижване и кому-
никация и др.

Други учени предлагат по-широко 
разбиране за средата, според което 
има няколко равнища на анализ. Пър-
вото е физическата среда. Второто 
равнище набляга върху структурите 
на средата, които осигуряват въз-
можности на индивида за действие и 
постигане на своите цели. Третото 
равнище обобщава както активност-
ите на индивидите, така и формата 
на средата, разгледани в контекста 
на по-широкото обкръжение, като 
част от социалната система.2

Съществува и схващане, което 
разглежда средата като структура 
от възможности за целенасочено по-
ведение. То акцентира върху взаимо-
отношението между поведенческите 
изисквания на активния, целенасочен 
индивид и особеностите на средата. 

Въз основа на съществуващите 
парадигми в психологията, които 
очертават някои основни подходи в 
изследването на отношението инди-
вид – среда, може да се приеме, че 
средата следва да се разглежда като 
устойчива съвкупност от материал-
ни и социални условия, в които хора-
та системно попадат и действат.

В контекста на направените 
разсъждения подходящ за целите на 
изследването изглежда подходът на 
изучаване на поведенческите обста-
новки. Това е една идея, заимствана 
от теорията на Баркър, който ги 
разглежда като интегрирани цялости 
от човешки и материални компонен-
ти, които представляват обособени, 
саморегулиращи се и подредени сис-
теми.3 Всяка такава система има 
основни функции, които се осъщест-
вяват чрез нейната програма за вза-
имодействие между индивидите и 
материалните елементи на средата. 
Авторът посочва, че основна особе-
ност на поведенческите обстановки 
е, че те съществуват независимо от 
смяната на хората, които са в тях, 
т.е. те имат свой собствен живот. 
На второ място, те имат свое соб-

ствено поведение и са способни да 
генерират надиндивидуално поведе-
ние, отговарящо на техните цели и 
функции. То се определя от общото 
организиращо начало, което не може 
да се изведе от функционирането на 
съставящите ги компоненти. Пове-
денческата обстановка е цялостна 
система от материални и социални 
компоненти, които функционират 
по свои закономерности и изискват 
от попадналите в тях индивиди да 
осъществяват поведения за поддър-
жане на нейната системна природа. 

Хората оценяват всяка среда от 
гледна точка на това, доколко тя 
отговаря на техните изисквания, 
и избират дали да попаднат в една 
среда, или да отбягват друга. Този 
избор обаче невинаги може да бъде 
свободно направен, тъй като социал-
ното и икономическото устройство 
на обществото до голяма степен 
предопределя поведенческите обста-
новки, в които хората с даден соци-
ално-икономически статус могат да 
попаднат.4

Този подход предполага, че пове-
дението на индивидите, попаднали 
в поведенческите обстановки, изця-
ло зависи от външните фактори и 
е предварително детерминирано от 
системните цели на средата. Оче-
видно е, че се игнорират активната 
природа на личността и способност-
та ù да влияе върху хода на проти-
чащите в обстановката процеси, а 
поведението се обяснява като напъл-
но изводимо от действащите норми 
и правила и наличните материални 
условия. Ясно е, че така се губи пред-
става за природата на човешката 
личност като активен субект, под-
властна само на външни сили.

Алтернатива на подхода за разкри-
ване въздействията на средата върху 
личността е изучаването на ситуа-
циите. Това е необходимо, тъй като 
многобройните опити на учените в 
търсенето на начини за обяснение и 
предсказване на индивидуалното пове-
дение са довели до разбирането, че то 
е ситуативно специфично и в значи-
телна степен е съобразено с даденост-
ите на средата. Описанието на тези 
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особености и отчитането на техни-
те въздействия върху поведението се 
осъществяват именно в рамките на 
представата за ситуациите.

Магнусон дефинира ситуациите 
като част от цялата среда, която 
е достъпна за сензорно възприемане 
за определен период от време. Той 
посочва, че ситуациите могат да бъ-
дат анализирани на различни равни-
ща – моментни ситуации, свързани 
с определени събития, по-устойчиви 
ситуации, в рамките на които се 
развиват моментните, и тотални 
жизнени ситуации, в контекста на 
които се интерпретират устойчи-
вите ситуации.5

В допълнение към дефиницията на 
Магнусон и като по-аналитичен тук 
се приема подходът, който разграни-
чава три различни равнища на ситу-
ационен анализ.6 Авторите обознача-
ват първото като физико-биологична 
ситуация. Тя може да бъде раздробя-
вана на все по-малки детайли, вклю-
чително до сензорни въздействия, 
които не са перцептивно филтрирани 
и често не подлежат на интерпрета-
ция. Това са физическите въздействия 
на външната среда, които нервната 
система като еволюционно изградена 
цялост е в състояние да възприеме. 
Второто равнище се обозначава като 
канонична ситуация. Това е психоло-
гичната структура на ситуацията, 
която се специфицира чрез всеобщо 
приети категории за обекти, концеп-
ти и отношения, правила, стандарти 
и нормативни очаквания. Канонична-
та ситуация включва онези страни 
от действителността, които на ос-
новата на социалните взаимодейст-
вия между хората се възприемат и 
интерпретират по еднакъв начин. 
Третото равнище е функционалната 
ситуация, която представя непосред-
ствените въздействия върху индиви-
да така, както той ги възприема за 
определен момент от времето. Тя е 
онази субективно възприемана част 
от действителността, на която ин-
дивидът реагира.

Разнообразните гледни точки за 
същността на ситуацията показ-
ват, че тя не може да бъде еднознач-

но дефинирана. Освен това ситуаци-
ята има преходен характер и следо-
вателно трудно може да се говори 
за адаптиране към нея, доколкото 
адаптацията се разбира като устой-
чиво отношение между личността 
и нейната среда. Въпреки тези огра-
ничения представата за ситуацията 
може да бъде плодотворно използва-
на при формиране на представа за 
средата. 

Беше казано, че индивидът същес-
твува в дадени материални и соци-
ални условия, които са структури-
рани и организирани в определени 
цялости. Тези цялости влияят върху 
поведението и адаптацията на инди-
вида опосредствано, чрез субектив-
ните възприятия и специфичните ак-
тивности на личността. Ето защо 
средата следва да се разглежда не 
само и не толкова като физическа, 
а като социална, което предполага 
наличието на социална организация 
и междуличностни отношения. Сле-
дователно социалната среда може 
да се дефинира като относително 
обособена и устойчиво организирана 
съвкупност от материални условия и 
създадени на тяхна основа социални 
взаимоотношения. Социалната среда 
предоставя определени възможности 
за действие и удовлетворяване на 
потребностите и същевременно пре-
дявява изисквания към индивидите в 
нея да инвестират време, средства, 
усилия и други ресурси.

Няколко особености произтичат 
от тази дефиниция. Първо, приема 
се относително ограниченото разби-
ране за социалната среда като част 
от общата организация на социалния 
живот. Индивидите живеят в мно-
жество социални среди с определена 
организация, цели и начин на функцио-
ниране. Такива са семейството, ра-
ботната среда, класната стая и т.н.

Второ, социалната среда не е 
просто мястото, където се събират 
хора. Тя има своя организация, свой 
начин на функциониране, свои цели, 
към които е насочена.

Трето, социалната среда е в опре-
делени отношения към включените в 
нея индивиди. Тя им предоставя въз-
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можности за съществуване, за пос-
тавяне и постигане на лични цели, 
за удовлетворяване на потребности-
те им. От друга страна, социалната 
среда предявява изисквания и нато-
варвания. 

Четвърто, социалната среда е в 
отношения с други среди и с обще-
ството като цяло. В цялостната 
структура на обществото средите 
имат специфични функции, които из-
пълняват. Има среди, които органи-
зират икономическата активност на 
хората, а също така и такива, които 
обслужват индивидуалните нужди и 
потребностите на членовете на об-
ществото. Позицията на средата в 
контекста на цялостната организа-
ция на обществото и на функциите, 
които изпълнява, определят и харак-
тера на пребиваването на индивидите 
в нея. В едни среди то може да бъде 
доброволно, в други – задължително, а 
в трети – принудително. Освен това 
то може да влияе по различен начин 
върху поддържането на определен со-
циален статус в обществото, като в 
едни случаи облекчава запазването на 
его-идентичността, а в други налага 
нейната промяна или изоставяне.

Пето, социалната среда като ор-
ганизирана система задава опреде-
лени позиции на включените в нея 
индивиди. Те участват в социалните 
взаимодействия в зависимост от по-
зициите, които заемат.

На основата на дефиницията и на 
посочените особености социалната 
среда може да се опише чрез съвкуп-
ност от характеристики, които об-
общават типичните процеси в нея и 
типичните отношения, които задава 
на пребиваващите в нея индивиди. Ха-
рактеристиките могат да се отнесат 
към три големи групи (категории):

• структурни и функционални ха-
рактеристики, които отразяват ор-
ганизацията и процесите на социал-
ната среда като отделна система;

• характеристики на средата по 
отношение на пребиваващите в нея 
индивиди, обединяващи онези страни 
от функционирането ù, които непо-
средствено засягат оставането на 
индивида в нея и постигането на не-

говите лични цели;
• характеристики на средата като 

част от по-широката социална сис-
тема, съдържащи начините, по кои-
то средата съществува в контек-
ста на обществото, и отношенията, 
които се задават на индивида в нея 
спрямо по-широки социални общности.

