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ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА 

СИСТЕМА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ
Атанас Николов, Иван Христозов

Atanas Nikolov, Ivan Hristozov. ISSUES AND CHALLENGES 
FOR THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL SYSTEM  

FOR CYBERSECURITY

Abstract: The current state of cybersecurity in Bulgaria is considered. The main problems 
and challenges in establishing a national system for cybersecurity are placed.

Keywords: cybersecurity, national system for cybersecurity

През последните десетилетия 
интернет и по-общо киберпрос-
транството* оказва положи-

телно въздействие върху развитието 
на всички области на живота – 
образование, наука, военно дело, уп-
равление, търговия, социално взаимо-
действие, икономика и др. Тази гло-
бална среда предоставя поле за изява 
и на хора и/или организации с нечисти 
намерения, целящи нерегламентирано 
използване, промяна или унищожаване 
на информация с цел постигане на ня-
каква облага. Този вид престъпност е 
трансгранична и е възможно извърши-
телят на атаката, жертвата, мяс-
тото на спечелване и „изпиране“ на 
парите да са в различни държави. Така 
границите между правосъдие и въ-
трешни работи, от една страна, и на 
външна политика, от друга, изчезват. 
В този смисъл думите на генералния 
секретар на НАТО Андерс Фог Рас-
мусен на срещата на министрите на 

* Киберпространството е комплексна 
сложна среда, резултат от взаимодействи-
ето между хора, софтуер и услуги в интер-
нет с помощта на устройства и мрежи, 
свързани към него, която не съществува в 
някаква физическа форма. – ISO 27032:2012 – 
Information technology – Security techniques – 
Guidelines for cybersecurity.

отбраната от НАТО в Брюксел през 
юни 2011 г., че „кибератака може да 
постави на колене една страна, без 
нито един войник да трябва да преко-
си границата ù, и не е никак преувели-
чено да се заяви, че кибератаките се 
превърнаха в нова форма на постоян-
на война на ниско равнище“, придоби-
ват реалистичен смисъл.

Киберсигурността е процес на про- 
тиводействие на кибератаките по 
опазване на киберпространството. 
Според стандарта ISO/IEC 27032:2012 
тя представлява сигурност на кибер-
пространството или  запазване на 
поверителността, целостта и на-
личността на информацията в него. 
Посегателството върху отделни сис-
теми или цели структури от кибер-
пространството се определя като 
киберпрестъпление, или престъпление 
в киберпространството. С него се  
означава всяко наказателно или дру- 
го престъпление, което е улеснено 
от или включва използването на елек-
тронни комуникации, информационни 
системи,  устройство и/или интер-
нет. Официална дефиниция за кибер-
сигурността в българската норма-
тивна уредба, за съжаление, липсва, 
затова тя е взета от  цитирания 
стандарт.
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Защо е толкова важна  
киберсигурността?

• Според проучване на „Макафи“ 
(McAfee2) загубите за световната ико- 
номика от кибератаки са 400 
млрд. щ.д. годишно.

• Според Световния икономиче-
ски форум има 10,8% вероятност от 
значителен срив на критична инфор-
мационна инфраструктура през след-
ващото десетилетие.3

Това са само някои от фактите, 
които показват, че уязвимостите не 
намаляват, а способностите на хора 
и организации с нечисти намерения се 
увеличават. На практика се прилагат 
все повече мерки, но инцидентите 
стават все по-чести и по-значими.

Състояние на киберсигурността 
в България

Има ли киберсигурност в Бълга-
рия? Кой отговаря за нея и с какво? 

Получаването на частичен поло-
жителен отговор би било успех. За 
съжаление, състоянието на киберси-
гурността в България е отражение 
на състоянието на страната през по-
следните десетилетия. Относно ки-
берсигурността са налице преди всич-
ко отделни действия, които са в от-
говор на събития в Европейския съюз 
(ЕС) или НАТО, а не последователни 
действия, насочени към постигането 
на ясна цел. Като пълноправен член на 
двете организации Република България 
има своите ангажименти към общата 
политика за сигурност и защита, коя-
то включва и действия в областта 
на киберсигурността (Конвенцията 
за престъпления в кибернетичното 
пространство, приета на заседание 
на Комитета на министрите на Съ-
вета на Европа и открита за под-
писване на 23 ноември 2001 г., влязла 
в сила в България на 1 август 2006 г., 
и Меморандума за разбирателство за 
бъдещо сътрудничество в областта 
на киберсигурността между Орга-
на за управление на киберзащитата 
към НАТО – одобрен на заседание на 
българското правителство на 25 май 
2011 г.). 

През 2004 г. Европейският парла-
мент приема Регламент за създаване 
на Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност (European 
Network and Information Security 
Agency – ENISA), съсредоточен вър-
ху засилването на мрежовата и ин-
формационната сигурност в Европа. 
Целта е да се повиши способността 
на ЕС и бизнес общността за ранно 
предупреждение, предпазване и реаги-
ране на проблеми с мрежовата и ин-
формационната сигурност.

Следвайки указанията на ENISA, 
през 2008 г. в България е създаден Нацио-
нален център за действие при инциден-
ти в информационната сигурност към 
Изпълнителна агенция „Електронни 
съобщителни мрежи и информационни 
системи“ (ИА ЕСМИС), наследник на  
Държавната агенция за информацион-
ни технологии и съобщения (ДАИТС) 
към Министерството на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС). Мисията на 
центъра е да подпомага ползватели-
те на услугите му в извършването на 
проактивни дейности за намаляване 
рисковете от инциденти в информа-
ционната сигурност и да асистира при 
разрешаването на такива инциденти, 
в случай че вече са възникнали4.

Българската академия на науки-
те (БАН) е друга институция, коя-
то идентифицира проблема с кибер-
сигурността и създава Национален 
портал за киберсигурност като под-
разделение на Националната лабора-
тория по компютърна вирусология 
към БАН. В частта му „Препоръки/
атаки“ например цялата налична ин-
формация е „относно злонамерените 
атаки: необходими са значителни 
усилия в компютърно и мрежово за-
висими национални структури (вклю-
чително българските) по отношение 
квалификацията на потребителите и 
на системния персонал“5.

През септември 2010 г. в Централ-
ния военен клуб в София се провеж-
да кръгла маса на тема „Състояние и 
проблеми на сигурността в киберпрос-
транството на България“. По време 
на дискусиите е споделено, че в област- 
та на киберсигурността се работи, 
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действия на държавните институции, 
на частния бизнес и научните инсти-
туции, работещи в тази област. На-
правен е изводът, че е необходимо из-
граждането на добро сътрудничество 
и координиране на усилията на всички 
заинтересувани страни в областта на 
киберсигурността6. 

В доклада си на Регионалната кон-
ференция по киберсигурност и кибер-
престъпност за държавите в Юго-
източна Европа през 2011 г. замест-
ник-министърът на отбраната Авгу-
стина Цветкова изнася информация, 
че е създадена и междуведомствена 
работна група по проблемите на ки-
берсигурността, чиято задача е да 
изготви предложение за състав, пра-
вомощия, мисия, функции и задачи на 
Националния орган по кибернетична 
сигурност в България и да подготви 
проект на Решение на Министерския 
съвет (МС) за неговото ситуиране.7 
Председател на групата е секретарят 
на Съвета по сигурността при МС, а 
функциите на Секретариат на меж-
дуведомствената работна група са 
възложени на отдел „Информационна 
сигурност“ в дирекция „Сигурност на 
информацията“ към Министерство-
то на отбраната (МО). В състава 
на групата са включени представите-
ли на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (ДАНС), МО, МТИТС, 
Държавната комисия по сигурността 
на информацията (ДКСИ), Главна ди-
рекция „Борба с организираната прес-
тъпност“ (ГДБОП), ИА ЕСМИС, 
Министерството на правосъдието 
(МПр), Министерството на външни-
те работи (МВнР) и БАН. 

В доклада си от януари 2012 г. 
групата анализира съществуващо-
то състояние на киберсигурността, 
като са направени следните конста-
тации8: 

• липса на правнонормативно регла- 
ментиране на въпросите за киберси-
гурността на критичната комуника-
ционна и информационна инфраструк-
тура, както и липса на национална 
политика и национална стратегия за 
киберсигурност; 

• отговорностите за разработва- 

не и осъществяване на политиката 
за оперативна съвместимост и ин-
формационна сигурност на комуни-
кационните и информационните сис- 
теми (КИС) на държавната адми-
нистрация за некласифицирана ин-
формация са възложени на МТИТС, 
където се намира и правителстве-
ният център за инциденти в инфор-
мационната сигурност. Държавната 
комисия по сигурността на информа-
цията и ДАНС упражняват законо-
вите си правомощия  за защита на 
класифицираната информация.  

Групата предлага да се създаде 
Държавна агенция за киберсигурност, 
която да изпълнява функциите на на-
ционален орган и да подпомага пре-
миера по въпросите на киберсигур-
ността. Тя да изпълнява дейности в 
две направления:

• координация и управление на на-
ционалната система за бързо реаги-
ране при инциденти, свързани с кибер- 
атаки; 

• разработване и осъществяване на 
политиката на страната в областта 
на киберсигурността, като се взаимо-
действа с местната власт, неправи-
телствени организации, академичния 
сектор и международни организации.9

Проектът за създаване на Дър-
жавна агенция за киберсигурност не 
получава одобрение. През май 2013 г. 
със заповед на министър-председа-
теля на служебното правителство е 
създадена междуведомствена работ-
на група за изготвянето на проект 
на стратегия за киберсигурност на 
Република България. За председател 
на работната група е определен ми-
нистърът за развитие на електрон-
ното правителство, а контролът 
по изпълнението на заповедта е въз-
ложен на министъра на отбраната. 
Особеното е, че в състава на гру-
пата не е включен нито един пред-
ставител от Министерството на 
отбраната. В тази т.нар. „междуве-
домствена“ работна група са включе-
ни представители само на ДАНС и 
ИА ЕСМИС към МТИТС. 

След заседание на Министерския 
съвет в Бургас на 30 април 2014 г. ви-
цепремиерът Цветлин Йовчев прави 
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изказване, че „се работи и по изграж-
дането на стратегия за киберсигур-
ност на България“. Той обявява, че 
ще бъде създаден контратерористи- 
чен център у нас като част от 
структурите на ДАНС. Подразбира 
се, че органът, който ще се занима-
ва с изготвянето на стратегията за 
киберсигурността и впоследствие ще 
гарантира сигурността на информа-
ционните системи, ще принадлежи 
към този център.

Логично възниква въпросът, кой 
е отговорен за киберсигурността в 
България. От направения анализ са- 
мо по отношение на участващите 
структури в междуведомствената ра- 
ботна група не става ясно чия е от-
говорността. В междуведомствени-
те работни групи до момента е има-
ло представители на:

• Дирекция „Сигурност на инфор-
мацията“ в Министерството на от-
браната;

• Изпълнителна агенция „Елек-
тронни съобщителни мрежи и инфор-
мационни системи“ към Министер-
ството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията;

• Държавна агенция „Национална 
сигурност“;

• Сектор „Компютърни престъ-
пления, интелектуална собственост 
и хазарт“ към Главна дирекция „Борба 
с организираната престъпност“ към 
Министерството на вътрешните ра-
боти (МВР);

• Държавната комисия по сигур-
ността на информацията;

• Министерството на правосъди-
ето;

• Министерството на външните 
работи;

• Българската академия на науките. 
През май 2015 г. със заповед на ми-

нистър-председателя за пореден път е 
създадена поредната междуведомстве-
на работна група. За неин председател 
е определен Георги Шарков, съветник 
към политическия кабинет на минис-
търа на отбраната. В същата заповед 
той е определен за национален коор-
динатор по киберсигурност. Ролята 
на секретариат на работната група 
е възложена на Дирекция „Сигурност 

на информацията“ в Министерство-
то на отбраната. В работната група 
има представители от:

• Държавната комисия по сигур-
ността на информацията;

• Дирекция „Сигурност на инфор-
мацията“ в Министерството на от-
браната;

• Изпълнителна агенция „Елек-
тронни съобщителни мрежи и инфор-
мационни системи“ към Министер-
ството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията;

• Дирекция „Информационна сигур-
ност“ – ДАНС;

• Главна дирекция „Борба с органи-
зираната престъпност“ към Минис-
терството на вътрешните работи;

• Дирекция „Електронно правосъ-
дие и регистри“ – Министерство на 
правосъдието;

• Дирекция „НАТО и регионална 
сигурност“ – Министерство на външ-
ните работи;

• Държавна агенция „Технически 
операции“;

• Център за изследвания по нацио-
налната сигурност – БАН;

• Комисия за защита на личните 
данни;

• Дирекция „Техническо регулиране 
и електронен подпис“ към Комисията 
за регулиране на съобщенията.

Съгласно заповедта работната 
група следва: 

• да разработи проекта на Нацио-
налната стратегия за киберсигурност 
с визия до 2020 г. – „Киберустойчива 
България 2020“, в срок от три месеца 
от издаването на заповедта (т. 3а 
от заповедта);

• да разработи проект на План за 
изпълнение на стратегията за кибер-
сигурност в срок от шест месеца от 
издаването на заповедта (т. 3б от 
заповедта).

Тук отново възникват въпроси, ка- 
то какво ще бъде сътрудничеството 
между тези държавни структури, как-
ва ще е ролята на Националния цен- 
тър, налице ли е необходимият екс-
пертен състав в областта на кибер-
сигурността. Отговорите на тези 
въпроси скоро ще бъдат известни и се 
надяваме, че стратегията, която ще 



11

П
О

Л
И

ТИ
К

И
, С

ТРА
ТЕ

ГИ
И

, Л
И

Д
Е
РС

ТВО
бъде представена, ще доведе до кибер- 
устойчива България.

Структури и длъжностни лица, 
отговорни за киберсигурността 

в България

национален координатор 
по киберсигурност

Националният координатор по ки-
берсигурност работи в сътрудничест-
во с Министерството на вътреш- 
ните работи, Министерството на 
външните работи, Министерството 
на отбраната, Държавна агенция „На-
ционална сигурност“ и Държавна аген-
ция за информационни технологии и 
съобщения, както и със сродни органи-
зации по света10. Отговаря за осъщест-
вяване на връзките със съответни по-
добни звена или структури в страните 
партньори на България; изготвяне на 
Национална стратегия за киберсигур-
ност; подобряване на информационния 
поток и международното сътрудни-
чество с цел намаляване на рисковете 
от чуждестранни атаки срещу критич-
ната инфраструктура у нас, така и от 
атаки, произхождащи от територията 
на страната, но насочени срещу кибер-
сигурността на други държави; осигу-
ряване експертна помощ на страните 
партньори на България за подобряване 
и промени в законодателството по 
отношение на инкриминирането на 
компютърните престъпления, борбата 
с кибертероризма и други.

съвет за мрежова  
и информационна сигурност  

на информационните системи  
на административните органи

Съветът за мрежова и информа-
ционна сигурност на информационни-
те системи на административните 
органи е създаден като постояннодей-
стващ консултативен орган за коор-
диниране на дейността за постигане 
на мрежова и информационна сигур-
ност на използваните информационни 
системи11. Той работи въз основа на 
правилник, утвърден от председателя 
на ДАИТС (дн. ИА ЕСМИС), като не 

по-малко от веднъж в годината из-
готвя доклад за състоянието на ин-
формационната сигурност. За съжале-
ние, Съветът за мрежова и информа-
ционна сигурност на информационни-
те системи на административните 
органи все още не съществува.

национален център за действие  
при инциденти в информационната 

сигурност

Националният център за действие 
при инциденти в информационната 
сигурност подпомага ползвателите 
на услугите му в извършването на 
проактивни дейности за намаляване 
рисковете от инциденти в информа-
ционната сигурност и трябва да аси-
стира при разрешаването на такива 
инциденти, в случай че вече са възник-
нали. Основните му цели са защита 
на информацията и технологичните 
активи; ограничаване на директното 
влияние на инцидентите в сигурност- 
та върху информационното общес- 
тво; помощ при възстановяване от 
инциденти; оценяване на въздейст-
вието от инциденти в сигурността; 
събиране и разпространение на тех-
ническа информация, свързана с инци-
денти в информационната сигурност, 
както и с уязвимости в сигурността 
на системите и начините за предот- 
вратяването им; провеждане на из-
следвания, свързани с нови техноло-
гии в мрежовата и информационната 
сигурност; провеждане на обучения, 
свързани с информационната сигур-
ност и управлението на инциденти.

отговорни служители по чл. 28,  
ал. 1 от наредбата за общите  

изисквания за оперативна  
съвместимост и информационна  

сигурност

Всяка държавна институция трябва 
да има назначени служители, отговор-
ни за мрежовата и информационната 
сигурност. Съгласно Приложение 2 от 
Наредбата за общите изисквания за 
оперативна съвместимост и информа-
ционна сигурност към Закона за елек-
тронното управление (ЗЕУ) задълже-
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нията им са изключително добре преци-
зирани. В общи линии такъв служител 
отговаря за ръководството на мрежо-
вата и информационната сигурност; 
следи за изпълнението на политиките 
за сигурност, но и участва в тяхното 
изготвяне; извършва анализ на риска; 
има отговорности спрямо обучение-
то на служителите на конкретната 
организация по отношение на кибер-
сигурността; участва в тренировки и 
учения; изготвя различни анализи, от-
чети и доклади; има отговорности по 
разследването на инциденти и др.

Основни проблеми 
и предизвикателства

От направения анализ могат да се 
изведат някои по-основни проблеми 
относно киберсигурността в Бълга-
рия, а именно:

• Провеждане на недостатъчна 
последователна национална политика 
по отношение на киберсигурността.

• Неразбиране сериозността на 
проблема „киберсигурност“ от ръко-
водството на държавата.

• Липса на обща структура, отго-
ворна за киберсигурността на нацио-
нално и вътрешно равнище.

• Вменяване на отговорности на 
едни и същи длъжностни лица за ки-
берзащита, системно и мрежово ад-
министриране, поддръжка, реакция на 
инциденти и наблюдение. 

• Липсва или е нищожно взаимо-
действието между институциите по 
отношение на киберсигурността.

• Избягване на проблема киберси-
гурност от ръководството на дър-
жавата и прехвърляне на отговорно-
стите по разрешаването му на по-
долно йерархично ниво.

Ръководството на държавата е 
изправено пред следните предизвика-
телства:

• Създаване на единна терминоло- 
гия. Понятието „киберсигурност“ има 
различно или подобно значение за раз-
личните заинтересувани страни. Чес-
то тези различия съществуват не са- 
мо между отделни организации, но и 

вътре в организациите. Това създава 
сериозни пречки при изграждането на 
система за киберсигурност и създава  
рискове за информационната сигур-
ност.

• Създаване на единна стандарти-
зационна база. Изискванията, които 
се поставят по отношение на си-
гурността на софтуерни и хардуер-
ни системи, следва да отговарят на 
определени стандарти. Необходимо е 
те да са съобразени с конкретните 
нужди в държавата.

• Създаване на национална програ-
ма за обучение на служители, ангажи-
рани с киберсигурността в държава-
та, и повишаване на информираност-
та на потребителите на информа-
ционни и компютърни технологии.

• Създаване на структура за ки-
берсигурността на национално и вът- 
решно равнище. Тя трябва да е ос-
нова за киберсигурността както на 
държавните и ведомствените ин-
формационни системи и услуги, така 
и на информационния обмен на бъл-
гарските граждани.

• Поемане на инициативата за из-
граждане на национална система за 
киберсигурност от държавното ръко-
водство и отговорността за нейно-
то ефективно управление и функцио-
ниране.

В днешни дни интернет е част от 
ежедневието. Наред с всички ползи, 
които носи (предоставяне на безграни-
чен информационен ресурс на потреби-
телите; бърз, лесен и евтин начин за 
комуникация, безброй информационни 
услуги, място за обмен на идеи и др.), 
той крие и съответните рискове. Ки-
бератаките, като част от тези риско-
ве, в бъдеще ще стават все по-дръзки, 
по-сложни, а може би и по-трудни за 
разследване. Това налага ново мислене, 
на приемане на действителността и 
неотричане на проблемите с киберси-
гурността, поемане на инициативата 
за изграждането на сигурно киберпрос-
транство в България чрез създаването 
на национална система за киберсигур-
ност, която да направи информацион-
ното ни бъдеще по-сигурно.
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11 Naredba za obshtite iziskvania za ope- 
rativna savmestimost i informatsionna sigurnost. 
Sofia, 2008.
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Двадесет и първи век се характе-
ризира с широкото разпростра-
нение на хибридни войни, во- 

дени между гъвкави и усъвършенства-
ни противници, ангажирани в сложни 
и комплексни конфликти и използващи 
различни форми на въоръжена борба. 
По своята същност хибридната вой-
на е нетрадиционна война, в която се 
използва уникална комбинация от за-
плахи за въздействие върху уязвимите 
места на противника. При нейното 
водене съществува определено сли-
ване на традиционни и асиметрични 
действия на бойното поле с планира-
не и синхронизиране на действията 
на стратегическо ниво. Опонентите 
в този тип война могат да бъдат 
както недържавни организации, така 
и държави, стремящи се да използ-
ват модерни военни способности и 
високотехнологични оръжейни сис- 
теми. За постигане на целите си те 
се стремят към широкомащабни бун-
товнически действия, чиито такти-
ки включват засади, импровизирани 
взривни устройства, убийства и др., 
подкрепени от кибератаки срещу фи-
нансови цели и медийни кампании. 

Държавите могат да създават кон-
фликти, без да обявяват война, а за 
постигане на стратегическите цели 

РУСКИЯТ МОДЕЛ  
ЗА ХИБРИДНАТА ВОЙНА

Полковник Любомир Монов

Lyubomir Monov. RUSSIA’S HYBRID MODEL

Abstract: From military point of view a hybrid strategy requires deep analysis, precise 
planning and comprehensive actions. A good example for accomplished hybrid warfare is 
Russia’s complex activities against Ukraine. These compound movements demonstrated 
that Kremlin’s adaptive and complete strategic approach guaranties that all goals will 
be fulfilled. In order to reach its aims and defend its national interests Moscow used all 
instruments of national power in a synchronized strategic framework. Russia’s strategy 
has been accomplished in three phases which were directed to alter Kiev’s behavior and 
preserve Russia’s area of influence.

Key words: hybrid war, hybrid strategy, modern war, Ukraine crisis, Rusia’s national 
interest, theats, risks, opportunities, comprehensive strategy.

ще се прилагат недиректни действия 
и широко ще се използват информа-
ционните технологии и медиите. В 
този случай умело се размива граница-
та между мира и войната, като осно-
вен приоритет се дава на невоенните 
средства за изпълнение на задачите. 
От военна гледна точка прилагането 
на подобен подход изисква задълбочен 
анализ, прецизно планиране и коорди-
нирано изпълнение. 

Пример за хибридна война са пред-
приетите от Русия през 2014 г. ком-
плексни действия срещу Украйна. Те 
на практика демонстрират, че пра-
вилно планираният и реализиран общ 
стратегически подход гарантира пос-
тигането на необходимия ефект на 
объркване и неяснота. Умелото из-
бягване на директен военен сблъсък, 
базиран на цялостна стратегия, оси-
гури необходимата свобода на дейст-
вията на Москва и изпълнението на 
поставените задачи.

Приложеният в Украйна руски мо-
дел е представен в началото на 2013 г. 
от армейски генерал Валерий Гераси-
мов в доклад за развитието на форми-
те и способите на използване на въ-
оръжените сили. В него се отчита, че 
правилата за водене на съвременната 
война съществено са променени, като 
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е нараснала ролята на невоенните 
способи за постигане на стратегиче-
ските цели. Акцент при изпълнението 
им е поставен върху прилагането на 
политически, икономически, информа-
ционни и други невоенни мерки с из-
ползване на потенциала на местното 
население. Очакванията са фронтал-
ният сблъсък на крупни групировки 
от войски на стратегическо и опера-
тивно ниво постепенно да отпадне, а 
широко приложение да получат асиме-
тричните действия, които включват 
сили за специални операции, провежда-
не на пропагандна кампания и подкрепа 
на опозицията в страната.1

Според полковник Андрей Чеки-
нов и професор Сергей Богданов за 
създаването на постоянно действащ 
фронт на цялата територия на про-
тивостоящата държава е възможно 
провеждането на операция в няколко 
фази. Съвременната война ще бъде 
доминирана от информационна и пси-
хологическа, насочени към понижава-
нето на морала на въоръжените сили 
и съпротивителния потенциал на на-
селението.2

При първата (невоенната) фаза на 
операцията ще се използват слабо-
стите на обществените и културни-
те институции, средствата за масо-
во осведомяване, обществените дви-
жения и др. От критична важност за 
успеха е създаването на объркване и 
съмнения както в атакуваното мест-
но население, така и в международ- 
ната общност относно какво всъщ-
ност се случва и кой е отговорен за 
него. В международен аспект това би 
ограничило скоростта и обхвата на 
действие по отношение на агресия-
та.3

Фундаментална характеристика на 
руския модел е, че се основава на под-
ход, въздействащ върху най-уязвими-
те и незащитени елементи на държа-
вата и обществото (малцинствени 
групи, финансиране на политически 
партии, граждански движения, теле-
визионни канали, подкупване на поли-
тици и др.). Пример за това е поведе-
нието на Москва, която през цялото 
време отрича, но на практика използ-
ва паравоенни формирования в Украй-

на, както и формирования без отли-
чителни знаци; поддържа местното 
неподчинение, прилага икономически 
лостове и ангажира дипломацията, за 
да покаже готовност за разрешаване-
то на кризата. 

Основен инструмент в невоенна-
та фаза е силната пропагандна кампа-
ния, насочена към постигането на ин-
формационно превъзходство. Водени- 
те от Москва действия широко об-
хващат не само електронните медии 
и интернет, но и печатните изда-
ния. Основавайки се на съобщения и 
декларации от високопоставени по-
литически личности и псевдозаконо- 
дателни действия, пропагандата ус-
пешно експлоатира скептицизма и 
самокритиката, на които се основа-
ва западният модел. Русия успешно 
въздейства върху общественото мне-
ние, като допуска, че всички страни 
в даден конфликт са еднакво виновни; 
хората имат различни гледни точки 
относно конфликта; Западът е готов 
да използва сила за разрешаването на 
кризи; военен конфликт в Европа не 
е възможен (твърдение, базиращо се 
на дългогодишния мир на континен-
та), като не е трудно обществото 
да бъде убедено, че военната подго-
товка не е нищо повече от липса на 
реализъм.4 В допълнение към пропаган-
дата активни са действията на ра- 
зузнаването и шпионажа, включително 
действията на агенти под прикритие 
за предизвикване на вътрешни проти-
воречия и сблъсъци.5 Не на последно 
място се прилагат и икономически 
мерки за затрудняване функциониране-
то на държавата, подкопаването на 
банковата система, стабилността на 
местната валута и др.

Втората (военната) фаза на опера-
цията се очаква да започне с активно 
разузнаване и провеждане на отклоня-
ващи вниманието действия (включва-
щи провеждането на внезапни учения, 
съсредоточаването на войски на вто-
ростепенни направления и др.). Непо-
средствено преди началото се атакува 
електронният домейн с цел подавяне 
на комуникациите и затрудняване на 
управлението. Впоследствие се прис-
тъпва към изпълнението на въздушна 
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операция, подкрепена от действията 
на далекобойната артилерия и пуско-
ве на високоточни системи за въз-
действие върху основни обекти от 
критичната инфраструктура. Ши-
роко се използват специалните сили 
за постигане целите на кампанията 
преди въвеждането на сухопътните 
войски в зоната на операцията. 

Конфликтът между Русия и Украй-
на на практика демонстрира успеха 
от координираното и цялостно при-
лагане на инструментите на държав-
ната власт за гарантиране на руски-
те национални интереси. Действия-
та на Москва показват всеобхватно 
планиране и координирано изпълнение, 
основано на обща стратегическа рам-
ка. Провеждането на последователни 
действия, насочени към постигането 
на определени резултати, показва на-
личието на цялостна стратегия6, а не 
нейната липса, както твърдят някои 
изследователи на проблема.7 

По същество стратегията на Ру-
сия е построена на основното допуска-
не, че международната общност няма 
да се намеси с военна сила за защита 
на Украйна. То се основава на факта, 
че Европа и Америка не подкрепят с 
военна сила Грузия през 2008 г. и сле-
дователно Кремъл може да развърне 
военни структури в страни, които 
не са членове на НАТО с много мал-
ко вероятност за военен отговор от 
страна на Запада8. Друго допускане 
за изграждане на стратегията е фа-
ктът, че след продължителната фи-
нансова криза западното общество 
има ограничени желания за осигуря-
ване на финансова и друга помощ за 
корумпирана страна като Украйна.9 
Западът ще реагира бавно на дейст-
вията на Русия поради наличието на 
тясно икономическо обвързване и раз-
лично усещане за заплаха.

Крайната цел на стратегията на 
Русия спрямо Украйна може да се опре-
дели като защита на икономическите 
и политическите позиции на Кремъл и 
запазване на зоната на изключително 
влияние. В подкрепа на тази позиция 
през февруари 2014 г. информационна-
та агенция Ройтерс коментира ситу-
ацията като липса на стратегия от 

страна на САЩ и Европейския съюз 
(ЕС) и определя за жизненоважно за 
Русия да задържи Украйна в икономи-
ческата и политическата си орбита.10 

Общата концепция за постигане-
то на тази цел може да се представи 
като комбинирано прилагане на сти-
мули, заплаха и сила за запазване зави-
симостта на Украйна от Русия при 
гарантиране на дейностите от вза-
имен интерес на Кремъл със Западна 
Европа и САЩ.

Стратегията съответства на 
обявените в чл. 21 от „Стратегията 
за национална сигурност на Руската 
федерация до 2020 г.“ национални ин-
тереси, насочени към гарантиране на 
суверенитета на страната, издига-
не ролята на Русия в многополюсния 
свят и развитие на икономиката.11 

В случващото се през зимата на 
2013 г. в Украйна, Кремъл вижда ди-
ректна заплаха към националните си 
интереси. Евентуалното приемане на 
Киев в състава на ЕС и НАТО ще до-
веде до пълното обкръжаване на Ру-
сия не само от северозапад (балтий-
ските страни), но и в непосредствена 
близост (Украйна). В Русия НАТО 
се възприема като инструмент на 
САЩ, а разширяването на организа-
цията се разглежда като основна за-
плаха за националната сигурност. В 
подкрепа на тази концепция е и твър-
дението на президента на Руската 
федерация – Владимир Путин, кой-
то през 2012 г. открито заявява, че 
разширяването на НАТО подкопава 
както националната сигурност на Ру-
сия, така и глобалната стабилност.12 
Подобни са и нагласите на руското 
общество. През 2003 г. например 75% 
от руснаците възприемат САЩ като 
агресор, който иска да завладее света. 
В няколко социологически проучвания, 
проведени между 2008 и 2012 г., за ос-
новни врагове са определени САЩ, 
чеченските терористи и НАТО.13 В 
допълнение, през същата година около 
50% от анкетираните в Русия опре-
делят отношенията с Украйна като 
проблемни. 

За Москва загубата на достъп и 
контрол върху Украйна ще е и серио-
зен удар върху руските икономически 
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интереси14. От гледна точка на Ру-
сия подписването на споразумението 
за асоцииране на Украйна към ЕС ще 
осигури достъп „през задната врата“ 
на европейски стоки и услуги на руския 
пазар. Това директно засяга интере-
сите на Кремъл, тъй като Киев е ос-
новен търговски партньор на страна-
та. Поради тази причина Путин об-
винява Западна Европа в липсата на 
прозрачност, нежелание за преговори, 
незачитане на руските позиции и за 
основен виновник на водещата се в 
Украйна гражданска война.15

При реализирането на стратегия-
та на Русия могат да бъдат очерта-
ни няколко възможности, които биха 
подпомогнали Кремъл в изпълнението 
на крайната му цел.

Първо, децентрализация на власт-
та и федерализация на Украйна в 
рамките на една държава ще осигури 
признаване статута на Крим, както 
и подходящи условия за решаването 
на статута на Донецката и Луган-
ската република. Това от своя страна 
би означавало вдигане на санкциите 
за Русия, освобождаване на Москва 
от пълната отговорност за възста-
новяването на инфраструктурата и 
осигуряване на необходимата финан-
сова помощ за регионите на Донецк и 
Луганск, като това ще гарантира за-
пазване на руското влияние. Тази по-
зиция бе представена от президента 
на Русия – Владимир Путин, който 
в интервю за германски телевизионен 
канал заявява, че Украйна има бъдеще 
само при федерализация.16 

Второ, кризата в Украйна ще даде 
възможност на Русия да заяви и по-
каже на световната общност роля-
та си на основен участник на меж-
дународната сцена, без когото не е 
възможно да се решат проблемите 
на сигурността. Ангажирането на 
Русия в справянето с множеството 
международни кризи (Сирия, Афганис-
тан, Иран, борбата с международния 
тероризъм, трафика на наркотици и 
неразпространението на оръжия за 
масово унищожаване) осигурява на 
Кремъл необходимите политически 
лостове за въздействие върху пове-
дението на основните участници в 

лицето на ЕС и САЩ. Тясната об-
вързаност на икономиките на Русия 
и Европа, както и обстоятелството, 
че страната е основен източник на 
енергия за континента, допълнително 
налага търсенето на компромиси в 
разрешаването на спорните въпроси. 
Ето защо министърът на външните 
работи на Руската федерация заявява 
очакването на Русия за преминаване 
към конструктивни и прагматични 
разговори в търсенето на решения за 
многобройните общи проблеми.17 

Като трета възможност може да 
се определи създаването на объркване 
и разединение в позициите на между-
народната общност. Според списание 
„Економист“ общата цел на Кремъл 
е да раздели съюза между Западна Ев-
ропа и Америка, да неутрализира тех-
ния общ подход към сигурността и 
да отблъсне приближаването им към 
Русия18. 

Четвъртата възможност е запаз-
ване на буферната зона около Русия и 
спиране на разширяването на НАТО. 
Създаването на зона на замразен кон-
фликт на територията на Украйна, 
както и наличието на вътрешнотери-
ториални диспути фактически поста-
вят под въпрос членството на стра-
ната в Алианса. Причината е, че евен-
туалната процедура по приемането 
на Украйна няма да съответства на 
принципите, заложени в проведеното 
през 1995 г. изследване за разширяване-
то на НАТО и спазвани досега.19 Това 
от своя страна осигурява запазването 
на неутралитета на Украйна и спира-
нето на възможна дезинтеграция. По-
добно е положението и с повечето от 
бившите съветски републики, в които 
или съществуват вътрешни конфлик- 
ти, или се наблюдават различни гра-
нични проблеми (Молдова, Грузия, Ар-
мения, Азербайджан).

Наличието на стратегия на Русия 
по отношение на Украйна може да 
бъде доказано и от фактите, че Кре-
мъл отчита възможните рискове, 
пред които е изправен, и предприе-
ма съответните стъпки за тяхното 
премахване или редуциране.