Трите групи характеристики са 
тясно свързани помежду си. За дадена 
среда те имат специфично съдържа-
ние и начини на взаимодействие. При 
изучаването на конкретните среди е 
възможно да се направи по-подробно 
или по-различно описание от посоче-
ното. Така моделът би могъл да се 
конкретизира, за да се приложи по-
ефективно.

Примерни характеристики за пър-
вата категория могат да бъдат:

Нормативна база, която показва 
наличието на предписания за функ-
ционирането на средата.

Стабилност, която показва нали-
чието на устойчиви цели и изисква-
ния на средата.

Структурираност, показваща на-
личието на ясно разпределение на 
позициите и на функционалните от-
ношения.

Съгласуваност, разкриваща наличи-
ето на координация между усилията 
за реализиране целите на средата.

По отношение на индивидите со-
циалната среда може да се предста-
ви чрез следните характеристики:

Натоварване, което показва сте-
пента, в която средата изисква от 
индивида да инвестира лични ресурси.

Строгост на реда, която разкрива 
степента, в която средата налага 
принуда върху индивида да изпълнява 
нейните норми и правила.

Удовлетворителност, показваща 
степента, до която средата дава 
възможност за задоволяване на лич-
ните потребности.

Придвижване, разкриващо възмож-
ностите за израстване и заемане на 
друга позиция в средата.

Характеристики, разкриващи сре-
дата като част от по-широката со-
циална система:

Престижност, показваща степен-
та, в която пребиваването в дадена 
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среда способства за поддържане на по-
ложителен социален образ за себе си.

Достъпност, демонстрираща ле-
котата, с която индивидът попада в 
дадена социална среда.

Обособеност, която показва нали-
чието на знаци и сигнали за обознача-
ване принадлежността към средата.

Впримченост, показваща степен-
та, в която напускането на средата 
води до по-неприятни последици, от-
колкото оставането в нея.

Защитеност, която показва сте-
пента, в която средата дава по-голя-
ма сигурност в сравнение с по-широ-
кото социално обкръжение.

Изолираност – разкрива степен-
та, в която индивидът се ограничава 
да взаимодейства с други среди, и за 
свободен преход от една в друга, без 
да напуска настоящата среда.

За оценка на характеристиките 
се използват субективните възприя-
тия на хората от изучаваните сре-
ди, тъй като методът е проверяван 
в други изследвания и резултатите 
показват, че субективните оценки за 
средите се доближават до обектив-
ната действителност. 

Трябва да се отбележи, че някои 
от характеристиките на средата не 
са еднозначни по своя психологичен 
смисъл за хората. Носенето на от-
личителни белези за принадлежност 
към високопрестижна среда напри-
мер е въпрос на гордост, докато дру-
ги отличителни белези, обозначава-
щи принадлежност към непрестижна 
среда, са опозоряващи и са източник 
на негативни психични състояния.

Така формираното разбиране за 
средата даде възможност да се про-
учат възприятията на хора, попад-
нали в две различни среди, еднотипни 
по функции, но различаващи се по це-
лия набор от културни особености. 
Изследвани са две учебни среди: 156 
респонденти от два университета 
в Косово и 229 изследвани лица от 
Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“ и Националния военен уни-
верситет „Васил Левски“ в България, 
типични представители на военно-
учебната среда.

Проучените две учебни среди да-

ват възможност най-напред да се 
провери доколко се различават въз-
приятията на включените във всяка 
от тях индивиди, а оттук – да се 
очертаят и различията в субектив-
ните условия за оптимално организи-
ране и провеждане на учебния процес. 
Извадките не са балансирани по ня-
кои от параметрите, но са доста-
тъчни, за да очертаят тенденциите 
във възприемането на различните ас-
пекти на средата. 

Проверка е извършена чрез t-кри-
терий за значимост на различията 
между получените средни стойности 
и стандартните отклонения. Резул-
татите са показани в таблица 1.

Анализът на данните показва, че 
на обучаемите в България е осигурен 
по-лесен достъп до образование, кое-
то би могло да се дължи на по-ниски-
те такси, които заплащат за обу-
чението си, както и на облекчената 
процедура за прием. От този факт 
навярно произтичат и някои нега-
тивни ефекти във възприятията. 
Вероятно по-лесният достъп до об-
разователната институция снижава 
възприятията за престиж на универ-
ситетското образование. Засилва се 
усещането за високи натоварвания, 
които изпитват българските обу-
чаеми, възприемащи учебната среда 
като натоварена с редица огранича-
ващи ги и изискващи от тях опреде-
лено поведение норми, снижава удо-
влетвореността, която е значител-
но по-висока при косовските обучае-
ми. Лесният достъп до образовател-
ната среда в България контрастира 
с все пак завишените изисквания към 
обучаващите се. В психологически 
план този контраст предизвиква ди-
сонанс, чийто емоционални аспекти 
са в основата на някои от останали-
те перцепции. Навярно за тези висо-
ки нива на удовлетвореност, които 
демонстрират косовските обучаеми, 
има и други причини. Те следва да се 
проучат и ако не се дължат само 
на културни различия в полза на ко-
совците, а произтичат и от някои 
организационни причини, коренящи 
се в българските институции, упра-
вляващи образованието, следва да се 
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Таблица 1

Различия в перцепциите на средата в изследваните гнезда
(България – 229; Косово – 156)

Перцепции Гнездо M SD F Sig.

Нормативна база
България 3,60 ,85

2,06 ,152Косово 3,47 ,82

Строгост на реда
България 3,11 ,52

1,79 ,182Косово 3,19 ,59

Достъпност на средата
България 3,58 ,87

56,37 ,000Косово 2,99 ,55

Престижност на средата
България 3,28 ,67

3,59 ,059Косово 3,41 ,65

Изолираност на средата
България 2,67 ,94

1,71 ,191Косово 2,79 ,74

Натоварвания в средата
България 3,62 ,78

15,87 ,000Косово 3,30 ,72

Удовлетвореност
България 2,34 ,83

121,59 ,000Косово 3,24 ,70

Впримченост
България 2,67 ,73

7,67 ,006Косово 2,45 ,82

Защитеност на средата
България 3,03 ,78

,92 ,338Косово 2,95 ,70

Противоречивост на средата
България 2,81 ,77

1,37 ,243Косово 2,90 ,68

Придвижване
България 3,09 ,58

2,97 ,085Косово 2,98 ,65

предприемат необходимите мерки. 
Различията в баловите стойности 
за впримченост следва да се тълку-
ват през осигурените възможности 
за мобилност както в обмена меж-
ду български университети, така и 
с чуждестранни такива. Българските 
обучаеми се чувстват в по-висока 
степен, в сравнение с косовските, 
закрепени към избраната от тях 
среда и напускането ù е свързано с 
появата на проблеми. Тоест, избо-
рът им въпреки понасяните нато-
варвания, които изпитват, е за ос-
таване в средата. Тук не бива да се 
пропуска фактът, че става въпрос за 
обучаеми от военнообразователната 

система, която по принцип е по-за-
творена и консервативна. Това в ни-
какъв случай не означава, че следва да 
се пренебрегва необходимостта от 
промяна на образователните струк-
тури, учебните планове и програми, 
както и методиката на обучение.

Настоящето изследване освен че 
показа известни различия в двете  
учебни среди, които предизвикват 
редица въпроси и настоятелно очак-
ват отговори, демонстрира възмож-
ностите на инструментариума да 
разграничава организационните сре-
ди, да извлича спецификата в перцеп-
циите на индивидите, повлияни от 
различията в културния фактор и 
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особеностите на организационната 
структура. Освен това то откри-
ва нови направления за интердисци-
плинарни изследвания на същността 

1 Holahan, C., R. Moos. Life stress and men-
tal health: Advances in conceptualizing stress re-
sistence. In: Avison, W.,  I. Gotlib (Eds). Stress 
and Mental Health: Contemporary Issues and 
Perspectives for the Future, New York: Plenum, 
1994, pp. 213 – 238.

2 Saegert & Winkel, 1990.
3 Barker, R. Prospecting psychology: Os-

kaloosa revisited. In: Stokolols, D., I. Altman 
(Eds.). Handbook of Environmental Psychol-
ogy, John Wiley Sons, 1987, pp. 1413 – 1432. 

4 Winkel, G. Implications of environmental 
context for validity assessment. In: Stokols, D., 
I. ltman (Eds.) Handbook of Environmental 

Psychology, A Wiley-Interscience Publication, 
John Wiley & Sons, 1987, pp. 71 – 98.