На първо място, хвърлянето на 
Украйна в хаос и създаването на про-
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валена държава на границата с Русия 
представлява сериозно предизвика-
телство за националната сигурност 
и икономическата стабилност на ре-
жима в Кремъл. Подобен сценарий за-
плашва доставките на газ за Европа, 
намалява приходите на страната от 
връзките със Запада и изисква допъл-
нителни финансови и ресурсни сред-
ства за стабилизиране на ситуация-
та. От тази гледна точка за Русия 
е по-изгодно да финансира отделни 
участници в процесите в Украйна, 
да окуражава лидерите на самопро-
възгласилите се републики за диалог, 
търсене на компромис и намаляване 
на разходите за Москва.20 

На второ място, при неспазване 
на мирните споразумения от Минск 
съществува риск от въвличането на 
Русия в продължителен и открит во-
енен конфликт с Украйна. Такова раз-
витие на ситуацията, едновременно с 
понижаване цената на петрола, девал-
вацията на рублата и последствията 
от санкциите, би довело до сериозни 
вътрешнополитически сътресения и 
намаляване ролята на Русия в Европа 
и на международната сцена. Поради 
това бившият министър-председател 
на Русия, Евгени Примаков заявява, че 
страната не бива да изпраща редов-
ни военни формирования за подкрепа 
на Донецката и Луганската републи-
ка, тъй като това ще е от полза 
на САЩ да закрепи влиянието си в 
Европа21. Ето защо Русия предпочи-
та скрито да осигурява политическа, 
икономическа и военна подкрепа за се-
паратистите в Украйна.

Военната теория и практика по-
казват, че за изпълнението на опре-
делена цел се разработват няколко 
опции, една от които впоследствие 
се превръща във вариант за действие. 
Въз основа на него се изготвя и кон-
кретен стратегически план, който 
съобразно реалностите синхронизира-
но и интегрирано прилага инструмен-
тите на държавната мощ. В случая с 
Украйна доказателство за наличието 
на такова планиране е изказването на 
бившия съветник на Владимир Путин – 
икономистът Андрей Иларионов, кой-
то на 31 януари 2014 г. заявява, че 

Русия вече има няколко сценария за 
завладяването на Украйна. Възможни 
са както цялостното овладяване на 
страната, така и осъществяването 
на частична инвазия в рамките на ня-
колко района.22

Анализирайки действията на Кре-
мъл, е ясно, че Москва прилага по-ле-
кия вариант – ограничено овладяване 
на райони, като в него могат да бъ-
дат отделени следните етапи:

Първият етап (фиг. 1) обхваща 
завземането на Крим и приключва с 
присъединяването му към Русия (ре-
ферендум – март 2014 г.). Неговата 
основна цел е гарантиране на руските 
позиции в Крим, запазване на достъ-
па до Черно море и дискредитиране 
на временното правителство на Ук-
райна. В този етап могат да бъдат 
отделени две фази. Първата (от 21 
ноември 2013 г. до 27 февруари 2014 г.) 
се характеризира с усилено прилагане 
на икономически и дипломатически 
действия, които създават условия за 
извършване на прецизно военно пла-
ниране, и завършва с издаването на 
заповед за арестуване на президента 
Янукович. Втората фаза (от 27 фев-
руари 2014 г. до 31 март 2014 г.) се 
характеризира с прилагане основно на 
военния инструмент, подкрепен от 
действия в политическата и инфор-
мационните сфери. 

От последователността на съби-
тията става ясно, че в опит да га-
рантира защитата на националните 
си интереси и да успокои създалото се 
напрежение в Киев, Москва директно 
използва икономическия инструмент 
на държавната мощ, като предла-
га стопански стимули – промени в 
търговската политика и чуждестран-
на помощ. Например на 17 декември 
2013 г. Русия предлага на Украйна 
заем от 15 млрд. щ.д., намаляване це-
ната на газа от 400 на 268,5 щ.д. за 
1000 куб.м, доставки на петрол за ра-
финерията в Одеса и др.23 

В подкрепа на икономическия под-
ход в областта на информацията 
като основен инструмент се използ-
ват публичната дипломация и публич-
ните политически изказвания. Търсей-
ки влияние върху вътрешнополитиче-
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ския живот на Украйна, на 2 декември 
2013 г. Путин заявява, че събитията 
приличат на погром, проведен от до-
бре обучени групи бойци, а опозицията 
или не може да контролира онова, кое-
то става, или просто е политически 
параван за екстремистите.24 За пре-
дизвикването на съмнения в между-
народната общност, на 21 декември 
2013 г. министърът на външните ра-
боти на Русия, Сергей Лавров обявява, 
че напрежението ескалира, и обвинява 
Запада за случващото се.25 Допълни-
телно объркване внася и направеното 
на 4 март 2014 г. от президента Пу-
тин изказване, в което категорично 
отхвърля участието на руски войски 
при завземането на обекти в Крим.

В дипломатическата област, с цел 
гарантиране на руските позиции, се 
провеждат редица срещи и преговори 
между правителствени представите-
ли на Русия и Украйна. В хода им, бази-
райки се на постигнатото от иконо-
мическия и информационния инстру-
мент, се демонстрира готовност за 
реализирането на договореностите 
между двете държави. Впоследствие, 
поради усложняване на ситуацията, 
едновременно с прилагането на во-
енните средства се пристъпва към 
организирането и провеждането на 
референдум в Украйна. За засилване 
на посланията, като се основава на 
нормите на международното право 
и с цел легитимиране на действията, 
Държавната дума на Русия дава раз-
решение за използването на въоръже-
ните сили, като гласува и  за присъ-
единяването на Крим към Русия. По 
този начин се постигат целите на 
дипломацията за гарантиране на ру-
ското влияние в Крим и блокиране на 
действията на международната общ-
ност в областта на дипломацията и 
международното право.

На въоръжените сили е определено 
специално място в общата страте-
гия на Русия. Първоначално тяхната 
задача е да демонстрират решител-
ност и мощ, а на по-късен етап след-
ва скрито и внезапно да бъде завзет 
Крим. За целта под формата на уче-
ния и тренировки, както и за осигу-
ряване на сигурността на зимните 

олимпийски игри се повишава бойната 
готовност на определени формирова-
ния, извършва се предислоциране на 
войски и сили. Например за гаранти-
ране сигурността на участниците и 
зрителите на олимпийските игри през 
2014 г., от началото на януари 2014 г. 
са засилени мерките за сигурност, 
като частично е повишена бойната 
готовност на близко разположените 
руски въоръжени сили в Краснодар-
ския край.26 На 26 февруари 2014 г. 
допълнително е извършена внезапна 
проверка на Западния военен окръг.27 
На 27 февруари скрито и внезапно са 
блокирани силите на Украйна в района 
на Крим, завзети са основни сгради 
и обекти в столицата Симферопол и 
е нарушено управлението на силите.28 
Крайният резултат от синхронизира-
ните военни действия е завземането 
на Крим и запазването на руския дос-
тъп до Черно море. 

От военна гледна точка с голяма 
достоверност може да се твърди, че 
проведеният първи етап от деста-
билизирането на Украйна е предвари-
телно планиран и неколокоратно про-
игран както по време на тренировки, 
така и по време на учения. Например 
в проведеното през 2013 г. учение с 
проверка на бойната готовност в 
Черно море участват 7000 военнослу-
жещи, кораби, авиация, подразделения 
от силите за бързо реагиране към 
МВР, структури от морската пехо-
та и специалните сили към военното 
разузнаване.29 Съставът на участва-
щите и посочената цел – координира-
не на действията на силите от раз-
личните институции, налагат извода, 
че завземането на Крим е предвари-
телно обмислено и тествано. 

За предварително планиране и ор-
ганизиране на руската инвазия в Крим 
се твърди и в разпространения през 
май 2015 г. доклад на независима екс-
пертна група (по събрани от Борис 
Немцов материали). Авторите на-
стояват, че сценарият за завземане 
на Крим е внимателно предначертан, 
като е включвал вербуване на украин-
ски генерали, офицери, представители 
на силовите институции, местни по-
литици, бизнесмени и медии.30 
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Въз основа на изложеното може да 

се обобщи, че краткото време за под-
готовка и провеждане на мероприяти-
ята в отделните сфери на държавна-
та власт демонстрира наличието на 
организирани и планирани действия от 
страна на управляващите в Кремъл.

Вторият етап (фиг. 2) обхваща дей- 
ствията на сепаратистите в Луганск 
и Донецк от началото на април 2014 г. 
и продължава до подписването на вто-
рото мирно споразумение от 12 фев-
руари 2015 г. Негова основна цел е съз-
даването на условия за федерализиране 
на Украйна и изграждането на буферна 
зона. Този етап се отличава с граж-
данско неподчинение, преминаващо във 
водене на интензивни бойни действия 
в Украйна, които са подкрепени от 
комбинирани икономически, диплома-
тически, информационни и военни ме-
роприятия от страна на Русия. 

Прилагането на икономическия ин-
струмент цели дестабилизирането 
на Украйна и затрудняването на дей-
ността на националното ù стопан-
ство. Широко се използват санкции, 
като Русия последователно и посте-
пенно забранява вноса на хранител-
ни продукти от Украйна. На 7 април 
2014 г. например е забранен вносът на 
млечни продукти, на 29 юли е преус-
тановен вносът на соя, слънчоглед и 
други маслодайни култури, а непосред-
ствено преди парламентарните избо-
ри в Украйна на 17 октомври 2014 г. е 
забранен изцяло вносът на земеделски 
продукти. Едновременно с това се 
търси въздействие върху политиката 
на Киев чрез предлагането на нова 
цена на газа, а впоследствие и спи-
рането на неговото подаване. В до-
пълнение е предложена и осъществена 
хуманитарна помощ от Русия, като 
за 9 месеца са изпълнени средно по 
три конвоя месечно, без контрол от 
международната общност. В резул-
тат на приложените икономически 
санкции водените действия за една 
година (2014-а) износът на Украйна 
спада с 14,4% до 55,6 млрд. щ.д., брут-
ният вътрешен продукт намалява със 
7,5%, а местната валута поевтинява 
с повече от 50%.31

Използването на дипломатиче-

ския инструмент включва преговори, 
телефонна дипломация и търсене на 
съюзници. През 2014 г. са проведени 
редица телефонни разговори между 
държавния секретар на САЩ Джон 
Кери и външния министър на Русия 
Сергей Лавров, сформирана е и започ-
ва дейността си четиристранната 
група (Русия, Украйна, ЕС и САЩ); 
засилена е дейността на Кремъл по 
търсенето на съюзници в лицето на 
Китай, Индия и Бразилия. В резултат 
на преговорите са изготвени и подпи-
сани споразуменията от Минск, като 
с подписването на второто факти-
чески се създават условия за федера-
лизирането на Украйна и решаването 
на статута на Донецка и Луганска 
област.

В информационната сфера прави 
впечатление наличието на модел при 
изказванията на президента на Ру-
ската федерация, като средно на два 
месеца се осъществява поне едно ме-
роприятие в областта на публичната 
дипломация. То се изпълнява в непо-
средствена близост до проведено или 
предстоящо действие на Русия в ди-
пломатическата сфера. Например след 
отмяната от Държавната дума на 
разрешението за използване на военна 
сила следват среща и изказване на Пу-
тин пред посланиците в Москва; не-
посредствено преди парламентарни-
те избори в Украйна се провежда кон- 
ференцията на Валдайския клуб и пре-
зидентът Путин огласява приорите-
тите на руската политика; седмица 
след срещата на Г-20 и страните от 
БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Ки-
тай и Южна Африка) Путин прави 
изказване на конференция по сигур-
ността в Сочи, насочена към новия 
световен ред. В хода на изказванията 
идеята за бъдещето на Украйна се 
свързва с руските национални инте-
реси, застрашени от разширяването 
на НАТО и политиката на Западна 
Европа.

Действията във военната сфера 
целят запазване на постигнатото, 
като в подкрепа на останалите еле-
менти на властта и принуждаване на 
Запада да се съобразява с исканията 
на Русия основно се демонстрират си- 
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ла и решителност. Провеждат се 
внезапни и широкомащабни военни 
учения, допълнени от мероприятия 
по проверка на бойната готовност 
и бойни стрелби (за 2014 г. са отче-
тени няколко пуска на балистични и 
крилати ракети, като ежемесечно се 
осъществява поне едно военно учение 
в Западния и Южния военен окръг). 
Едновременно с това се укрепва воен-
ната групировка в Крим – формирани 
са нова армейска бригада, самостоя-
телен батальон за брегова отбрана и 
артилерийски полк; изпълняват се и 
нови инфраструктурни проекти.32 В 
допълнение се извършват доставки на 
въоръжение и боеприпаси и подготов-
ка на бунтовниците.33 

За постигането на целите на вто-
рия етап съществуват определена по-
следователност и синхронизиране на 
действията при прилагането на ин-
струментите на държавната мощ – 
икономически (санкции и промяна на 
търговската политика), дипломати-
чески (преговори), информационни 
(публична дипломация и съобщения) 
и военни (широкомащабни учения в 
Южния и Западния военен окръг – де-
монстриране на сила, обучение и дос-
тавка на въоръжение и техника за 
сепаратистите).

Третият етап на операцията, коя-
то продължава и в момента (фиг. 3), 
цели спиране разширяването на НАТО 
и издигане ролята на Русия като вли-
ятелен фактор в международните 
отношения. От военна гледна точка 
се търси запазване на постигнатото, 
създаването на замразен конфликт и 
постепенно деескалиране на напреже-
нието. Етапът се характеризира с 
действия основно в дипломатическа-
та и информационната сфера, под-
държани от военния инструмент. За 
възможността от създаването на 
такава ситуация още през октомври 
2014 г. предупреждава министърът на 
външните работи на Украйна – Па-
вло Климкин. Според него провежда-
нето на избори в Източна Украйна 
затвърждава мнението, че тази част 
на страната се превръща в дългосро-
чен замразен конфликт като Прид-
нестровието или Абхазия34. Малко 

по-късно председателят на Центъра 
за приложни политически изследвания 
„Пента“ Владимир Фесенко заявява, 
че установяването на замразен кон-
фликт в Украйна устройва както Ру-
сия и Украйна, така и Запада. Според 
него в предстоящите години е въз-
можно ситуацията да ескалира, без 
да предизвика съществени проблеми.35 
Фактически с подписването на мир-
ното споразумение в Минск от фев-
руари 2015 г. някои политици изразя-
ват мнение, че реално се създава зона 
на замразен конфликт. Така в свое 
изказване през май 2015 г. определя 
ситуацията в Донецка и Луганска об-
ласт председателят на комисията по 
отбрана в Бундестага, Ханс-Петер 
Бартелс. Според него това е възмож-
но най-добрият сценарий за развитие 
на обстановката в страната36. 

Независимо от продължаващите 
спорадични конфликти в зоната на 
операцията, за нормализиране на об-
становката в Украйна говори и об-
стоятелството, че след близо чети-
римесечно прекъсване е проведен раз-
говор между президентите на Русия 
и САЩ за разрешаването на обста-
новката в Украйна и обсъждането на 
общите интереси, свързани със Си-
рия, борбата с тероризма и Ислямска 
държава.37

Цялостните действия на Москва 
от началото на конфликта в Украй-
на до момента са съпроводени от 
силна пропагандна кампания както в 
Русия, така и в световен мащаб. За 
целта умело се използва интернет 
пространството, като се търси въз-
действие върху западните читатели. 
Основно чрез проруски постинги и ко-
ментари в онлайн медиите и социал-
ните мрежи се дават разяснения за 
действията на Кремъл, като се по-
раждат съмнения в правилността на 
политиката на Запада. Според „Дойче 
Веле“ манипулациите са направлявани 
от Русия и се извършват от разполо-
жената в Санкт Петербург Агенция 
за проучване на интернет.38 За промя-
на на общественото мнение в Русия 
се провежда комплекс от мероприя-
тия, като най-често се разпростра-
няват слухове, подкрепени от телеви-
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зионна и радиокампания. Случващото 
се в Украйна се изкривява и от печат-
ните издания, като се представят 
неточни данни и се показват карти-
ни на зверства. Жана Немцова описва 
случващото се в Русия, обвинявайки 
руската информационна машина за 
подклаждането на война и сеенето на 
ненавист, насилие и терор39.

В заключение следва да бъде отбеля-
зано, че анализът на предприетите от 
Кремъл действия показва пълна синхро-
низация в управлението на държавната 
власт на Русия. Тяхната основна цел е 
защита на руските национални интере-
си чрез налагането на промяна в пове-
дението на Украйна и създаването на 
объркване и разединяване в позициите 
на международната общност. Интег-
рираното използване на инструменти-
те на държавната власт показва нали-

чието на цялостна стратегия, която 
комбинира стимули със заплаха и прину-
да. Цялостното поведение на Кремъл – 
който целенасочено отричаше ангажи-
раността си със случващото се в Ук-
райна, а прикрито развръщаше войски, 
подпомагаше сепаратистите и водеше 
успешна информационна операция – за-
трудни обществеността в своевре-
менното определяне на същността на 
обстановката. Широкомащабната ди-
пломатическа кампания, комбинирана с 
икономически натиск, пропаганда и из-
ненада, забавиха вземането на решение 
и организирането на действията на 
НАТО и Европейския съюз. Създадоха 
се условия, които позволиха на Русия да 
изпълни поставените си цели и да из-
бегне директен военен сблъсък, което в 
същността си представлява хибридна 
война.
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Оперативната среда се определя 
като съчетание от условията, 
обстоятелствата и влияния-

та, които оказват въздействие върху 
използваемостта на способностите 
на силите и допусканията в решени-
ята на командира. Тя обхваща физи-
ческите области на околната среда 
(въздух, суша, морски и космически 
пространства) и факторите на ин-
формационната среда (което включва 
киберпространството). В тези рамки 
се включват противникови, приятел-
ски и неутрални системи, които са 
от значение за конкретна съвмест-
на операция. Чрез разбиране на клю-
човите аспекти на околната градска 
среда от оперативна гледна точка 
планиращите операции могат да из-
берат динамични начини за постигане 
на оперативните цели. Важно е да се 
отбележи сложността на градската 
среда, увеличаваща възможността и 
честотата на нежеланите ефекти 
или непредвидените последици за вся-
ка военна операция.

ОСОБЕНОСТИ НА ОПЕРАЦИИТЕ  
В ГРАДОВЕ

Полковник доц. д.н. Нено Христов

Neno Hristov. CHARACTERISTIC FEATURES  
OF URBAN WARFARE

Abstract: The article presents the complex environment for military operations. This 
complexity is a result of numerous factors such as location, history, economic development, 
climate, available building materials, the natural terrain culture specifics, and many other 
factors. There are many ways to frame the understanding of the factors influencing the 
urban environment, one of which is to view the urban environment as an urban triad 
consisting of complex manmade physical terrain, a population of significant size and 
density and varying sociocultural groupings, and an infrastructure.

Key words: urban areas, military operations, urban operations, natural terrain, 
cultures of their inhabitants, physical terrain, sociocultural groupings, infrastructure, 
complex environment, numerous factors, location, history, economic development, 
climate, available building materials, natural terrain.

Подготовката и провеждането на 
военни операции в големите населени 
пунктове ще предизвиква значителни 
трудности в тяхното планиране, оси-
гуряване и осъществяване. Градската 
среда ще създава допълнителни за-
труднения за собствените въоръжени 
сили и преимущества за противника. 
Въоръжените сили, които по презум- 
пция се съсредоточават в подготов-
ката и провеждането на бойните опе- 
рации, ще трябва да извършват и ком-
плекс от допълнителни съпътстващи 
дейности, породени от изискванията 
на пренаселената градска среда.

Градската среда е наситена с ци-
вилно население, инфраструктура от 
високи здания, съоръжения от най-
различен характер, пътна мрежа и 
комуникационни и информационни 
източници, а на приморските направ-
ления и от пристанищни съоръжения 
и морски съдове. Въздушното и кос-
мическото пространство ще бъдат 
препълнени с военни и комерсиални 
спътникови и въздушни средства.1
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Всички тези особености на град-

ската среда ще наложат специфични 
изисквания при подготовката и про-
веждането на операциите. Средата 
ще налага съсредоточаването и под-
готовката на силите да се извършват 
в открити и незащитени простран-
ства, а провеждането на операциите 
да се осъществява в пренаселената 
градска среда. При провеждането на 
операциите в градове в близост до 
морски пространства те ще създават 
допълнителни ограничения за развръ-
щането и използването на войските 
и силите. В тези случаи ще възникват 
потребности от специално подготве-
ни и екипирани десантни сили.

Воденето на бойни операции в на- 
селени пунктове ще изисква повече ли-
чен състав, отколкото всеки друг те-
рен. Противникът ще се инфилтрира 
и укрива в пренаселената градска сре-
да, така че ще бъде трудно различим 
и разкриваем. Градската инфраструк-
тура силно ще затруднява средства-
та за разузнаване и разкриване на 
противника в условията на пренаси-
тена с хора, информация и сгради сре-
да. Воденето на бойните операции ще 
бъде съпътствано от големи загуби 
в личен състав, въоръжение техника 
и екипировка както от воюващите, 
така и от цивилното население. Ето 
защо разузнаването трябва да има 
готовност да различава противника 
от другите участници и организации, 
които вероятно ще присъстват в 
зоната на операциите. Балансът във 
въоръжените сили между човешкия 
фактор и техническите способности 
за разузнаване, типовете системи за 
разкриване на противника и интег-
рирането на способностите (цен-
трализирани, управлявани от хората 
или действащи без човешка намеса) 
ще има решаващо значение за пости-
гането на желания резултат. Ще се 
появи необходимост от свързване и 
използване на способностите за ситу-
ационна осведоменост от съюзници и 
партньори (военни и цивилни), както 
и източници извън зоната на опера-
циите. 

Всички тези трудности при воде-
нето на градски операции ще произ-

тичат от характеристиките, които 
притежават градовете. Те са създа-
дени да поддържат човешкия живот. 
От всички факти за градовете това 
е един от най-значимите и формира 
основата на всички други. Възникнали 
са с човешка намеса и са изградени 
в и заобиколени от природната сре-
да. Тъй като градовете възникват в 
интерес на тези, които ги строят, 
формата, дизайнът и функциите им 
са формирани така, че да задоволя-
ват техните потребности. От во-
енна гледна точка градовете могат 
да бъдат анализирани като всички 
останали обекти. Военният анализ 
трябва да се основава на информация, 
която е необходима за провеждането 
на мисията или изпълнението на зада-
чите, като значителна част от този 
анализ ще произтича от характера на 
самия град.2

Градовете не съществуват във ва- 
куум. Всеки град съществува в рам-
ките на една физическа мрежа от 
градове, села и предградия. Наличие-
то на по-големи и по-малки градски 
структури следва да дава сигнал на 
военните анализатори за подхода при 
планиране и използване на силите.

Мрежата от градове не трябва 
да се разглежда, както разглеждаме 
интернет мрежите. Проблемите на 
публичните системи, катастрофите, 
природните бедствия, гражданските 
безредици, престъпността, бунтове-
те, инвазията или окупацията влияят 
на връзката между физическия терен, 
населението и инфраструктурата.

В един определен момент от рас-
тежа на градовете се постига ниво на 
сложност, което е продукт на човеш-
ката и физическата синергия. Това из-
исква високо ниво на управление. Не-
правилно управляваната градска среда 
може да действа като дисфункционал-
на сила. Военната значимост на град-
ската среда е, че нейната дисфунк-
ционална тенденция може да се ус-
кори. Дисфункционалните тенденции 
се усилват от множество „движещи 
се части“ и от факта, че тези части 
се движат по различен начин.

Присъщите социални и матери-
ални порядки на един град могат да 
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бъдат описани и обяснени с така на-
реченото „градско сближаване“. Град-
ското сближаване се проявява непре-
къснато и на практика действа като 
противовес на градската сложност. 
По същество градското сближава-
не се постига, когато дадено лице се 
подчинява на по-голямата група, за 
да се възползва от предимствата и 
надеждността, която тя предоста-
вя. Градската организация е станала 
възможна благодарение на широко со-
циално споразумение.3

Градовете предоставят възмож-
ност за съпротива. Някои много 
често не позволяват на воюващите 
да преценят реалното състояние. Въз-
можностите за прикриване, скрито 
придвижване, комуникации и социални 
услуги, които предоставя градската 
среда, намаляват нашите и против-
никовите възможности за реалност 
на планирането.

Градовете са силно адаптивни ор-
ганизации. Характерът на градската 
оперативна среда също е адаптивен. 
Тя се състои от адаптивни системи с 
широк спектър от структури, проце-
си и функции, които са се приспособи-
ли да поддържат концентрирани чо-
вешките общества в затворено прос-
транство. Тези структури са всички 
различни семейни, племенни, про- 
фесионални, търговски, държавни, со- 
циални, религиозни, образователни и 
медийни институции, които характе-
ризират градското общество. Про-
цесите включват всички различни 
официални и неофициални социални, 
наказателни, икономически, правител-
ствени, информационни и културни 
взаимодействия, които се провеждат 
в рамките на градския живот. Функ-
ционално градската среда се състои 
от центрове за управление, култура, 
производство, услуги, които са източ-
ник на работни места, както и па-
зар за стоки и услуги. Някои от тези 
структури, процеси и функции са от 
основно значение за функционирането 
на градската система, осигуряваща 
основни човешки потребности. Тези 
структури, процеси и функции могат 
да бъдат общи за всички градски ус-
ловия, но всяка градска среда е уни-

кална по своята специфика. Бойните 
действия променят градската среда – 
често значително и като цяло към 
по-лошо. От военна гледна точка съ-
ществено качество на градските ра-
йони не е само присъствието на хора, 
но наличието на интензивни общест-
вен живот и взаимодействия (макар 
и не непременно взаимодействия, кои-
то функционират гладко).

Градовете обикновено са проек-
тирани и конструирани така, че да 
функционират в мирновременна среда. 
Веднъж създадени, работят с темпо 
и ритъм, уникални за тях самите, в 
зависимост от жизнеността на соци-
алното и материалното им сближа-
ване. Инфраструктурата, работата 
на общите системи и функционира-
нето им могат да бъдат тествани 
от природни бедствия, промишлени 
аварии, граждански безредици, военен 
конфликт или направо от война.

Видовете заплахи, присъстващи в 
градска среда, ще варират. Заплаха-
та може да идва от конвенционална 
враждебна военна сила, милиции или 
партизански сили (като тези в Гроз-
ни, Багдад, Бейрут или Могадишу), 
терористи, престъпни организации 
или банди, противостоящи полити-
чески групи или катастрофални раз-
рушителни заплахи, причинени от 
природна сила, глад или болести. В 
действителност е по-типично в опе-
ративната зона да има множество 
заплахи, които да се появяват едно-
временно. Силите, провеждащи град-
ски операции, могат да се сблъскат с 
тези заплахи по единично, но естест-
вото на градските райони прави все 
по-вероятно тези заплахи да бъдат 
срещнати в комбинация. Сложността 
на работната среда създава възмож-
ност противникът да стане неразли-
чим от останалата част от населе-
нието. Военните операции могат да 
се сблъскат с глада и болестите сред 
цивилното население, а понякога те 
са неразривно свързани с военните 
операции. Природните бедствия също 
могат да произвеждат достатъчно 
нестабилност, насърчаваща действи-
ята на партизани или милиции. Уни-
щожаване на инфраструктура може 
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да доведе до увеличаване на престъп-
ната дейност. Във всички случаи съ-
ществуващите и потенциалните за-
плахи трябва да се възприемат от 
командирите като нормални характе-
ристики на градската оперативната 
среда.

Разбирането на оперативната сре- 
да изисква цялостен подход, който 
включва не само военните сили на 
противника, но и други възможности 
за борба и съпротива в рамките на 
оперативната зона.

Политическата система описва 
средата и структурата, в която 
действат икономически интереси, 
политически дейци и представители 
на граждански организации, за да взе-
мат политически решения. В основа-
та на тази структура е гражданска-
та власт. В зависимост от достъпа 
на населението до тази гражданска 
власт се планират и провеждат опе-
рациите в град.

Икономическата система описва 
структурата и средата, която оси-
гурява основни нужди и подобрява ка-
чеството на живот на населението. 
Процесите в рамките на тази сис-
тема са предназначени да отговорят 
на основните нужди на населението 
в сектори като здравеопазване, безо-
пасност и икономически успех.

Осигуряването на икономическа по- 
мощ в провеждащите се съвместни 
градски операции е трудна и сложна 
задача, която изисква координация и 
синхронизация в цялата икономическа 
зона на влияние. Командващият опе-
рацията трябва да поставя реалис-
тични цели, да очаква бавен напредък 
и множество неуспехи и да подготвя 
силите си за същото. Осигуряването 
на икономическа помощ не означава 
армията да възстанови публичните 
услуги или доходи, а само да създаде 
необходимите условия за прилагане на 
подходящи икономически мерки. Оси-
гуряването и прилагането на тези 
икономически мерки са част от ми-
сията на персонала, ангажиран в съв-
местните операции, за да помогне за 
създаването на условия, които могат 
да направят възможни растежа и раз-
витието.

Социалната променлива е един от 
обществените фактори, влияещи вър- 
ху оперативната обстановка. Обще-
ството е съставено от население, 
чиито членове са подложени на една 
и съща политическа система, заемат 
обща територия, имат една обща 
култура, както и общо чувство за 
идентичност. Командирът трябва да 
има общи цели по отношение на ци-
вилното население: да сведе до мини-
мум влиянието на военната операция 
върху цивилните, да сведе до минимум 
въздействието на мисията върху на-
селението и да спазва необходимите 
правни, морални и хуманитарни задъл-
жения към цивилните. Неспазването 
във всеки случай може да повлияе от-
рицателно на постигането на стра-
тегическите и оперативните цели. 
Поради това тези цели не биха могли 
да бъдат отрицателни и твърде оп-
ростенчески. Командирите следва да 
разглеждат цивилните като източ-
ници на информация, компоненти за 
постигане на боен успех по време на 
възстановяването и в крайна сметка 
като съставна част, на която гра-
дът ще бъде предаден след завършва-
не на операцията.

Има няколко причини, поради кои-
то градското население усложнява, 
разстройва и дори заплашва успеха на 
операциите и техните съпътстващи 
поддържащи функции. Някои примери 
включват:

• градските популации са съставе-
ни от много групи и подгрупи, които 
не могат да си сътрудничат помежду 
си или с военните сили;

• всяка група има своите собстве-
ни нужди, интереси, намерения и въз-
можности;

• връзките, които съществуват 
между групите, играят критична роля 
в операциите;

• културните различия обикновено 
пречат на отношенията между прия-
телските сили и живеещото населе-
ние, ако не се разбират и оценяват;

• хората, вършейки своята всеки-
дневна дейност, може несъзнателно 
да пречат на целите на операцията;

• местното население има неот-
ложни нужди за оцеляване и живот, 
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които не могат да бъдат пренебрег-
нати.

Градските групи и подгрупи от на-
селението увеличават броя на елемен- 
тите, които трябва да бъдат иден-
тифицирани и оценени като потенци-
ални заплахи. Те увеличават и броя на 
потенциалните групи, които могат 
да подпомагат или пречат на прия-
телските сили.

Наличието на цивилни може да пре-
дизвика тактически действия, има- 
щи стратегическо значение.

Тактическите сили често се от-
насят към населението неадекватно, 
което може да предизвика пропуски в 
разузнаването и пречки за извършване 
на анализите.

Изследването на човешката среда 
включва информация за физическата 
сигурност, културните особености, 
икономическата сигурност, идеологи-
ята и системите от убеждения, ав-
торитетните фигури и организации, 
имащи отношение към основните 
социални групи в града. Тази инфор-
мация може да дойде от отворени из-
точници, некласифицирано събиране. 
Тя е свързана геопространствено с 
взаимоотношенията между участни-
ците, като позволява да се създават 
различни картини или изгледи на дина-
миката на човешките дейности в об-
ласти, където съвместните сили ще 
действат. Информация за социални-
те групи и техните интереси, убеж-
дения, лидери и водачи на индивидуал-
но и групово поведение е необходима 
за провеждане на ефективни операции 
в градски условия.

Концентрацията на хора има 
своите демографски характеристики: 
плътност на населението, квартали, 
етническа принадлежност, раса, въз-
раст, ежедневно движение в и около 
града и други съображения, въз основа 
на характера и поведението на на-
селението. Други социокултурни ха- 
рактеристики могат да включват 
религия, политически убеждения и 
дейност, икономика, клан или племен-
на принадлежност, престъпни орга-
низации и дейности. Населението в 
градска среда трябва да се разглежда 
отделно като критичен аспект на 

оценката на командира. Човешкото 
измерение е самата същност на град-
ската среда. Разбирането на местни-
те културни, политически, социални, 
икономически и религиозни фактори е 
от решаващо значение за успешните 
градски операции и става основа за 
успеха на мисията.4

Важно е да се разбере, че градско-
то население е изключително разно-
родно. Общата популация се състои 
от няколко групи, всяка със своите 
интереси. Отношенията между гру-
пите могат да бъдат сродни, враж-
дебни или зависими. Разбирането на 
това разнообразие и сложност изис-
ква значително количество умствени 
усилия и гъвкавост.

Културните тенденции на жите-
лите на градовете могат да бъдат 
много различни от това, което прия-
телските сили са свикнали да виждат. 
Храни, навици, условия на живот, за-
кони, религиозни обичаи и вярвания 
може първоначално да дистанцират 
собствените сили от жителите на 
града. Различията трябва да бъдат 
оценени от собствена и на население-
то гледна точка, за да се постигне и 
поддържа легитимност в рамките на 
района на операцията.

Културните различия също могат 
да повлияят на тактическите уси-
лия. В Могадишу например групи от 
цивилни защитават сомалийските 
въоръжени лица чрез използване на 
собствените си тела като прикри-
тие. Тази непозната тактика създа-
ва дилема за войниците, ограничавани 
от ROE (Rules of Engagement) и зако-
на на войната. Важно е да се признае 
обаче, че не всички групи от населе-
нието – включително тези, които на 
пръв поглед може да изглеждат запла-
шително, непременно работят срещу 
нас. Граждани и групи от всички среди 
може да бъдат избрани по този начин 
или повлияни от приятелска сила, за 
да обслужват нашите цели.

Разнообразните групи от насе-
лението и подгрупите, присъщи на 
градовете, правят идентификацията 
на заплахата трудна. За разлика от 
традиционните операции на открит 
терен, където само униформата или 
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характерните външни белези на не-
известните лица биха подпомогнали 
отличаването на приятел от враг, 
градските райони са пълни с лица и 
групи, които биха могли да имат спо-
собностите, интересите, или наме-
ренията, които могат да застрашат 
мисията ни, без да можем да ги иден-
тифицираме като противостоящи. 
Един анализатор не може да разгра-
ничи в градска среда приятел от враг 
само чрез просто наблюдение. Знаей-
ки, че в рамките на оперативната 
зона съществуват групи с разбирания, 
интереси и намерения, действащи в 
противовес на планирането на опера-
ции, намерението на командира и спо-
собностите, трябва да се използват 
всички възможности за постигане на 
военните цели и да се подкрепят дру-
ги агенции или организации за пости-
гане на желания краен резултат.