5 Magnuson, D. Personality research-chal-
lenges for the future. In: European Journal of 
Personality, 4, 1990, pp. 1 – 17; Magnuson, D. 
Wanted: A psychology of situations. In: Mag-
nuson, D. (Ed.) Toward a Psychology of Situa-
tions: An Interactional Perspective. New Jersey: 
Erlbaum, 1981, pp. 9 – 36.

6 Block, J., J. Block. Studying situational di-
mensions: A grand perspective and some limited 
empiricism. In: Magnuson, D. (Ed). Toward a 
psychology of situations: A n interactional perspec-
tive. New Jersey: Erlbaum, 1981, pp. 85 – 102.

и влиянието на организационната 
среда върху поведението на пребива-
ващите в съответната среда инди-
види.
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Проблемът за развитието на 
лидери е сред най-актуални-
те както в науката, така и

в практиката. Той е и един от слабо 
изследваните в българската наука. В 
статията ни от миналия брой по-
сочихме редица субективни и обек-
тивни предизвикателства при раз-
работването му, като се опитахме 
да представим определени гледни 
точки по най-важните от тях, като 
„съществуващото разделение меж-
ду практикуването на развитие на 
лидери и неговите научни основи“1, 
както и наличието на огромен брой 
теории, които сами по себе си изя-
сняват важни аспекти на лидерство-
то, но не позволяват сравнително 
всеобхватно разбиране на феномена.

Разграничение на понятията

При изследване на проблема за 
развитието на лидери се сблъсква-
ме с понятийно разнообразие, което 
понякога обърква. Преди да анализи-
раме проблема, е важно да уточним 
смисъла, в който ще използваме ня-
колко от водещите понятия, и да на-
правим съответните разграничения. 
Става дума за често двусмислената 

СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИДЕРИ

Борислав Игнатов

Borislav Ignatov. CONTEMPORARY APPREHENSION 
ABOUT LEADERSHIP DEVELOPMENT

Abstract: This article scrutinizes basic notions like leader development and leadership 
development, taking into account different perspectives from all kind of sources. It 
combines academic, scientific and practitioner’s points of view. This article presents three 
mainstreams in research of leadership development including best practices researches. 
The focal point of the article is claim that definition of leadership development is highly 
dependent on how leadership is defined itself. At the end of this article several most useful 
definitions of leadership development are proposed. 

Keywords: Leadership development, leader development, research, definition, 
Integrative Approach.

и понякога взаимозаменяема употре-
ба на понятията:

• развитие на лидери/лидерско раз-
витие (leader development) и разви-
тие на лидерството (leadership 
development);

• обучение на лидери и развитие 
на лидери;

• развитие на мениджъри и разви-
тие на лидери.

Дефинирането на лидерството, 
развитието на лидери и развитие-
то на лидерството не е еднознач-
но в специализираната литература. 
„Това, което много организации на-
ричат „развитие на лидерството“, 
е по-коректно да бъде назовано 
„развитие на лидери“. Тази разли-
ка е доста повече от семантична 
разлика“2. Всъщност повечето опи-
сания на развитието на лидерите и 
лидерството се фокусират по-скоро 
върху развитието на индивидуални 
лидери, отколкото върху развитие-
то на организационното лидерство. 
Отчитайки съвременното развитие 
на теориите за лидерството, които 
инкорпорират и перспективата на 
последователите, се очертава тен-
денция на разграничаване на двата 
термина. Лидерското развитие се 
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дефинира като увеличаване на инди-
видуалния капацитет на лидерите, 
или изграждане и усъвършенстване на 
техните компетентности3, „така 
че да бъдат ефективни в лидерските 
роли и процеси“4, докато развитие-
то на лидерството се определя като 
растеж на лидерските способности 
или капацитета на организацията да 
задава посоката на развитие и осигу-
рява посветеността на служители-
те за следването5, разглежда се като 
функция на процесите между хората 
в организацията и включва създава-
нето на социален капитал предимно 
в групата, екипа и на организационно 
ниво.6

В практическата дейност за раз-
витие на лидерството това виждане 
е много добре онагледено в Модела 
на зрялост на развитието на лидер-
ството в организациите на едни от 
водещите консултанти в областта.7 
Те разграничават четири нива:

Ниво първо на практика е изоли-
рано обучение по мениджмънт, включ-
ва достъп до обучително съдържание 
и е от полза за служителя, но няма 
цялостен процес на развитие.

Ниво второ представлява струк-
турирано лидерско обучение, което 
има добре дефинирана програма, ад-
ресирана към ключовите компетен-
ции и развиваща отделния лидер. 

Ниво трето по своята същност е 
фокусирано развитие на лидерството, 
ориентирано към бъдещето, уста-
новяващо организационна култура и 
развиващо организацията.

Ниво четвърто всъщност е стра-
тегическо лидерско развитие, оглавя-
вано от ръководството на организа-
цията и интегрирано с управлението 
на таланта.

Съгласно представения модел нива 
трето и четвърто развиват органи-
зацията, а не само отделния лидер. 

Процесът на развитие на капа-
цитета на индивида, в случая лидер, 
е различен от този на развитие на 
способностите на екипа или органи-
зацията. Всъщност по-голяма част 
от литературата, посветена на раз-
витието на лидерите/лидерството, 
се фокусира върху обучението и раз-

витието на индивида, така че ста-
ва дума за развитие на индивидуални 
способности. Съвсем логично е твър-
дението, че развитието на лидера 
предхожда развитието на лидерство-
то, защото „индивидът трябва пър-
во да има базисни умения, за да бъде 
способен да изгражда ефективни взаи-
моотношения с другите преди социал-
ния капитал, който се съдържа в тези 
отношения, да бъде реализиран“8.

Дей и Халпин обръщат внимание 
на това, че повечето подходи за раз-
витие на лидери се концентрират из-
ключително върху личността (на ли-
дера, бел. авт.) и игнорират социалния 
контекст. Допуска се, че развитието 
на индивидуални лидери ще доведе ав-
томатично до по-добро лидерство, 
което обаче е трудно доказуемо до-
пускане. Според тях такъв подход е 
еквивалентен на това „да учиш няко-
го на комуникационни умения, без да 
отчиташ ролите на другите в кому-
никационния процес. Ако някой говори 
и няма около него хора, които да го 
слушат или да отговорят (или никой 
не разбира езика, на който говори), 
случва ли се комуникация? Повечето 
хора биха отговорили не. Кой получа-
ва посланието? Говорителят може да 
е казал нещо, но това не означава, че 
то е комуникирано. Ако се развиват 
на индивидуално ниво знания, умения 
и способности (т.нар. „човешки капи-
тал“), които са релевантни за лидер-
ство, но не се използват или не се 
смятат за полезни в създаването и 
развиването на взаимоотношения с 
другите (т.нар. „социален капитал“), 
може ли да се каже, че става дума 
за развитие на лидерството? Отно-
во повечето ще кажат не. Как може 
някой да лидерства, без други да го 
следват? Още Фидлър посочва, че ли-
дерството е комплексна интеракция, 
включваща лидер, последователи и 
ситуация. То е функция на взаимоот-
ношенията, които се създават и под-
държат с другите (т.нар. „социален 
капитал“), и междуличностния кон-
текст. Независимо от това разви-
тието на индивидуални лидери е от 
изключителна важност за развитие-
то на лидерството. Без индивидуална 

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, 

А
Н

А
Л

И
ЗИ

, 
П

РО
ГН

О
ЗИ



189

подготовка за изискванията и предиз-
викателството на лидерството, то 
трудно би могло да се случи“9.

Разграничаването на лидерското
развитие от развитието на лидерст-
вото, както и на обучението (training) 
от развитието (development) е про-
блематично в литературата.10 В об-
ластта на образованието и управ-
лението на човешките ресурси обу-
чението обикновено се отнася до 
придобиване или усъвършенстване на 
съвкупност от умения, докато раз-
витието се отнася до промяна на 
начина на осмисляне на нещата.11 На 
„обучението се гледа като тези про-
цедури и процеси, които се използват 
за преподаване на/обучаване на дока-
зани решения на известни проблеми, 
развитието е по-дългосрочно усилие, 
чиято цел е да се увеличи индивидуал-
ната способност за бързо осмисляне 
на средата и ефективно адаптиране 
към нея чрез научаване на ефективно 
решаване на възникващите пробле-
ми“12. 

Друг важен аспект, който е неус-
тановен в литературата, е разграни-
чението между развитие на лидера и 
развитие на мениджъра. Публикации-
те в двете области са паралелни и на-
истина има значително припокриване, 
но има и ключови разлики. Така как-
то лидерството и мениджмънтът 
са различни, макар и взаимносвързани 
концепти, така и тяхното развитие 
има уникални акценти. Развитието 
на мениджъри обикновено се разглеж-
да като организационно и позиционно 
специфично13, включва мениджърско 
образование и обучение.14 Акцентът е 
върху получаване на специфичен тип 
знания, умения и способности, за да 
се подобри изпълнението на задачи-
те в мениджърската роля.15,16 Друга 
характерна черта на развитието на 
мениджъри е „да се прилагат прове-
рени решения на известни проблеми, 
което му придава повече обучаваща 
ориентация.17 

Анализирайки дискусиите за полез-
ността от разграничаване на лидер-
ството и мениджмънта, респектив-
но понятията „развитие на мениджъ-
ри“ и „развитие на лидери“, един от 

изявените практици Синтия Маккъли 
отбелязва двете основни разграниче-
ния, които обикновено се правят в 
практиката:

• мениджмънтът е свързан с под-
държане на стабилността на група-
та или организацията, докато лидер-
ството се отнася до промяната на 
групата или организацията;

• мениджмънтът предполага пове-
че развитие на технически умения за 
управлението на организацията (напри-
мер планиране, осигуряване на ресур-
си, организиране), докато лидерство-
то е повече свързано с отношения-
та в организацията и обществената 
дейност за генериране на колективни 
действия (например генериране на 
визия, мотивиране на хората, форми-
ране и промяна на организационната 
култура).

Анализът на посоченото разбиране 
показва, че това разграничение е на-
правено още от Джон Котър, Конгър 
и Канунго.18 Всъщност по-интересно 
е допълнението, което се прави, че 
това разграничение няма много сил-
но въздействие върху теоретичните 
рамки, използвани, за да се опише ме-
ниджърската работа (лидерството 
се разглежда като аспект от дей-
ността на мениджъра), или тези, из-
ползвани да се представи лидерското 
поведение (включва както насочено 
към задачите, така и към отношени-
ята поведение или поведение, насоче-
но към стабилност, както и поведе-
ние ориентирано към промяна).19 

В литературата, ориентирана към 
практиците, през последните дваде-
сет години преобладава тенденцията 
за замяна на понятието „мениджър“ с 
понятието „лидер“. Това най-вероят-
но е свързано с два основни фактора. 
Първо, в повечето модерни организа-
ции от хората с мениджърски роли 
се очаква да осигуряват лидерство в 
организацията, макар че лидерство 
може да бъде упражнявано също и 
от хора, които не са на мениджърски 
позиции. Когато някой говори за „ли-
дерство в организацията“, обикнове-
но говори за старшия мениджмънт, а 
диадата началник – подчинен обикно-
вено се изследва като взаимодействие 
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лидер – последовател. Второ, думата 
„лидер“ се възприема със значително 
по-позитивна конотация от мени-
джър. В насочената към практиката 
литература развитие на лидери озна-
чава развитие на хора, които са на 
мениджърски позиции или се очаква 
скоро да заемат такива. В научните 
изследвания на лидерското развитие 
изследваните лица са преобладаващо 
на мениджърски позиции.20 

На основата на направените раз-
граничения приемаме, че най-общо 
развитието на лидери се дефинира 
като разширяване на личностния ка-
пацитет за по-голяма ефективност 
във формалните и неформалните ли-
дерски роли и процеси – тези роли и 
процеси, които съдействат за зада-
ване на посоката на организацията, 
привличане на хората към следване 
и поддържане на посветеността и 
включеността на група от хора, кои-
то извършват обща дейност.21

Теоретични рамки
за развитие на лидери

„Развитието на лидери е обект на
изненадващо малко изследвания в об-
ластта на организационното поведе-
ние, индустриалната/организационна-
та психология и свързаните дисципл-
ни“22. Изследвания в областта „като 
че ли съществуват в един сравни-
телно изолиран поток“23. Двама от 
водещите изследователи в област-
та – Дейвид Дей и Стефан Закаро, 
отбелязват като една от причини-
те за това, че „доскоро практиците 
„притежаваха“ областта на разви-
тието на лидери“24, и призовават за 
създаване на наука за развитието на 
лидери. Така се казва и цитираната 
им статия „Към наука за развитие 
на лидери“ (Toward a Science of Leader 
Development), публикувана в един от 
може би най-влиятелните сборници с 
научни изследвания в областта – „Раз-
витие на лидери за трансформиране 
на организациите“. 

И все пак какви теории и теоре-
тични рамки влияят при създаването 
на програми за развитието на лиде-
рите? Това, за което има консенсус в 

литературата, е, че няма споделена 
от повечето изследователи и пра-
ктици теория и/или обща теория за 
развитието на лидери, а само клю-
чови проблеми, които трябва да се 
имат предвид, като:

• необходимост от изследвания и 
теории, които да служат като ръко-
водство за моделите и/или програ-
мите за развитие на лидери;

• отчитане на индивидуалните раз-
личия при развитието на лидери;

• ефективни техники за развитие 
на лидери.25,26

По-голяма част от публикациите 
в областта на развитието на лиде-
ри могат да бъдат групирани в три 
области:27 

Първата група изследвания се фо-
кусира върху индивидуалния лидерски 
път на развитие и обикновено се 
стремят да отговорят на въпроси 
като: Какво отключва ученето и 
развитието на индивидуалния лидер?, 
Какво той научава, ставайки по- 
ефективен лидер? Има три основни 
типа изследвания на това как лидери-
те развиват способности, необходи-
ми им за ефективно лидерство:

• изследвания, в които лидерите 
описват предишния си развиващ 
опит през кариерата;

• изследвания, разглеждащи разви-
тието в контекста на настоящата 
лидерска позиция;

• изследвания как преходът към 
нова работа или работна роля влияе 
върху развитието.

Втората група изследвания е насо-
чена към представяне на интервенци-
ите за развитие на лидери и тяхното 
въздействие. Всеки основен метод за 
развитие на лидери има собствена ли-
тература. Най-често използваните ме-
тоди, срещани в литературните източ-
ници, са програми за развитие (deve-
lopment programs), обратна връзка 
от различни източници (multisource 
feedback), коучинг (executive coaching), 
центрове за оценка на развитието 
(developmental assessment centers), уче-
не чрез действие (action learning) и 
менторство (mentoring).

Третата група изследвания обхва-
ща организационните практики, кои-
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то стимулират и подкрепят лидер-
ското развитие. Известни като „до-
бри практики“ или „бенчмарк изслед-
вания“, те не използват типичните 
научни методи на изследване от со-
циалните науки, но са важен източ-
ник на знание за практиците. Ста-
ва дума за систематично проучване 
на знанията, перспективите и мне-
нията на хора, които са най-опит-
ни в областта на развитието на 
лидери – специалистите по управле-
ние на човешките ресурси и самите 
лидери. Основният изследователски 
въпрос е какво организацията прави, 
за да генерира и подкрепи развитие-
то на лидерите. В този контекст 
като едно от най-сериозните изслед-
вания може да бъде посочено това 
на Bersin&Associates. Те ранжират 
шестте най-добри практики по ко-
релационна свързаност с успеха на 
програмите за развитие на лидер-
ството: 

1. Поддържане на силна ангажира-
ност на изпълнителско ниво.

2. Съгласуване на лидерската стра-
тегия с бизнес стратегията.

3. Дефиниране на специфични ли-
дерски компетенции.

4. Обхваща всички нива на управ-
ление.

5. Интегрирано е с управлението 
на таланта.

6. Налице са насочени решения и 
измерване на ефекта върху бизнес ре-
зултатите.28

Ранжировката на шесте добри прак-
тики за развитие на лидерството с 
максимален организационен ефект по-
казва, че ангажираността на обекта 
на въздействие е най-важният фак-
тор.

МакКъли посочва още един аспект 
от лидерското развитие, който спо-
ред нея е получил „теоретично внима-
ние, но малко изследователско внима-
ние: Какво се развива при развитието 
на лидери?“. Въпросът е толкова ва-
жен, че ни се струва доста стран-
но твърдението на Дей и Халпин, че 
„независимо от обемистата литера-
тура, посветена на лидерството, от-
носително малко се знае какво точно 
се развива при развитието на лидери-

те“29. Джули Джонсон и Рон Качиопе30 
посочват, че един от възможните на-
чини да отговорим на този въпрос, е 
свързан с това как се дефинира лидер-
ството. 

Когато лидерството се дефинира 
като „какво хората правят“, техни-
те умения и способности, това, кое-
то се развива, е свързано с правене-
то, с дейността. 

Ако разбирането за лидерството 
е насочено към „какво хората знаят“, 
тяхното ниво на експертиза, тогава 
се развива „знаенето“. Знанието в 
този смисъл може да бъде експертиза 
в дадена област (например наука, мар-
кетинг) или по-общи знания за органи-
зациите, индустрията или динамика-
та на човешките взаимоотношения. 

Ако лидерството се дефинира чрез 
„начините на съществуване“ (ways of 
being), съвкупността от мисловни 
модели, емоции и поведение, тогава 
акцентът ще бъде върху това „какъв 
да бъде“ (becoming).