Разбирането на културата е ключ 
към успеха във всеки един аспект на 
съвместните операции, провеждани в 
градска среда. Градската среда дейст-
ва като културна центрофуга, ус-
ложнявайки операциите. Скоростта 
на събитията в нея е много висока, 
а това е заплаха както за цивилно-
то население, разположено в зоната, 
така и за военните участници в опе-
рацията.

Съществени ограничения на военни- 
те действия могат да създадат рели-
гиозната инфраструктура (например 
църкви, джамии, светилища), религи-
озните вярвания и практики на насе-
лението. Те играят централна роля 
в културата на обществото и по 
този начин въздействат на операци-
ите в градска среда. Влияние и огра-
ничения върху провеждащите се опе-
рации могат да окажат географски 
или регионални модели на религиозна 
принадлежност; минали и настоящи 
религиозни конфликти между групи 
от населението; религиозни особено-
сти и чувствителност; връзката на 
религията с другите източници на 
социална принадлежност (например 
етническа принадлежност, икономи-
ческа класа, политическа идеология, 
семейство, кланове и племена). В гра-
довете може да са разположени много 

религиозни храмове и значими религи-
озни структури.

Престъпна дейност. Гъстотата на 
населението и сложният физически 
терен позволяват на престъпниците 
да се смесват с населението. Някои 
от организираните престъпни групи 
могат да се оправдават с национал-
ната сигурност или военната заплаха, 
която представляват нашите сили. 
Въпреки това всяка група престъпни-
ци, без определена политическа при-
чина, може да извършва действия от 
отвличания до вземане на заложници. 
Понякога тези групи могат да имат 
по-добри ресурси, отколкото бунтов-
ниците.

В рамките на един град има много 
фактори, благоприятни за набиране-
то на младежта в престъпни орга-
низации – мизерия, упадък, и безрабо-
тицата.

Не е необходимо процентът на на-
селението, което се включва в органи-
зираната престъпност, да бъде мно-
го голям, за да представлява заплаха 
за стабилността. Една много малка 
престъпна група, която контролира 
област от 10-милионен мегаполис, 
има повече власт, отколкото повече-
то селски бунтовници, които имат 
влияние върху огромни територии от 
страната. Необходимо е действащи-
те в градски условия въоръжени сили 
да се съобразяват в голяма степен с 
тези банди.

Социални особености на градската 
среда. Урбанизацията има значителни 
последици за околната среда. Недос-
тигът на подслон, вода, храна и лоша 
санитарна хигиена в гъсто населена 
градска среда ще бъде една от мно-
гото причини, които могат да при-
чинят повече жертви, отколкото в 
по-рядко населените селски общно-
сти. Освен това плътната популация 
също ще даде възможност за бързо 
предаване на болести.

Бедните градски райони могат 
да имат уникални характеристики и 
създават много специални проблеми, 
включително неизпълними изисквания 
за ресурсите, значително замърсяване 
и социални напрежения, причинени от 
висока гъстота на населението. Те са 
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също благодатна почва за екстремни 
политически и терористични движе-
ния и представляват огромен проб- 
лем за полицията при поддържане на 
обществения ред.

На фона на градската среда инфор-
мацията е всепроникваща. Тя се про-
меня непрекъснато и изисква планове 
и оперативни решения, които да се 
основават на резултатите от по-
стоянен мониторинг, оценка, анализ 
и нови знания.

В градската среда съществува 
плътност от всякакъв вид средства 
за масово осведомяване, като те мо-
гат да бъдат приятелски, неутрални 
или насочени срещу интересите на на-
шите сили. Съществуващите инфор-
мационни възли в градска среда могат 
да включват вестници, телевизионни 
канали, радиостанции, компютърни 
мрежи, информационни технологични 
центрове, както и пощенски съоръже-
ния. Информационната среда следва 
да се разглежда в контекста на гло-
балната взаимосвързаност, на нацио-
нално и на местно равнище.

Общото функциониране на една 
градска зона се поддържа от инфра-
структура, която се е превърнала в 
системи. Всеки компонент на ин-
фраструктурата засяга популацията, 
нормалното функциониране на града, 
като оказва влияние на естеството и 
дългосрочния успех на градските опе-
рации. За да постигнат успех, коман-
дирите и техните щабове трябва да 
разберат функциите и взаимовръзки-
те на тези системи.

В градските райони сградите и хо-
рата са свързани с телефонни линии, 
пътища, тротоари, електрически ка-
бели, дренажни тръби и газопроводи, 
чието разположение често не може 
да бъде лесно открито. Тези връзки 
представляват дилеми за командване-
то, управлението и логистиката на 
военните формирования.

В градските райони се осъщест-
вяват различни планирани функции, 
използващи инфраструктурата. Тя 
може да се влияе на социалния, кул-
турния, икономическия, политическия, 
историческия живот и състава на 
града. Като цяло градовете са изгра-

дени, за да отговарят на изисквания-
та на съвремието. Урбанисти, архи-
текти, строителни инженери и други 
специалисти могат да предоставят 
критичен поглед върху начините, по 
които една градска зона работи, като 
могат да повлияят на разработва-
нето на концепция на операцията  
(КОНОП). Техните знания подкрепят 
постигането на военните цели, като 
същевременно се запазва критична-
та функционалност на щабовете и се 
свежда до минимум необходимостта 
от планиране на някои допълнителни 
усилия за повишаване на стабилност-
та и възстановяване от страна на 
участващите в операцията военни 
сили. Командирът на съвместните 
оперативни сили трябва да бъде в 
състояние да разбере града от военна 
гледна точка, която е доста различна 
от гледната точка, взета от специа-
листите или от местно лице (урба-
нист). Погледнато от военна гледна 
точка, пътните артерии, пресичащи 
града, имат различно значение и важ-
ност от гледната точка, от която 
ги гледат специалистите урбанисти. 
С други думи, командирът трябва да 
бъде подготвен да „чете“ в града. Зна-
ния на командира за градовете като 
цяло, по-специално как структурата 
им се отнася към градските функции 
и как функции се променят при различ-
ни обстоятелства, е от съществено 
значение.

Инфраструктурата на града може 
да включва транспортна мрежа, кому-
нални услуги, правителствени сгради, 
болници, училища, преработка и дист-
рибуция на храни, центрове и комуника-
ционни съоръжения. Инфраструктура-
та може да бъде относително проста 
или много сложна и усъвършенствана. 
Например транспортната инфра-
структура в един град може да бъде 
проста мрежа от улици, а в друг град 
да се състои от сложни пристанищ-
ни съоръжения, железопътни мрежи, 
летища, големи магистрали, метро, 
автобусна система, таксита, както и 
други видове обществен транспорт. В 
последния случай градът може да бъде 
транспортен възел за региона, в кой-
то се намира, дори и за цялата нация.
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Нарушените комунални услуги мо-

гат да създадат значителни пречки за 
маневриране, комуникации, както и за 
използването на огнева мощ. Повре-
дените водопроводни мрежи могат да 
нарушат баланса на водните ресурси. 
Телефонните и електрическите линии 
ограничават придвижването с хели-
коптери в градското въздушно прос-
транство. Възможността липсата 
на комунални услуги да засегне много 
региони на града ги прави потенциал-
но оръжие на недоволството. Напри-
мер ако водният поток в града може 
да се контролира, противникът може 
умишлено да ограничи този поток и 
да създаде спешна нужда, която съв-
местните сили ще трябва да посрещ-
нат. Тази манипулация може да служи 
като потенциално смъртоносно оръ-
жие (хора могат да се обезводнят или 
да прегреят), както и като средство 
за постигане на влияние (страх, че 
противникът контролира критична 
нужда). Например, водоснабдяването 
може да бъде замърсено с биологичен 
агент, който да предизвика болест с 
епидемични размери, както и значи-
телен ужас в населението.

В допълнение към физическата ин- 
фраструктура като електроцентра- 
ли, транспортни мрежи и други, гра-
довете също имат обслужваща ин-
фраструктура: полиция, пожарна и 
други държавни служби; достъпност 
и разпространение на храна и вода; 
медицински услуги; гориво и електрое-
нергия; канализация; новинарски медии 
и информационни потоци; образова-
ние и други. Този вид инфраструктура 
може да бъде доста сложна и е не-
разделна част от живота на града, 
и в даден момент може да се окаже 
почти несъществуваща, или може да 
съществува в състояние на неефек-
тивност.

Един от най-пренебрегваните ас-
пекти на инфраструктурата, който 
може да окаже влияние върху операци-
ите, е електромагнитният спектър, 
който поддържа много от нуждите 
на населението. Всяка нация поддър-
жа таблица с разпределението на чес-
тотите, която разделя спектъра в 
използваеми и защитени честоти за 

подпомагане контрола на въздушното 
движение, спешни съобщения, навига-
ционни системи, както и голямо раз-
нообразие на основни системи и ус-
луги. Много от тези честоти следва 
да бъдат защитени дори по време на 
бойни операции, защото нарушаване-
то им може да причини повече вреда, 
отколкото полза за операциите.

Въздействието на инфраструк-
турата върху операциите зависи от 
редица фактори като: уникалната 
природа на градската зона; видът 
на операцията; оперативните цели; 
ефективността на инфраструкту-
рата; способността да се разстрои, 
контролира или да се възползва от 
нея. В някои случаи инфраструктура-
та може да поддържа паритета меж-
ду противостоящите си сили. В други 
случаи тя може да осигури подкрепа 
на някоя от противоборстващите 
страни.5

Физическата среда включва геогра-
фията и изкуствените структури в 
оперативната зона. Градският терен – 
както естественият, така и изгра-
деният от човека, е основата, върху 
която са наложени населението и ин-
фраструктурата на населените мес-
та. Един град може да включва бизнес 
или административни части, предгра-
дия, бедняшки квартали, индустриални 
зони, обширни паркове или други от-
крити пространства, както и водни 
пътища, различни модели на улични 
мрежи и друга транспортна инфра-
структура. Градските модели могат 
да се състоят от централна част, 
заобиколена от сателитни области, 
или могат да бъдат линейни, мрежови, 
или сегментни. Доминиращи природни 
дадености на терена като брегови 
линии, реки и планини влияят на мо-
дела. Градовете могат да съдържат 
улични модели, които са с правоъгъл-
на решетка, радиални, концентрични, 
или нередовни. Освен това имената 
на улиците могат да се променят при 
преход от един квартал в друг. Гра-
дът също така може да се разглежда 
от гледна точка на форма и функция. 
Един град може да се състои от ядро, 
заобиколено от различни търговски 
или индустриални райони, жилищни ра-
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йони, включително бедняшки кварта-
ли и военни зони. Сградите могат да 
варират от едноетажни дървени или 
направени от кал жилища до високи 
жилищни и офис постройки. Те могат 
да бъдат гъсто разположени върху 
пространството или разпръснати на 
големи отстояния. Безкрайните начи-
ни, по които тези функции могат да 
бъдат комбинирани, водят до необ-
ходимостта всяка градска зона да се 
разглежда като уникална.

Природните особености на тере-
на, които се намират под градски-
те сгради, влияят на операциите. 
Тези особености диктуват къде мо-
гат да се изграждат сгради и колко е 
уеднаквена мрежата от улици, като 
по този начин влияят на схемата за 
маневриране в тази среда. Наклонът 
на пътищата, попадащи в градските 
райони, често следва естествените 
контури на базовия терен. По този 
начин теренните особености в рам-
ките на една градска зона следва да 
се включват в цялостния анализ на 
един град.

Разбирането на физическите ха-
рактеристики на градските зони из-
исква различен начин на мислене за 
терена. Те изискват разбирането на 
многостранния характер на градския 
терен, неговите общи форми функ-
ции и размер. Общият размер на по-
върхностите и пространствата на 
градската среда обикновено е много 
по-различен от подобен размер ес-
тествен терен заради сложната ком-
бинация от хоризонтални, вертикал-
ни, интериорни, външни и подземни 
форми, наложени върху естествения 
ландшафт. Подобно на други тере-
ни, градските райони се състоят 
от въздушното пространство и по-
върхностни площи. Освен това има 
изкуствени повърхности и подземни 
зони. Пространството, на което се 
провеждат градските операции, може 
да се опише със следните термини:6

Въздушното пространство е зоната 
над земята, използвана от самолети 
и въздушни боеприпаси. В градските 
райони подвъздушното пространство 
е заето от изкуствени структури 
с различни височини и плътности в 

допълнение към препятствията в ес-
тествения терен. Това води до въз-
никването на ефект, наричан в лите-
ратурата „градски каньон“,7 който 
може да окаже неблагоприятно въз-
действие на операциите. Градските 
каньони често причиняват по-високи 
скорости на вятъра с непредвидими 
посоки турбулентност, която може 
да доведе до това някои боеприпаси 
да пропускат своите цели (увелича-
ване на риска за странични щети и 
приятелски огън) и значително да се 
увеличат рисковете за операциите 
особено при наличие на летяща тех-
ника с ротационни криле в близост до 
повърхността.

Земната повърхност включва ек-
стериорни области на нивото на зе-
мята като улици пътища, паркове и 
игрища, както и всяко друго външно 
пространство. Тези повърхностни пло- 
щи следват естествения релеф и са 
заети от структури, създадени от 
човека.

Повърхности на структури, създа-
дени от човека, са покриви и горни 
етажи на сгради, стадиони, кули или 
други структури, които могат да се 
използват за движение, маневриране, 
наблюдение, позиции за стрелба или 
дават друго предимство на участва-
щите в бойните действия.

Подземните зони са области под 
нивото на земята, които се състоят 
от канализационни и отводнителни 
системи, тунели на метрото, полез-
ни коридори или други подземни прос-
транства и помещения. Тези области 
могат да се използват за прикритие и 
укриване, движение и водене на бойни 
действия, но тяхната употреба изис-
ква дълбоко познаване на района.

Също толкова важни са екстериор-
ните и интериорните пространства: 
това, което се вижда от сградите 
или подземните съоръжения, както и 
повърхности, които не се виждат във 
вътрешността на тези структури.8

Разбирането на физическото ес-
тество на една градска зона изисква 
многостранен подход с подходящо 
ниво на осведоменост за хоризонтал- 
ния, вертикалния, интериорния и ек-
стериорния характер на града. По 
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форма градските райони съдържат 
характеристики, по които лесно се 
делят на отделни части или зони. 
Функционално те са центровете на 
населението, финансите, политиката, 
транспорта, промишлеността и кул-
турата. Градските зони могат да бъ-
дат моделирани по няколко различни 
начина. Някои техни форми и функ-
ции могат да се припокриват. Напри-
мер високите сгради са разположени 
в ключови области, а периферните 
райони могат да се използват за жи-
лищни нужди. Визуализация по зони 
подобрява разбирането на градските 
модели и ритми.

Сградите усложняват всички аспе-
кти на военните операции в градските 
райони. Техният състав, фасади, раз-
мер и местоположение на прозорците 
влияят на позиционирането и оръжей-
ните системи. Ъгловите форми на 
сградите изместват отражателната 
повърхност и влияят на комуникаци-
ите и събирането на разузнавателна 
информация. Сградите например уве-
личават броя на подходите за пешаци, 
но същевременно ограничават други 
земни маневрени елементи. Снайпе-
ристи могат да се скрият навсякъде, 
превръщайки се в изключително силно 
оръжие срещу всяка една сила. Сгради-
те дават възможност за прикриване, 
създаване на места за капани или за 
възпрепятстват предвижването на 
техниката. Сградите с размерите 
си създават възможности за скрито 
разполагане на огневи точки и за пси-
хологически ефекти върху участници-
те в операцията. Те дават възмож-
ност противникът да маневрира и 
стреля от множество скрити места, 
през стени, тавани, подове и да съз-
дава психологически и физиологически 
стрес във всяка сила.

Сгради също създават социални, 
културни или политически проблеми. 
Те могат да бъдат места за покло-
нение, правителствени сгради, учили-
ща, болници, което води до необходи-
мостта да се разглеждат от гледна 
точка на тяхната значимост. Тъй 
като много градове са наситени с 
културно и политически значими сгра-
ди, е необходимо при анализирането 

им да се вземе под внимание тяхното 
значение за обществото или отдел-
ните социални групи с цел да се избе-
гнат нежелани ефекти.

Като цяло по силата на законите 
за водене на войната и международ-
ното хуманитарно право само тези 
сгради, които по своята същност, 
местоположение, цел или използва-
не дават ефективен принос към во-
енните действия, следва да бъдат 
определяни като цели и обекти от 
особен интерес. Други видове сгради, 
като болници, религиозни обекти или 
обекти, които имат специфичен ста-
тут, следва да се защитават, което 
може да ограничи способността да се 
възприемат като потенциални цели. 
Освен това ROE може да съдържа 
допълнителни ограничения. В случаи, 
когато противникът не се чувства 
обвързан от правото, може и умиш-
лено да използва сгради с цивилна упо-
треба. Разбирането за това, как про-
тивник се придържа или използва по-
добни конвенции, следва да бъде част 
от процеса на планиране и анализ. 
Сложността, свързана с целеопреде-
лянето в градска среда, подчертава 
значението на участието на право-
защитни органи на всички равнища в 
процеса на целеопределяне.

Сградите могат да попречат на 
усилията за събиране на разузнавател-
на информация. Количеството инфор-
мация, която трябва да бъде събрана 
и оценена по отношение на структу-
рите в градските райони, е огромно. 
В идеалния случай информацията за 
конкретна сграда трябва да включва 
нейния етажен план и в допълнение 
към него описание на строителните 
материали, от които е изграден. Цен-
на информация би могло да бъде и кой 
е собственик на определена сграда, 
кои са наемателите и как тя е свър-
зана с водните и енергийни съоръже-
ния. Събирането на цялата тази ин-
формация, или дори знанието от къде 
да се събере, може да се окаже не- 
преодолим проблем.

Сградите крият и други необходи-
ми оперативни данни. Не могат да бъ-
дат идентифицирани коридорите, да-
ващи възможност за мобилност вът- 
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ре в тях. Необходимо е още да има 
информация за етажите, стабилност-
та на таваните, разположението на 
електрически проводници или канализа-
ционни тръби, както и количеството 
на препятствията във вътрешност-
та на сградата. Присъствието на 
хора, както въоръжени, така и цивил-
ни, е важен въпрос. Хората могат да 
се крият във вътрешността на сгра-
дите, техните мазета или коридори, 
правейки засади и използвайки цивилни-
те за носене на храна, боеприпаси и 
събиране на информация.

Градовете могат да съдържат 
области и структури с историческо 
значение. Исторически съображения, 
които влияят на провеждащата се 
операция, могат да бъдат свързани 
с териториални претенции и споро-
ве, етнически, религиозни, социални 
или друг вид противоречия. Те също 
следва да се вземат под внимание при 
планирането.9

Градските зони представляват мо- 
дели, които се различават както по 
физически, така и по времеви линии. 
Разпознаването на тези модели и 
промени осигурява поглед към соци-
алните, икономическите и други про-
менливи. Определяне на това какво е 
нормалното и какво е необичайното 
за тези модели, може да помогне при 
разработването на мерки за оценка. 
Движението, измервано във времето 
и пространството, е нормално със-
тояние на един град, някои от чии-
то най-важни функции предполагат 
съхранението и движението на хора, 
стоки и информация. Нито един град 
не може да работи при постоянни 
скорости, но всеки знае, че някои 
градове имат определени ритми. Ха-
рактерен пример са техните пикови 
часове. Тези ритми могат да бъдат 
управлявани и се управляват през 
цялото време, но могат да бъдат и 
нарушени. Някои от тези ритми са 
от решаващо значение за поддържа-
не на оптимални разпределения на 
характеристиката „пространство – 
време“, на които градът е свикнал. 
Тъй като тези ритми засягат повече 
или по-малко всеки жител (дори и ако 
лицето не ходи никъде), те могат да 

бъдат манипулирани лесно и имат го-
ляма военна значимост.

Физичните модели, като места, 
пазари и туристически маршрути, 
могат да предоставят информация 
по отношение на въпросите на сигур-
ността и функционирането на други 
системи. Определянето на реалния 
или потенциалния транспорт и свър-
заната с него информация за пред-
вижване на хора и материали може да 
предостави информация със страте-
гическа стойност.10

Градските зони имат собствен 
уникален календар с дневни, седмични, 
месечни, сезонни и годишни ритми. 
Празници, фестивали, спортни и дру-
ги събития или техните неочаквани 
прояви могат също да предоставят 
съответната ценна информация.

Като цяло градовете са по-топли 
от прилежащите им територии. Оба-
че някои части нощем може да се ох-
лаждат по-бързо в сравнение с други, 
така че може да съществува широк 
температурен диапазон. В градовете 
съществуват така наречените „то-
плинни острови“, където температу-
рите през деня могат да бъдат значи-
телно по-високи от тези в съседните 
области. Бури и проливни дъждове 
могат да причинят наводнения и да 
разрушават инфраструктурата.

Поради ограниченията за обема 
статията не може да обхване всички 
фактори и аспекти на околната среда, 
оказващи влияние върху провеждащи-
те се операции. Чрез разбирането на 
ключовите аспекти на околната сре-
да и чрез използването на оперативна 
гледна точка към градските системи, 
планиращите градски операции могат 
да изберат динамични начини за по-
стигане на оперативните цели. Ва-
жно е да се отбележи, че сложността 
на градската среда увеличава възмож-
ността и честотата на нежеланите 
ефекти или непредвидени последици 
от всяка военна операция.

На стратегическо и оперативно 
ниво контекстът на извършените 
оперативни действия в градски усло-
вия е многолико и трябва да включва 
интегрирането на изпълнението на 
военните задачи и политиката.
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При планиране на операция или 

кампания, за да се справят с против- 
ниците, попадащите в градска сре-
да командири на съвместните сили 
трябва да надхвърлят идеята за 
атакуване на използващия тази сре-
да противник. Градската среда тряб-
ва да се лекува комплексно, като се 
деактивират враждебните елементи 
и се даде възможност да работят 
елементите, които са от същест-
вено значение за функционирането 
на града. Реалността на градската 
среда представлява уникален набор 
от обстоятелства и параметри, кои-
то значително влияят върху използ-
ването на оперативното изкуство. 
Командирите на всички нива трябва 
да подчинят изпълнението на крат-
косрочните операции, провеждани от 
тях на по-големия оперативен дизайн, 
като насочат своите близки и дълго-
срочни действия за постигането на 
желаното крайно състояние, опреде-
лено в оперативния дизайн.

Предизвикателствата, свързани с 
работа в градска среда, са достатъч- 
но различни, сложни и изискващи ко-
мандирите и техните щабове да 
обърнат подобаващо внимание на уни- 

калните изисквания на тази среда. 
Ако съвместната градска операция е 
предприета като част от по-голяма 
кампания, следва плановете да са на-
сочени към постигането на трудния 
баланс, синхронизация и интеграция 
между този тип операции и остана-
лата част от кампанията, включи-
телно преодоляването на различията 
в изискванията на темпото на опера-
циите, видовете и количеството на 
бойните и стабилизиращите дейст-
вия, видовете и количествата логис-
тична поддръжка, гражданско-военни-
те оперативни изисквания, реагира-
нето на инциденти, както и много 
други области.

Градските операции са и ще продъл-
жат да бъдат огромно предизвикател-
ство пред въоръжените сили. Засилена-
та урбанизация увеличава вероятност-
та от провеждане на такъв тип опе-
рации. Задачите, които въоръжените 
сили ще изпълняват при провеждането 
и участието в такъв тип операции, 
изискват и усвояване на нов тип спо-
собности. Едновременно с това е необ-
ходимо придобиването на нови типове 
въоръжения, нужни за провеждането на 
този тип операции.

1 FM 3-06, Urban Operations, Army Tac-
tics, Techniques, and Procedures (ATTP), 
26.10.2006.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 FM 2-91.4, Intelligence Support to Urban 

Operations, 20.3.2008.
5 3-06.11, Combined Arms Operations in 

Urban Terrain, and Marine Corps Warfighting 
Publication (MCWP), 2002.

6 Ibidem.
7 The Marine Corps Intelligence Activity (MCIA) 

2700-002-03, Urban Generic Information 
Requirements Handbook (UGIRH), 07.05.2010.

8 3-35.3, Military Operations on Urbanized 
Terrain, 26.04.1998.

9 3-34.80, Geospatial Engineering, ATTP, July 
2010.

10 Ibidem.
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РОЛЯТА НА СИЛИТЕ  
ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ В ПРОЦЕСА 

НА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
НА ЦЕЛИ В СЪВМЕСТНИ ОПЕРАЦИИ

Петър Тагарев

Petar Tagarev. ТHE ROLE OF SPECIAL FORCES IN THE PROCESS 
OF TARGETTING IN JOINT OPERATIONS 

Abstract: The subject of the study is presentation of the essence of the process of 
targeting in accordance with the requirements of the contemporary combat operations.  To 
review the methods for use of special force in the process of planning, command, control 
and impact on targets in joint operations, as well as their role in enhancement of the 
intelligence collection for the purposes of fire support. 

Key words: ambush, analyze, assaults, characteristic objects, combat support, deliver, 
detect, direct action, joint targeting coordination cell, intelligence fusion, object, operations 
security, opposed boarding operations, physicals attacks, post-strike reconnaissance, raid, 
special operations forces, special reconnaissance; special operations, special operations 
component command, special operations task group, special operations planning and 
liaisonelement, sof intelligence sharing, sof targeting, targeting considerations, target 
assessment. 

Опитът от международни и въ-
трешни военни конфликти, про-
явили се през последните години 

в Близкия и Средния изток, Либия и 
Източна Украйна, показва все по-ма-
сово използване на специални сили за 
решаване на широк спектър от задачи. 
Предимство се дава на провеждането 
на специални операции зад линията на 
фронта, но много са примерите и за 
тяхното легално или полулегално осъ-
ществяване. Не са един и два случаите 
на тясно взаимодействие на Силите 
за специални операции (ССО) с други 
родове от конвенционалните сили и 
особено със средствата за поразяване 
на земя, от въздуха и на море. В ре-
дица случаи те се използват за доби-
ване на разностранна разузнавателна 
информация до началото и в хода на 
военните операции, както и за под-
помагане средствата за огнева под-
дръжка, особено за цели извън пряката 
видимост. Много са примерите за под-
помагане общата ефективност на по-

разяването с далечни огневи средства 
чрез контрол на целите или провеж-
дане на физически атаки съвместно 
или в координация със средствата за 
поразяване.

Специалните операции са недели-
ма част от съвременните съвмест-
ни бойни операции. Дори когато се 
провеждат самостоятелно, те са 
в интерес на съюзни или национал-
ни съвместни оперативни сили, за 
поддръжка изпълнението на специ-
фични задачи, като в по-голямата си 
част се планират и реализират с цел 
увеличаване на ефектите и вероят-
ността за успех на цялостната во-
енна операция.1 Все повече нараства 
ролята им в общия процес на опреде-
ляне и поразяване на конкретни цели 
с важно значение в хода на бойни опе-
рации, както и в поствоенния пери-
од, когато се провеждат операции за 
сигурност и стабилизиране.

Използването на ССО в процеса на 
определянето, контрола и поразяване-
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то на цели в бойни действия изисква 
нетипично прилагане на щабни и прак-
тически процедури, специфични специ-
ална подготовка, екипировка, въоръ-
жение и взаимодействие с други бойни 
сили за водене на бойни операции.

Целта на настоящата публика-
ция е да се представи същността на 
процеса на планиране и управление на 
цели в съответствие с изискванията 
на националните и съюзните доку-
менти, да се разгледа редът за учас-
тие на ССО в процеса на планиране, 
управление, контрол и въздействие 
върху цели в бойни операции, а също 
и ролята им за усилване на разузнава-
нето в процеса на добиване на разуз-
навателна информация за целите на 
огневата поддръжка.

Процесът на определяне на целите 
се осъществява в мирно време или в 
етапа на общото планиране (предва-
рително), а така също и по време на 
подготовката и в хода на бойните 
операции. В мирно време или в етапа 
на общото (предварителното) плани-
ране той може да се използва за под-
крепа на планирането на непредвиден 
или прогнозен сценарий (ситуация) или 
в интерес на цялостната разузнава-
телна оценка за изясняване на потен-
циална кризисна ситуация.

На различните нива на управле-
ние на въоръжените сили този про-
цес е повече или по-малко обхватен, 
но при всички случаи се използва спи-
сък с единно възприети номерации, 
критерии за оценка и методология 
за класифициране на обектите като 
потенциални цели за поразяване или 
друго въздействие.

В предварителното планиране се 
извършват анализ и прогноза за по-
тенциални райони за развръщане на 
очаквани обекти от противостоящи-
те военни сили, за да се планира доби-
ването на информация, необходима на 
войските и средствата за поразяване, 
като се отчитат наличните способ-
ности на специалните сили. Такава 
информация е необходима и за плани-
ране на самите специални операции. В 
хода на бойните операции процесът 
на определяне на цели поддържа из-
ползването на оръжия и сили, както 

и насочва средства за добиване на ин-
формация. Определянето на цели не е 
само процес на съставяне на списък 
с подбрани географски обекти. Това 
може да бъде рутинна дейност за 
извличане от базата данни на харак-
теристиките на основните (ключо-
вите) елементи от географското или 
инфраструктурното пространство в 
зоната на военната операция. В бой-
ните действия по-голямо предимство 
се дава на цели, включващи войскови 
единици, бази, средства за поразяване, 
управление, разузнаване, снабдяване и 
защита.2 Това са обекти с военен по-
тенциал и ССО се използват не само 
за откриването им, но и за физическо 
въздействие върху тях. Тези обекти 
се интегрират с географската среда 
за по-пълна оценка на тяхната стой-
ност и приложимостта им в хода на 
операцията. За използване на пълните 
способности на ССО усилията им се 
насочват преди всичко към цели с ви-
сока стойност, каквито са страте-
гическите и оперативните обекти в 
зоната на бойната операция.

Същността на процеса на съв-
местно определяне и поразяване на 
цели е комбинация от аналитични и 
практически разузнавателни дейнос-
ти, планиране, управление на бойните 
действия, определяне на средства и 
способ за въздействие върху конкретна 
цел със смъртоносен или несмъртоно-
сен ефект, в зависимост от характе-
ристиките на целта и възможности-
те на средствата за въздействие, за 
постигане на желания ефект, изпълне-
ние на бойната задача и определяне на 
ефективността от употреба на сила.

Способността да се прилага или 
участва в цикъла на съвместно оп-
ределяне на целите, като същевре-
менно с това се следят промените в 
хода на операцията, има основно зна-
чение за успешното провеждане на 
операциите чрез използване на всички 
възможни способности на войските. 
Ключовите изисквания за успешното 
участие на ССО в осъществяване на 
цикъла на определяне и поразяване на 
цели са предназначени за създаване на 
способности и тяхното използване 
по следните направления:
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• своевременно откриване и оценя-

ване на потенциалните цели на голя-
мо отдалечение от собствените вой-
ски в интерес на всички компоненти;

• подбиране на подготвен личен 
състав, отчитайки необходимостта 
целият персонал на щабната клет-
ка за определяне на целите (Targeting 
Cell) да бъде подготвен по общ стан-
дарт, включително и щабният еле-
мент за планиране и координиране 
(управление) на специалните опера-
ции в съвместния щаб;

• стабилни комуникации и управ- 
ление на информацията, като се осъ-
ществява взаимодействие или коор-
динация между специалните, конвен-
ционалните сили и средствата за 
далечна огнева поддръжка;

• способност за предоставяне на 
точна бойна оценка и оценка на бой-
ните поражения в резултат на нане-
сените удари със средства на собст-
вените войски.

Процесът на определяне на цели-
те и въздействието върху тях има 
цикличен характер, като времето 
за изпълнение на всяко ниво на уп-
равление на войските има различни 
параметри в зависимост от вида 
на операцията и нейната продължи-
телност.3 Процесът, изпълнен като 
цикъл, се осъществява последовател-
но или паралелно в зависимост от 
създадените условия за планиране и 
провеждане на бойната операция и 
обхваща следните основни дейности: 

• подготовка и даване на указания 
от съвместния командващ; 

• определяне на задачите за ком-
понентите от видовете въоръжени 
сили и средствата за въздействие;  

• препоръчване (номиниране) на 
целите; 

• оценка и избор на оръжейни-
те системи или средствата за въз-
действие; 

• планиране на изпълнението; 
• изпълнение на задачите от Си-

лите за специални операции; 
• бойна оценка на пораженията и 

ревизиране на плановете или решени-
ята. 

Указанията от командващия са 
в резултат на избран вариант за 

действие на собствените съвмест-
ни сили, възприета концепция за про-
веждане на съвместната операция и 
личните му намерения. Те включват 
изисквания по отношение на приори-
тетите на командващия, сроковете 
и способите за въздействие върху це-
лите, които следва да се приложат в 
процеса на планирането.4

Определянето на задачите за вой-
ските и средствата за смъртоносно и 
несмъртоносно въздействие върху из-
браните обекти е в съответствие с 
общата мисия на съвместната опера-
ция или конкретното военно форми-
рование. Силите и средствата, опре- 
делени от формированията за спе-
циални операции, изпълняват своите 
задачи в тясно взаимодействие с кон-
венционалните сили, ако няма друго 
съображение за планиране. Конкрет-
ните задачи на специалните опера-
ции се определят в съответствие 
с преценката на способностите или 
оперативните съображения, когато 
задачите изискват повече ресурс, но 
се налага да се изпълнят при негов не-
достиг.

Препоръчването (номинирането) 
на целите, определени за ССО, след-
ва да се осъществява с привличането 
на експертен състав от специалните 
сили, който задължително участва в 
щабните процедури за планиране на 
бойната съвместна операция. На 
този етап желаните цели се интегри-
рат в приоритетен списък на целите 
и се представят за одобрение.

Оценката и изборът на оръжей-
ните системи или средствата за 
въздействие се правят на основата 
на анализа на характеристиките на 
обектите, включени в общия или при-
оритетния списък. Целта е съвмест-
но да се подберат най-целесъобразни-
те средство и способ за атакуване 
на всяка от целите. Тези оръжейни 
системи могат да са извън ССО, но 
при подходящи условия се включват в 
техния състав.

Планирането на изпълнението се 
извършва в съответствие с прогноз-
на или достоверно събрана разузна-
вателна информация. Информацията 
за отделните цели или групи цели се 
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събира и заедно с информацията, коя-
то вече е известна за цялата групи-
ровка на противостоящите сили, се 
интегрира в плана за огнева поддръж-
ка и ОПЛАН. Задълженията на учас-
тниците в процеса на поразяване или 
друго въздействие се отразяват в 
поддържащите планове и конкретно 
за специалните сили в плана за специ-
алните операции. Всяко звено, което 
участва в планирането, има отноше-
ние и към добиването на разузнава-
телна информация в зависимост от 
неговите способности, независимо че 
основната разузнавателна поддръж-
ка се осъществява съобразно с плана 
за разузнаването. 

Изпълнението в хода на операци-
ята трябва да е в съответствие с 
плановете и целите се атакуват или 
неутрализират, следвайки разработе-
ните съвместни графици или планове 
за взаимодействие. За отделни цели 
е възможно да се излиза извън плана, 
като се изпълняват конкретни запо-
веди на командващия, особено за цели, 
които са непланови или изискват не-
забавен отговор.

Бойната оценка се осъществява 
по три основни направления. Първата 
оценка се прави в процеса на планира-
не на основата на общата оценка на 
способностите – тактически и огне-
ви, като се изчисляват потенциали в 
зависимост от параметрите на сред-
ствата за въздействие, разузнаване-
то, характеристиките на обектите 
като пространствени параметри, 
защитата, прикритието, мимикри-
ята, системата за управление, спо-
собностите за маньовър, скоростта, 
отдалечеността, разположението на 
местността и др. Второто направ-
ление се основава на прогноза, но за 
цел, по която се осъществява въз-
действие от дистанция, когато тя 
не се вижда пряко или насочването 
е посредством разузнавателно сред-
ство. Това вече е съобразено не само 
с конкретния момент, разположение-
то на местността, МТО условията 
и точността на позиционирането, но 
и с оценката за обектите. Тази оцен-
ка има характер на прогноза, но тя е 
с по-конкретни измерения. Оценката 

на резултатите от атаките или дру-
гите подходящи действия по целите 
се прави, за да се определи необходи-
мостта от повторна атака. Подобна 
оценка, като трето направление, се 
извършва и в хода на нанасянето на 
ударите, когато целта се наблюдава 
пряко и има ясно видян резултат от 
въздействието. При такава ситуация 
се осъществява корекция в резултат 
на преценката на поразяването.

Общото разбиране на процеса на 
съвместното определяне и поразява-
не на цели и спазването на принципи-
те на този процес осигуряват на все-
ки щаб и подчинените формирования, 
включително и на ССО, постигане на 
следните основни резултати:

• изпълнение на бойните задачи в 
хода на специалните операции в съ-
ответствие с указанията на стар-
шия щаб;

• изпълнение на задачите в съот-
ветствие с решенията на прекия ко-
мандващ и плановете на съвместния 
щаб;

• съсредоточаване върху центро-
вете на тежестта на противосто-
ящите сили, вероятните критични 
точки на специалните операции;

• съдействие за успеха на други-
те компоненти или родове войски 
от собствените съвместни сили в 
критичните точки при атакуване на 
цели на противника с повече потен-
циал по едно и също време;

• координиране и синхронизиране 
на действията на формированията 
от ССО с общите цели, ефекти и 
действия на средствата за далечно 
поразяване;

• незабавно въздействие върху 
цели, за които определените възмож-
ности и ресурси са ограничени по дъл-
бочина на поразяване или мощност;

• осигуряване на най-подходящи 
сили и средства за въздействие в съ-
ответствие с целта;

• минимизиране на възможности-
те за дублиране на усилия с цел спаз-
ване на принципите за икономия на 
средства;

• бърза оценка на извършените 
действия по планирани цели;

• подпомагане изясняването на 
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Фиг. 1. Роля на ССО в цикъла за определяне и поразяване на цели

 

Поддържане  
на процеса за 

определяне на целите
за поразяване 

Търсене, откриване, 
позициониране, 
указване, следене 

Участие в цялостния 
щабен процес  

за разузнавателна  
оценка 

Съдействие  
за повишаване  
ефективността  
на ударите

Подпомагане процеса 
на коригиране  

на въздействието и 
определяне на резултатите 

от поразяването 

Прогнози в интерес 
на точността или 
ефекта от огневата 

поддръжка 

общата картина при съвместни  
действия на войски и средства за по-
разяване;

• пълно интегриране на всички 
способности, когато това се изисква 
от съответния командващ на съв-
местните сили.

Действията за атакуване и уни-
щожаване на планирани цели са не-
делима част от специалните опера-
ции. Поради това ССО участват в 
щабните и практическите дейности 
и процедури за определяне на цели-
те, изучаване на техните характе-
ристики, добиване на информация за 
местоположението и състоянието, 
оценка и предоставяне на информа-
ция на други средства за въздейст-
вие, атакуване на цели, подпомагане 
процеса на оценка на резултатите и 
контрол на въздействието.5

От посоченото се вижда разнос-
транната дейност и роля на специ-
алните сили в процеса на огневата 
поддръжка или в общия процес за въз-

действие върху целите (фиг. 1). Тази 
роля се състои в следното:

• поддържане процеса за определя-
не на целите в щабовете;

• участие в цялостния щабен про-
цес за разузнавателна оценка на обек-
тите за въздействие;

• търсене, откриване, следене, 
съпровождане или осигуряване на ин-
формация за местоположението и 
състоянието на обектите и опреде-
лените за поразяване цели;

• подпомагане прогнозирането на 
развитието на обстановката в ин-
терес на огневата поддръжка, особе-
но за очаквани действия на ССО на 
противника;

• съдействие за повишаване ефек-
тивността на средствата за огнева 
поддръжка и други активни сили;

• подпомагане процеса на кориги-
ране на въздействието и определяне 
на резултатите от поразяването.

Щабната клетка за планиране и 
координиране на специалните опера-
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ции подпомага поставянето на зада-
чите, като определя важни от гледна 
точка на специалните операции цели 
и предлага способите за въздействие 
върху тях според способностите на 
ССО за едно или повече денонощия. 
Освен това съдейства за изготвяне-
то на съответните списъци с цели, 
като участва в номинирането на 
приоритетните и избора им за по-
разяване съвместно с други или са-
мостоятелно от Силите за специал-
ни операции. Разпределя тези обекти 
между формированията от ССО и 
определя каква форма да се избере 
за атакуване на всеки от избраните 
обекти като цели за въздействие.6

Необходимо е да съществува баланс 
при планирането и поразяването (не-
утрализирането) на целите в интерес 
на специалните операции и тези, които 
са в подкрепа на другите компоненти, 
както и баланс в избора на средства – 
смъртоносни и несмъртоносни. 

От съществено значение е орга-
низирането на съвместни действия 
между специалните операции и фор-
мированията от сухопътния, мор-
ския и военновъздушния компонент, 
както и командните им взаимоотно-
шения по фази на операцията и от-
делни обекти и цели от гледна точка 
постигане намерението на съвмест-
ния командир на съвместните опера-
тивни сили.

При номинирането на целите за 
поразяване или неутрализирането им 
специалистите от ССО прилагат 
принципите за основателeн избор, 
определяне на цели в съответствие 
с изискванията на войната, избягва-
не на ненужни загуби и икономия на 
средства. Изборът на цели е в съ-
ответствие с прилагането на редица 
принципи, които изискват:

• Разграничаване. Атаките с огневи 
средства или с групи от ССО се пла-
нират за подбрани цели с военно зна-
чение в зоната на бойните действия 
и по възможност се избягват цивилни 
обекти или ненужни странични пора-
жения.

• Пропорционалност. Въздействи-
ето върху военните цели се планира 
и осъществява така, че да се нама-

ли вероятността за причиняване на 
излишни поражения или унищожаване 
на близки цивилни обекти (жертви и 
щети сред цивилното население), кои-
то биха били прекомерни в сравнение 
с прякото военно превъзходство, кое-
то се очаква в резултат на атаката. 
Това е особено важно за операции из-
вън войната, например диверсия сре-
щу жп инфраструктура. Трябва да се 
избягва възможността за дерайлиране 
на пътнически влакове, ако те не са 
част от войскови ешелони.

• Военна необходимост. Всяко 
военно действие трябва да бъде 
следствие от необходимостта за 
провеждане на успешни бойни дейст-
вия, да e в рамките на необходимия 
минимум и да не бъде забранено от 
законите на войната или междуна-
родни конвенции и договорености, по 
които собствената държава се явява 
страна.

• Хуманност. Този принцип забра-
нява всяка атака срещу противника, 
която причинява излишно страдание, 
нараняване или унищожение, които 
биха могли да бъдат обосновани с 
военна необходимост. Особено това 
следва да се прилага спрямо  форми-
рования от вътрешната съпротива, 
които могат да използват прикри-
тие от непълнолетни или граждан-
ски лица.

Подпомагането на процеса за ко-
ригиране на въздействието и опреде-
ляне на резултатите от поразяване-
то изисква усилията на специалните 
сили да се насочват преди всичко към 
предаване на информация за степен-
та на поразяването и икономия на 
средства за поразяване от излишен 
повторен удар. Освен това наблюде-
нието на целта е в услуга на оцен-
ката на резултатите от бойните 
поражения. 

Щабният елемент за планиране 
и координиране на специалните опе-
рации подпомага подгрупата за пла-
ниране и координиране на огневата 
поддръжка да извърши навременна и 
точна оценка на планираните пора-
жения в резултат на използването 
на средства за поразяване по опреде-
лена цел.7 Може да се приложи и след 
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използването на оръжейните систе-
ми (въздушни, наземни, военноморски 
и на специалните сили) в рамките на 
целия спектър от бойните дейст-
вия. Това е оценка на физическите 
поражения, на функционалните пора-
жения и на системите за определяне 
и поразяване на целите и представ- 
лява навременна и точна оценка на 
ефекта от използването на смърто-
носна или несмъртоносна сила сре-
щу предварително определена цел. 
Тя  следва да е тясно обвързана с 
процеса на определяне на целите и да 
включва сътрудничество с щабните 
клетки, отговарящи за операциите и 
огневата поддръжка.

Ролята на оценката на бойните 
загуби на противостоящите сили, в 
чието изготвяне участват и специа-
листи от ССО, се състои в следното:

• оценка на целесъобразността, 
точността и ефективността от из-
ползването на специални сили за въз-
действие върху цели, съвместно или 
в самостоятелна операция;

• определяне степента на инци-
дентно поразяване или унищожаване 
на невоенен персонал или на сгради 
без военно значение по време на бой-
ните действия, особено в разположе-
нието на противника; 

• установяване дали резултатите 
от ударите са постигнали целите, 
поставени по време на определяне на 
обектите за поразяване;

• осигуряване на необходима ба-
зова информация за оценка на резул-
татността на боя при определяне 
на обектите за поразяване. 

Съдействието за повишаване ефек-
тивността на средствата за огнева 
поддръжка и други ударни сили е съ-
ществена функция на ССО в съвре-
менните военни операции. Те могат 
да участват в подкрепа на различни 
форми на използване на ВВС и други 
формирования, нанасящи поражения 
на далечни разстояния. Тази подкрепа 
обикновено включва:

• насочване на оръжията, осъ-
ществяващи далечни огневи удари със 
земни средства за огнева поддръжка;

• поддръжка на масирани въздуш-
ни удари (МВУ);

• поддръжка на отбранителна про- 
тивовъздушна операция;

• осигуряване на въздушни и мор-
ски десантни операции;

• операции за изолиране на район 
от ВВС;

• намаляване скоростта на прид-
вижване на обекти или ограничаване 
на маньовъра с цел по-точното им 
поразяване от разстояние;

• провеждане самостоятелно на 
далечни огневи атаки.

От целия процес за определяне и 
поразяване на цели основен е проце-
сът за разузнаване на целите (раз-
криване, прехващане, следене или съп-
ровождане на цели). Това е процес 
за „достатъчно детайлно разкрива-
не, идентифициране и определяне на 
местоположението на дадена цел, 
за да стане възможна ефикасната 
употреба на оръжия“8. Специалното 
разузнаване търси, разкрива и опре-
деля местоположението на основни 
противникови сили и обекти, които 
имат особена тежест в операцията 
или представляват висока степен на 
опасност. Това трябва да бъде осъ-
ществено с достатъчна прецизност, 
за да се осигури възможност да бъ-
дат поразени целите ефективно от 
огневи системи с непряк огън или да 
се използват други действия срещу 
тях, включително и директни акции.

В хода на разузнаването групи за 
специални операции идентифицират 
целта, нейните компоненти, систе-
мата, към която тя принадлежи и 
показва уязвимостта ù, относител-
ната важност, както и оцененото 
ù текущо състояние. Ако обектът 
е подвижен, се прави оценка на мес-
тоположението му или на неговите 
компоненти към определено време 
или оценка за времето на пристигане 
на целта в определено място.

При откриване на целта ù се пра-
ви бърз анализ и се определя степен-
та на заплаха, за да се вземе най-це-
лесъобразното решение за използване 
на оръжията при нейното поразява-
не. Може да се включи и анализ на 
потенциалните ефекти от предвиде-
ното въздействие.

Прякото наблюдение на дадена 
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цел от групи за специални операции 
спомага да се избере на най-подходя-
щото средство за поразяване и да се 
определи потенциалният ефект от 
използването му (включително и с 
преценка на съпътстващи загуби).

Разузнаването на резултатите от 
ударите е съществена дейност на 
разузнавателните органи. В редица 
случаи те са единствените, които 
могат да имат пряка видимост към 
целта. Тези действия на ССО дават 
информация за оценката на резулта-
тите от нанесените огневи удари 
по далечни, извън пряката видимост, 
цели.

Далечните атаки са специфична 
способност на ССО. Осъществяват 
се при всякакви изгодни условия на 
видимост на целите с помощта на 
други разузнавателни органи или във 
взаимодействие с други бойни сили, 
например въздушни десанти, амфи-
бийни атаки откъм море, както и 
за подпомагане на огневи средства 
за далечно поразяване. Това са атаки 
с използване на оръжейни системи и 
могат да бъдат провеждани от въз-
душни, морски или земни платформи 
или подразделения. 

Контролът на завършващата фа- 
за на атаката и целенасочването 
включва преднамерени действия на 
групи за специални операции за иден-
тифициране и целеуказване на цели за 
поразяване. Чрез GPS системи, лазер-
ни далекомери или маркери, радарни 
станции, уреди за сигнализиране и 
други средства се провежда насочва-
не и отчитане на резултатите от 
осъществените удари.

Силите за специални операции мо-
гат да осъществяват ефективно уп-
равление на атаката, като контроли-
рат маньовъра и огъня на атакуваща 
въздушна платформа. Това е необхо-
димо в интерес на сигурността на 
въздушното средство, когато целта 
е защитена, трудно се вижда от въз-
духа и е изяснен скрит подход към 
нея. Освен това се прилага при атака 
на чувствителни цели, за да се оси-
гури по-точен удар и да се избегнат 
излишни странични поражения.

Целеуказването включва всяка елек- 

тронна, механична, звукова или визу-
ална комуникация, която предоставя 
на приближаващия се самолет (вер-
толет) или далечни оръжия допълни-
телна информация, свързана със спе-
цифично местоположение на цел или 
нейната защита. Целта е значител-
но да се повиши точността на пора-
зяването. При това се осъществява 
осветяване (подсветка) на целта с 
различи технически средства.

Контролът на целите се разли-
чава от насочването по това, че 
включва правомощието да разреши 
на въздушното средство да използва 
оръжията си, докато насочването е 
само в интерес на увеличаване точ-
ността на поразяването.

Действията на ССО за прецизно 
въздействие са предварително пла- 
нирани по конкретни цели или се 
назначават в хода на операцията в 
зависимост от обстановката, от-
насяща се до самата цел или прос-
транството около нея. При такова 
въздействие радиусът на поражение 
трябва да бъде минимизиран чрез 
използването на точно оръжие или 
дистанционно задействани експло-
зиви, поставени на точното място 
за изпълнение на набелязани цели. 
Тези действия на ССО се провеж-
дат срещу цели, за които не може да 
се гарантира успех при първия удар 
или част от обекта трябва да бъде 
поразена, без да се унищожи целият 
обект. Когато е във взаимодействие 
с въздушни платформи, се използват 
предимно средства за осветяване на 
целта или за сигнализация (осветя-
ване) на точно определено място, 
като е посочено и по-горе. 

При провеждане на планираните 
операции ССО действат в зоната 
на операциите на сухопътния и воен-
номорския компонент. Те следва да 
притежават способности за изпъл-
нение на задачи в интерес на двата 
компонента или да получават от 
тях съответната поддръжка.

В основата на действията на ССО 
за неутрализиране или изваждане от 
строя на определените им обекти 
са директните акции. Те допълват 
възможностите на другите компо-
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ненти и на средствата за далечна 
огнева поддръжка чрез атакуване на 
специфични, точно определени цели 
със стратегическо или оперативно 
значение. При провеждане на този 
вид бойна дейност подразделенията 
могат да използват рейдове, засади 
или тактики за налети, диверсии, 
провеждане на далечни атаки чрез 
огън от морски, земни или въздушни 
платформи, да осъществят извиква-
не на огън, целенасочване на оръжия 
и независими саботажни действия 
спрямо стационарни обекти, които 
са трудни за далечно поразяване. 

Силите за специални операции мо-
гат да изпълняват тези задачи са-
мостоятелно или при поддръжка на 
конвенционалните операции, както и 
на места, които са извън обсега на 
действие на тактическите оръжейни 
системи и възможностите за нанася-
не на удари на конвенционалните сили.

Операциите срещу цели на вода 
са едни от най-древните в истори-
ята на войните. Провеждат се сре-
щу противникови платформи на вода 
във взаимодействие или в подкрепа 
на бойните действия на други морски 
съдове и в повечето случаи включват 
атаки срещу отделна отдалечена цел.

Щабните процедури за реализиране 
на цикъла за определяне и поразяване 
на цели следват общия модел за ра-
бота в съвместния оперативен щаб, 
като са съобразени със стъпките в 
планирането на операциите и основ-
ните мисии, задачи и действия, опре-
делени за останалите компоненти.

Определена дейност се осъщест-
вява и без да са налице условия или 
указания за планиране. Това включва 
преди всичко поддържане и изучаване 
на база данни за обекти, които са 
в сферата на дейност на ССО, как-
то и попълване на собствената база 
данни.

Началото на кризисно или пред-
варително планиране се поставя при 
наличието на входящ документ или в 
резултат на преценка за конкретна 
необходимост. Това е основа за създа-
ване на организация, която да осигури 
подходящи условия за съвместна или 
паралелна дейност за подготовка на 

специалните операции, при което се 
осъществяват следните дейности:

• създаване на група за планиране 
на разузнаването, елемент за плани-
ране и координиране на специалните 
операции (ЕлПКСО), подгрупа за пла-
ниране и координиране на огневата 
поддръжка (ППКОРДОП) и конкре-
тизиране на техните отговорности; 

• създаване организация на рабо-
тата; 

• изучаване на указанията, отнася-
щи се до конкретните противосто-
ящи сили и дадения от ръководещия 
щаб предварителен списък на обекти; 

• преглед на собствената база 
данни за разширяване или конкрети-
зиране на списъка в съответствие с 
получената мисия; 

• подготвяне и даване на указания 
от прекия командващ за допълване 
на информацията относно проти-
востоящите сили и обектите; 

• изпращане на заявки до старшия 
щаб за допълнителна информация;

• участие в подготовката на пре-
дупредителни заповеди до подчинени-
те сили; 

• подготовка и изпълнение на ме-
роприятия за незабавно провеждане 
от групи за специални операции в 
интерес на разузнаването на застра-
шено направление с цел допълване на 
информацията, необходима за взема-
не на решение.

Дейностите се извършват в про-
цеса на планиране на разузнаването 
с участие на специалисти от еле-
мента за планиране и координиране 
на специалните операции в подгрупа-
та за планиране и координиране на 
огневата поддръжка (занимаваща се 
основно с определянето на цели). Тя 
също включва в състава си експерти 
от различните щабни отделения по 
целесъобразност.

Съвместната дейност включва 
преглед на предварителната щабна 
оценка, в която са определени или 
прогнозирани основният състав на 
очакваните противостоящи сили и 
техните способности; преглед на пред-
варителен списък с обекти и техните 
особености. По време на прегледа и 
анализа от общия списък се извличат 
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обектите, които са в предварителна-
та листа и се отнасят за собствено-
то формирование. Щабният елемент 
на ССО допълва списъка с обекти от 
своя гледна точка или участва в де-
тайлизирането на списъка в съответ-
ствие със собствената база данни и 
проучената нова информация.

Дейностите в процеса на анализа 
на мисията за определяне на целите 
са свързани не само с изготвената 
листа с обектите, но и с поставени-
те оперативни задачи и възможнос- 
тите на предоставените средства 
за въздействие.9 В съответствие с 
тези фактори следва да се извърши 
следната основна щабна дейност: 

• изучаване на допълнителната 
разузнавателна информация за същ-
ността и характера на обектите; 

• изучаване на задачите на специ-
алните операции, огневата поддръжка 
и разузнаването, в които за собст-
веното формирование са определени 
приоритетни и други обекти за пора-
зяване, които вече се включват като 
цели за собствените средства; 

• създаване на първоначална схема 
за разпределение на обектите, отна-
сящи се за ССО, в пространството, 
интегрирани с условията на зоната 
на операцията, и съобразяване със за-
дачите на специалните операции на 
собствените сили;

• на базата на разузнавателната 
оценка се разпределят и номерират 
целите за специалните операции, пред-
лагат се обекти за съвместния спи-
сък, които са извлечени в резултат на 
анализа на собствените сили и ССО 
на противостоящите, за да се пред-
ложат на командира за утвърждаване 
по време на брифинга за представяне 
на разузнавателната оценка на бойно-
то пространство;

• изготвяне на указания до под-
чинените ССО за провеждане на ме- 
роприятия по разузнаването за уто-
чняване на критичните обекти или 
цялостната разузнавателна информа-
ция, както и за подготовка за про- 
веждане на физически атаки по опре-
делени обекти, съобразени със заповя-
даните и произтичащите задачи на 
собствените сили.

Щабната дейност по отношение 
на специалните операции е в услуга 
на планирането и координирането 
на огневата поддръжка, като се ак-
центира върху процеса на събиране, 
анализиране и обобщаване на резул-
татите от докладите за оценка на 
бойните загуби на противника, ако е 
възможно на този етап или ако са 
представени такива оценки от стар-
шия щаб. Събират се, обобщават се 
и се представят сведения, получени 
от разузнавателни органи на ССО, 
ако те са развърнати в резултат на 
дадените начални указания.

Вариантите за използване на 
собствените съвместни сили влияят 
съществено върху подготовката и 
използването на ССО, когато това 
е включено в паралелното планиране.

Съвместяването на варианта за 
изпълнение на съвместната операция 
и действията на ССО в неин интерес 
изисква по отношение на определяне-
то на целите да се извършат цялост-
но или частично следните дейности:

• допълване на информацията за 
общата оценка на противостоящи-
те сили от гледна точка на ССО;

• допълване на списъка с обекти-
те, отнасящи се за специалните опе-
рации;

• разпределяне на списъка с обек-
тите в съответствие с представе-
ните варианти за действие на про-
тивостоящите сили;

• анализ на характеристиките 
на основните обекти, определени за 
ССО по всеки вариант на собстве-
ните сили;

• определяне на приоритетните 
обекти на противостоящите сили по 
всеки вариант за подпомагане оцен-
ката на собствените варианти за 
действие;

• съставяне на интегрирана схе-
ма на обектите по всеки вариант за 
действие на противостоящите сили;

• изготвяне на списък на целите, 
обект на специалните операции, по 
всеки вариант за действие на собст-
вените сили;

• при необходимост в общата сис-
тема на разузнаването се развръща 
допълнителен разузнавателен ресурс 
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от ССО в помощ на добиването на 
разузнавателна информация;

• уточняване със старшия щаб за-
дачите на специалните операции за 
въздействие върху конкретни обекти 
на противостоящите сили. 

За всеки вариант за действие на 
собствените съвместни сили следва да 
се определят обекти за провеждане на 
специални операции, способите за въз-
действие или поразяване, заделените 
сили и средства, сроковете, необходи-
мото взаимодействие и поддръжката 
от други компоненти, родове войски 
или огневи средства. Значителна е ро-
лята на връзката на специалните опе-
рации с общата система за разузнава-
не в зоната на операцията.

Съществен елемент за специални-
те операции е проиграването на пла-
нираните дейности, особено свързани-
те с физически атаки на обекти. То се 
осъществява в две направления. Пър-
вото е свързано с общата дейност за 
проиграване на варианти за действия 
на съвместните сили в зоната на бой-
ните действия, което е включено в 
щабната дейност. Второто е по лини-
ята на непосредствената подготовка 
на изпълнителите, което има повече 
практически характер.

Щабната дейност за определяне 
на целите включва следните основни, 
взаимосвързани мероприятия:

• актуализиране на разузнавател-
ната информация и оценка на ситу-
ацията и обектите, определени за 
специални операции;

• допълване на интегрирания спи-
сък на цели във взаимодействие с 
подчинените специални сили на ос-
новата на представените от тях 
оценки и предложения;

• съставяне на приоритизиран 
списък на целите за всеки вариант 
на използване на съвместните сили 
и тяхното разпределение по фази или 
етапи на операцията;

• допълване на списъка с характе-
ристиките за всеки обект, определен 
като цел за въздействие;

• оценка на очакваните действия 
на обектите по всеки вариант на 
различните етапи;

• съгласуване на практическите 

действия на ССО в подкрепа на сред-
ствата за огнева поддръжка;

• оценка на очакваните загуби на 
противостоящите сили по всеки ва-
риант в резултат на въздействието 
върху планираните цели.

За проиграването на специални-
те операции се изисква да се напра-
ви разпределяне на обектите между 
всяка структура на специалните сили 
и определяне на приоритетните от 
тях, както и да се съдейства за по-
разяването им с други средства в 
зависимост от избрания метод за 
проиграване. За всеки етап следва 
да се изчисли бойният потенциал на 
противостоящите сили в зависимост 
от съставения списък на цели за въз-
действие и поразяване. Това е анали-
тичен процес, който се осъществява 
в зависимост от избрания метод за 
проиграване. Освен това е необходи-
мо да се представи картина за очак-
вания маньовър на обектите в хода 
на операцията съвместно с общия 
анализ на съвместното разузнаване.

По време на анализа и проигра-
ването на вариантите за действие 
на собствените сили се представят 
действията на ССО по всеки от 
обектите, съобразени с всеки вари-
ант на съвместните сили в общата 
система за поразяване, която включ-
ва интегриране на заплахите по все-
ки вариант с оперативните дейст-
вия на собствените войски; действия 
на разузнавателните органи; специ-
ални операции.10 Приоритет се дава 
на целите, избрани за разузнаване и 
физическо въздействие (поразяване).

В съответствие с анализа на ва-
риантите за действие на собстве-
ните сили се предлагат действия и 
мероприятия за водене на разузнава-
не и директни акции, уточняват се 
информацията и задачите с другите 
институции извън съвместните сили, 
подчинените и взаимодействащите, 
дават се допълнителни разпорежда-
ния до подчинените сили за водене на 
разузнаване или извършване на друга 
превантивна дейност, свързана с оси-
гуряването на специалните операции.

Всеки вариант за провеждане на 
специални операции, независимо от 
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паралелното им провеждане със съв-
местните сили или самостоятелно, 
подлежи на анализ, преценка или прог- 
нозна оценка на ефективността. 
Това е съществен процес при срав-
няването и избора на най-приемлив 
вариант за действие в зоната на 
операцията.

При сравняването на вариантите 
за провеждане на специални операции 
от гледна точка на избора на цели за 
поразяване е необходимо да се подбе-
рат подходящи критерии, които се 
отнасят до броя на обектите, опре-
делени за ССО за всеки вариант, да 
се определят сравнителната тежест 
на обектите, оценката на резулта-
тите от въздействието върху цели-
те, избрани за атака или поразяване, 
и ефективността на специалните 
операции в общата ефективност на 
всеки вариант. За тази цел се пра-
ви оценка на характеристиките на 
всеки обект, определен за специална 
операция. Като критерий може да се 
използва броят на органите за специ-
ални операции в интерес на огневата 
поддръжка по всеки от вариантите, 
необходими за постигане на избрана 
степен на поразяване на целите.

Процедурите за избор на вариант 
за провеждане на специални операции 
се осъществяват паралелно с избо-
ра на вариант за използване на съв-
местни сили, ако те са част от съв-
местната операция. Това е основна 
стъпка в процеса на планирането на 
операцията и се отразява съществе-
но върху по-нататъшната работа за 
определяне на целите за въздействие 
и провеждането на специални опера-
ции в интерес на този процес.

Основното, което влияе върху из-
бора на вариант за специални опера-
ции, са прогнозите за ефективност 
при минимални загуби и прилагането 
на принципа за военна необходимост 
и приложимост.11 Въпреки избора на 
вариант за провеждане на съвместна-
та операция за специалните операции 
може да се прилага вариантност и в 
хода на всеки избран вариант за съв-
местната операция, като за основа 
се взема необходимостта от висока 
степен на сигурност на операцията. 

След избора на вариант за съвмест-
ните сили в резултат на допълнител-
ните указания се изготвя приоритизи-
ран списък с цели за въздействие. При 
необходимост се изисква допълнител-
на информация за неоценени цели в 
резултат на избора на вариант, пос- 
тавят се допълнителни задачи за раз-
криване на цели от ССО, които са 
определени на основата на прогноза, 
развръща се допълнителен разузнава-
телен ресурс и се разпределят целите 
между подчинените формирования от 
Силите за специални операции. Като 
краен резултат се изготвя списък с 
целите за въздействие, което е ос-
нова за разпределяне на задачите на 
ССО, избор на способи за действие и 
по-нататъшна работа за планиране-
то на специалните операции.

Крайната цел на планирането в 
процеса на разработване на необходи-
мите документи, като концепция или 
план за съвместната операция, са със-
тавянето на окончателния списък с 
цели, определянето на приоритетния 
списък за всеки компонент; разпреде-
лянето на задълженията за физическо 
въздействие или огнево поразяване 
на всеки участник; организацията 
на взаимодействието между ССО и 
средствата за огнева поддръжка; ре-
дът за управление, осигуряване с ин-
формация, нейното разпространение 
и осигуряването на органите за СО. 
Преди това, в резултат на избора на 
решение, се провеждат практически 
действия на терена за уточняване 
на действията по избран вариант 
за специална операция в интерес на 
съвместните сили или самостоятел-
но. За подсилване на аргументите от 
разработените разчети се привличат 
и определени разузнавателни органи, 
групи за директни действия, средства 
за управление и поддръжка, които 
провеждат практически тренировки 
на местността. 

В завършващата фаза на паралелно-
то планиране на специалните операции 
в съвместния щаб по отношение на 
планирането и поразяването на цели 
във взаимодействие с разузнаването е 
необходимо да се осъществи:

• окончателен избор на целите за 
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въздействие, определени за Силите 
за специални операции;

• единно номериране на целите 
от списъка за недопускане на недора- 
зумения или двусмисленост при пла-
ниране и управление на процеса на оп-
ределяне и поразяване на цели;

• изготвяне на приоритетен спи-
сък с цели за всяко формирование от 
Силите за специални операции;

• разпределяне на целите по ета-
пи и фази на операцията, средствата 
и способите за въздействие;

• разпределяне на отговорности-
те за водене на разузнаване за всеки 
обект в различните фази на опера-
цията;

• поставяне на конкретните зада-
чи на Силите за специални операции;

• оценка на въздействието вър-
ху планираните за поразяване цели и 
бойните им загуби;

• оценка на косвените поражения 
(ефекти);

• определяне на изисквания за раз-
криване на особено важните цели и 
способите за тяхното целеуказване;

• разработване на указания за вза-
имодействие със системите за по-
разяване и други сили за ефективно 
отчитане на резултатите след въз-
действие върху целите;

• допълнителни заявки за осигуря-
ване на разузнавателна информация 
от други командвания (щабове);

• разработване и прилагане на про-
цедури за въздействие върху целите в 
съответствие с правилата за употре-
ба на сила, международните закони и 
конвенции, регламентиращи военните 
действия;

• определяне на изискванията за 
оценка след въздействието по всяка 
цел и способа за наблюдението им.

В процеса на планиране с цел под-
помагане управлението и избягване из- 
лишното забавяне при разкрити цели, 
както и за намаляване на времето за 
докладването им се възприема един-
на класификация на обектите по тези 
изисквания, която се извършва в съв-
местния щаб. Класификацията включ-
ва планови цели; цели по извикване; 
незабавни цели; непланови незабав-
ни цели; неочаквани незабавни цели; 

чувствителни цели; цели за незабавен 
отговор.

Плановите цели се вземат от съв-
местния интегриран списък с цели за 
въздействие и се знае, че са планира-
ни за поразяване независимо дали са 
разкрити, или ще се разкриват в хода 
на операцията (боя). За такава цел 
има назначени разузнавателен орган 
и средство за въздействие.

Целите по извикване също са пла-
нови цели – за тях не е планирано 
само конкретно време (момент) за 
въздействие. Те се поразяват при от-
криването им в резултат на искания 
за огнева поддръжка и в случаи, кога-
то тяхното проявяване на бойното 
поле не може да се определи предва-
рително. Тези цели следва да се съгла-
суват с разузнаването и органите за 
специални операции.

Незабавни цели са тези, по които 
се планирана въздействие по прин-
цип, но се откриват твърде късно, 
за да бъдат включени в първоначал-
ния процес за определяне на целите. 
Те се включват за въздействие вед-
нага с тяхното разкриване. За тях 
разузнавателните органи докладват 
незабавно, формированията от ССО 
също атакуват такива цели (по въз-
можност), ако са включени в техния 
план.

Непланови незабавни цели са тези, 
за които се знае, че съществуват в 
зоната на операцията от предвари-
телно известна структура на вой-
ските, но липсва каквато и да е ин-
формация за съществуването им в 
периода, когато се планира операция-
та. Необходимо е известно време, за 
да се оценят след разкриването им, 
да се вземе решение/препланиране и 
да се въздейства. Те се докладват от 
разузнавателните органи и се пора-
зяват по принцип в най-кратък срок 
след разкриването.

Неочаквани незабавни цели са тези, 
за които не е известно или не се очак- 
ва да съществуват в зоната на опера-
цията. Това са цели от общия списък 
на цели в базата данни или от орга-
низационната структура на армията, 
но в процеса на определянето на цели 
или при прогнозата не са взети пред-
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вид или е направено допускане за тях-
ното отсъствие от зоната на опе- 
рацията. Тези цели се докладват при-
оритетно при разкриването им, за-
щото могат да променят изцяло пър-
воначалната оценка или да ревизират 
плана на операцията. Например това 
са средства за масово унищожаване 
или средства от резерва. За тях е 
допуснато, че във времето за плани-
ране и започване на военни действия 
няма да могат да бъдат приведени в 
готовност, т.е. такива цели се водят 
като изненада, макар че съществуват 
в противостоящите сили. Като при-
мер за такъв вид обекти могат да се 
посочат двете танкови дивизии от 
СС войските на Германия през Вто-
рата световна война, които се поя-
вяват близо до оперативния въздушен 
десант на съюзниците, проведен през 
пролетта на 1945 г. край Антверпен – 
Нидерландия. В резултат на изненада-
та десантът е напълно разгромен и 
разпръснат.