Друг начин за разбиране мотиви-
те на програмите за развитие на ли-
дери са организационните резултати, 
които се очакват от лидерството: 
посока, посветеност и включеност; 
способност за решаване на комплекс-
ни проблеми; управление на промяна-
та, или организационна стратегия. 
Тези два подхода – дефинирането на 
лидерството или очаквания резул-
тат, стоят в основата на повечето 
подходи за развитие на лидерство-
то.31 

Според Синтия МакКъли най-чес-
тата концептуализация е, че лидер-
ското развитие е всъщност развитие 
на лидерските умения и способности, 
които често се определят като ли-
дерски компетентности, и много ор-
ганизации акцентират върху компе-
тентностен модел, който изброява и 
описва тяхната оценка за необходими-
те способности за ефективно лидер-
ство в организацията. Съществуват 
обаче и други подходи, като промяна 
в лидерската гледна точка за света 
и смислови структури в лидерската 
мрежа от взаимоотношения, в лидер-
ското ниво на експертиза, както и в 
лидерската идентичност“32. 
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Ломбардо и Айхингер33 описват 67 
стандартизирани компетентности, 
а бързо развиващата се компания 
Success Factors използва библиотека 
от 51 стандартизирани компетент-
ности. Когато се прилага рамката на 
лидерските компетентности, научна 
основа за разбиране процеса на разви-
тие на лидери са теориите за учене-
то на възрастни и за поведенческата 
промяна. Използват се инструменти 
като целеполагане, учене чрез опит 
(преживяване), обратна връзка.

Друга концептуализация на лидер-
ското развитие е свързана с тран-
сформиращата промяна, или промя-
ната в гледните точки за света и 
смисловите структури. Според Дей 
и Халпин34 фокусът е върху разви-
тие на лидери с по-комплексен модел 
на мислене и действане. Когато се 
използва рамката на трансформи-
ращата промяна, научна основа за 
разбиране на процеса на развитие на 
лидери са теориите за развитието 
на възрастни и за трансформацията.

Друго направление е свързано с 
развитието на лидерската експерти-
за. Лорд и Хол35 предлагат теория за 
лидерското развитие, която се ос-
новава на когнитивната наука. От 
тази гледна точка развитието на ли-
дерски умения се случва в продължи-
телен период от време, започвайки с 
целенасочени опити да се използват 
множество слабо свързани умения по 
начин, който съответства на импли-
цитните теории на лидера за лидер-
ство, като уменията му започват да 
стават контекстуализирани, проце-
дурализирани и насочвани от ценно-
стите на лидера. Очакваният резул-
тат е експерт с уникален начин на 
лидерстване. Експертите не знаят 
повече от неекспертите, тяхното 
знание обаче е организирано различно, 
те развиват познавателни структу-
ри, които им дават възможност по-
добре да използват знанието си. От 
такава перспектива разнообразният 
опит през жизнения път е крити-
чен за лидерското развитие, защото 
това е единственият начин хората 
да се сблъскат с много аспекти в об-
ластта на лидерството, необходими 

за ефективно лидерство в комплексни 
организации. Тези преживявания сти-
мулират развитието на когнитивни 
структури, за да се справят с ком-
плексността. 

През последните години се увели-
чават публикациите в областта на 
използването на концепцията за себе 
си (Аз-образа), или идентичността 
като централен аспект за лидерско-
то развитие. Развитието на лидер-
ската идентичност (как човек мисли 
за себе си като лидер) е критично за 
лидерското развитие. На развитието 
на идентичността на лидера се гледа 
като разширяване на индивидуалната 
идентичност (лидерската идентич-
ност, основана на неговите черти) 
през относителната идентичност 
(лидерската идентичност, основана 
на отношенията с последователи-
те) към колективната идентичност 
(основана на воденето на колектив). 
Акцентира се върху ролята на иден-
тичността в лидерството, като се 
приема, че главният аспект на лидер-
ското развитие е повишеното себе-
познаване и способността да се на-
блюдаваш точно и обективно.

Лидерското развитие е увелича-
ване на индивидуалния капацитет на 
лидерите така, че да бъдат ефектив-
ни в лидерските роли и процеси, до-
като развитието на лидерството се 
определя като растеж на лидерските 
способности или капацитета на ор-
ганизацията да задава посоката на 
развитие и осигурява посветеност-
та на служителите за следването 
ù. Развитието на лидера предхожда 
развитието на лидерството, защо-
то потенциалният лидер трябва 
първо да има базисни умения да е в 
състояние да изгражда и развива ли-
дерството в организацията. От дру-
га страна, развитието на мениджъри 
е насочено към прилагане на прове-
рени решения на известни проблеми, 
което му придава повече обучаваща 
ориентация, докато развитието на 
лидери е свързано с изграждане на 
компетентност за решаване на нови 
проблеми в непредвидими ситуации 
чрез привличане на другите за пости-
гане на качествени промени. 
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Все още не е създадена споделена от
повечето изследователи и практици 
теория и/или обща теория за разви-
тието на лидери, а се изследват само 
ключови проблеми, които трябва да 
бъдат решени. Отговорът на въпро-
са какво се развива при развитието 
на лидери, е свързан с това как се
дефинира лидерството. И все пак най-

честата концептуализация на лидер-
ското развитие е развитие на лидер-
ските компетентности, макар че съ-
ществуват и други подходи, като про-
мяна в лидерската гледна точка за све-
та и смислови структури, изграждане 
на лидерската мрежа от взаимоотно-
шения, лидерското ниво на експерти-
за, лидерската идентичност и др.
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Промените в информационната 
среда през последните две де-
сетилетия динамично размес-

тват и пластовете в обществения 
живот. Нарастването на количество-
то и скоростта на разпространение 
на информация в световен мащаб, за-
силващото се въздействие на новите 
дигитални технологии върху общест-
веното мнение, растящата конку-
ренция за достигане и влияние върху 
целевите публики са фактори, които 
предизвикват сериозни обществени 
трансформации. Под въздействие на 
тези фактори промените в знанията, 
ценностите и поведението на публи-
ките настъпват по-бързо и граждан-
ската активност по отношение на 
различни обществени проблеми на-
раства. Според Риджестър и Ларкин 
„днес публиките са много по-склонни 
да изразяват мнение по въпросите, 
които ги засягат“1. Погледнато в по-
широк контекст, те все по-често ре-

АКТИВИСТКИТЕ МРЕЖИ:
ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ В НОВАТА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА 
(РОЛЯТА НА ИНТEРНЕТ В ПРОТЕСТИТЕ

СРЕЩУ ВОЙНАТА В ИРАК)
Анна Вълканова

Anna Valkanova. ACTIVISM NETWORKS: CITIZEN ACTIVISM
IN NEW INFORMATION ERA (THE ROLE OF INTERNET 
IN THE PROCESS OF ANTI-WAR CAMPAIGN AGAINST 

THE WAR IN IRAQ)

Abstract: This article studies the establishment of activism networks as an instrument 
for citizen engagement and for setting the public agenda. The focus of the research is 
set upon the new information and communication technologies and especially upon the 
influence of Internet on building and managing activist networks. In this context the 
article outlines the role of Internet in the organization of one of the most significant 
activism manifestations in the beginning of the new century, namely the anti-war activist 
campaign against the war in Iraq in 2003. 

Key words: citizen activism, activism networks, anti-war activist campaign, war in Iraq.

агират и спрямо въпроси, към които 
се чувстват съпричастни, въпреки че 
не ги засягат пряко. Активните граж-
дани ценят и упражняват своя личен 
избор и като цяло са склонни да да-
ват отговор на всяка обществена по-
литика чрез конкретни действия. 

Активизмът може да се дефинира 
като действия, насочени към насърча-
ване, възпрепятстване или управление 
на социална, политическа и икономи-
ческа промяна или промяна, свързана 
с отношението към околната среда. 
Терминът означава мирни форми на 
протест, които включват изпращане 
на писма до медиите или политици-
те, политически кампании или иконо-
мически активизъм (бойкотиране или 
подкрепа за определени бизнеси), про-
тестни шествия, улични демонстра-
ции, стачки, окупации и др. 

Активистките групи, наричани 
още групи за натиск или групи за за-
стъпничество, са групи или организа-
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ции, чиято цел е да повлияят върху 
управлението, без да участват пря-
ко в него. Някои от тях са водени 
от дългосрочни социални цели, други 
се създават и функционират в отго-
вор на внезапно възникващи въпроси 
или проблеми. Основната им цел е да 
защитават или промотират опреде-
лена кауза. За разлика от „неправи-
телствените проекти с оперативен 
характер, които работят директно 
в подкрепа на дадена общност (етни-
ческа, професионална, потребителска, 
на служителите и др.), активистките 
групи обикновено се опитват да пови-
шат осведомеността относно опре-
делена кауза и да изградят позитивни 
нагласи спрямо нея чрез застъпничес-
тво, работа с медиите и организира-
не на специални активистки събития 
или кампании“2. Организирането на 
кампании цели да постигне промяна, 
насърчавана индиректно чрез влияние 
върху политическата система. Тази 
дейност е насочена към това да се 
информират и мотивират широк кръг 
поддръжници, с които да се планират 
и проведат демонстрации и събития, 
така че да се привлече вниманието на 
медиите, да се спечели обществената 
подкрепа и в крайна сметка да се по-
стигне търсената промяна. 