Чувствителни цели са тези, за 
които старшият щаб е преценил не 
само физическите поражения върху 
тях, но и последствията за околната 
среда, ако се поразяват по обичай-
ния начин. Те могат да включват и 
цели, които надхвърлят национални-
те нива на правилата за употреба на 
сила независимо от косвените загуби 
или са определени, че могат да пре-
дизвикат неблагоприятни политиче-
ски реакции.

Анализирането и прогнозирането 
на косвените и непредвидените загуби 
е елемент от процеса на определяне и 
поразяване на цели, който допринася 
за намаляване на риска от подобни за-
губи. Такива цели се определят за ССО 
предварително, но тяхното поразя-
ване се извършва след докладване или 
разрешение. Освен това ССО могат 
да получат право да дават разреше-
ние за поразяване или да предприемат 
атака само срещу отделен елемент 
от такъв обект, за да се избегнат 
нежелани последствия. За определени 
случаи, когато ССО изпълняват по-
дългосрочни задачи, за такива обекти 
техните командири могат да вземат 
самостоятелно решение за поразяване 

или нападение, след като са изучили 
състоянието на обекта.

Цели за незабавен отговор са тези, 
които изискват въздействие в най-
кратки срокове, защото излагат на 
опасност собствените сили и сред-
ства, не се задържат продължително 
време в райони за бойно използване, 
след като се появят или бъдат разуз-
нати, и притежават голям боен по-
тенциал. За такива цели ССО докла-
дват незабавно, атакуват ги, ако са 
включени в списъка им от цели или 
изискват поддръжка за поразяване в 
най-кратък срок. Те могат да бъдат 
определени като критични – чрез не-
утрализирането им се постига пре-
димство над противостоящите сили. 

Всяко разпределение на целите за 
поразяване се съгласува със старшия 
щаб, за да може да се оцени общият 
резултат от специалните операции 
съвместно с огневата поддръжка или 
да се избегне ненужно дублиране на 
средства. Това се отнася и за разуз-
наването на целите от органите за 
специални операции.

При разпределянето на задачите 
между подчинените се създава предва-
рителна организация или стандартен 
ред за подреждането на списъка от 
цели със съответната номерация, съ-
образена с участващите сили на про-
тивника. Най-важните цели се пос- 
тавят винаги в началото на всеки 
раздел или подраздел. На тактическо 
ниво списъкът с важни цели може да 
включва определени обекти от сис-
темата за командване и управление, 
сухопътни формирования, елементи 
от въздушните сили, средства за 
електронна и огнева поддръжка, раз-
узнаване, логистика и близка инфра-
структура.

За да не се допуснат излишни стра-
нични и неприемливи поражения, в пла-
новете се конкретизират и целите, 
които се поразяват с разрешение или 
са ограничени за поразяване. Това нала-
га ССО да поискат и да получат та-
кова разрешение, преди да атакуват 
целта. Изготвя се и списък за всички 
обекти, забранени за поразяване.

Крайният резултат на цикъла за 
определяне и поразяване на цели е реа- 
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лизираната връзка между всички 
щабни и командни дейности при из-
бора на цели и насочването на огневи 
средства, разузнавателни органи и 
ССО с различни способности срещу 
отделна цел или група цели. 

Цикълът за определяне на целите 
е съществена дейност на щабовете 
при планиране на операциите. Той е 
възможен при ефективно разузнаване. 
Пълната ефективност на този цикъл 
се постига, ако се прилага в рамките 
на целия спектър от конфликти и на 
всички нива на командване, но следва 
да се използва преди всичко за опреде-
ляне, разкриване и поразяване на цели 
в дълбочина, които не са в обсега на 
прякото наблюдение. В това отно-
шение се повишава ролята на ССО, 

които изпълняват задачи в разполо-
жението на противостоящите сили 
или на чужда територия, като имат 
възможност за сближаване с целите 
и постигане на резултата на непо-
средственото наблюдение. В същото 
време те могат да способстват за 
точното поразяване с използване на 
минимален ресурс от боеприпаси или 
средства за нападение от въздуха.

За увеличаване на ефекта от въз-
действието върху целите е необходи-
мо тясно взаимодействие на ССО с 
конвенционални войски от сухопът-
ния и другите компоненти и средства 
за поразяване както за повишаване на 
тяхната ефективност, така и за сво-
евременно получаване на поддръжка в 
хода на специалните операции.
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Управлението на всяка органи-
зация е невъзможно без точ-
но формулирани цели и задачи, 

които да бъдат адекватно измерими. 
Принципът на измеримостта, дефи-
ниран от Каплан и Нортън, гласи: „Не 
може да се управлява това, което не 
може да бъде измерено; не може да се 
измерва това, което не може да се 
опише“1. Едно от средствата за син-
хронизиране на процесите за изграж-
дане и развитие на организациите и 
създаване на условия за получаване на 
съпоставими данни, необходими за 
определяне на целите, оценка и осъ-
ществяване на контрол, е създаване-
то на таксонометрични* системи за 
класификация и номенклатура.

Почти всичко – одушевени и не-
одушевени предмети, места, съби-
тия, може да бъде класифицирано по 
някаква система, определяща пра-
вилата, теорията и методите за 
прилагането ù. Таксонометричните 
системи за класификация и номенкла-
тура, съдържащи понятия и опреде-

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПТУАЛНИ 
ВЪЗГЛЕДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯТА 

НА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ 
ОТ ИНФРАСТРУКТУРАТА 

НА СТРАНАТА ЗА ОТБРАНА
Полковник доц. д-р Кирил Кирилов, майор д-р Теодоси Михов

Kiril Kirilov, Teodosi Mihov. CONTEMPORARY CONCEPTION  
FOR THE OBJECTS AND ELEMENTS CLASSIFICATION 

OF THE STATE DEFENCE INFRASTRUCTURE 

Abstract: The article substantiates the necessity of setting up an appropriate taxonomic 
system for the classification of objects and elements of the state defense infrastructure 
(SDI). Furthermore, on the basis of the detected differences between the individual 
elements and objects of the SDI are make out base of different criteria and built the 
classification system.

Key words: state defence infrastructure, the classification criteria, classification systems.

ления, се явяват инструменти, поз-
воляващи хармонизирано управление 
на ресурсите. Общоприето е под кла-
сификация (лат. classis – клас, разряд, 
и facere – правя) да се разбира мето-
дът или процесът на организиране на 
обекти или концепции в категории. 
Процесът се реализира съгласно свой-
ствата на обектите/концепциите и 
някакъв метод (схема) на класифика-
ция.

Класификацията на дадени пред-
мети и обекти се създава така, че 
да позволява универсално използване 
в науката или практическата дей-
ност. Обикновено в качеството на 
основание за деление на класове се 
избират признаци, съществени за 
дадения обект. В този случай класи-
фикацията изразява съществените 
прилики и разлики между предметите 
и има познавателно значение, т.нар. 
„естествена класификация”. Кога-
то целта на класификацията е само 
систематизация на предметите, в 
качеството на основание за нейно-
то извършване се избират признаци, 
удобни за тази цел, но несъществе-
ни за самия предмет (напр. азбучни 
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орията, методите и приложението им.
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каталози). Такава класификация се 
нарича „изкуствена“. Най-ценни са 
класификациите, основани на позна-
ването на законите за взаимовръзка 
между видовете и прехода от един 
вид към друг в процеса на развитие 
(например таблицата на химически-
те елементи, създадена от Менде-
леев). Тези класификации позволяват 
предвиждане (прогнозиране) на опре-
делени характеристики на обектите 
по редовете на тяхното развитие 
или допълване на пропуски в същест-
вуващите системи от определения 
въз основа на интерполация, опреде-
лена от описаните закономерности. 
Класификациите, извършени по съ-
ществени признаци, се наричат „ти-
пологии”. Те се основават на типа 
като единица за разграничаване на 
изучаваната реалност. Тази система 
е особено подходяща за исторически 
развиващи се обекти (биологически, 
езикови, културно-исторически и т.н. 
типологии). Всяко класифициране е 
резултат от преекспониране на ре-
алните различия между видовете, 
поради което то винаги е условно и 
относително.

Като се има предвид посоченото, 
за класифицирането на инфраструк-
турата на страната за отбрана 
(ИСО) е необходимо да се определят 
ясни критерии, разграничаващи раз-
личните видове инфраструктура, об-
служващи отбраната, с което да се 
постигне нейното систематизиране. 
Създадената класификационна систе-
ма трябва да позволява извършване-
то на анализ на инфраструктурата с 
цел нейното изграждане и развитие и 
подпомагане управлението на изгра-
дената инфраструктура на страна-
та за отбрана.

Инфраструктурата представлява 
вътрешната основа, физическото и/
или логическото устройство на да-
дена структура или субструктура в 
определена система. Като следствие 
от разнообразието, хоризонтална-
та и вертикалната (йерархичната) 
свързаност на отделните системни 
компоненти и системи, преките и 
непреките взаимоотношения между 
отделните системи основно свой-

ство на инфраструктурата се явя-
ва многоизмеримостта. Например 
разглеждането на инфраструктура-
та, обслужваща дадено предприятие, 
от гледна точка на изискванията на 
собственото производство, би дало 
един резултат, но разглеждането 
ù в контекста на икономическата 
инфраструктура на страната като 
цяло би довело до друг. Това създава 
квалификационен проблем при опреде-
лянето на категорийния апарат.

Инфраструктурата на дадена 
страна, капсулирана в един термин, 
изглежда лесно за осъществяване, но 
в същността си представлява форма 
на интеграция на комплекс от авто-
номни системи. Общият ефект от 
функционирането на тези системи 
надхвърля сумата от функциите на 
съставните части, които могат да 
съществуват самостоятелно. Този 
синергичен ефект предполага при 
анализа на инфраструктурните фак-
тори да се подходи нелинейно.

Инфраструктурата на всяка стра- 
на, като голяма сложна система от 
стратегически мащаб, включва зна-
чителен брой елементи, различни по 
видове и комбинирани с взаимовръзки 
от различен характер. Анализиране-
то на такава сложна система пред-
полага разбиране на ключовите вза-
имоотношения между елементите, 
определяне на зависимостите между 
обектите, както и идентифицира-
не на центровете на тежест, въз-
действието върху които ще доведе 
до постигне на желания резултат.

Обикновено отраслите и дейност-
ите на инфраструктурата са обект 
на изследване от отделни сектори, 
като икономика, енергетика, транс-
порт, здравеопазване, образование и 
др. Тези сектори са натрупали го- 
лям опит при решаването на ме-
тодологическите и методическите 
въпроси на анализа, организацията и 
управлението на необходимата им 
инфраструктура, въз основа на кое-
то сравнително успешно се решават 
проблемите за нормалното функцио-
ниране на тази сектори и регулира-
нето на тяхното развитие в средно-
срочна и краткосрочна перспектива. 
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Макар да се говори за различни видове 
инфраструктура, няма изградена уни-
версална система за класификация, 
все още не са достатъчно изяснени 
и въпросите за нейната точна ка-
тегоризация. Наличието на различни 
класификации се обяснява с това, че 
различните изследователи се интере-
суват от различни проблеми и аспе-
кти, решавайки нееднородни задачи.

Същевременно общата функцио-
нална роля на инфраструктурата за 
осигуряването на националната си-
гурност и предявените към нея нови 
качествени характеристики налагат 
при секторните анализи и очертава-
нето на насоките за развитието ù 
да се излезе от секторните рамки 
и по-широко да се прилагат макро-
икономическите подходи за нейното 
изграждане. Това може да се постиг-
не по-лесно и по-пълноценно, като 
се разглежда инфраструктурата на 
страната за отбрана като единен 
комплекс, което изисква наред с ме-
тодологическите въпроси за нейната 
същност, с ролята и критериите за 
обособяването ù, да се разгледат и 
някои методически въпроси на класи-
фикацията на елементите на инфра-
структурата като сложен обект.

Същността на инфраструктура-
та на страната за отбрана, съдър-
жанието, обхватът, структурата, 
съставът и функциите ù са динамич-
ни във времето и пространството. 
Направеният анализ на схващанията 
за същността на инфраструктура-
та дава основание да се констатира, 
че съществува голям брой критерии, 
които да послужат като отправна 
точка както за нейното класифици-
ране, така и за определяне на ролята 
и значението на структурните ù еле-
менти.

Отчитайки аморфния характер 
на инфраструктурата и нейното ин-
тегриране във всички области на жи-
вота, е трудно да се определят най-
съществените критерии, обхващащи 
инфраструктурата на страната за 
отбрана. В зависимост от географ-
ското и териториалното разполо-
жение, ролята и отношенията към 
обществения живот, физическата из- 

меримост и значението на обектите 
от системата на инфраструктура-
та на страната за отбрана за мир-
но време, при кризи или конфликти 
могат да бъдат използвани следните 
критерии за класификация:

•	 по административна принадлеж-
ност на обектите и съоръженията;

•	 по секторна принадлежност на 
обектите и съоръженията;

•	 по функционална принадлежност 
на обектите и съоръженията;

•	 по физически характеристики на 
обектите и съоръженията;

•	 по степен на важност на обек-
тите и съоръженията за сигурност- 
та на страната.

Разнообразният характер на кри-
териите налага подробно разглежда-
не на отделните свойства на обек-
тите и техните характеристики, 
формирайки признаци за тяхното 
разграничаване и съответно катего-
ризиране и класификация.

Извършването на класификация 
по административна принадлежност 
на ИСО се обуславя от администра-
тивно-териториалното деление на 
страната. Това деление е основано 
на принципите за устройството на 
държавата и нейното управление, 
заложени в Конституцията. При 
осъществяване на държавното ръко-
водство се следват два принципа на 
управление – деконцентрация и децен-
трализация. Първият принцип се из-
разява в прехвърляне на властнически 
правомощия от централната власт 
на долустоящи структурни звена2, 
които действат на определено тери-
ториално равнище. При деконцентра-
цията прехвърляните правомощия 
запазват своя правен характер – 
те остават държавновластнически 
правомощия. Оттам се експонира и 
едното от нивата на класификация 
на ИСО по административна при-
надлежност – националното.

На национално ниво управлението 
на ИСО се извършва от името на 
държавата в отговор на общите по-
требности за сигурност и отбрана, 
като при необходимост за гаранти-
рането им може да се използва и дър-
жавна принуда. Необходимо е да се 
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отбележи, че обемът на прехвърлена-
та компетентност към долустоящи 
структурни звена се определя в за-
кон или подзаконов нормативен акт, 
като в деконцентрираните звена не 
преминава целият обем правомощия 
на централния орган. В интерес на 
класификацията на инфраструктура-
та е важно да се знае, че при декон-
центрацията е налице йерархически 
изградена структура на звената, оси-
гуряваща извършването на контрол 
при осъществяване на функциите на 
деконцентрираните звена.

Конституцията в две свои нор-
ми (чл. 142 и 143) дава базата, въз 
основа на която може да се обособи 
следващото ниво на класификация на 
ИСО – общинско (регионално). Разви-
тата и детайлизирана законодател-
ната уредба на областта като адми-
нистративно-териториална единица, 
представяща регионалното ниво на 
държавно управление, и на област-
ния управител като орган, дейст-
ващ в съответствие с приложение-
то на принципа на деконцентрация 
на държавното управление, определя 
областта като мястото, в което 
се постига съответствие между на-
ционални и местни интереси. Когато 
се говори за регионално управление, 
е необходимо да се разшири обхва-
тът на понятието и да се уточни, 
че става въпрос за управление, кое-
то се осъществява и стои между 
централното държавно управление и 
най-близките до населението, основ-
ните, органи на местна власт. На 
това ниво се срещат интересите 
на държавата за изграждане на ИСО 
с възможностите и интересите на 
местното самоуправление.

При децентрализацията, като вто- 
ри принцип за осъществяване на дър-
жавното управление, също е налице 
прехвърляне на правомощия от цен-
тралните изпълнителни органи, но 
за разлика от деконцентрацията тук 
липсва йерархическата подчиненост 
между централните и децентра-
лизираните звена.3 Обикновено де- 
централизираните органи се характе-
ризират със своя териториална ком-
петентност, като в повечето случаи 

те са органи на самоуправление (об-
щински съвет). Децентрализираните 
органи, за разлика от деконцентрира-
ните, са независими от централната 
власт, но разбира се, действат в съ-
ответствие със законите.

Основната единица на админис- 
тративно-териториалното устрой- 
ство – общината, определя друго 
ниво на класификация на ИСО – об-
щинско (местно). На това ниво се 
прилага с по-голяма сила принципът 
на децентрализация, тъй като пра-
вомощия, присъщи по принцип на 
централната власт, се упражняват 
от местни органи, като липсват 
отношения на йерархическа подчи-
неност спрямо централните органи. 
Европейската харта за местно са-
моуправление дава определение за по-
нятието „местно самоуправление“: 
„правото и реалната възможност за 
местните общности да регулират и 
да управляват в рамките на закона, 
на тяхна отговорност и в интерес 
на тяхното население, съществена 
част от обществените дела“ (чл. 3, 
т. 1 от Европейска харта за местно 
самоуправление). Местното самоуп- 
равление е право на населението 
само да решава редица въпроси, като 
това се осъществява както чрез 
изборни органи на самоуправление, 
така и чрез различни конституирани 
форми на пряко участие на граждани-
те в осъществяване на функции от 
местното самоуправление (например 
допитване до народа). В основната 
единица се решават въпроси с мест-
но значение, свързани преди всичко с 
изграждането и развитието на насе-
лените места, както и с извършва-
ните услуги и дейности в тях. Про-
вежданата държавна политика по 
отношение на сигурността и отбра-
ната на това ниво влиза в противо-
речие с исканията и намеренията на 
гражданите. Това рефлектира върху 
инфраструктурата, обслужваща от-
браната на страната.

Като подкласове на общинското 
ниво за класификация на ИСО, обосо-
бени по демографски, урбанизационни, 
инфраструктурни, социално-икономи-
чески, териториални и функционални 
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критерии, могат до се разглеждат 
кметствата, районите и населените 
места*.

В синтезиран вид класификацията 
на ИСО по административна при-
надлежност на обектите и съоръже-
нията съдържа три основни нива:

•	 Национално – определят се по-
литиките за нейното изграждане и 
развитие. Като физически обекти 
включва пунктовете за управление 
на централната власт, национални-
те транспортни коридори, комуника-
ционните системи, военните съоръ-
жени, летищата, пристанищата и др.

•	 Регионално (областно) – пости-
га се съответствие между национал-
ни и местни интереси и се осъщест-
вява обратната връзка за степента 
на успешност на провежданите по-
литики за изграждане и развитие на 
ИСО. Като физически обекти включ-
ва пунктовете за управление на реги-
оналната власт; изградената система 
за управление; ресорните транспорт-
на и комуникационни мрежи; хидро-
техническите съоръжения и др.

•	 Местно (общинско) – реализи- 
ра се местното самоуправление, ре-
шават се въпроси с местно значе-
ние, включително изграждането и 
развитието на населените места, 
обхващащи и регламентираната ин-
фраструктура на страната за от-
брана. Като физически обекти на 
това ниво би могло да се разглеждат 
пултовете за управление на местна-
та власт; необходимите системи за 
водоснабдяване, канализация и кому-
нално осигуряване; съоръженията за 
защита на населението; общинска-
та транспортна система; веригата 
от обекти на системите за здраве-
опазване и образоване, обектите за 
снабдяване на населението с храни 
и медикаменти; производствените 
предприятия от военнопромишления 
комплекс, както и тези с военновре-
менно производство и др.

Основание за класификация на 
ИСО по секторна принадлежност ни 
дават различният характер и специ-
фиката на обектите и съоръжения-
та и тяхната принадлежност към 
различни сектори. Отнасянето на 
принадлежността на инфраструкту- 
рата към определен сектор се из-
вършва чрез групирането ù на база- 
та на функционалната сходност 
или практическото приложение на 
обектите и съоръженията. Форми-
рането на даден сектор става чрез 
агрегирането на определени инсти-
туционални единици. Те се явяват 
елементарен „център“ за вземане на 
решения, характеризиращ се с посто-
янство в поведението си и свобода 
на вземане на решенията при изпъл-
нение на основните си функции. Все-
ки от секторите или подсекторите 
обединява институционални единици, 
които имат сходен тип поведение. 
Това определя и класификацията на 
ИСО на база обслужващата секто-
ра инфраструктура, която е и обе-
диняваща за единиците в определен 
сектор.

Поради разнообразието от сек-
тори за класификацията на ИСО по 
секторна принадлежност ще се из-
ползват секторите, които са адми-
нистративно обособени и институ-
ционално определени за ръководство 
на държавата и имат пряко отно-
шение към управлението на инфра-
структурата на страната.

При характеристиката на елемен-
тите на секторните инфраструкту-
ри трябва да се има предвид, че ин-
раструктурата е съответната база 
на тези дейности, а не дейностите 
сами по себе си.

По секторната принадлежност на 
обектите и съоръженията от ИСО 
се предлага тя да се класифицира 
като икономическа, социална, здра-
веопазване, образование, военни, об-
служваща сектора за сигурност.

Икономическа – в организационен 
план инфраструктурата е съвкуп-
ност от стопански и нестопански 
организации, обекти и служби, които 
образуват инфраструктурния ком-
плекс в националното стопанство. В 
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16 декември 2011 г. за определяне на кри-
терии и показатели за категоризиране на 
общините, кметствата, районите и насе-
лените места в Република България.
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организационен план този комплекс 
не е ясно очертан. Освен това по-го-
лямата част от поделенията му със 
своя производствено-технически апа-
рат обслужват едновременно произ-
водството на материални блага и на-
селението. Това се отнася най-вече за 
стопанските организации в област- 
та на транспорта, съобщенията, 
водо- и енергоснабдяването и други. 
От гледна точка на организацията 
на отбраната на страната най-об-
що икономическата инфраструктура 
трябва да осигурява непрекъснато 
функциониране на националното сто-
панство за осигуряване на въоръже-
ните сили и населението при кризи, 
конфликти от всякакъв характер, из-
вънредно и/или военно положение или 
война. Също така следва да подпома-
га осигуряването на потребностите 
на населението от храна, стоки от 
първа необходимост и услуги във во-
енно време.

Социална – включва обекти и дей-
ности, които създават благоприятни 
условия за живот на населението и 
трудовите ресурси. Всъщност из-
граждането на системата за от-
брана цели постигането на това. 
Основните елементи на социалната 
инфраструктура са жилищно стро-
ителство, комунално-битово сто-
панство, материално-техническа ба- 
за на търговията, битови услуги, об- 
ществено хранене, просвета, култу-
ра и образование, здравеопазване и 
социално дело, отдих, спорт, тури-
зъм, материално-техническа база на 
средствата за масова информация, 
материално-техническа база за нау-
ка, научно обслужване и научноизсле-
дователска, развойна и приложна дей-
ност, материално-техническа база 
за административно и социално уп-
равление, съоръжения и дейности за 
опазване на природната среда и др. 
Основната цел на изградената соци-
ална инфраструктура освен осигуря-
ването на нормален живот в мирно 
време е да осигури условия за нормал-
но функциониране на обществото по 
време на кризи от военен и невоенен 
характер в съответствие с потреб-
ностите на населението.

Здравеопазване – инфраструкту-
рата, използвана в здравеопазването, 
е предназначена да осигури подходящи 
условия за обслужване и поддържане 
здравето на хората или да предос-
тави специални грижи за опазване на 
здравето в дадена област. Обектите 
от системата на здравеопазването 
са болници, поликлиники, санатори-
уми, психиатрични клиники, аптеки, 
предприятия за производство на ме-
дикаменти (фармацевтични компа-
нии и др.).

Образование – това е инфраструк-
турата, обслужваща преподаването 
и усвояването на научни знания и 
специфични умения. Системата на 
образованието включва началните и 
средните училища, университетите, 
специализираните висши образова-
телни заведения (академии, инсти-
тути) и колежите. Тук би могла да 
се добави и научноизследователската 
инфраструктура. Тя обхваща съоръ-
жения, ресурси и свързани с тях услу-
ги, използвани от научната общност 
за провеждане на научни изследвания 
на високо ниво в съответните об-
ласти. Включва също значително на- 
учно оборудване или набори от ин-
струменти, ресурси, основани на 
знанието, като колекции, архиви или 
структурирана научна информация, 
инфраструктури, базирани на ин-
формационни и телекомуникационни 
технологии, компютърна техника, 
софтуер и средства за комуникация, 
както и всички останали средства, 
позволяващи открития на най-високо 
ниво.

Военни – тази инфраструктура 
обслужва дейността на въоръжени-
те сили. Военната инфраструктура 
представлява система от простран-
ствено обособени, оперативно обо-
рудвани територии и обекти с ком- 
плекс от сгради и съоръжения, необ-
ходими на въоръжените сили за из-
пълняване на задачите за гаранти-
ране сигурността и отбраната на 
страната в мирно и военно време. 
Тя осигурява необходимите условия 
за подготовката на въоръжените 
сили за изпълнение на конституцио- 
нните им задължения. Включва обо-

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



6060

рудваните райони, използвани за все- 
кидневния им живот и подготов-
ката им, учебни полигони, складови 
бази, елементите от системите за 
командване и управление и др. Воен-
ната инфраструктура изгражда база-
та на ИСО, функционираща в мирно 
време и осигуряваща подготовката 
на населението, икономиката и те-
риторията на страната за война.

Обслужваща сектора за сигур-
ност – инфраструктурата на сек-
тора за сигурност, която би могла 
да се отъждестви с инфраструкту-
рата на държавното управление. По 
презумпция една от основните цели 
на държавата е да гарантира сигур-
ността на населението. Ако имаме 
предвид фундаменталните постанов-
ки за изграждане на демократично 
общество, то трябва да се гаран-
тира от трите стълба на държав-
ното управление – законодателната, 
съдебната и изпълнителната власт, 
което ни дава основание да приемем, 
че инфраструктурата на сектора за 
сигурност би следвало да осигурява 
изпълнението на функциите на три-
те власти. Секторът за сигурност 
влияе значително върху останалите 
сектори на базата на секторната 
уязвимост. Една от задачите на сек-
тора за сигурност е да осигури защи-
тата на критичната инфраструкту-
ра, за да се гарантира нормалното 
функциониране на обществото. Ин-
фраструктурата на сектора за си-
гурност би следвало да се разглежда 
като другия основен компонент на 
ИСО наред с военната инфраструк-
тура. Това е мотивирано и от „пре-
ливането“ на функциите между воен-
ния и невоенния компонент в хода на 
различните кризи.

Поради наличието на разнообраз-
ни инструменти за анализ на различ-
ните сектори и взаимоотношенията 
между тях секторната класификация 
на ИСО би могла да се използва при 
анализа на степента на развитие по 
отношение на нейните цели, както 
и спрямо намеренията на икономи-
ческите и неикономически субекти, 
несвързани с отбраната.

Друг критерий за класификацията 

на ИСО е по функционалната принад-
лежност на обектите и съоръженията. 
Характерното тук е, че в повечето 
случаи това са сложни, нееднородни 
системи и подсистеми, обединени 
за изпълнението на дадена функция. 
Като критерии за тяхното разгра-
ничаване се използва основната им 
функция, която е ясно разграничима 
и административно определена. От-
читайки функционалната им харак-
теристика, инфраструктурата може 
да се класифицира като транспортна, 
комуникационна, енергийна и енергоп-
реносна, военна.

Транспортна – инфраструктура-
та, която осигурява свободния пренос 
на стоки и хора и функционирането 
на един от основните отрасли в ико-
номиката – транспорта. Използва се 
пренос по релсови, водни и автомобил-
ни пътища, по въздух, тръбопроводи 
и др. Транспортната инфраструктура 
включва използваните транспортни 
мрежи от автомобилни и жп пътища, 
въздушни коридори, канали, тръбопро-
води, мостове, тунели, водни пъти-
ща и т.н., а също транспортни възли 
или терминали, където се извършват 
товаро-разтоварни дейности или се 
осигурява интермодален транспорт. 
Транспортната инфраструктура е 
съставна част от ИСО, тъй като 
има огромно значение за бързата 
дислокация на войски и материални 
средства. В това отношение много 
съществени са нейните качествени 
характеристики. Тя трябва да разпо-
лага с необходимата товароносимост 
и товаропропускливост в основните 
направления, предвидени в различните 
сценарии за отбранително планиране.

Комуникационна – включва съв-
купността от техническите кому-
никационни средства, изграждащи 
обща преносна среда (канали, потоци, 
възли и др.), позволяваща реализира-
нето на функциите на комуникацион-
ната система. 

Глобално погледнато, комуника-
циите са вид дейност, осигуряваща 
взаимодействието на обекти чрез 
преместването на хора, вещества, 
продукция, предаването на съобще-
ния и др. В този си вид комуникации-
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те се реализират в три основни фор-
ми: конвекция, кондукция и радиации. 
Под конвекция се разбира физическо 
преместване на хора и товари. Кон-
дукцията включва предаване, пренос 
без физическо преместване на обек-
тите, а радиациите представляват 
приемане и предаване на информация 
под формата на електронни съобще-
ния и др. В съответствие с поста-
вените критерии за функционалното 
определяне на класификационните 
признаци, както и с основните раз-
бирания, приети във военната наука, 
в категорията „комуникации“ ще се 
разгледат две от основните форми 
за осъществяване на комуникации – 
кондукция и радиация. В този смисъл 
комуникациите следва да осигуряват 
предаването и обработването на ин-
формация, доставянето и обмена на 
данни между различни потребители. 
По смисъла на българското законо-
дателство правният термин е елек-
тронна съобщителна инфраструк-
тура и представлява съвкупност 
от всички или някои от следните 
елементи: електронни съобщителни 
средства, включително линии, кабел-
ни системи, стълбове, кули, канали, 
шахти, тръби, мачти, кабели, жици 
и съоръжения, които се използват за 
осъществяване на електронни съоб-
щения, с изключение на крайни елек-
тронни съобщителни устройства.4 
Те служат за изграждане на електрон-
на съобщителна мрежа, представля-
ваща съвкупност от преносни съоръ-
жения, оборудване за комутация или 
маршрутизация (при необходимост) 
и други ресурси, използвани за пренос 
на сигнали. Преносът се осъществя-
ва посредством проводник, радио-, 
оптични или други електромагнитни 
способи, включително спътникови мре- 
жи, фиксирани (с комутация нака- 
нали или с пакетна комутация, вклю-
чително интернет) и мобилни назем-
ни мрежи, електроразпределителни 
мрежи (доколкото се използват за 
пренос на сигнали), мрежи за радио- и 
телевизионно разпръскване и кабелни 
мрежи за разпространяване на радио- 
и телевизионни програми независимо 
от вида на пренасяната информация. 

Комуникационно-информационна- 
та система в национален мащаб обхва-
ща значителен брой пространствено 
разположени елементи, като осигу-
ряващата инфраструктура е обосо- 
бена като сложна система, разпола-
гаща с различни по поколение и тех-
нически характеристики обекти, съг- 
ласувани помежду им за изпълнение 
на техните функции.

По отношение на отбраната на 
страната комуникациите имат из-
ключително важна роля както в мир-
но време, така и в застрашаващия 
период и при военно положение. Това 
предполага пълноценно изграждане на 
основните ù звена в мирно време с 
осигуряване на съответните защи-
ти, позволяващи широколентов пре-
нос на класифицирана информация, 
както и на физическата защита на 
възлите и преносната среда. Прос-
транственото ù разположение тряб-
ва да способства по-нататъшното 
сгъстяване на мрежите в необходи-
мите направления.

Енергийна и енергопреносна – об-
служват енергийните и енергопре-
носните мрежи и системи. Въпреки 
генералните им различия основната 
им цел е осигуряването и доставяне-
то на енергийни ресурси, необходими 
за функциониране на икономиката. 
Обединяват електропроводи, топ-
лопроводи, нефтопроводи, газопрово-
ди и др. Присъщо за този тип мрежи 
и системи е, че се характеризират 
преди всичко с тяхната инфраструк-
тура. Основно могат да се разделят 
на производствени (добивни), пренос-
ни линии и съоръжения и трансфор-
миращи съоръжения за доставяне до 
крайния потребител. Повечето мре-
жи имат дървовидна структура, къ-
дето енергийните ресурси се разпре-
делят от източника посредством 
преносните линии и възли до потре-
бителите. Във военно отношение 
повечето обекти от енергийната и 
енергопреносната инфраструктура 
могат да се определят като чувст-
вителни, поради непосредственото 
им влияние върху икономиката и жи-
вота в страната. С геостратегичес- 
ко значение са транспортните съо-
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ръжения, осигуряващи трансграничен 
транзитен пренос на енергийни ре-
сурси (нефт, газ, електроенергия и 
др.), които освен икономически във 
военно отношение имат неконвен-
ционален възпиращ ефект.

Военна – по функционална принад- 
лежност към военната инфраструк-
тура могат да бъдат отнесени поч-
ти всички съоръжения, имащи отно-
шение към отбраната на страната. 
Критерийната определеност на този 
вид инфраструктура зависи от вида 
на заплахите, които застрашават 
националната сигурност. Видът на 
съоръженията може да варира от 
чисто военни – обслужвани през ця-
лото време от въоръжените сили, 
до такива, които принципно не са 
свързани с въоръжените сили, но в 
определен период са критични за си-
гурността на страната.

Много важен критерий за кла-
сификация на ИСО ни дават някои 
специфични признаци, отнасящи се 
до физическите характеристики на 
обектите и съоръженията. Основание 
за класификация са еднозначно опре-
делимите характеристики на различ-
ните обекти от инфраструктурата. 
Въпреки че те са свързани основно с 
изпълняваната от тях функция, като 
разграничаващи критерии са предста-
вени физическите характеристики 
на обектите, определящи техните 
основни свойства и предназначение. 
Според физическите си измерения съ-
оръженията от този тип могат да 
са линейни, с дървовидна структура 
или точкови. Тези съоръжения всъщ-
ност са елементите, свързващи раз-
личните възли на основните видове 
системи, изграждащи инфраструкту-
рата на страната. Класификацията 
на ИСО по физическите характерис-
тики на обектите и съоръженията 
ни осигурява конкретизиране на ти-
повете съоръжения, което спомага 
за по-доброто управление, като се 
отчитат характерните особености 
на поддръжката и изграждането им.

Отчитайки характеристиките на 
отбраната, чиято организация из-
исква защита на ключови обекти, 
критични за системата за отбрана, 

логично е да се направи класифика-
ция по степен на важност на обекти-
те и съоръженията за сигурността 
на страната. Създавайки йерархична 
система, обектите от инфраструк-
турата биха могли да се класифици-
рат като първостепенни, особено 
важни, важни.