На практика активистите и мал-
ките социални общности, които не 
са съгласни с налаганите „режими на 
истина“3, както и с „властовите дис-
курси, насочени към затвърждаване 
на хегемонията на корпорации и пра-
вителства“4, както ги нарича Стефан 
Марков, днес могат относително лес-
но, доста евтино и невероятно бързо 
да се превърнат в активистки групи, 
при това натискът от тяхна страна 
може да стане толкова мощен, че да 
компрометира цялата комуникацион-
на стратегия на всяка организация и 
да доведе до промяна на нейните по-
литики. Примери в това отношение 
съвсем не липсват – големи корпора-
ции, като Nestle, Merck и др., следят 
дейността на активистките групи 
и своевременно отчитат натиска, 
които идва от тях.5 Нещо повече, 
благодарение на новите технологии 
активистките групи стават много 

по-мощни и добре организирани в мре-
жови структури. Бързото развитие 
на интернет комуникациите им оси-
гурява достатъчно средства за връз-
ка, разпространяване на послания, де-
монстриране на позиции и формиране 
на коалиции, които често действат и 
през границите на държавите.

Гражданският активизъм 
и медиите

Ефективността на действията на 
активистките групи зависи от редица 
фактори, сред които водещи са спо-
собността им да се фокусират върху 
един основен въпрос (а не да разсей-
ват своите усилия) и умението им да 
формират широки коалиции и да ула-
вят вниманието на медиите. Медии-
те реализират две функции в процеса 
на развитие на проблемите. От една 
страна, те разпространяват инфор-
мация за същността на проблемите 
и за това как се развиват събитията 
около тях, а от друга, осигуряват ин-
формация как публиките се отнасят 
към проблемите. Първото условие за 
привличане на медийното внимание е 
наличието на определен обществен 
интерес в зависимост от това кол-
ко хора могат да бъдат засегнати 
от проблема. Колкото по-широк е 
общественият интерес, толкова по-
голямо е и медийното внимание. От 
друга страна, формирането на широ-
ки граждански коалиции и демонстри-
рането на активност във връзка със 
съответния проблем, като израз на 
широка обществена ангажираност, 
несъмнено покачват интереса на ме-
диите и ангажират вниманието им.

Повишено медийно внимание може 
да се очаква тогава, когато вследствие 
на това, че очакванията на целевите 
публики не са удовлетворени продъл-
жително време, те активно започват 
да се противопоставят. И Груниг6, и 
Хийт7 споделят тезата, „че колко-
то по-голям изглежда конфликтът в 
отношенията между активистите и 
организацията, толкова по-голямо ме-
дийно отразяване може да се очаква“. 
Медиите са особено активни в по-
следните две фази от развитието на 
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проблема – фазата на поляризацията 
и фазата на идентификацията. „Кога-
то организациите, които са обект на 
натиск от страна на активистките 
групи, пропуснат първите две фази – 
на дефинирането и легитимирането 
на проблемните въпроси, без да пред-
приемат програми за публични кому-
никации, те обикновено се оказват в 
ситуация, в която трябва да разгър-
нат програми за кризисна комуникация 
особено ако се стигне до поляризация 
по определен въпрос“8, твърдят Гру-
ниг и Репер. Тогава възможностите 
на организациите, обект на натиск, 
са много по-ограничени по отношение 
на това да повлияят на медиите и 
преимуществото е на страната на 
групите за натиск.

Карлбърг също потвърждава те-
зата, че „заради значимостта на 
фактора конфликтност като носещ 
новинарска стойност медиите са 
склонни да отразяват въпроси, по 
които позициите в обществото са 
силно разделени“9. В същото време 
въвличането на медиите в този про-
цес още повече интензифицира про-
тивопоставянето. Като привличат 
медийното внимание, активистите 
печелят освен публичност за своите 
позиции и доверие, а също и ресур-
си, което е от голямо значение за 
постигането на по-висока степен 
на мобилизация и ефективност на 
действията им. Активистките гру-
пи разчитат на това да привлекат 
вниманието, за да спечелят сподвиж-
ници. Според Хребнър и Скот, „кога-
то проблемът придобие статус сред 
по-широк кръг публики, те печелят 
внимание, членове и ресурси“10. Това 
несъмнено ги приближава до пости-
гане на крайната им цел. Така оси-
гуряването на медийна публичност 
работи не само за създаването на ос-
ведоменост за съответния проблем, 
но и за постигането на промяната, 
която активистките групи търсят.

Активистките мрежи и новите 
технологични възможности

С помощта на новите техноло-
гии, в частност с улеснения достъп 

до различни публики чрез интернет, 
активистките групи получават нов 
инструмент за въздействие, при 
това във всеки етап от развитие-
то на проблема. Интерактивният 
интернет, мобилните технологии и 
социалните медии (блогове, социални 
мрежи, подкастове и др.) изграждат 
нова комуникационна среда, относи-
телно свободна от регулации, инсти-
туционални норми и цензура. Мрежа-
та е мястото, където бързо става 
възможно свързването около общи 
каузи. 

През 1997 г. Мануел Кастелс от-
белязва, че хората се съпротивляват 
на процесите на индивидуализация и 
социална атомизация, като се обеди-
няват в общностни организации.11 С 
течение на времето се поражда чув-
ство за принадлежност и се изграж-
да общностна идентичност. Новите 
технологии позволяват значително 
по-бързо да се случат тези общност-
ни организации и те да прераснат в 
активистки групи по определени проб-
леми. В интернет активистките гру-
пи се развиват на мрежов принцип и 
често се трансформират в трансна-
ционални активистки мрежи. Мрежи-
те, както Уолтър Пауъл ги определя, 
се характеризират с това, че са „по-
леки“ от йерархичните структури и 
са особено подходящи в случаите, ко-
гато има необходимост от ефектив-
на и надеждна информация“12. 

Активистките групи, поставени в 
транснационален контекст, имат за 
цел промотиране на каузи, идеи или 
норми, свързани с промяна в полити-
ките, подкрепяни от индивиди, които 
невинаги са пряко засегнати от тях, 
т.е. кръгът на заинтересовани лица 
от определен проблем се разширява 
в глобален план. Активистките мре-
жи се формират около задвижвани 
от ценностни ориентации проблеми, 
като спазване на човешките права, 
пацифизъм, опазване на околната сре-
да, женско и детско здравеопазване и 
др. Независимо на какво са посвете-
ни, активистките мрежи имат някои 
общи характеристики: „в центъра на 
тяхното съществуване стоят цен-
ности или принципни идеи, те са ос-
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новани на вярването, че индивидите 
могат да предизвикат промяна, те 
използват креативно информацията, 
която имат, и прилагат добре раз-
работени стратегии за своите кон-
кретни кампании“13.

В социалната мрежа протичат 
процеси на координация и организация 
на гражданска мобилизация. С тяхна 
помощ се раждат идеите за специ-
алните събития (протестни демон-
страции, улични театрални предста-
вления на недоволството и др.) и се 
подпомага провеждането им. Кому-
никацията в социалните мрежи прави 
възможно също популяризирането на 
тези прояви и заедно с традиционни-
те медии се явява средство за пуб-
личното им отразяване, така че да 
станат част от публичния дневен 
ред. Намерили своята изява, тези об-
ществени нагласи се превръщат във 
фактор, формиращ определени очак-
вания към действията на съответ-
ните организации и/или институции.

Последните изследвания показ-
ват, че „активистки групи с различна 
политическа и идеологическа ориен-
тация от САЩ активно използват 
социалните медии, за да си взаимо-
действат с гражданите всеки ден“14. 
В проучването си от 2014 г. Обар 
анкетира 53 групи, които използват 
различни социални медии, за да пос-
тигнат организационни и политиче-
ски цели.15 Според него Facebook е 
посочен от всички, с изключение на 
една група, като средство за връзка 
с гражданите. Twitter също е с висо-
ка популярност, тъй като се оказ-
ва, че само две от анкетираните 
групи не го използват. Други соци-
ални медии, използвани от групите, 
са YouTube, Linkedin, уикита, Flickr, 
Diigo, Tumblr, Foursquare, Identi.ca, 
Picasa и Vimeo. Може да се направи 
заключението, че въпреки изразено-
то от някои групи съмнение относ-
но способността на социалните ме-
дии да преодолеят слабите връзки и 
пропастта между поколенията, пре-
обладаващото мнозинство от тях 
разглеждат социалните медии като 
съществен фактор в работата на 
активистките групи и подчертават 

значението им за демократизиране 
на общуването. 