Изграждането на подобна йерар-
хична класификационна система се ос-
новава на отношението на разглежда-
ната инфраструктура към отбраната 
и сигурността на страната. Напри-
мер ключовите обекти и съоръжения 
за осъществяване на отбраната се 
класифицират като първостепенни, 
тези, които осигуряват поддръжката 
на системата за отбрана, са особено 
важни и т.н. Подобен вид класифика-
ция може да се отъждестви с кри-
тичността на обектите. В общия 
си вид инфраструктурата, попадаща 
в тази класификационна система, се 
явява критична инфраструктура на 
системата за отбрана. Предимство-
то е, че при нея се характеризира 
степента на отношение на ИСО към 
отбраната на страната, което спо-
мага за подобряване процеса на пла-
ниране и намалява разпиляването на 
ресурси за поддръжката и изгражда-
нето на прилежащите обекти. Спо-
мага също за насочване на усилията 
към важните направления, съобразени 
с изградената йерархична структура, 
за постигане на ефективна и ефикас-
на отбрана. Например като особено 
важни могат да се разглеждат обек-
тите, поддържащи държавното упра-
вление, комуникационните пунктове и 
възли, системите за водоснабдяване, 
доставяне на храни, горива и др.

Създадената своеобразна класация 
на представените класификацион-
ни системи ни дава възможност за 
определяне на основните критерии, 
подходящи за получаването на едно-
типни съпоставими данни. Те биха 
ни предоставили база, на чиято ос-
нова да се организират дейности 
за изграждането и развитието на 
инфраструктурата на страната за 
отбрана. На следващо място биха 
способствали да се направи оценка и 
осъществи контрол на извършените 
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дейности. Същевременно биха могли 
да се използват като инструменти 
за определяне на институционалната 
принадлежност на обектите от ин-
фраструктурата, което би подобри-
ло процесите на планиране и провеж-
дане на политиките в областта.

Важно е да се подчертае, че ин-
фраструктурата, имаща отношение 
към отбраната за военно време, ос-
вен инфраструктурата на въоръже-

ните сили ще включва и обекти и 
съоръжения, които са важни за оси-
гуряването на минималните условия 
за живот на населението и функцио-
нирането на икономиката на стра-
ната. На практика включването на 
ИСО в дадена класификационна група 
ще посочва под чия юрисдикция се на-
мира тя и какви похвати би следвало 
да се използват при нейното изграж-
дане и поддръжка.

1 Kaplan, R., D. Nortan. Strategicheski 
karti. Sofia: Klasika i stil, 2006.

2 Sivkov, Ts. Mestnite darzhavni organi 
Konstitutsiyata na Republika Bulgaria ot 1991 
g. – V: Pravna misal, 1996, № 1.

3 Vodenicharov, A. Mestnoto upravlenie vav 
Frantsia. YUU Neofit Rilski, 1997.

4 Zakon za elektronnite saobshtenia. – V: 
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Особеностите при провеждане 
на съвременните операции и 
бързо променящата се обста-

новка предопределят необходимост-
та от отчитането на въздействи-
ето на множество фактори, които 
оказват влияние върху действията 
на формированията. Това до голяма 
степен зависи от тяхното отрица-
телно или положително въздействие 
при провеждането на операции.

Анализът на литературните из-
точници показва, че върху провежда-
нето на операциите влияние оказват 
редица фактори, които могат да се 
разпределят в няколко сфери според 
общите им признаци на въздействие. 
По-важните от тях следва да се раз-
делят на:

• Външни фактори – политическа 
среда, военна среда, икономическа сре- 
да, социална среда, информационна 
среда, география на местността, ин-
фраструктура, защитени зони и кли-
матични условия.

• Вътрешни фактори – доктринал-
ни документи по използване на въо- 
ръжените сили на страната; бойните 
характеристики на оръжието, бойна-
та техника и средствата за разуз-
наване; ниво на обучение на всички 
участници в зоната на операцията; 
наличният ресурс за водене на бой-
ни действия; състояние на лидерска-
та подготовка и организационната 

АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА СРЕДАТА 
ВЪРХУ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ

Майор д-р Иво Захариев, майор д-р Живко Желев

Ivo Zahariev, Zhivko Zhelev. ANALYSIS OF THE INFLUENCE  
OF ENVIRONMENT ON THE CONDUCT OF OPERATIONS

Abstract: The analysis of all the factors creating the environment in the conduct of 
operations must be arranged and conducted as factors can affect the course of action de-
pending on the individual characteristics of the components involved in the operation. The 
division of surroundings factors according to their impact will enable a better assessment.

Key words: environment, operations.

култура; морално-психологическото 
състояние на личния състав от фор-
мированията, тяхната готовност 
за изпълнение на бойни задачи неза-
висимо от трудностите, проявата 
на инициативност, творчество, го-
товност за саможертва и т.н.; ес-
теството на гражданско-военните 
отношения.

Външните фактори (фиг. 1), след-
ва да се анализират като:

• политическа среда – политиче-
ската обстановка в зоната за про-
веждане на операцията;

• военна среда – включва военни-
те способности на всички въоръжени 
сили в зоната на операцията;

• икономическа среда – икономи-
ческите условия в зоната на опера-
цията;

• социална среда – включва насе-
лението, институциите, организа- 
циите и други подобни групи;

• информационна среда – съвкуп-
ността от индивиди, организации и 
системи, които събират, обработ-
ват, разпространяват или ползват 
информация;

• физическа среда – география на 
местността, инфраструктура, за-
щитени зони, климатични условия. 

Политическата среда като промен-
лива включва политическите аспекти 
на операцията като стабилитет, 
управление, представителства, съ-
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дебна система, политически заинте-
ресовани групи, администрация, меж- 
дународни отношения и дипломация. 
По своята същност описва разпреде-
лението на отговорността и власт-
та на всички нива на управление.

Политическите структури и про-
цеси, които съществуват в зоната 
на операцията, могат да повлияят 
положително или отрицателно. Не-
правителствените организации и 
структури оказват също така сил-
но влияние върху събитията. Поли-
тическите лидери в зоната на опе-
рация могат да използват различни 
идеи, вярвания, действия и насилие, 
за да повишат своята власт и кон-
трол над хора, територия и ресурси. 
Съществуват много източници на 
политическа мотивация. Те могат 
да включват харизматично лидер-
ство, местните институции за си-
гурност и религиозни, етнически или 
икономически общности. Политиче-
ски опозиционни групи или лица също 
могат да повлияят на ситуацията. 
Разбирането на политическите об-
стоятелства подпомага дейността 
на командирите и щабовете да опре-
делят своите цели и възможности.

Разбирането на политическите по-
следици изисква анализиране на всички 
партньорства, които биха могли да 
възникнат в зоната на сухопътната 

операция – политически, икономиче-
ски, военни, религиозни и културни. 
Този анализ следва да покаже присъст-
вието и значението на всички органи-
зации и групи, действащи на дадена 
територия, обединени от една обща 
кауза. Например такива могат да бъ-
дат частни организации за сигурност, 
транснационални корпорации и непра-
вителствени организации, които пре-
доставят хуманитарна помощ.

Разбирането на мотивацията на 
основните групи (например полити-
чески, военни, и бунтовнически) по-
мага за изясняване на техните иска-
ния и желания, за да се постигнат 
собствените цели.

Политическата променлива включ- 
ва също така и вътрешната поли-
тическа среда на Република България. 
Следователно анализът на мисията 
и развитието на ситуацията включ-
ват осъзнаването на националната 
политика и стратегия.

Военната среда включва военни-
те способности на всички въоръже-
ни сили в дадена оперативна среда. 
За много държави армията е военна 
сила, натоварена с основната отго- 
ворност за поддържането на вът- 
решната и външната сигурност. Па-
равоенните организации и партизан-
ските сили могат да повлияят както 
на приятелските, така и на проти-

Фиг. 1. Външни фактори, влияещи върху провеждането на операции  
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востоящите сили. Следователно ана-
лизът на военната среда трябва да 
включва всички сили, участващи в 
конфликта, дори и съседните, които 
са декларирали ненамеса.

Икономическата среда включва в 
себе си общия сбор от продукция, 
разпределение и консумация на всич-
ки видове стоки и услуги, касаещи 
една страна или организация. Включ-
ва не само икономическото развитие 
на една държава, но и разпределе-
нието на благата в нея, което от 
своя страна може да даде индикации 
за вътрешно напрежение и как това 
влияе на развитието на операция-
та във времето. Докато като цяло 
отношенията в световната иконо-
мика са взаимозависими, местните 
икономики се различават по своите 
показатели. Тези различия влияят 
значително на политическия избор, 
включително на решенията на от-
делните индивиди да подкрепят или 
да се противопоставят на същест-
вуващия ред. Много фактори създа-
ват стимули или демотивират фи-
зическите лица и групи да променят 
икономическия статус.

Социалната среда включва в себе 
си независимата мрежа от социални 
институции, които подкрепят, въз-
произвеждат и определят индивиду-
алните нагласи и осигуряват възмож-
ности за постигане на личностни 
цели в рамките на йерархични или не 
йерархични групи както в стабилна, 
така и в нестабилна среда. Обхваща 
социалните аспекти като религия, 
социална среда, законодателна, съдеб-
на и политическа системи и поддър-
жаща инфраструктура, хуманитарни 
въпроси и други.

Промените в социалната среда 
следва да се оценят в следните обла-
сти: демографска; религия; тенденции 
на миграцията; степен на урбаниза-
ция; стандарти на живот; грамот-
ност и степента на образование; 
сплотеност и дейност на културни, 
религиозни или етнически групи.1

Информационната среда включва в 
себе си цялостните инфраструктура, 
организация, човешки ресурс и ком-
понентите, които събират, съхраня-

ват, предават, изразяват, разпрос-
траняват и боравят с информация. 
Обхваща информационни и комуника-
ционни медии. Социалната структу-
ра се отнася до отношенията между 
групи хора в рамките на система от 
групи. Тя включва институции, орга-
низации, мрежи и други подобни.

Представителите на медиите 
влияят значително на информаци-
ята, която оформя комплексната 
среда. Телевизионните и интернет 
медийни източници може бързо да 
разпространяват конкурентна глед-
на точка на всяка една военна опе-
рация по света. Противостоящи-
те сили в един конфликт често се 
стремят да продължат своите цели 
чрез контролиране и манипулиране на 
публиката на всички нива. Последни-
те конфликти в Ирак, Афганистан и 
Украйна показват, че медийното от-
разяване влияе върху общественото 
мнение, вземането на политически 
решения, както и на такива за из-
ползване на сила.

Комплексните телекомуникацион-
ни мрежи сега осигуряват голяма част 
от земното кълбо с огромна мре- 
жа от комуникационни възможности. 
Всички участници в бойните дейст-
вия имат безпрецедентен достъп до 
множество информационни източни-
ци. Те често се опитват да влияят 
на мнението на публиката чрез пре-
доставяне на собствената си интер-
претация на събитията. Телевизион-
ните новини и пропаганда достигат 
до все по-голям брой хора, което 
влияе положително или отрицател-
но на провеждането на операциите. 
Разбирането на различните средства 
за комуникация следва да се отчита 
и се явява важен фактор за провеж-
дането на операции от сухопътни 
войски. 

Компонентите на физическата сре-
да като география на местността, 
инфраструктура, защитени зони и 
климатични условия са взаимно свър-
зани. Тъй като конкретните условия 
са изменчиви и вариантите за въз-
действие са многообразни, тези фак-
тори трябва да бъдат разглеждани в 
широки граници с отчитане на вза-
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имовръзките помежду им при плани-
ране и провеждане на всяка операция. 
Тоест тези фактори са съвкупност 
от ограничения, влияещи както ка-
чествено, така и количествено, и чи-
ето влияние се променя в зависимост 
от конкретните условия (климат, 
релеф, разположение, както и от на-
личните сили и средства, транспорт, 
логистично обезпечаване и т.н.).

Вътрешните фактори (фиг. 2) 
трябва да се оценят по следните 
признаци: доктриналните документи 
за използване на въоръжените сили 
на страната; бойните характерис-
тики на оръжието, бойната техника 
и средствата за разузнаване; нивото 
на обучение на всички участници в 
зоната на операцията; наличния ре-
сурс за водене на бойни действия; 
състояние на лидерската подготовка 
и организационната култура; морал-
но-психологическото състояние на 
личния състав от формированията, 
тяхната готовност за изпълнение на 
бойни задачи независимо от трудно-
стите, проявата на инициативност, 
творчество, готовност за само-
жертва и т.н.; естеството на граж-
данско-военните отношения.

Доктриналните документи за из- 
ползване на въоръжените сили на стра- 
ната определят средствата за разре-

шаване на междудържавните проти-
воречия като приоритетни, а така 
също и минимално необходимото 
равнище на въоръжените сили в ко-
личествено и качествено отноше-
ние. Същността им се проявява в 
няколко направления – подходите за 
предотвратяване на кризи не трябва 
да водят до компрометиране на съ-
щите; въоръжените сили винаги са в 
качеството на догонващи; нито една 
от съседните страни не се разглеж-
да като противник; необходимостта 
страната да бъде в състояние сама 
да осигурява военната си защита 
при конкретна обстановка определя 
принципите за строителство на въ-
оръжените сили и насоките за тях-
ната реализация.

Бойните характеристики на оръ-
жието, бойната техника и средства-
та за разузнаване, повишената дале-
кобойност на оръжията, тяхната 
точност, ударна мощ, мобилност и 
бързо действие оказват съществено 
влияние върху увеличаване на динами-
ката и размаха на операциите, спо-
собите за тяхното водене, обмена и 
степента на изпълняваните задачи, 
маневреността на войските и др.

Морално-психологическото състоя-
ние на личния състав от формирова-
нията, неговата готовност за изпъл-

Фиг. 2. Вътрешни фактори, влияещи върху провеждането на операции
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нение на бойни задачи независимо от 
трудностите, проявата на инициа-
тивност, творчество, готовност за 
саможертва се явяват важно условие 
за успех на операциите в комплексна 
среда. Бойните действия, провежда-
ни в съвременните операции, било 
то настъпателни, отбранителни или 
стабилизиращи, са физически изтощи- 
телни и стресиращи за психиката.

Продължителността на бойните 
действия в съвременни условия по-
ставят на изпитание всички, участ-
ващи в тях. Тук своя принос дават 
и примитивните жизнени условия, 
усилията да се преодолеят препят-
ствията, устроени от противника, 
и по-голямата интензивност в хода 
на боя след неговото начало. Пора-
ди това за участие в съвременните 
бойни действия са необходими воини 
физически и психически устойчиви, с 
умения и опит от участие в опера-
ции и умело мотивирани. Често ви-
соко мотивираните бойци могат да 
постигнат успех дори и в непосилни 
условия, при които формирования с 
необходимото числено превъзход-
ство, но с по-нисък боен дух и моти-
вация претърпяват неуспех. 

Състоянието на лидерската под-
готовка и организационната култура 
определят вероятността от неус-
пешно развитие на обстановката и 
допускането на загуби в случай, че се 
действа прибързано, без осигуряване 
на необходимото време и проява на 
търпение.

Вътрешните фактори оказват 
влияние при планирането и провеж-
дането на операциите, понеже е не-
обходимо всички участници в проце-
сите на вземане на решение преди 
и по време на бойните действия да 
оценят точно и правилно средата, за 
да подпомогнат постигането на це-
лите на операцията.

Външните и вътрешни факто-
ри се намират в симбиоза и влияят 
комплексно върху провеждането на 
операциите от формированията от 
сухопътни войски.

За да се определи тяхното влия-
ние, е необходимо да се системати-
зират въз основа на признаците на 

тяхното проявление и да се определи, 
как действат върху провеждането на 
операцията. Въздействието им може 
да бъде благоприятно, неблагоприят-
но или относително благоприятно.

Степента на влияние определя 
как командирът подхожда към про-
веждането на операцията и на кои 
фактори е необходимо да обърне по-
голямо внимание, за да се минимизи-
ра тяхното влияние.

Подготовката на личния състав 
от щаба подпомага определянето на 
оперативната среда, в която дейст-
ва формированието, чрез точно оп-
ределяне на аспектите и значимите 
характеристики, които могат да ока- 
жат влияние на поставената за из-
пълнение мисия.

За да се получи една реалистична 
оценка на влиянието на факторите 
на средата върху провеждането на 
операцията и подпомагането на взе-
мането на решение от командира на 
даденото формирование, е необходи-
мо да се прецени как всеки един фак-
тор влияе на операцията, т.е. пряко 
или косвено оказва въздействие върху 
бойните действия и как ние можем 
да му повлияем.

Според влиянието на различните 
фактори върху провеждането на опе-
рациите същите следва да се разде-
лят на преки и косвени. При провеж-
дането на операциите е необходимо 
да се определи как всеки един фактор 
на средата влияе върху използването 
на формированията.

Например при провеждане на на-
стъпателна операция факторите, 
които влияят пряко и в най-голяма 
степен на бойните действия, са во-
енната среда (в частност противос-
тоящите сили), физическата среда 
и вътрешните фактори. В същото 
време косвените фактори, които 
следва да се отчитат при настъпа-
телни бойни действия, се явяват – 
наличието на цивилно население в зо-
ната на операцията, настроенията 
на местните, степента на мотива-
ция на собствените войски, наличие-
то на медии и др.

При провеждане на операции по 
поддържане на мира пряко влияе на-
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личието на цивилно население – него-
вата етническа и религиозна принад-
лежност, наличието на урбанизирани 
райони, населени места и силна мест-
на власт.

Косвено на операциите по поддър-
жане на мира влияят икономическо-
то състояние в зоната за операция, 
наличието на приятелски военни 
сили, степен на подготовка на мест-
ните сили за отбрана и др.

Анализът на литературните из-
точници2 и проведено изследване по 
метода на експертните оценки оп-
ределят влиянието на средата върху 
провеждането на операции. За целта 
е необходимо да се определят тегло-
вите коефициенти на всеки един от 
факторите от различни по специал-
ност експерти.

За изпълнението на тази цел е про-
ведено научно изследване по метода 
на експертните оценки, при който се 
използват сумарните балове.3 Те нами-
рат приложение при метода на взема-
не на решение от командира и щаба, 
при който вариантите за решение 
се оценяват по критерии, на които 
се поставя различен бал (стойност). 
След което баловете се сумират и се 
приема вариант за решение. Положи-
телното е, че се взема мнението на 
експерти, а то е най-близко до реално-
то състояние на проблема. Методът 
е лесно приложим, тъй като се изслед-
ват малко хора (групи), резултатите 
се обработват бързо и е перспекти-
вен. Негативното е, че притежава из-
вестна степен субективизъм.

За провеждане на изследването са 
изготвени въпросник и експертна кар-
та. Избрани са експерти. Подбрана е 
скала за оценка. Извършена е мате-
матическа обработка на получените 
данни.

Експертните оценки се измерват 
по метода на сумарните балове, с 
помощта на десет степенна скала. 
Всяка скала е математически модел 
за оценка на събитието, явлението 
или обекта за изследване. Стойно-
стите на категориите в скалата се 
подбират от изследователя. Избра-
на е десет степенна скала, в която 
най-ниската категория е –1. За всеки 

критерий се изчислява сума бал от 
отговорите на експертите по фор-
мулата:

                 (1)

Xi = X1 + X2 + .......
X12 + ........Xn,

Ni = N1 + N2 + …....N12 + ……..Nn,

където S е сумарният бал от отго-
ворите на експертите за критерия;

Ni – броят на експертите, поста-
вили еднаква стойност за определен 
критерий;

Xi – стойността, която експер-
тът е поставил за определения кри-
терий.

Степента на съгласуваност на 
оценките на експертите по отделни-
те показатели се проверява чрез ко-
ефициента на вариране на оценките 
(Vi).4 Този коефициент характеризира 
степента на съгласуваност на мне-
нията на експертите за относител-
ната важност на i-тия показател и 
се определя по следната формула:

            
         Vi  =  

Zi    

                       Ji                
(2)

където Vi е коефициент на вариране 
на оценките на експертите;

Zi – средноквадратично отклоне-
ние на оценките на i-тия показател;

Ji – средноаритметично значение 
на оценките на i-тия показател.

Средното квадратично отклоне-
ние на оценките на i-тия показател 
от своя страна се определя по фор-
мулата:

    
          

Zi   =  
1
 
. Σ(Opi - Ji)2,           (3)   

               ni

 
където ni е броят експерти, оценява-
ли i-тия показател;

Opi – оценката на р-тия показател 
от i-тия експерт.

Полученият резултат показва, че 
колкото по-малка е стойността на 
Vi, толкова по-голяма е съгласува-
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ността на мненията на експертите.
Коефициентът на координация 

(съгласуваност) се определя по фор-
мулата:

           (4)

където m е количеството (брой) на 
експертите; 

n – количество (брой) на показа-
телите;

di – сума от отклоненията на ран-
говете, получени за i-тия показател 
от средно аритметичната сума от 
ранговете на оценките. 

Този показател от своя страна се 
определя по формулата:

           (5)

където Si  е сума от ранговете на 
оценките за i-тия показател;

n – количество (брой) на показа-
телите;

ti – показател на равните рангове.
Този показател се определя по 

формулата: 

                  (6)

където L е количеството на групите 
с равни рангове;

ti – количеството на равните ран-
гове в i-тата група.

Използваната методика е в хар-
мония със съществуващата теория 
на сложните системи и системотех- 
никата, с теорията на бойната ефек- 
тивност и възприетите доктрини 
за планиране на операциите във въ-
оръжените сили. С достатъчна за 
практиката точност отразява ос-
новните процеси и фактори, влияещи 
върху оценката на тежестните кое-
фициенти, и може да подпомага съ-
ответните органи при отчитането 
на влиянието на средата върху бой-
ните действия. При извършването 
на изследването и поради факта, че 
всички компоненти на вътрешните 
фактори са взаимосвързани, същите 
за нуждите на изследването  те се 
разглеждат цялостно. На основата 
на извършените изследвания по пред-
ставената методика се установи 

влиянието на различните фактори 
върху операциите, представено гра-
фично във фигура 3.

Оценката на средата подпомага 
определянето на аспектите и значи-
мите характеристики, които могат 
да окажат влияние на поставената 
за изпълнение мисия пред всяко едно 
формирование. Своевременното ана-
лизиране на средата за провеждане 
на операцията се явява от решава-
що значение за успешно достигане на 
желания краен резултат.

Оценката на средата следва да 
даде отговор, как всеки един фактор 
влияе на операцията. Необходимо е 
да се преценят всички рискове от 
различните влияния на факторите.

Средата, в която се провеждат 
операциите, става изключително не-
определена и този ефект се усилва 
от влиянието и присъствието на 
медиите и невоенните организации. 
Зоната за операциите може да бъде 
описана с шест застъпващи се и вза-
имно свързани измерения: конвенцио-
налните две измерения на земната 
повърхност; третата е вертикал-
ната – на въздуха; подводната; под-
земната и космоса; измеренията на 
електромагнитния спектър, на ком-
пютърния свят и времето.

Командирите от всички степе-
ни следва да изискват информация за 
всички тези измерения. Измеренията 
на зоната за провеждане на операци-
ята в определена степен са повлияни 
и понякога доминирани от други сили 
извън приятелските, коалиционните и 
не на последно място от противника.

Оценката на средата за провеж-
дане на операции се явява непрекъс-
нат процес, в който информацията 
за факторите постъпва непрекъсна-
то. Комплексното оценяване на вли-
янието им още в процеса на планира-
не на операцията води до намаляване 
на времето за реакция по време на 
провеждане на операцията при взе-
мането на решение вследствие на 
изменение на даден фактор.

Факторите, оказващи влияние вър-
ху провеждането на операции, основ-
но могат да се класифицират като 
вътрешни и външни. Същевременно 
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Фиг. 3. Влияние на различни фактори при провеждането на операции

е необходимо да се отчита и тяхно-
то въздействие, което може да бъде 
пряко или косвено. Неотчитането в 
пълна степен на тяхното влияние се 

отразява негативно върху действия-
та на формированията и води до не-
постигане на желания краен резултат 
на операцията.

1 Doktrina za planirane na operatsiite. 
Ministerstvo na otbranata, Sofia, 2013; 
Rakovodstvo za planirane na operatsiite. Chast 
II – operativno nivo. Ministerstvo na otbranata, 
Sofia, 2013; Tornev, G. Razbirane na boуnoto 
prostranstvo, vazhno uslovie za postigane na 
informatsionno prevazhodstvo. Godishnik na 
Voenna akademiya, 2008, № 1; Beal, Cl. 
Lesson Learned from the War in Iraq. Janeis 
Defense Weekly, Okt. 2003.

2  Atanasov, A. Vliyanie na ognevite udari 

varhu efektivnostta na ognevata poddrazhka 
v operatsiite na mnogonatsionalni savmestni 
operativni sili. Sofia, 2010; Tornev, G. Razbirane 
na boуnoto prostranstvo, vazhno uslovie za 
postigane na informatsionno prevazhodstvo…; 
Beal, Cl. Lesson Learned from the War in 
Iraq…; Heal, S. Terrain Analysis, The Tactical 
Edge, 2000.

3 Atanasov, A. Vliyanie na ognevite udari 
varhu efektivnostta na ognevata poddrazhka...

4 Pak tam.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДГОТОВКА 
НА ЗАПАСНИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ 

УСЛОВИЯ
Подполковник д-р Милен Филев

Milen Filev. REFINMENT POSSIBILITIES OF RESERVE  
TRAINING SYSTEM IN CONTEMPORARY ENVIRONMENT

Abstract: Preparation of Armed Forces formations is essential for generating the 
necessary defense capabilities of the country. This requires organization and implementation 
of a permanent, effective and targeted training of both peacetime formations, as well as 
of mobilization resource. In Republic of Bulgaria training of the mobilization resource 
is related with attracting reservists as part of the Armed Forces in order to improve their 
knowledge, skills and habits while performing their assigned wartime tasks. Training 
of the reserves takes place in the Armed Forces formations training system and aims 
formation and building of capabilies in order to ensure protection and territorial integrity 
of the country.

Key words: Armed Forces, training, reserve.

В началото на новото хилядоле-
тие понятието сигурност при-
доби ново измерение и предизви-

ка сериозен международен обществен 
дебат за съвременните разбирания и 
етимологичното му значение. Това 
принуди и най-могъщите във военно 
и икономическо отношение държави 
да възприемат модела за колективна-
та защита чрез участие в инициати-
ви за укрепване на безопасността и 
сигурността и гарантиране на ста-
билността както в регионален, така 
и в международен мащаб.

Кризата в Украйна, събитията в 
Ирак и Сирия и намесата в обществе-
но-политическия живот на държавите 
в близкоизточния регион на радикална-
та шиитска терористична групировка 
Ислямска държава принудиха суверен-
ните държави да предприемат мерки 
за защита на националната си сигур-
ност чрез изграждането на отбрани-
телни способности, адекватни на съ-
временните реалности. По този начин 
още повече се задълбочи ситуацията 
в размирните региони, което даде се-
риозен отзвук и отражение и на Ста-

рия континент, особено в страните 
от Югоизточна Европа. Това налага 
приоритизиране на отбранителната 
политика на държавите, като заставя 
националния военен инструмент да из-
гражда и поддържа потенциал, спосо-
бен да противодейства на съпътства-
щите последствия от негативното 
отражение на тези процеси. 

Република България в позицията 
на пълноправен член на НАТО и Ев-
ропейския съюз споделя разбирането 
за генериране на сигурност, като се 
стреми да поддържа и усъвършен-
ства както националните, така и 
колективните отбранителните спо-
собности. Това ясно е дефинирано в 
Националната отбранителна стра-
тегия на страната, където е посоче-
но, че „изграждането и развитието 
на отбранителните способности се 
обвързва със задачите по защитата 
на националните интереси и с изпъл-
нение на съюзните ангажименти“.1 
Факт, който задължава въоръжени-
те сили да бъдат в състояние и го-
товност за използване и защита на 
националните и съюзните интереси.
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За да бъде изпълнено това условие, 
е необходимо своевременното плани-
ране, организиране и провеждане на 
постоянна, ефективна и целенасоче-
на подготовка на формированията 
от въоръжените сили за генериране-
то на необходимите отбранителни 
способности. Подготовката следва 
да осигурява придобиване, поддържа-
не и усъвършенстване на способно-
стите на личния състав, щабовете и 
формированията за провеждането на 
операции в съответствие с мисиите 
и задачите на въоръжените сили.

Все по-ясно се споделя разбиране-
то, че сърцевината на която и да 
е структура на въоръжените сили 
трябва да е съставена както от спо-
собни военни специалисти, така и от 
изцяло посветен, мотивиран и добре 
обучен мобилизационен резерв. Това 
поставя като главен приоритет пред 
държавата организирането и про-
веждането на качествено обучение и 
подготовка на гражданските ресурси 
за отбрана на страната в съответ-
ствие с настъпилите изменения на 
средата за сигурност.

Поради разнообразието и обхвата 
в съдържанието, формите и мето-
дите на подготовка във военните 
формирования, статията е насочена 
към анализ на съществуващите нор-
мативни документи в Република Бъл-
гария и въпросите, свързани с под-
готовката на запасните като част 
от резерва на въоръжените сили на 
страната.

В действащите български норма-
тивни документи въпросите, свърза-
ни с подготовката на мирновремен-
ния личен състав от въоръжените 
сили, на резервистите и гражданите 
на страната, са намерили своето ре-
шение, като в тях са регламентира-
ни основните моменти от нейното 
планиране, организиране и провежда-
не. Въпреки това при по-задълбочен 
анализ на този процес се забелязва, 
че в недостатъчна степен са теоре-
тично осветлени въпросите, свърза-
ни с организирането и провеждането 
на подготовката на запасните. Ето 
защо целта на настоящата статия 
е да се анализира същността и съ-

държанието на системата за под-
готовка на резерва на въоръжените 
сили и да се разкрият възможности 
за нейното усъвършенстване в съ-
временни условия.

В Националната отбранителна 
стратегия на Република България се 
посочва, че „въоръжените сили участ-
ват в подготовката на населението 
за отбрана и действия при кризи от 
военен и невоенен характер чрез па-
триотично възпитание, обучение на 
кадри от централната и територи-
алната администрация, доброволна 
военна подготовка и подготовка за 
действие при извънредни ситуации 
на граждани, обучение за действия в 
областта на гражданската защита и 
хуманитарната помощ, подготовка 
на инфраструктурата за реагиране 
при кризи“.2 В същото време резер-
вът следва да се изгражда със със-
тав, численост и структура, които 
да отговарят на потребностите на 
въоръжените сили предвид техните 
мисии и задачи, с централизирана сис- 
тема за управление и органи, разпре-
делени на териториален принцип съ-
гласно административно-територи-
алното деление на страната.3

С приетия през 2012 г. Закон за ре-
зерва на въоръжените сили на Репуб- 
лика България (ЗРВСРБ) до извест-
на степен е уреден въпросът, свър-
зан с подготовката на гражданите 
и резерва на въоръжените сили (мо-
билизационния ресурс) за защита на 
страната. В него са разписани функ-
ционалните отговорности на резер-
ва, като основно задължение е да се 
подготви мобилизационният ресурс 
(човешки и материален) „за комплек-
туване на военните формирования 
от въоръжените сили в мирно и во-
енно време, на структури по чл. 50, 
ал. 2 от Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Република Бълга-
рия (ЗОВСРБ)**и на други сили от 

* В състава на въоръжените сили във 
военно време могат да се включват и 
структури от другите сили от система-
та за национална сигурност на Република 
България при условия и по ред, определени 
с акт на Министерския съвет.
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системата за национална сигурност 
на страната, необходими за военно 
време“.4 

Съгласно Закона за отбраната и 
въоръжените сили съществуват два 
принципа на комплектуване на ре-
зерва – доброволен и задължителен. 
Доброволният принцип се прилага за 
български граждани, изявили желание 
да служат в резерва или да предос-
тавят техника за определен период 
от време, сключвайки договор, като 
за срока на неговото изпълнение бъл-
гарските граждани придобиват ста-
туса на резервисти, а техниката – 
на техника-резерв. Задължителният 
принцип се прилага за български граж-
дани, които не са със статус на ре-
зервисти, но притежават военна или 
друга специална подготовка или при-
тежават техника и могат да полу-
чат мобилизационно назначение.

Въз основа на посочените прин-
ципи за комплектуване се формира и 
съставът на резерва на въоръжени-
те сили, като той се състои съот-
ветно от доброволен резерв и запас. 
Доброволният резерв се формира на 
доброволен принцип и е предназна-
чен за комплектуване с резервисти и 
техника-резерв по единни длъжност-
ни разписания за мирно и за военно 
време на военните формирования от 
Българската армия и структурите 
на пряко подчинение на министъ-
ра на отбраната – за изпълнение на 
задачи по отбраната на страната, 
защита на националната сигурност 
и участие в операции и мисии извън 
територията на Република България 
в мирно време. Запасът е предназ-
начен за комплектуване със запасни 
и техника-запас на военновременни 
формирования от въоръжените сили 
на страната за военно време, под-
държане на комплектуваността при 
продължителни военни действия във 
военно време и комплектуване на 
структури по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ 
за други сили от системата за на-
ционална сигурност на страната за 
военно време.

Отчитайки всичко това, може да 
се направи изводът, че доброволният 
резерв е предназначен за нараства-

не способностите на въоръжените 
сили предимно за мирно време, до-
като ролята на запаса е насочена и 
свързана изцяло към подготовката и 
воденето на действия по време на 
война. Следствие, което несъмнено 
показва дълбокия смисъл и значение 
на резерва като инструмент на дър-
жавата, необходим за изграждането 
и поддържането на отбранителните 
способности на въоръжените сили за 
участие при възникването на кризи 
или война. Това налага още в мирно 
време да се планира и провежда по-
стоянна и ефективна система от 
подготовка на резерва на въоръже-
ните сили и по-специално на запа-
са, тъй като знанията, навиците и 
уменията на запасните във времето 
намаляват и ако не се предприемат 
необходимите действия, на практика 
опитът и рутината изчезват.

В Доктрината за подготовка на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария се регламентира системата 
за подготовка на въоръжените сили. 
Според нея съществуват две подсис-
теми – индивидуална и колективна 
(съвместна).5 Индивидуалната подго- 
товка е част от колективната и 
процесът на взаимодействие между 
двете подсистеми е от изключител-
но значение за формирането на необ-
ходимите способности на въоръже-
ните сили за провеждането на пъл-
ния спектър операции в разнородна 
среда. Насочена е към придобиването 
на общи и специфични знания и уме-
ния, тяхното поддържане и усъвър-
шенстване, докато колективната 
е ориентирана към постигането на 
съвместимост в действията на во-
енните формирования от въоръжени-
те сили.

В обхвата на посочените подсис-
теми протича и подготовката на 
резерва. Правилата и процедурите за 
нейното организиране и провеждане 
са разписани както в Доктрината 
за подготовка на въоръжените сили, 
така и в Закона за резерва и Правил-
ника за неговото прилагане.

Друг съществен документ, регла-
ментиращ подготовката на резерва, 
е Наредбата за условията и реда за 
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разкриване и осигуряване дейността 
на курсове по начална и специална 
подготовка във висшите училища и за 
подготовка на учениците от средни-
те училища. Чрез нейното съдържа-
ние теоретически са обобщени усло- 
вията и редът за разкриване и оси-
гуряване на дейността на курсове за 
студенти по начална и специална во-
енна подготовка към висшите учи-
лища, военните академии и висшите 
военни училища, както и съдържание-
то, организацията, редът и начинът 
на провеждането на подготовката 
по чл. 56 от Закона за резерва на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария на учениците в девети и де-
сети клас на средното образование.6 
(Гражданите на Република България в 
девети и десети клас на средното си 
образование преминават подготов-
ка за усвояване на знания, свързани 
със задълженията им по отбраната 
на страната, действията за оцеля-
ване при кризи от военен характер, 
както и за мисията и задачите на 
въоръжените сили. Подготовката се 
осъществява в рамките на 5 учебни 
часа за девети клас и 5 учебни часа за 
десети клас от определените в учеб-
ните планове часове на класа.) Съз-
дава се ясна и точна представа за 
процеса на преминаване на видовете 
военна подготовка от учениците и 
студентите, необходима за получа-
ването на знания и умения, свързани 
с отбраната на страната.

Анализът за разкритата същ-
ност и съдържание на подготовката 
на резерва в посочените документи 
показва, че са регламентирани основ-
ните моменти, отнасящи се до сис-
темата за подготовка на резерва на 
въоръжените сили и гражданите на 
страната. Подробно са описани по-
следователността и системността 
в процесите на индивидуалната и ко-
лективната, началната и специална-
та подготовка. Детайлно и обстоя-
телствено са дефинирани основните 
положения на подготовката на ре-
зерва. Въпреки това съществува из-
вестен недостатък, който дава ос-
нование да се приеме, че системата 
за подготовка на резерва е насочена 

само и единствено към доброволния 
резерв.

Подготовката в мирновременни-
те формирования на въоръжените 
сили е регулирана чрез планирането 
и провеждането на ежедневната дей-
ност и участието на личния състав 
в учебния процес. Поради обективни 
и/или субективни причини това не се 
отнася в пълна степен за подготов-
ката на личния състав от военно-
временните формирования (комплек-
тувани със запасни и техника-запас), 
т.е. запасните.

Законът за резерва на въоръжени-
те сили на Република България регла-
ментира дейностите по подготов-
ката на гражданите за защита на 
отечеството, но в действителност 
такава подготовка не се провежда 
в пълен обем поради редица съобра-
жения, свързани както с липсата на 
процедури, отнасящи се до извиква-
нето за запасните за подготовка, 
така и от недостига на финансови 
средства за нейното провеждане. 

Имайки предвид, че с всяка изми-
нала година частта от брутния въ-
трешен продукт (БВП), заделена за 
отбрана, периодично намалява и дос-
тига нива до 1,35% за 2015 г.,7 макар 
в Бялата книга за отбраната и въ-
оръжените сили на Република Бълга-
рия да е записано, че „необходимото 
осигуряване на относително посто-
янен дял на бюджета на Министер-
ството на отбраната от брутния 
вътрешен продукт през следващите 
четири години трябва да бъде не 
по-малък от 1,5%“8, то може да се 
предположи, че финансови средства 
за подготовката на резерва на въ-
оръжените сили за настоящата го-
дина практически липсват.

С известна доза оптимизъм по 
отношение на подготовката на ре-
зерва за следващата година може да 
се приеме решението на Министер-
ския съвет от 30 септември 2015 г., 
в което е записано, че за постигане 
на оптимален баланс между необхо-
дими отбранителни способности и 
изпълнение на мисиите и задачите 
на въоръжените сили през периода 
2015 – 2020 г. е необходимо предос-
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тавянето на бюджет на Министер-
ството на отбраната, не по-малък 
от 1,35% от БВП в периода 2016 – 
2018 г., не по-малък от 1,5% от БВП 
от 2019 до 2020 г. и с нарастване до 
2% към 2024 г.9 Посочените факти в 
Програмата за развитие на отбрани-
телните способности на въоръжени-
те сили на Република България – 2020 
дават основание да се предположи, 
че за периода 2016 – 2024 г. отделе-
ните средства за подготовка на ре-
зерва на въоръжените сили ще бъдат 
подсигурени. Това на практика гаран-
тира във висока степен решение на 
въпроса, свързан с подготовката на 
запасните.

Друг съществен момент са налич-
ните несъвършенства в нормативна-
та уредба. В съществуващите ръко-
водни документи липсва ясна и точ-
на процедура, свързана с процеса на 
извикване на запасните за подготов-
ка и преподготовка. В Доктрината 
за подготовка на въоръжените сили 
на Република България е посочено, че 
„подготовката на запасните се осъ-
ществява по време на организацион-
но-строевото и бойно сглобяване 
на военновременните формирования 
под непосредственото ръководство 
на командирите им“.10 Следователно 
изводът, който може да се напра-
ви, е, че подготовката на запасните 
следва да се проведе при формиране-
то на военновременните формирова-
ния, което се извършва, след като се 
обяви мобилизация, т.е. при наличие-
то на военно положение или положе-
ние на война, които се обявяват с 
решение на Народното събрание или 
с указ на президента на страната по 
установения в Конституцията ред. 
По същество това са дейности, при 
които е налице реална заплаха от 
„въоръжено нападение срещу страна-
та или при необходимост от неот-
ложно изпълнение на международни 
задължения“.11

Донякъде „вина“ за това несъот-
ветствие има и изготвеният анализ в 
Бялата книга за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България, в 
която е посочено, че в резултат на 
прегледа на структурата на въоръже-

ните сили е необходимо формирането 
на единен комплект въоръжени сили* 
с балансирани способности по всички 
компоненти за решаването на целия 
спектър задачи, породени от очаква-
ните сценарии и анализи за развитие 
на военностратегическата и полити-
ческата среда на сигурност. На по-къ-
сен етап е споделено разбирането, че 
единният комплект въоръжени сили 
не е единствен, защото структурата 
и съставът за мирно и военно време 
не са едни и същи. 

В действителност запасният 
може да бъде извикан само и един-
ствено, когато страната ни е въвле-
чена във война, като по този начин 
се ограничава до минимум дейност-
та на командирите по организиране 
и провеждане подготовката на по-
верените им формирования в пълен 
състав още във мирно време. Нещо 
повече, в значителна степен намаля-
ват и способностите на въоръжени-
те сили, свързани с формирането на 
подготвен и добре обучен ресурс от 
граждани с военна подготовка (запас-
ни), което в крайна сметка се отра-
зява негативно върху отбранителни-
те способности на страната.

Съществен недостатък, отнасящ 
се до запасните, е разбирането, че 
формирането на резерва е задължение 
и отговорност единствено и само на 
ръководните фактори от състава 
на въоръжените сили, т.е. „проблем 
на военните“. Тенденция насаждана, 
втълпявана и възприемана като да-
деност и добила популярност сред 
обществеността като ангажимент 
на „армията“ и че запасният е необ-
ходим само при създаването на воен-
ните формирования.

По същество това е изключител-
но погрешна представа. На практи-
ка запасният мобилизационен ресурс 
следва да бъде грижа и отговорност 
на държавата, която „осигурява не-
обходимите човешки, финансови, ма-

* Въоръжени сили, развърнати по еди-
нен щат за мирно време и при кризи. Под-
готвят се по единни програми, използват 
единни оперативни процедури и методики 
и единни доктрини.
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териални, административни и дру- 
ги ресурси и услуги за изпълнение на 
задачите по отбраната на страна-
та“.12 Освен това „отбраната на Ре-
публика България е система от поли-
тически, икономически, военни, соци-
ални и други дейности за осигуряване 
на стабилна среда на сигурност и за 
подготовка и осъществяване на въ-
оръжена защита на териториалната 
цялост и независимостта на държа-
вата“.13 Ето защо е необходимо въ-
просите, свързани с подготовката на 
запасните, действително да станат 
национален приоритет и да бъдат 
възприемани като държавна поли-
тика за формиране на необходимите 
отбранителни способности на стра-
ната. При това резервът не бива да 
се възприема като притежание на 
въоръжените сили, а следва да добие 
национална измеримост и значимост 
при осъществяването на отбрани-
телната политика на страната. 
Това налага създаването на ясни, 
ефективни и целенасочени правила, 
процедури и дейности на държавно 
равнище, които да съчетават спо-
собностите на военния и невоенния 
компонент на националната мощ, за 
изграждането на качествена и нацио-
нално ориентирана система за подго-
товка на гражданите на страната за 
защита на отечеството.

Към всичко казано дотук следва 
да се добавят и обстоятелствата, 
че отмяната на наборната военна 
служба, както и все по-прогресивно 
нарастващата демографска криза в 
страната доведоха до намаляване на 
ресурса от български граждани с во-
енна подготовка. Наличният резерв 
непрекъснато застарява, а следващи-
те поколения остават без начална 
и/или специална военна подготовка, 
необходима за зачисляването на вое-
нен отчет. Факт, който още повече 
усложнява процеса, свързан с ком-
плектуването със запасни на военно-
временни формирования от въоръже-
ните сили на страната.

Подготовката по своята същ-
ност представлява постоянен и це-
ленасочен процес на придобиване на 
нови и усъвършенстване на същест-

вуващи знания, навици и умения с цел 
навременна готовност за използване 
на войските и силите за провежда-
не на операции в съответствие със 
заповяданите мисии на въоръжените 
сили. Всичко това налага предпри-
емането на мерки за намиране на по-
ефективен подход за усъвършенства-
не на системата за набиране, подго-
товка и използване на запасните от 
мобилизационния резерв, като могат 
да се прилагат направените анализи 
и изследвания за нейната същност и 
съдържание. Те позволяват да изве-
дем две основни направления за усъ-
вършенстване на системата за под-
готовка на запасните, свързани с 
промяна на съществуващата норма-
тивна уредба и на методологията за 
нейното провеждане.

Първото направление е свързано 
с необходимостта от промяна в 
съществуващите нормативни доку-
менти. Разкритият анализ на тях-
ното съдържание показва, че има 
значителни пречки по отношение на 
извикването на запасните във во-
енните формирования, отнасящи се 
до подготовката им в мирно време. 
Липсата на ясни и точни правила за-
труднява в голяма степен ръковод-
ните органи от въоръжените сили 
при упражняването на своите дей-
ности – изграждане, поддържане и 
усъвършенстване способностите на 
подчинените щабове и формирования 
за използването им при възникване-
то на кризисни ситуации (въоръжено 
нападение или война). Предпоставки-
те за подобни състояния в съвремен-
ната военнополитическа обстановка 
в световен мащаб са налице. Това на-
лага предприемането на необходими и 
неотложни действия от държавните 
институции, свързани с изменение на 
действащите процедури, регламен-
тиращи подготовката на запасните. 
В тази насока трябва да се работи 
за инициирането на няколко процеса.

На първо място, следва да се 
предприемат законови мерки, които 
да задължават всички младежи в рам-
ките на 5 – 7 години след завършване 
на средно образование да преминават 
начална и/или специална военна под-
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готовка във формированията от въ-
оръжените сили с продължителност 
до 3 месеца. Това ще осигури, от една 
страна, натрупването на солиден ре-
сурс от запасни с актуална военна 
подготовка, военно звание и военно-
отчетна специалност, необходими 
за комплектуване на военновремен-
ните формирования, и от друга, не-
прекъснато освежаване, обновяване 
и подмладяване на мобилизационния 
ресурс. Освен това с прилагането 
на промени в законовата уредба по 
отношение на възстановяването на 
наборната служба, значително ще се 
улесни и дейността на органите за 
воденето на военния отчет, отго-
ворни за набирането и попълването 
на военновременните формирования. 
По този начин ще се създадат благо-
приятни условия за преодоляване на 
съществуващите празноти в норма-
тивните документи, свързани с под-
готовката на запасните.

В действителност от дълги годи-
ни такъв модел се прилага в Швей-
цария, като там всички граждани 
в страната от мъжки пол между 
20 и 50 години на практика са во-
еннослужещи и през определен пери-
од от време със закон са задължени 
да преминават военна подготовка 
с необходимата продължителност. 
Възприемането на този модел, от 
една страна, ще осигури значителен 
ресурс от подготвени и способни 
граждани с военна подготовка, и от 
друга, ще обезпечи конституционна-
та отговорност, че „защитата на 
отечеството е дълг и чест за всеки 
български гражданин“.14

На второ място, крайно нало-
жително е да стартира процес за 
промяна в нормативната уредба по 
отношение процедурите, регламен-
тиращи извикването на запасните за 
подготовка и/или преподготовка във 
военните формирования. Действа-
щите сега нормативни документи в 
Република България несъмнено показ-
ват, че е на лице значителен дисба-
ланс между механизма за извикване 
на запасните и фактическата дей-
ност по подготовката.

Очевидно е, че в настоящите раз-

поредби липсват законови положения, 
свързани с призива на запасните в 
мирно време. Неизяснен е въпросът с 
явяването на запасния във военното 
формирование за подготовка и/или 
преподготовка, защото едва ли не за 
да стартира процесът на подготов-
ка на запасните, следва да е обявено 
„военно положение“ или „положение 
на война“. Това е нерешен въпрос, с 
който на практика се ограничава до 
минимум възможността за форми-
ране, изграждане и усъвършенстване 
на отбранителните способности на 
страната още в мирно време, чрез 
подготовката на запасните, като се 
поставя на сериозно изпитание сис-
темата за отбрана. Ето защо е на-
ложителна спешна промяна в норма-
тивната уредба по отношение призи-
ва на запасните за подготовка и/или 
преподготовка във формированията 
от състава на въоръжените сили.

Конкретна стъпка в тази насока 
следва да бъде предприемането на 
действия от отговорните фактори 
в Министерство на отбраната – ми-
нистър, заместник-министри, воен-
ни експерти и др., за иницииране на 
промяна на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария и Закона за резерва на въоръже-
ните сили на Република България по 
отношение на процедурата по извик-
ването и подготовка на запасните 
в мирновременната дейност на вой-
ските и силите. По този начин ще се 
установят ясни и точни принципи, 
правила и норми за усъвършенстване 
на системата за подготовка на за-
пасните още в мирно време, с което 
категорично ще се разреши същест-
вуващата в нормативните докумен-
ти законово-нормативна пречка.

На трето място, по отношение 
промяната в нормативната уредба 
всъщност е разбирането за смисъла 
на резерва и възприемането му като 
национален приоритет и отговор-
ност на държавата. В тази насока 
следва да се предприемат действия, 
които да изведат на преден план 
неговото значение и функциониране 
като елемент от националната мощ 
на страната. Убеждението, че во-
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енният инструмент е отговорен за 
неговото изграждане и поддържане 
трябва да бъде убедително и кате-
горично опровергано и безвъзвратно 
преустановено като начин на мисле-
не от родните дилетанти. Резервът 
следва да бъде национален приоритет 
и отговорност и неговото формира-
не и подготовка задължително тряб-
ва да се възприемат, като задълже-
ние от политическия елит в страна-
та. Той не трябва да се разбира само 
като част от въоръжените сили, а 
следва да се определя като реквизит 
на държавата и да бъде задължение 
и ангажимент на политиците и дър-
жавниците на Република България.

Второто направление за усъвър-
шенстване на системата за подго-
товка на запасните е свързано с необ-
ходимостта от развитие на принци-
пите, формите, методите и правила-
та за нейното организиране. С други 
думи, преобразуване на настоящата, 
очевидно нефункционираща, както се 
изисква, система за подготовка на 
запасните с цел развитие и усъвър-
шенстване за постигане на желаното 
крайно състояние – изграждането и 
надграждането на необходимите от-
бранителни способности.

Мнозина експерти споделят мне-
нието, че страната ни трябва да 
възприеме модела на Швейцария по 
отношение подготовката на запас-
ните. От една страна, това се нала-
га поради сходството в числеността 
на въоръжените сили на двете стра-
ни, а от друга – значението на мо-
билизационния ресурс за нарастване 
способностите на военния инстру-
мент, т.е. формиране на армия от 
„мобилизационен тип“. Тази теория 
има своето основание за прилагане в 
национален формат, защото Българ-
ската армия от създаването си вина-
ги е разчитала на мобилизационните 
ресурси.

Това извежда на преден план ка-
чеството на мобилизационната под-
готовка, която се явява една от най-
важните дейности във въоръжените 
сили предвид реалностите на съвре-
менната среда за сигурност. Мобили-
зационната подготовка се заключава 

в планиране, организиране и провеж-
дане на комплекс от дейности от 
въоръжените сили с цел придобиване, 
поддържане и усъвършенстване на не- 
обходимите способности на войници-
те, сержантите (старшините), офи- 
церските кандидати, офицерите, ща- 
бовете и формированията за изпъл-
нение на възложените им мисии и 
задачи във военно време. От ней-
ното ефективно планиране и про-
веждане зависи до голяма степен 
успехът на провежданите операции. 
Това няма как да бъде постигнато, 
ако не се познават и прилагат ос-
новните принципи, форми и методи 
на мобилизационна подготовка. Въз 
основа на анализа и опита от обу-
чението, закономерните връзки и 
зависимости в процеса на подготов-
ката, могат да се посочат следните 
основни принципи на подготовката: 
научност, активност, реалистич-
ност, актуалност, целенасоченост, 
всеобхватност, съвместимост, ек-
ипност, ефективност, нагледност, 
системност, последователност, дос-
тъпност и трайност.

Формите на мобилизационна под-
готовка разкриват основните меха-
низми за реализирането ù и отразя-
ват съвкупността от необходимите 
за това условия. Най-разнообразни 
форми на подготовка се използват 
както при мирновременните форми-
рования от въоръжените сили, така 
и при тези, развръщащи се по щатове 
за военно време и комплектуващи се 
с резервисти. В зависимост от кате-
горията на обучаемите към формите 
на мобилизационна подготовка след-
ва да се използват: мобилизационни 
курсове, командирски, методически и 
учебно-мобилизационни сборове, ин-
структорско-методически занятия, 
занятия по мобилизационна подготов-
ка във военните формирования и др.

Методите на подготовка пред-
ставляват начина (подхода, реда, спо-
соба) за съвместна работа на обучае-
мия и обучаващия, посредством който 
първият придобива знания, умения и 
навици, развива своите познавателни 
способности и формира собствените 
си морално-психически качества. Ме- 
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тодът съдържа в себе си способи, 
подходи и похвати. При провеждане 
на мобилизационна подготовка следва 
да се използват общоизвестните ме-
тоди, познати от военната педагоги-
ка като: устно изложение, обсъжда-
не, показ (демонстрация), упражнение 
(тренировка), самостоятелна рабо-
та, практическа работа. Най-общо 
методите на подготовката могат да 
се обединят в две основни групи: те-
оретични и практически, като могат 
да се прилагат самостоятелно или в 
комбинация помежду си.

Изложените принципи, форми и 
методи на мобилизационна подготов-
ка на запасните дават основание да 
се обобщи, че тяхното познаване и 
прилагане няма да бъдат достатъч-
но ефективни, ако не е налице добре 
обучен, мотивиран и всеотдаен офи-
церски състав. От ефективната и 
качествена подготовка на офицери-
те зависи до голяма степен гаран-
тирането на необходимото ниво на 
готовност на формированията от 
въоръжените сили за изпълнение на 
мисиите и задачите, определени в на-
ционалните доктринални документи. 
Ето защо за усъвършенстване подго-
товката на запасните е необходимо 
да се осъвремени нейното съдържа-
ние към реалностите на днешните 
предизвикателства. Това може да се 
постигне чрез подобряване подготов-
ката на офицерите, щабовете и фор-
мированията.

Подготовка на офицерите трябва 
да бъде фокусирана към непрекъсна-
то разширяване на опита и да слу-
жи за основа при организирането и 
провеждането на обучението както 
на по-малките организационно-щат-
ни формирования от състава на въ-
оръжените сили (отделение, взвод, 
рота), така и на по-големите – ба-
тальон (дивизион), полк, бригада, т.е. 
тактическите формирования. В съ-
щата степен това важи и за под-
готовката на щабовете. Без добре 
подготвени офицери ефективното 
функциониране на щабовете е об-
речено на провал. Това показва, че 
подготовката на офицерите, в това 
число и мобилизационната, има клю-

чово значение за формирането и 
поддържането на необходимите от-
бранителни способности на въоръже-
ните сили.

Усъвършенстването на мобилиза-
ционната подготовка на офицерите 
е целесъобразно да бъде планирано 
и провеждано, като те периодично 
преминават обучение в мобилиза-
ционни курсове, участват в сборове, 
семинари, съвещания и конференции, 
имащи мобилизационна насоченост, 
и провеждат тренировки. По този 
начин офицери с недостатъчно опит 
или такива, назначени на нови длъж-
ности, в чиито длъжностни харак-
теристики е отразено познаването 
на мобилизационната система, полу-
чават необходимите знания по въ-
просите, свързани с подготовката и 
провеждането на мобилизацията във 
въоръжените сили. За офицери, за-
нимаващи се с проблемите на моби-
лизацията, участието в подобни ак-
тивни форми на обучение допринася 
за повишаването на тяхната квали-
фикацията и обогатява опита и зна-
нията им. Такъв ефект би могло да 
има и ако в посочените курсове или 
сборове се привличат и офицери от 
резерва. Това ще създаде добри усло-
вия за повишаване на тяхната подго-
товка и квалификация при изпълнение 
на военновременните им задължения. 
Освен това ще доведе и до осъвреме-
няване на знанията им, съобразно на-
стъпилите изменения и нови възгле-
ди по въпросите на подготовката и 
провеждането на мобилизацията. По 
този начин ще се гарантират пости-
гането на необходимото високо ниво 
на подготовка на офицерите от ре-
зерва и достигането на функционал-
на съвместимост с офицерите на ак-
тивна служба във въоръжените сили.

Подготовката на щабовете следва 
да се осъществява чрез провеждане 
на теоретични и практически заня-
тия, които да разширят обема от 
знания на персонала и да задълбочат 
познанията му по стратегия и тео-
рия на оперативното изкуство. По 
този начин ще се гарантира поддър-
жането на определена наличност от 
знания, необходими за планирането и 

К
А

М
П

А
Н

И
И

 И
 О

П
Е
РА

Ц
И

И



81

провеждането на мобилизационната 
подготовка.

Повишаването на ефективност-
та на мобилизационна подготовка на 
щабовете следва да бъде реализирано, 
като се планират и провеждат трени-
ровки по бойна и/или мобилизационна 
готовност с определена цикличност 
с цел подобряване и усъвършенства-
не на функционалните задължения на 
щабните елементи при възникване на 
определени събития. Така например 
стратегическият щаб е целесъобразно 
да провежда от 1 до 3 мобилизацион-
ни тренировки на 3 години, т.е. по 
една на година; оперативният щаб – 
от 1 до 3 всяка година; тактическият 
щаб – от 5 до 6 на година.

Освен това за повишаване ефек-
тивността на тренировките по бой-
на готовност във формированията 
от въоръжените сили е целесъобраз-
но в по-голямата си част те да бъ-
дат съвместни с органите за водене 
на военен отчет – Централно военно 
окръжие, военните окръжия и офиси-
те за военен отчет в общините. По 
този начин ще се осигури необходи-
мата степен на сглобеност между 
щабовете от въоръжените сили и 
органите за водене на военен отчет. 
Освен това е целесъобразно тяхно-
то провеждане да се организира не 
по-малко от три пъти в годината. 
Това е продиктувано от факта, че 
резервистите от доброволния резерв 
следва да се извикват за подготовка 
в състава на военните формирова-
ния не повече от три пъти в една 
календарна година.

За осъществяване на подготовка-
та на формированията се разработ-
ват планове и програми. Моделът на 
нейното планиране и водене следва 

да е насочен към потребностите за 
изпълнение на актуални оперативни 
задачи в обозримо бъдеще. Това на-
лага и подготовката на запасните да 
бъде адаптирана към съвременните 
реалности. Ето защо усъвършенст-
ването ù следва да се осъществи по 
време на организационно-строевото 
и бойното сглобяване на военновре-
менните формирования под непосред-
ственото ръководство на команди-
рите им. Тя следва да бъде насочена 
към повишаване знанията, умения-
та и навиците на запасните, както 
и боеспособността на щабовете и 
формированията за участие в бъде-
щи операции. Повишаването на мо-
билизационната подготовка на фор-
мированията от въоръжените сили 
може да се реализира и чрез участие-
то им в мобилизационни тренировки, 
учения, методически и показни учеб-
но-мобилизационни сборове. По този 
начин ще се гарантира поддържане-
то на високо ниво на ефективност 
и готовност за тяхното използване.

За да бъдат изпълнени тези изиск-
вания, е наложителна промяна в за-
коновата и нормативната уредба в 
Република България, отнасяща се до 
подготовката на запасните. Чрез из-
менение на настоящите законови нор-
ми и всеобщи, единни и ясно осъзнати 
национални отговорности ще се създа-
дат условия за навременно планиране и 
своевременно и ефективно провеждане 
на подготовка на запасните. Те след-
ва и трябва да бъдат възприемани не 
като отговорност и задължение само 
и единствено на въоръжените сили, а 
като общодържавна политика и прио-
ритет при формирането и изгражда-
нето на националните отбранителни 
способности на страната.
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Независимо от положителни- 
те резултати, постигани при 
провеждането на операция „Пъ- 

тят на освобождението“ за отстра-
няване на терористичните заплахи 
на територията на Ислямска репу-
блика Пакистан (ИРП), част от бой-
ците на Движението на пакистан-
ските талибани (ДПТ), Ислямското 
движение на Узбекистан (ИДУ) и 
„Ал Кайда“ отново се връщат в 
страната. За сравнително кратък 
период от време, между 2011 г. и 
2014 г., те успяват изцяло да се 
прегрупират, отново да изградят 
бази и тренировъчни лагери и трайно 
да се установят този път в област- 
та Северен Вазиристан на Федерал-
но-административните племенни 
зони (ФАПЗ). Труднопроходимата 
планинско-гориста местност, обща-
та граница с Афганистан и трайни-
те контакти, които терористите 
изграждат с представителите на 
местните пущунски племена, на чи-

УЧАСТИЕТО НА ПАКИСТАНСКИТЕ 
ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В БОРБАТА  
СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА. ОПЕРАЦИЯ  

„ВОЙНА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ“
Доктор Мирослав Мирчев

Miroslav Mirchev. THE ARMED FORCES OF PAKISTAN  
IN THE FIGHT AGAINST THE TERRORISM.  

THE “WAR OF SURVIVAL” OPERATION

Abstract: This article concerns the second large-scale counterterrorist operation 
organized by the Armed Forces of Pakistan “War of survival” on the territory of North 
Waziristan in 2014 against the terrorist organizations operating there, mainly the Movement 
of the Pakistani Taliban, Haqqani Network and al-Qaeda. The main focus of this article 
is on the reasons for conducting this operation in domestic and international plans, the 
stages of this operation, the completed tasks and results. It is analyzed and the impact of 
this ongoing operation on the security situation in Pakistan, Afghanistan and the region 
of the South Asia.

Key words: North Waziristan, Tehrik-e-Taliban Pakistan, Islamic Movement of 
Uzbekistan, Al Qaida, Haqqani Network, Pakistan and Afghanistan. 

ято територия живеят, им позволя-
ва не само да планират и провеждат 
атентати срещу военни и граждан-
ски обекти във вътрешността на 
Пакистан, но и безпрепятствено да 
преминават т.нар. „линия „Дюранд“ 
(границата между Афганистан и Ис-
лямска република Пакистан), включ-
вайки се във въоръжената съпротива 
на Движението „Талибан“ (ДТ).*

* При изготвянето на статията са из- 
ползвани материали на Института за 
стратегически изследвания – Исламабад 
(ISSI), Южноазиатския институт за из- 
следване на стратегическата стабилност 
(SASSI) и Пакистанския институт за мир-
ни изследвания (PIPS); материали, публи-
кувани във вестниците Dawn и The News; 
електронният сайт Critical threats и сай-
тът на Пресслужбата на пакистанските 
въоръжени сили в периода 2014 – 2015 г.; 
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 Рашид. 
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Конкретният повод за започване 
на нова контратерористична опе-
рация на пакистанските въоръжени 
сили (ПВС) е извършеният на 8 юни 
2014 г. самоубийствен атентат от 
бойци на ДПТ и ИДУ на международ-
ното летище в гр. Карачи, при кой-
то загиват 37 души. Отговорността 
за атентата е поета официално от 
Движението на пакистанските тали-
бани, чието послание е, че „пакистан-
ските талибани са още живи и този 
атентат е техният отговор срещу 
извършваните нападения от страна 
на пакистанските ВВС и американ-
ски БЛА срещу населени пунктове в 
района на Северен Вазиристан“. 

Операция „Война за оцеляване“ 
(Zarb-i-Azb на урду) започва на 15 юни 
2014 г., след като за нейното провеж-
дане е получено одобрение от Парла-
мента на Ислямска република Пакис-
тан и провинциалното правителство 
на Хайбер-Пахтунхва. Повечето па-
кистански анализатори я разглеждат 
като втори етап на контратерорис-
тичната операция „Пътят на осво-
бождението“. С нея ръководството 
на пакистанските въоръжени сили 
продължава да утвърждава и развива 
постигнатите през 2009 г. успехи при 
провеждането на контратерористич-
ни операции от въоръжените сили и из-
ползването им в борбата срещу теро-
ризма на национално равнище. Зоната 
за провеждане на операция „Война за 
оцеляване“ е областта Северен Ва-
зиристан на Федерално-администра-
тивните племенни зони. Операцията 
не е приключила и понастоящем. 

Няколко години преди началото 
на тази операция държавното и во-
енното ръководство на Пакистан е 
подложено на постоянен натиск от 
страна на САЩ за започване на ши-
рокомащабна операция в Северен Ва-
зиристан. Натискът се засилва след 
всеки по-сериозен атентат на афга-
нистанското Движение „Талибан“ и 
Движението на пакистанските та-
либани, като нападението на лагера 
„Чапман“ (30 декември 2009 г.), нами-
ращ се в провинция Хост, атентата 
на „Таймс скуеър“ (1 май 2010 г.) и 
др., чиито разследвания категорично 

доказват, че терористите се обуча-
ват на територията на Северен Ва-
зиристан. 

Независимо от този натиск оба-
че ръководството на ПВС има свои-
те основателни причини да забави 
провеждането на втора контрате-
рористична операция в областите 
на Федерално-административните 
племенни зони. След операциите 
„Правилният път“ и „Пътят на осво-
бождението“ е преценено, че ПВС из- 
разходват голяма част от своя ре-
сурс и боен потенциал за решаване на 
вътрешнополитически цели, свързани 
с борбата срещу тероризма, предис-
лоцирали са и са разположили част от 
своите първоешелонни съединения на 
широк фронт във вътрешността 
на страната, с което на практика 
е отслабена групировката, прикри-
ваща границата с Индия. Налице са 
опасения за активизиране дейност-
та и на други пакистански терорис-
тични организации и извършване на 
атентати в останалите пакистан-
ски провинции, докато една силна 
групировка на ПВС е съсредоточена 
в Южен и Северен Вазиристан, как-
то и в областта Суат на провинция 
Хайбер-Пахтунхва. И не на последно 
място, пакистанските военни и осо-
бено Междуведомствената служба 
за разузнаване (ISI) по всякакъв на-
чин се опитват да запазят мрежа-
та „Хаккани“ и нейните възможнос-
ти за обслужване на пакистанските 
интереси в Афганистан независимо 
от натиска на САЩ да бъдат лик-
видирани базите и възможностите 
на Джалалудин Хаккани да използва 
Северен Вазиристан за въоръжена 
съпротива срещу Международните 
сили за поддържане на сигурността 
(МСПС) и Афганистанската нацио-
нална армия (АНА) на територията 
на Афганистан. 

Друг момент, който оказва вли-
яние операция „Война за оцеляване“ 
да започне през юни 2014 г., а не по-
късно, е смяната на командващия на 
Сухопътните войски (това е най-вли-
ятелният висш военен на ПВС – от 
създаването на Ислямска република 
Пакистан през 1947 г. единствено ко-
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мандващите на Сухопътните войски 
шест пъти са организирали военни 
преврати и са сваляли законно избра-
ните правителства). През ноември 
2013 г. генерал Ашфак Кайани, чийто 
мандат е удължаван три пъти от 
президента на страната Зардари, е 
сменен от генерал Рахил Шариф. Той 
е значително по-амбициран от своя 
предшественик да започне новата 
контратерористична операция и да 
се опита да ограничи в максимална 
степен опасността от тероризъм, 
идваща от тази област на Феде-
рално-административните племенни 
зони. Повод за това му дава и засиле-
ната терористична активност още 
в началото на януари 2014 г., когато 
бойци от Движението на пакистан-
ските талибани извършват серия 
от дръзки нападения срещу обекти 
на ПВС, включително и в областта 
Южен Вазиристан. Веднага след това 
пакистански и американски военни 
експерти започват съвместно да пла-
нират „Война за оцеляване“ (факт, 
който пакистанските военни много 
рядко споменават), като първоначал-
но се очаква операцията да започне 
през февруари или март 2014 г. През 
посочените месеци започва нанася-
нето на първите въздушни удари по 
базите и лагерите на терористите, 
които се укриват в Северен Вазирис-
тан. Подобни координирани действия 
започват и от страна на МСПС и 
АНА, които провеждат малки по ма-
щаб контратерористични операции в 
провинциите Пактика и Хост. 

След първите сериозни поражения 
на част от терористичните орга-
низации вследствие на проведените 
удари ръководството на Движе-
нието на пакистанските талибани 
предлага едностранно да прекрати 
огъня и да започне преговори с феде-
ралното правителство с цел да реши 
спорните въпроси по пътя на прего-
ворите. Вероятно с цел постигане 
на повече политически дивиденти 
от преговорите федералният минис-
тър-председател Наваз Шариф спира 
подготовката и заповядва да не се 
провежда нова контратерористична 
операция. Преговорите се проточ-

ват няколко месеца, без да е постиг-
нат съществен напредък, като през 
цялото време бойци от Движението 
на пакистанските талибани и Ис-
лямското движение на Узбекистан 
извършват малки по мащаб терорис-
тични атаки срещу обекти на ПВС, 
провокирайки военните. В този пери-
од ръководството на ПВС одобрява 
тактиката за незабавен отговор на 
всяко терористично нападение от 
страна на ДПТ срещу тях и нана-
ся въздушни удари по техни укрития, 
независимо в коя от областите на 
ФАПЗ се намират те. В края на май 
2014 г. преговорите се прекратяват 
поради липса на договорености или 
каквото и да било желание за взаим-
ни отстъпки. 

След атентата на международно-
то летище в гр. Карачи, на 8 юни 
2014 г., федералното правителство 
получава пълна подкрепа от парла-
ментарно представените партии, 
както и от обществеността в 
страната ПВС да започнат контра-
терористична операция в областта 
Северен Вазиристан. 