Активистката кампания 
срещу войната в Ирак 
в контекста на новата
информационна среда

Въоръжените конфликти естест-
вено са съпътствани и от информа-
ционно противоборство, чиято цел е 
да се контролира информацията от 
и за военния конфликт от военните 
и правителствата и в същото време 
отношенията с медиите да се упра-
вляват така, че да се създаде впе-
чатлението, че публиката е инфор-
мирана. Повишаващата се динамика 
на информационната среда – с увели-
чаващ се брой участници и нараст-
ваща активност от тяхна страна, 
обаче затруднява контрола. Тази ин-
формационна среда предполага, че 
публиките могат да имат много по-
вече информация за войните въпреки 
разстоянието, което обективно ги 
разделя. Ето защо и символичният 
сблъсък на перспективите, целящи да 
ни създадат едни или други убеждения 
относно войните, се интензифицира. 

Антивоенните активистки дви-
жения играят ключова роля в този 
процес и адекватно използват нови-
те технологии, за да се организират 
в мрежи, да популяризират своята 
кауза и да привлекат общественост-
та на своя страна. Хауърд Рейнголд, 
известен със своите новаторски тру-
дове за виртуалните общности, на-
рича тези самоорганизиращи се (без 
водачи) групи, които действат заед-
но, призовани за много кратък срок 
по електронен път (чрез интернет, 
мигновени съобщения или мобилните 
телефони), умни тълпи.16 „Всеки път, 
когато нови комуникационни техно-
логии стават достъпни за групи, кои-
то могат да действат колективно, 
казва Рейнголд, нови видове инсти-
туции се появяват.“17 Резултатът 
от бързото развитие на интернет 
комуникациите, в частност и на со-
циалните мрежи, е преминаването 
от йерархични организации към амор-
фни самоорганизиращи се мрежи, кои-
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то постоянно променят формата и 
тактиките си. Това може да се на-
блюдава много ясно и при антивоен-
ното движение.

Антивоенните активисти са ак-
тивни потребители на новите инфор-
мационни и комуникационни техноло-
гии. Те ги използват в две посоки – в 
символичната битка с провоенните 
среди и за да ги интегрират в органи-
зирането на антивоенното движение 
и своите кампании. Нови форми на 
политическо изразяване се появяват, 
където участниците се организират 
по начин, позволяващ коалиции между 
различни хора, без да е необходимо да 
се споразумяват около политическа 
програма, т.е. те успяват да форми-
рат обединение около лозунга „Eдно 
не, много да“. Това прави възможно 
и обединяването на много и различни 
групи около антивоенната кауза. 

До голяма степен това са пред-
поставките, които правят възможно 
реализирането на най-масовите коор-
динирани протести срещу войната 
в Ирак през 2003 г. Недоволство на 
този ден изразяват на много места 
по света – улични акции се провеж-
дат в повече от 400 града и 60 стра-
ни. Само в Лондон демонстрират над 
един милион души. Така са надминати 
всички протести до този момент в 
историята на Великобритания. Раз-
мерът на протестите смайва нови-
нарските медии, а дори и самите им 
организатори. Медийните репортажи 
показват, че демонстриращите пред-
ставляват широк разрез на британ-
ското обществото по отношение на 
възраст, раса и социален произход. Го-
лям брой демонстранти се събират в 
Испания и Италия. Значими мирни де-
монстрации се провеждат и в повече 
от 50 американски града, включител-
но над 350 000 души се събират в Ню 
Йорк и 200 000 – в Сан Франциско. 
New York Times описва този протест 
като „две суперсили“, застанали една 
срещу друга – САЩ и „световното 
обществено мнение“, представлявано 
от демонстрантите.

Интернет е „най-великият ин-
струмент, достъпен за обикнове-
ните граждани, измислян въобще 

някога“18, казва Майкъл Корнфилд в 
своя коментар за събитията от 15 
февруари 2003 г. Идеята за 15 февру-
ари като Ден на действие се появя-
ва само три месеца преди това на 
Европейския социален форум. Тя се 
разпространява по целия свят чрез 
интернет и получава силна подкрепа 
от Световния социален форум в края 
на януари в Порто Алегре, Бразилия. 
Както организаторите на протести-
те, така и медийните коментатори 
отбелязват, че мирният протест 
от 15 февруари и действията, дове-
ли до него, са много по-мащабни и 
по-всеобхватни от демонстрациите 
срещу войната във Виетнам през 60-
те години. И докато антивоенната 
вълна тогава нараства постепенно, 
последните антивоенни протести 
възникват почти мигновено. 

Антивоенните активисти са в 
основата на това символно проти-
вопоставяне и те използват интер-
нет и като информационна среда, и 
като организационен ресурс. Изслед-
ванията показват, че организациите 
им са сравнително бедни (офисите 
им, когато ги има, са скромни и мал-
ки, техните добре квалифицирани и 
способни служители работят срещу 
символично заплащане), но „всички 
те имат достъп до информационни-
те и комуникационните технологии 
и активно ги използват, показват 
задълбочените проучвания на акти-
вистките групи“19. Това предопределя 
водещата роля на новите информа-
ционни технологии при формирането 
на активистките мрежи и тяхното 
функциониране.

Интернет като 
информационна среда

Налице е появата на алтернатив-
на информационна среда сред анти-
военното движение, която се форми-
ра от уебсайтовете на активистки 
организации, дневния информационен 
бюлетин на Information Clearing House 
и имейл бюлетините на Stop the War 
Coalition. Всичко това стига до ресур-
си като Indimedia, ZNet, AntiWar.com 
и Counterpunch, както и до по-нови-
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те социални мрежи, като YouTube и 
Facebook. Те позволяват лесно съпос-
тавяне и разпространяване на инфор-
мация, която поражда антивоенните 
настроения, поставя под съмнение 
данните, предоставяни от правител-
ствата и военните, и засилва значе-
нието на активистките контрате-
зи. Новите медии позволяват да се 
натрупа информация от всяка точка 
на света, независимо от разстояние-
то, да се сглоби по начин, по който 
активистите желаят, и бързо да се 
разпространи. Това осигурява лесно-
достъпни източници на алтернатив-
на информация за поддръжниците и 
симпатизантите им.

Антивоенните активисти не се 
ограничават само до алтернативни 
сайтове и мрежи, а разчитат и на 
установените традиционни медии, в 
голяма степен трансформирани под 
влияние на дигиталните технологии. 
Те следят организации като BBC 
News и вестници в електронен фор-
мат и когато намерят подкрепяща 
тезите им информация, я адаптират 
за алтернативни информационни мре-
жи на антивоенното движение. Ос-
вен това по веригата на разпростра-
няване на информацията онлайн от 
страна на големите утвърдени ме-
дии също има възможност да се на-
мери място за антивоенни послания, 
което позволява на активистите да 
прокарат своите възгледи. Въпреки 
че противоречи на същността на 
т.нар. „мейнстрийм медии“, анти-
военни послания често се срещат 
на сайтовете на Independent и Daily 
Mirror, а също и на интернет стра-
ници, хоствани от BBC, Guardian и 
Times, тъй като благодарение на ин-
терактивността на тези страници 
читателите могат да коментират 
новините и репортажите. Сайтът 
на лондонския Guardian-Observer е до-
бър пример за това. Всяка публикация 
в него, свързана с глобализацията, 
околната среда, корпоративната со-
циална отговорност, антивоенното 
движение и други актуални въпроси, 
провокира онлайн дискусия и предста-
вя възможност за дебати между спе-
циалисти по различни теми. Същият 

резултат се получава и след публику-
ването на неговия Специален доклад 
за антивоенното движение, който 
освен обобщената информация пре-
доставя и интернет адресите на над 
100 уебсайта по целия свят, участ-
ващи в насърчаването на мира. Този 
тип двупосочна симетрична комуни-
кация е много по-достъпен в Европа 
и по-малко разпространен в Северна 
Америка, но дори и в Съединените 
щати има широк спектър от алтер-
нативна информация и обсъждане в 
интернет. Това прави хората много 
по-малко зависими от традиционни-
те средства за масова информация, 
които често пресяват спорните 
гледни точки и нежеланата информа-
ция, особено по време на война, как-
то това става в края на 2002 г. и 
началото на 2003 г., когато няколко 
телевизионни мрежи, включително 
MTV, не приемат за излъчване пред-
ложените им от антивоенни акти-
вистки групи рекламни послания. 

Като цяло обаче опитите да се 
заглуши обществения дебат, като 
не се допуска неговото експониране 
в масовите медии, се оказват не-
ефективни. Колкото повече хората 
се чувстват изключени от масови-
те медии, толкова по-вероятно е да 
създадат нови пътища за формира-
не на публичния дискурс и изразяване 
на своето несъгласие. Световната 
мрежа е тяхното най-достъпно и 
гъвкаво средство, чийто потенциал 
тепърва започва да се оценява. Със 
задълбочаването на тази тенденция 
виртуалните домейни на интернет 
ще се превръщат в още по-мощно 
средство за изразяване на реалните 
противоречия и в инструмент за со-
циална промяна.

Интернет като организационен
ресурс

Другата функция на глобалната 
мрежа е осигуряване на комуника-
ционен канал за непрекъснатия по-
ток от данни и инструкции, които 
стигат до активистките групи чрез 
офисите на Stop the War Coalition. Из-
следване на антивоенния активизъм, 
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направено от Гилън, Пикерил и Уеб-
стър през 2008 г., показва, че „анти-
военното движение използва широко 
манифестираните функции на новите 
медии, а не латентната им функцио-
налност“20. Очертава се тенденция 
те да използват информационните и 
комуникационните технологии по ут-
върдените и предсказуеми начини, на-
пример най-активно се ползват имей-
лите, защото са евтини и ефективни 
от гледна точка на организиране на 
събития и изпращане на информа-
ционни бюлетини за абонатите. Из-
искващата повече собствен принос 
употреба на технологиите, каквито 
са интерактивните форми като уве-
личаване обмена на информация меж-
ду активистките групи или допълва-
не съдържанието на Уикипедия, се 
среща по-рядко. Причините за този 
консерватизъм са различни, вариращи 
от липсата на ресурси и умения до 
нежелание да се поддържат виртуал-
ни дискусии, но в основата е загри-
жеността на антивоенни организации 
да мобилизират опозицията офлайн и 
да предизвикат реални действия.

В действителност мрежата на 
антивоенното движение успява да 
направи повече от това да генерира 
улични протести. Поети и писате-
ли организират международни дни на 
протест, в които техните произве-
дения са поставяни и четени в сто-
тици градове по целия свят. Може би 
най-впечатляващата демонстрация 
извън уличните протести е органи-
зираният на 26 февруари „виртуален 
марш към Вашингтон“, иницииран 
от интернет общност, наречена 
moveon.org. Те съобщават, че повече 
от 1 милион души в страната атаку-
ват офисите на служителите във Ва-
шингтон с антивоенни послания чрез 
електронна координация, така че те-
лефонните линии да не се блокират.

В киберпространството антиво-
енното движение надхвърля граници-
те на отделните държави, въпреки 
че все още по-съществените дейст-
вия и организацията се извършват 
на нивото на държавата. Силно впе-
чатление прави транснационалният 
характер на антивоенното движение 

особено когато става дума за достъ-
па до информация. Има достатъчно 
доказателства за международното 
координиране на протестите, най-ве-
че на демонстрациите на 15 февруа-
ри 2003 г. Така че можем да направим 
заключението, че антивоенното дви-
жение представлява добър пример за 
транснационално колективно дейст-
вие. Що се отнся до организацията, 
действията и целите обаче, се зат-
върждава значението на национал-
ното. Концепцията на Сидни Търоу 
за „корените на космополитизма“ 
изглежда релевантна и за антивоен-
ното движение. В основата на тази 
концепция стои тезата, че „транс-
националните протести се провоки-
рат от местни нагласи, свързани със 
загриженост за вътрешните ресурси, 
и се присъединяват към международ-
ни действия посредством същест-
вуващите мрежи сред активистите 
и улеснените комуникационни връз-
ки“21. По този начин протестите се 
стимулират от усещането за глобал-
на солидарност, като в същото вре-
ме са силно детерминирани от на-
ционалните проблеми и приоритети. 

Динамично развиващите се ин-
формационни технологии днес са от 
голямо значение за промените в дей-
ността на активистките групи, в 
частност и на антивоенното движе-
ние, и допринасят съществено за фор-
мирането на активистките мрежи. 
Очертава се тезата, че за повечето 
активистки организации като цяло, а 
и за антивоенните активисти не е 
приоритет да просвещават общест-
веността с помощта на интернет. 
Активистите като потребители на 
новите информационни и комуника-
ционни технологии не ограничават 
своята опозиция до киберниво – бло-
гове, уебсайтове, социални мрежи и 
др. Това, без съмнение, е важно, но ос-
новната им грижа е да решат съот-
ветния проблем, следователно инфор-
мацията се управлява така, че да съ-
действа за мобилизиране на протес-
тиращите с презумпцията, че опози-
цията по улиците е от съществено 
значение за осъществяване на промя-
на в политиките. 
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Сред активистите съществено е 
това, което тежи най-силно, незави-
симо дали е мирен лагер, бдение, или 
демонстрация. Затова антивоенното 
движение използва новите медии най-
вече като инструмент за организира-
не на дейността си, за да стимулира 
и провежда протести, да драматизира 
новините от и за Ирак например и 
да предава информация за следващата 
демонстрация или митинг. Най-актив-
но се използват електронната поща 
и социалните мрежи, които форми-
рат своебразен „електронен гръбнак“ 

на антивоенното движение, свързващ 
активистките групи и ключовите им 
сътрудници. 

Използвани като информационна 
среда, но преди всичко като организа-
ционен ресурс интернет технологии-
те правят възможно реализирането 
на активистки кампании от маща-
ба на кампанията срещу войната в 
Ирак – кампании с глобален обхват, 
организирани и провеждани от акти-
вистки мрежи, формирани от групи 
със своя локална специфика и в също-
то време с глобално влияние. 
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ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА СП. „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“

Общи положения

„Военен журнал“ е едно от първите научни списания в България. В своята 
над 100-годишна история то винаги е било водещо в областта на научните 
изследвания и пример за коректност и откритост за критика, алтернативни 
идеи и иновативни подходи. Водещите принципи за него са обективност, 
безпристрастност и научност към разглеждането на всяка тема.

Главното в дейността на списанието е публикуването на теории, концепции 
и постижения в обучението и образованието в областта на сигурността и 
отбраната, разпространението на знание и на резултатите от научните 
изследвания в тази сфера.

Списанието е издание на Министерството на отбраната. Финансира се 
изцяло от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и е предназначено да 
се използва само за целите на образованието и научните изследвания. То не 
може да бъде използвано за търговски цели или реклама независимо под каква 
форма.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и редакционната колегия се 
придържат към най-високите стандарти на етично поведение във всички 
етапи на публикационния процес.  Крайъгълните камъни на нашата политика 
са – без плагиатство, без нападки и изопачаване на данни, точно цитиране на 
използваните източници и справочна литература, никаква толерантност към 
публикуването на материали, които вече са били публикувани или предложени 
за публикуване в друго списание.

Отговорности на редакционната колегия (борд)

Членовете на редакционната колегия са отговорни за всеки материал, 
който се публикува в списанието. От тях се очаква да:

• приемат или отхвърлят предложените за публикуване статии;
• публикуват материали, които са в помощ на процеса за образование и 

обучение в областта на сигурността и отбраната;
• направят списанието достъпно за обществото и да осигурят 

получаването на обратна информация за публикуваните материали;
• осигурят публикуването само на качествени материали;
• осигурят свобода на изразяване на мненията на авторите;
• поддържат почтеността в академичните среди;
• предотвратяват опитите на бизнес средите да компрометират  

научността;
• бъдат готови да публикуват коригиращи бележки или извинения, когато 

това се налага;
• запазват анонимността на рецензентите и конфиденциалността на 

бележките;
• не допускат конфликт на интереси или плагиатство;
• повишават и насърчават обективността и отговорното поведение в 

процеса на оценяване на материалите.
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Отговорност на авторите на статии

• Авторите трябва да декларират, че предлаганите материали не са 
публикувани, не предстои да бъдат публикувани в друго списание или да 
посочат онези части, които вече са били вече използвани в друга тяхна 
публикация.

• Авторите са отговорни за коректното цитиране и използване на 
литературните източници.

• Авторите са длъжни да пазят данните за предадените за публикуване 
материали и при необходимост да ги предоставят на списанието.

• Авторите са длъжни да не допускат плагиатство в своите статии.
• Авторите трябва да декларират случаите, които могат да бъдат 

разглеждани като конфликт на интереси при публикуването 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 породи съмнение за конфликт на интереси при рецензирането.
• Рецензентите трябва да се уверят, че използваните данни са 

коректни и цитирани правилно, а ако се наложи, да искат потвърждение за 
автентичност.

• Да се осигури анонимност на рецензиите. 

Действия в случай на констатирано неетично поведение

• Случаи на плагиатство, конфликт на интереси, изопачаване на данни 
или всяко друго забелязано неетично поведение могат да бъдат съобщавани 
на редакционната колегия (борд) от всекиго и по всяко време.

• За неетично поведение може да се смята всеки случай, който не е 
в съответствие с общите положения или отговорностите, посочени в 
предишните радели.

• Анонимните сигнали няма да бъдат толерирани и ще остават без 
отговор.

• В случай на необходимост разследването може да бъде инициирано от 
главния редактор на сп. „Военен журнал“ и проведено от Етичната комисия 
на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

• Не се допуска обвинение, преди да има доказателства.
• Ако неетичният автор е от състава на Военната академия, се прилага 

Етичният 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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MILITARY JOURNAL CODE 

OF CONDUCT 

General overview of the journal’s philosophy of existence

“Military Journal“ is one of the first scientific journals in Bulgaria. In its long his-
tory, 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 scien-
tific 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 c annot 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 cita-
tion 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 mem-
bers 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;
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• authors are responsible for keeping their articles free of plagiarism;
•  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 appropri-

ately 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 “Military 
Journal“ any more
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