Зона за провеждане на операция 
„Война за оцеляване“. Северен Вази-
ристан (North Wazirastan Agency) е 
разположен на площ от 4707 кв. км 
и има население около 361 240 души. 
Теренът е преобладаващо високопла-
нински – северната част на област- 
та обхваща планинската система 
Кох е Суфаид, а южната – планинска-
та система Сюлейман, което пра- 
ви значително по-трудни маневри-
рането и провеждането на бойни 
действия от големи войскови подраз-
деления в сравнение с този на Южен 
Вазиристан. Планинските върхове в 
областта са с височина 2700 – 3500 м. 
По тях е маркирана границата с Аф-
ганистан. Най-голямата река в Севе-
рен Вазиристан е Точи, през която 
минава и проходът Точи, свързващ 
афганистанската провинция Пакти-
ка с Пакистан. Реката разделя об-
ластта на две части, като покрай 
бреговете ù е концентрирано произ-
водството на земеделска продукция.

Основната пущунска племенна 
група, населяваща Северен Вазирис-
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тан, е утмазай вазир, чиито пред-
ставители са мюсюлмани сунити. Те 
са разклонение на племената вазир. 
От тази племенна група е и най-вли-
ятелният местен полеви командир 
на Движението на пакистанските 
талибани, молла Хафиз Гюл Бахадур. 
Утмазай вазир са в тесни роднин-
ски връзки с населяващите Южен 
Вазиристан пущунски племена вазир 
и ахмезай вазир. Утмазай вазир се 
смятат за едни от най-влиятелните 
в политическо отношение пущунски 
племена на Федерално-администра-
тивните племенни зони. Населяват 
селищата основно в горната част на 
р. Точи. 

Втората по големина и влияние 
пущунска племенна група в Сверен 
Вазиристан е даурс. Нейните пред-
ставители също са мюсюлмани су-
нити. Възприемат се като близки 
съюзници на племената вазир и насе-
ляват предимно долината на р. Точи. 
Племената утмазай вазир и даурс 
говорят общ език, който се нарича 
„вазири“. Тези две групи контроли-
рат няколко по-малки племена, като 
харсин, сайджи, гарваз и зардан.

Пушунската племенна група хар-
син е сравнително малка. Предста-
вителите ù са мюсюлмани сунити и 
живеят в северозападната част на 
областта, както и на територията 
на афганистанската провинция Пак- 
тика. 

Сайджи също е малка пущунска 
общност, интегрирана почти изцяло 
от утмазай вазир. Населяват райони-
те на Шавал, Давегар, долината Зои 
и Данде Плейн, намиращи се по про-
тежение на границата с Афганистан. 

Племенната група гарваз е разкло-
нение на утмазай вазир. Традиционно 
поддържа добри контакти и се под-
чинява на решенията, вземани от 
джиргите (съветите) на утмазай ва-
зир и даурс. Населява района на Ша-
вал, намиращ се в югозападния край 
на Северен Вазиристан. 

Пущуните от племената зардан 
населяват както Северен Вазирис-
тан, така и афганистанските про-
винции Пактика и Хост. Повечето 
представители на мрежата „Хакка-

ни“, включително нейните ръководи-
тели Джалалудин и Сираджудин Хак- 
кани, са от тези пущунски племена.

Другата влиятелна пущунска общ-
ност в Северен Вазиристан са племе-
ната мехсуд, които се ползват с из-
вестна ограничена автономност при 
вземането на решения в тази област. 
Исторически винаги са настроени 
негативно срещу светската власт, 
независимо дали е осъществявана от 
англичаните, или от федералното 
правителство на Ислямска република 
Пакистан. От средите на мехсуд са 
и най-многото бойци на ДПТ, както 
и ръководството на тази терорис-
тична организация. На територията 
на Северен Вазиристан племената 
мехсуд населяват основно района 
около населения пункт Размак и гра-
ницата с Южен Вазиристан. 

Племената, обитаващи Северен Ва-
зиристан, строго спазват традицион-
ния за Федерално-административ- 
ните племенни зони родово-патри-
архален начин на живот и общуване. 
Различните родове се управляват от 
старейшини, които формират пле-
менната джирга. При вземането на 
важни решения, свързани с обстанов-
ката в областта, се свиква т.нар. 
„Велика джирга“ на племената от об-
ластта (в отделни случаи и на тези, 
живеещи на територията на Афга-
нистан). Правителството на Пакис-
тан е назначило главен министър и 
губернатор на областта, но практи-
чески федералното правителство не 
упражнява никакъв ефективен кон-
трол в Северен Вазиристан. Админи-
стративен център на областта е гр. 
Миран Шах.

Северен Вазиристан е разположен 
на стратегически важно място, по 
протежението на пакистанско-афга-
нистанската граница. На запад от 
нея се намират афганистанските 
провинции Пактика и Хост, а на юг 
Северен Вазиристан граничи с облас- 
тите Хангу, Бану, Лаки Марват и 
Танк на провинция Хайбер-Пахтунхва 
(фиг. 1).

Групировка и терористични орга-
низации, срещу които се провежда опе-
рация „Война за оцеляване“. Независи-
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мо от големия и разнороден спектър 
на терористични организации, нами-
ращи се на територията на Севе-
рен Вазиристан, при изготвянето на 
оценките за рисковете и заплахите 
при привеждането на тази контра-
терористична операция пакистан-
ското военно ръководство определя 
като най-опасни и боеспособни Дви-
жението на пакистанските талиба-
ни и мрежата „Хаккани“. Основание 
за това му дават изключително сил-
ното влияние на тези две терорис-
тични организации в областта, от 
където са по-голямата част от тех-
ните бойци, връзките им с отряди-
те на афганистанското Движение 
„Талибан“, действащи в провинциите 
Пактика и Хост, както и голямото 
влияние на идеите на Движението 
„Талибан“ върху местното пущунско 
население. 

Движение на пакистанските тали-
бани. Това е най-влиятелната и силна 
терористична организация, дейст-
ваща на територията на Ислямска 
република Пакистан понастоящем. 
Независимо че като цяло губи голяма 
част от своя боен потенциал след 

провеждането на операция „Пътят 
на освобождението“, пакистанското 
военно ръководство отчита като 
много силни нейните възможности 
за оказване на съпротива, изградени 
отново на територията на Северен 
Вазиристан. Очаква се още в само-
то начало на новата контратеро-
ристична операция Движението да 
получи пълна подкрепа и да коорди-
нира своите действия с мрежата 
„Хаккани“, „Ал Кайда“, Ислямското 
движение на Узбекистан и пакистан-
ската терористична организация 
Lashkar-e-Jhangvi, която е базирана и 
осъществява терористична дейност 
на територията на пакистанската 
провинция Пенджаб. Първоначалните 
оценки са, че ДПТ разполага в Севе-
рен Вазиристан с около 4000 добре 
обучени бойци, разположени основно 
около втория голям град в област- 
та – Мир Али.

Мрежа „Хаккани“. Щабът на тази 
терористична организация преди за-
почването на операция „Война за 
оцеляване“ е разположен в гр. Мирам 
Шах. Ръководството ù в лицето на 
легендарния герой от времето на съ-

Фиг. 1. Географска карта на областта Северен Вазиристан
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противата срещу съветските войски 
в Афганистан Джалалудин Хаккани 
има безспорни лидерски позиции в об-
ластта и често играе ролята на пос- 
редник при решаването на въпроси и 
проблеми, възникнали между ръково-
дителите и полевите командири на 
останалите организации. Мрежата 
„Хаккани“ успява да изгради в близки-
те до гр. Мирам Шах населени пун-
ктове свои укрепени бази, трениро-
въчни лагери и логистични центрове, 
включително и полеви болници. От 
тези места бойците на Джалалудин 
Хаккани предприемат бойни дейст-
вия срещу Международните сили за 
поддържане на сигурността и АНА 
в югоизточните афганистански про-
винции. Според част от пакистан-
ските анализатори мрежата „Хак- 
кани“ както в миналото, така и сега 
се ползва със силната подкрепа на па-
кистанското военно ръководство и 
преди всичко на Междуведомствена-
та служба за разузнаване. Отрядите 
на Джалалудин Хаккани се определят 
като инструмент за воденето на 
т.нар. „необявени войни“ за налага-
не на политиката и влиянието на 
Пакистан в доминираните от пу-
щуните райони на Афганистан. По 
този начин Междуведомствената 
служба за разузнаване се стреми още 
да ограничи индийското влияние на 
територията на Афганистан, тъй 
като ръководството на Ислямска 
република Пакистан смята, че Ин-
дия и нейната разузнавателна служ-
ба RAW използват Афганистан като 
трета страна за водене на разузна-
ване срещу ИРП, осъществяване на 
подкрепа и обучение на антипакис-
тански терористични групи и сепа-
ратистки движения. Като най-силен 
аргумент за подкрепата на пакистан-
ските военни на Джалалудин Хаккани 
се изтъква това, че близо 25 годи-
ни след изтеглянето на съветските 
войски от Афганистан, независимо 
от оказвания международен натиск, 
пакистанското държавно и военно 
ръководство не предприема практи-
чески нищо за ликвидиране на бази-
те и влиянието на мрежата „Хак- 
кани“ на територията на ФАПЗ, 

особено след започването на опера-
ция „Трайна свобода“. Смята се, че 
в Северен Вазиристан тази терорис-
тична организация има между 2000 и 
3000 бойци.

Отряди на молла Хафиз Гюл Баха-
дур. Според ръководството на опе-
рация „Война за оцеляване“ те също 
притежават голям боен потенциал. 
Молла Хафиз Гюл Бахадур е най-вли-
ятелният племенен пущунски лидер в 
Северен Вазиристан. Неговите от- 
ряди са дислоцирани основно в ра-
йоните западно от гр. Мирам Шах, 
откъдето свободно преминават в 
Афганистан и воюват на страна-
та на Движението „Талибан“ срещу 
Международните сили за поддържане 
на сигурността и АНА. Лоялните 
на молла Хафиз Гюл Бахадур ръко-
водители на въоръжени отряди от 
останалите пущунски племена, насе-
ляващи Северен Вазиристан, заемат 
и имат бази в районите източно от 
Мир Али. Отчита се и фактът, че 
молла Хафиз Гюл Бахадур е много 
близък съюзник на Джалалудин Хакка-
ни и подпомага активно неговата ор-
ганизация, като ù предоставя убежи-
ща, бази и логистична подкрепа при 
преминаването и участието в опера-
ции на територията на Афганистан.

Молла Хафиз Гюл Бахадур спазва 
подписаното от него споразумение 
за запазване на неутралитет с ПВС 
по време на операция „Пътят на 
освобождението“ до 30 май 2014 г. 
Вследствие на поредица от въздуш-
ни удари, нанесени от пакистански-
те ВВС по укрития на терористи 
на територията на Северен Вазирис-
тан (основно по представители на 
мрежата „Хаккани“), включително и 
ракетни удари, извършени от амери-
кански БЛА, молла Хафиз Гюл Бахадур 
обвинява военното ръководство на 
страната и провинциалното прави-
телство на Хайбер-Пахтунхва в на-
рушаване на примирието и отново се 
включва във въоръжената съпротива 
на Движението на пакистанските 
талибани, Ислямското движение на 
Узбекистан и „Ал Кайда“. Смята се, 
че молла Хафиз Гюл Бахадур разпо-
лага с около 7000 подготвени бойци. 
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Представители на чуждестранни 
терористични организации. Включ-
ват отделни бойци или малки отря-
ди от араби, чеченци, уйгури и дру-
ги мюсюлмани, които гравитират 
като правило около „Ал Кайда“. Пър-
воначалните оценка са, че техният 
брой е около 1000 души. Базите им 
се намират в районите северно от  
гр. Мир Али и са под прекия контрол и 
защитата на молла Хафиз Гюл Баха-
дур и Джалалудин Хаккани. В техни-
те лагери чуждестранните бойци се 
обучават и се изпращат да воюват 
в Афганистан или да извършват те-
рористични атентати в Пакистан, 
Близкия изток, Европа или САЩ.

Основните цели, които ръковод-
ството на пакистанските въоръже-
ни сили си поставя със започването 
на операция „Война за оцеляване“, 
са свързани с пълното ликвидиране 
на базите и новоизградените лагери 
за обучение на терористи, основно 
на Движението на пакистанските 
талибани, Ислямското движение на 
Узбекистан и „Ал Кайда“, както и 
ограничаване до минимум на възмож-
ностите им да извършват терорис-
тична дейност на територията на 
Ислямска република Пакистан. 

Групировката на пакистанските 
въоръжени сили включва близо 80 000 
военнослужещи. Общото ръковод-
ство на операция „Война за оцелява-
не“ се осъществява от командващия 
на 11-и ак генерал-лейтенант Халид 
Раббани. Пряко отговорен за провеж-
дането на операцията е командирът 
на 7-а пд генерал-майор Зафарулла 
Хан, който поема ръководството 
на дивизията през март 2014 г. Един 
месец преди началото на операцията 
7-а пд е предислоцирана от района на 
гр. Уана на границата с областта Се-
верен Вазиристан. В операция „Война 
за оцеляване“ е включена и 327-а пбр. 
Към така сформираната групировка 
се предвижда в случай на необходи-
мост да бъдат включени и по някол-
ко подразделения (батальон или полк) 
от състава на 9-а и 40-а пд. Като цяло 
обаче основните части и подразделе-
ния на тези две дивизии остават на 
територията на Южен Вазиристан, 

където осигуряват сигурността в 
прочистените от терористите ра-
йони, но имат готовност да усилят 
групировката на операция „Война за 
оцеляване“, ако се наложи. Участват 
също и близо 2300 военнослужещи от 
състава на Граничния корпус (ГК). 
На командването на операцията е 
подчинен пряко и отряд от Специ-
алните сили на Сухопътните войски 
(SSG) от около 400 командоси, които 
провеждат подривни и диверсионни 
действия. Авиационната поддръж-
ка на сухопътните подразделения сe 
осъществява от 31-ва и 32-ра вае от 
състава на армейската авиация.

Част от предварителните оцен-
ки са, че по време на тази контра-
терористична операция е възможно 
подразделенията на ПВС да срещ-
нат доста враждебно отношение 
от местното пущунско население, 
както и съпротивата на посочените 
по-горе терористични организации да 
получи подкрепа от страна и на дру-
ги местни пущунски племена, които 
да изпратят свои въоръжени отряди 
за участие в тях. По официални дан-
ни на Пресцентъра на пакистанско-
то Министерство на отбраната се 
очаква близо 140 000 бойци, постоян-
но действащи в различните области 
на ФАПЗ, да се включат на страна-
та на Движението на пакистански-
те талибани, мрежата „Хаккани“ и 
„Ал Кайда“. 

В навечерието на бойните дейст-
вия около 55 000 семейства (365 000 
души по данни на независими непра-
вителствени организации) напускат 
областта, с което на практика се 
създават условия за нова бежанска 
криза на територията на Пакистан. 

Използвайки тактически прийоми, 
оказали се успешни по време на опе-
рация „Пътят на освобождението“, 
близо едно денонощие преди настъп-
лението на сухопътните подразделе-
ния по укритията на терористите 
се нанасят въздушни и артилерий-
ски удари. Приоритетни цели са по-
зициите на ДПТ, ИДУ, „Ал Кайда“ 
и районите, където са разположени 
бойците от чуждестранните теро-
ристични организации, като ударите 
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и последващото настъпление се на-
сочват основно към района на гр. Мир 
Али. Повечето западни анализатори 
посочват обаче, че още от самото 
начало на „Война за оцеляване“ мре-
жата „Хаккани“ остава практически 
незасегната от действията на ПВС, 
което ù позволява да продължи нео-
безпокоявана съпротивата си срещу 
Международните сили за поддържане 
на сигурността на територията на 
Афганистан. 

Както и по време на контратеро-
ристичната операция в Южен Вази-
ристан една от основните задачи на 
ПВС е свързана с опазване живота 
на мирното население и намаляване 
до минимум на цивилните жертви. 

Няколко дни преди започването на 
„Война за оцеляване“ ръководството 
на операцията обявява пълна амнис-
тия и помилване на бойците, които 
се откажат от въоръжената борба и 
се предадат доброволно, което е нов 
момент при провеждането на контра-
терористична операция от страна на 
пакистанските въоръжени сили. Веро-
ятно това дава шанс на отрядите, 
ръководени от молла Хафиз Гюл Ба-
хадур, който отново се споразумява 
с ПВС да не воюва срещу тях и за- 
пазва неутралитет. В контролира-
ните от неговите отряди райони на 
Северен Вазиристан намират под-
слон и част от бежанците, избягали 
от районите на Мир Али. 

В началото на операция „Война 
за оцеляване“ се нанасят въздушни 
удари основно в направление на на-
селените пунктове Деган и Бойа на 
район Датта Хел, Мир Али и Шавал, 
след което започва настъплението 
на сухопътните подразделения. По 
официални данни, публикувани някол-
ко дни след началото на операцията, 
за да запазят бойния си потенциал, 
близо 80% от бойците на посочените 
терористични организации напускат 
районите на Мирам Шах и Мир Али 
и се укриват в планинските масиви 
на Северен Вазиристан, областите 
Датта Хел и Шавал, намиращи се по 
протежение на границата с Афганис-
тан. Част от терористите, които 
се укриват в района на Датта Хел, 

разчитат на това, че тази област 
е под контрола на молла Хафиз Гюл 
Бахадур, който има сключено спора-
зумение за спазване на въоръжен не-
утралитет с ПВС, а тези, намери-
ли убежище в Шавар, оценяват, че 
изключително трудният планински 
терен няма да позволи на въоръжени-
те сили да осъществяват операции 
за прочистването му. Ръководство-
то на Движението на пакистански-
те талибани успява да се изтегли и 
укрие в района на долината Тирах, 
област Хайбен на Федерално-админи-
стративните племенни зони. 

През първите два дни на операци-
ята са ликвидирани близо 180 бойци. 
На 7-ия ден от началото на опера-
ция „Война за оцеляване“ са обкръ-
жени населените пунктове Мирам 
Шах и Мир Али, заобикалящите ги 
височини са прочистени от терорис- 
ти, а на гражданското население са 
предоставени коридори и време, за 
да се изтегли от посочените градо-
ве, преди да започнат операциите за 
превземането им. На 11-ия и 12-ия 
ден Мирам Шах и Мир Али са про-
чистени напълно от представители 
на Движението на пакистанските 
талибани и Ислямското движение на 
Узбекистан, които оказват сравни-
телно слаба съпротива. След прегру-
пиране частите и подразделенията 
на Сухопътните войски, участващи 
в операцията, започват настъпление 
в две направления: на изток – към до-
лината на р. Точи и Датта Хел, и на 
запад – към границата с Афганистан. 
Районът на Шавал е обкръжен и изо-
лиран, но поради трудния терен не са 
предприети настъпателни действия. 
Срещу укриващите се там бойци се 
извършват единствено въздушни и 
артилерийски удари. 

По официални данни на Пресцен-
търа на пакистанските въоръжени 
сили до 13 юни 2015 г. на територия-
та на Северен Вазиристан са ликви-
дирани 2763 бойци на действащите в 
областта терористични организации 
и са разрушени 837 техни укрития. 
В операцията са загубили живота си 
347 военнослужещи от състава на 
ПВС и Граничния корпус. Много от 
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пакистанските анализатори обаче 
смятат, че данните за загубите на 
терористите са силно завишени. 

Първоначални пакистански оценки 
за ефективността на операция „Вой-
на за оцеляване“.

Първо. Не се оправдават първо-
началните прогнози на държавното и 
военното ръководство на Ислямска 
република Пакистан за постигането 
на стратегическа изненада и бързо 
прочистване на Северен Вазиристан 
от терористи – в рамките на два – 
три месеца. Терористите и преди 
всичко бойците от ДПТ и ИДУ са 
научили своите уроци от предишна-
та контратерористична операция 
(„Пътят на освобождението“), не се 
ангажират със сериозни преки бойни 
действия, бързо напускат заеманите 
от тях райони и се укриват в труд-
нодостъпните планински местности 
(Датта Хел и Шавал), които зат- 
рудняват провеждането на такти-
чески бойни действия от Сухопът-
ните сили и маньовъра на тежкото 
въоръжение. Терористите използват 
този път много активно и тактика-
та да се укриват сред потоците от 
бежанци, за да избягат от местата, 
обкръжени от въоръжените сили. 

Второ. Оценява се, че независимо 
от официално отправената молба за 
съдействие от страна на Пакистан 
към Афганистан АНА да пресече пъ-
тищата за изтегляне и укриване на 
терористите на нейна територия, 
афганистанското правителство не 
проявява интерес, заявявайки, че 
това е вътрешен проблем за ИРП и 
не се ангажира с конкретни военни 
операции. Пакистанската оценка е, 
че Силите за сигурност на Афганис-
тан и Афганистанската национална 
армия не са достатъчно подготвени 
за осъществяване на контрол по съв-
местната граница, както и че не са 
в състояние и нямат възможности 
да спрат нелегалното преминаване 
на линията „Дюранд“ от бойци на 
терористичните организации. 

Трето. Оценява се, че възмож-
ностите на Международните сили 
за поддържане на сигурността и по-
специално на американската страна 

да оказва натиск за използването на 
ПВС като „ударна сила“ в „глобална-
та война срещу тероризма“ в тази 
част на Азия в настоящия момент 
силно са намалени в контекста на 
предстоящото пълно изтегляне от 
Афганистан. Пакистанското военно 
ръководство отчита като грешка 
предаването на контрола над дей-
ността на основни оперативни бази, 
като „Шарана“ в провинция Пакти-
ка, „Салемо“ и „Сперах“ в провинция 
Хост, на афганистанските военни, 
тъй като те не са подготвени да 
водят операции и бойни действия за 
спиране на незаконното преминава-
не на границата от терористи. На 
тази основа е направен изводът, че 
може да се очаква „Ал Кайда“, Дви-
жението „Талибан“ и Движението на 
пакистанските талибани да укрепят 
позициите си от двете страни на 
границата и да продължат да воюват 
срещу МСПС и АНА. Като пример 
се посочва, че вече има доказател-
ства за присъствието на „Ал Кайда“ 
в афганистанските провинции Кунар 
и Нуристан, където изгражда свои 
бази, както и активизиране участие-
то на бойци от ДПТ в операции сре-
щу МСПС под ръководството на но-
вия им ръководител молла Фазлуллах. 

Четвърто. Като цяло се прави 
оценката, че войната на Ислямска 
република Пакистан срещу терориз- 
ма в лицето на Движението на па-
кистанските талибани, „Ал Кайда“ и 
някои от техните съюзници е жизне-
новажна за бъдещето на страната, а 
операция „Война за оцеляване“, про-
ведена в областта Северен Вазирис-
тан, се определя като най-сериозния 
досега опит за нейното спечелване. 

Пето. Колкото и да се завишават 
крайните резултати от проведени-
те бойни действия, определени като 
успехи на ПВС, все още се прави из-
водът, че Пакистан има много сери-
озни проблеми с тероризма. Основни-
ят противник остава ДПТ с неговия 
боен потенциал и силно развита 
мрежа от клетки и разклонения в 
почти всички области на Федерално-
административните племенни зони, 
провинция Пенджаб и повечето па-
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кистански мегаполиси (посочват се 
основно градовете Карачи и Лахор). 

Шесто. Операция „Война за оце-
ляване“ продължава да е изключи-
телно важна за унищожаването на 
изградената от ДПТ и „Ал Кайда“ 
инфраструктура в Северен Вазирис-
тан и на влиянието и лидерските по-
зиции, които те имат сред повечето 
пущунски племена в тази област на 
Федерално-административните пле-
менни зони, но все още не са отнети 
възможностите им за провеждане на 
операции в бъдеще. 

Седмо. Направена е препоръка към 
ръководството на тази операция за 
изготвянето на добре обмислени и 
съгласувани бъдещи планове, свърза-
ни със следвоенното развитие на об-
ластта и изграждането на защитни 
механизми, които няма да позволят 
повторно връщане на терористите 
в Северен Вазиристан. 

Осмо. Продължаващата и в мо-
мента операция „Война за оцелява-
не“ е определена като необходима, но 
недостатъчна или последна стъпка 
по пътя към поражението на Движе-
нието на пакистанските талибани и 
„Ал Кайда“ в национален и регионален 
план. 

Официално направените оценки 
обаче не съвпадат напълно с част 
от реално постигнатото в тази кон-
тратерористична операция. Като съ- 
ществена слабост може да се отче-
те фактът, че преди започването на 
„Война за оцеляване“ пакистански-
те въоръжени сили не предприемат 
достатъчно ефективни действия за 
прикриване на общата граница с Аф-
ганистан в зоната на операцията, 
както и че не полагат необходимите 
усилия за скриване на намеренията и 
плановете си за нейното провеждане. 
Напротив, има прекалено много ме-
диен шум, което позволява на голяма 
част от представителите на теро-
ристичните организации да напуснат 
Северен Вазиристан и на практика 
ПВС не правят нищо да ги спрат. 
Според някои от изнесените факти 
две седмици преди началото на опе-
рацията въоръжените сили и част 
от подразделенията на Граничния 

корпус напускат изградените от тях 
пунктове за контрол по пакистанско-
афганистанската граница в облас- 
тите Южен и Северен Вазиристан. 
По този начин не само дават въз-
можност на бойците от мрежата 
„Хаккани“ да избягат от зоната на 
операцията, но трасират и „свобо-
ден коридор“ за представителите на 
другите терористични организации, 
по който да напуснат Северен Ва-
зиристан. 

Тези действия могат да се оце-
нят като вид „превенция“, която па- 
кистанското държавно и военно ръ-
ководство осъществява на част от 
терористите. Това показва, че Ис-
лямска република Пакистан все още 
не е променила позицията си за раз-
граничаване на талибаните на пропа-
кистански – като мрежата „Хаккани“ 
и молла Хафиз Гюл Бахадур, и антипа-
кистански – като Движението на па-
кистанските талибани, Ислямското 
движение на Узбекистан и „Ал Кайда“. 
В крайна сметка, докато ИРП раз-
граничава талибаните, респективно 
терористите, на „добри и „лоши“, ус-
пехите, постигнати по време на про-
ведените през 2009 г. контратерорис-
тични операции и провеждащата се 
в момента „Война за оцеляване“, ще 
бъдат само временни и много трудно 
ще се изкорени терористичната опас-
ност на територията на страна. 

Прилагането на двойни стандар-
ти от пакистанските въоръжени сили 
силно ограничава и възможностите за 
нормализиране на обстановката в Аф-
ганистан в бъдеще. Вероятно това ще 
доведе до повишаване на терористич-
ната активност в период, през който 
отговорностите за бъдещето на Аф-
ганистан се предават изцяло на вече 
изградените негови структури за си-
гурност и въоръжени сили. Възможно 
е както през тази, така и през след-
ващата година да се очаква повишена 
терористична активност, което след-
ва да се отчита от представителите 
на нашия военен контингент, дейст-
ващи на територията на Афганистан. 
Доброто познаване на методите и 
формите за действие на терористич-
ните организации, както и на техния 
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боен потенциал може със сигурност 
да предотврати даването на жерт-
ви от наша страна, както и да опази 
живота на други военнослужещи от 
Международните сили за поддържане 
на сигурността. 

Наричат Афганистан „гробница-
та“ на всички империи. Няма яснота 
в исторически план кой е произнесъл 
тази фраза, но причините за това са 
пределно ясно – Александър Велики, 
Чингиз хан, царска Русия, Британ-
ската империя и Съветският съюз 
се изтеглят от там позорно. Не е 

твърде ясно и в момента каква ще 
бъде съдбата на този Афганистан, 
който ние заедно с Международните 
сили за поддържане на сигурността 
се опитваме да построим, особено 
в областта на сигурността. Едно 
обаче е ясно, без активното съдей-
ствие на пакистанските въоръжени 
сили и разузнавателната служба на 
страната ISI е невъзможно да бъдат 
преодолени основните препятствия 
за нормализиране на обстановката в 
сектора за сигурност не само в Аф-
ганистан, но и в регионален мащаб. 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Природните бедствия и аварии-
те, случили се през последните 
години не само в България, но 

и в световен мащаб, разкриха изклю-
чително голямата роля на взаимо-
действието и координацията между 
институциите. Без тези важни управ- 
ленски дейности едва ли е възможно 
да се постигне необходимата ефек-
тивност за справяне с възникналите 
проблеми при такива ситуации. При 
осъществяването на тази дейност 
държавните институции и органите 
на месната власт поставят акцент 
основно върху координацията, и то 
предимно след събитието, когато 

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ  
НА СПОСОБНОСТИТЕ  

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОРГАНИТЕ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ
Никола Стоянов

Nikola Stoyanov. CONTEMPORARY CONDITION OF PUBLIC  
SECTOR INSTITUTIONS’ AUTHORITIES COLLABORATIVE  

CAPACITY IN EMERGENCY SITUATIONS

Abstract: Protection of the population from disasters and accidents always require the 
consolidation of efforts of all responsible entities to achieve the desired effect. The key 
mechanism for achieving results is coordination and multiagency collaboration. Up to now, 
the emphasis on efforts is put on predominantly on coordination. The coordination itself is 
the first necessary step in the long process and   can be seen as only as some basic initial 
prerequisite of collaboration. Issue of collaboration until recently was not a subject of a 
specific scientific discussion among the scholars and practitioners, and the result of different 
surveys are not sufficiently studied. Undoubtedly, collaboration depends on many factors, 
which under some circumstances predominantly could be the organizational. In this report 
the discussion is focused on the 5 domains and 13 factors of collaboration. The study of the 
factors is important in terms of impact on the environment for the formation of mental atti-
tudes among leaders and decision-makers inside of organization aimed toward multiagency 
collaboration in a complex emergency situation such as natural or manmade disasters. 

Key words: collaboration, interinstitutional collaboration, collaborative capacity, disas- 
ters, management.

трябва да се ликвидират последстви-
ята от природните бедствия и ава-
риите. За съжаление, до този момент 
се забелязват само наченки на сътруд- 
ничество. Взаимоотношенията меж-
ду институциите се регламентират 
от изискванията на Закона за защи-
та при бедствия, но никъде в него 
не се споменава за сътрудничество 
между институциите.1 Освен това 
често координация и коопериране се 
отъждествяват със сътрудничество, 
което не е коректно с оглед на раз-
ликата във формата и степента на 
взаимоотношения между организаци-
ите и целите, които се преследват. 
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Прилаганите досега дейности за взаи-
модействие и координация в контек- 
ста на наложилите се през послед-
ните години реалности в средата за 
сигурност вече не отговарят на изис-
кванията за ефективно управление на 
извънредните ситуации, което налага 
търсене на нови форми за хармони-
зиране и консолидиране на усилията. 
Поради тази причина е проведено из-
следване на способностите за сът- 
рудничество между органите за упра-
вление при извънредни ситуации.2,3

Изследвани са органите за упра-
вление на три организации, които 
имат задачи и отговорности за за-
щитата на населението при извън-
редни ситуации – Министерството 
на отбраната с неговите структури 
на стратегическо и оперативно ниво, 
Министерството на вътрешните 
работи, основно Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението“ (ГДПБЗН), и централ-
ното ръководство на Българския чер-
вен кръст (БЧК). Методологията, 
която е използвана, има за цел да се 
направи оценка на организационните 
фактори за сътрудничество на орга-
ните за управление при извънредни си-
туации в тези три ведомства и тях-
ната зависимост от оперативните 
цели и факторите на средата.

За провеждане на емпиричното 
изследване е използван въпросник. Из- 
мерването е направено по шестсте-
пенна Ликертова скала. Скалите, с 
които се измерват променливите, са 
по модел, включващ хипотетично ос-
новните фактори, влияещи върху про-
цеса на сътрудничество.

Надеждността на скалите е про-
верена, след като е изчислен коефици-
ент Алфа на Кронбах. В търсенето 
на емпирични потвърждения за на-
деждността на метода и доказване 
на неговата валидност е проведен 
факторен анализ. За определяне на 
зависимостите между входните про-
менливи и нивото на сътрудничест-
во между организациите са направе-
ни регресионен анализ, дисперсионен 
анализ (ANOVA – Analysis of variance), 
последващ тест на Тюки и корелацио-
нен анализ.

Способността за сътрудничество 
на изследваните ведомства зависи от 
13 фактора, които се асоциират с пет- 
те организационни области, описани 
в модела на Гълбрайт4 за ефектив-
ната организация и адаптирани от 
Хосевар, Томас и Йенсен.5,6 Всяка от 
тези области се свързва с различен 
брой фактори, влияещи върху сътруд-
ничеството, а именно:

Цел и стратегия – необходимост 
от сътрудничество, стратегически 
действия за сътрудничество, инвести-
ране на ресурси в сътрудничеството.

Процеси – учене посредством сът- 
рудничество, средства и технологии 
за сътрудничество, социален капитал, 
споделяне на информацията.

Система за възнаграждения – сис-
тема за възнаграждения.

Структура – структурна гъвка-
вост, подкрепа на индивидуалните уси- 
лия за сътрудничество, ефекти на съ-
трудничество, междуведомствена група.

Хора – индивидуална способност за 
сътрудничество.

Стойностите на факторите, по-
лучени от емпиричното изследване, са 
показани в таблици 1, 2 и 3 – съот-
ветно за МО, МВР и БЧК.

Въз основа на резултатите от 
проведените анализи съвременното 
състояние на посочените три орга-
низации би могло да се дефинира като 
структури с ограничени способности 
за сътрудничество. Могат да се при-
ведат редица аргументи в подкрепа 
на този извод, които следват основ-
ните фактори на модела за усъвър-
шенстване на сътрудничеството.

Българският червен кръст е органи- 
зация с дългогодишна история в сът- 
рудничеството и партньорските вза-
имоотношения с множество меж- 
дународни организации, като Между- 
народната федерация на Червения 
кръст и Червения полумесец, Меж- 
дународния комитет на Червения 
кръст, Директорията на национални-
те дружества на Червения кръст и 
Червения полумесец, Организацията 
на Обединените нации, UNICEF, 
UNAIDS, UNFRA, Международната 
организация на труда, Световната 
здравна организация и Агенцията на 
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Таблица 1

Резултати – органи за управление на Министерството на отбраната

Скала
Средно-
аритме- 
тично

Стандартно
отклонение

t- 
стойност

#
въпроси

Коефи- 
циент
Алфа

Необходимост  
от сътрудничество 4,76 1,16 -0,050 5 0,88

Стратегически действия 3,91 1,29 -0,109 5 0,86
Инвестиране на ресурси 
в сътрудничеството 3,78 1,46 -0,777 3 0,80

Структурна гъвкавост 4,08 1,33 -1,238 4 0,88
Система за възнаграждения 2,87 1,37 -0,319 4 0,94
Ефекти на сътрудничество 4,05 1,38 -1,108 3 0,87
Споделяне на информацията 3,87 1,35 -1,463 3 0,88
Учене посредством 
сътрудничество 3,13 1,34 -0,770 5 0,84

Социален капитал 4,04 1,50 -0,535 3 0,84
Индивидуална способност 
за сътрудничество 4,28 1,20 -0,299 7 0,88

Подкрепа на 
индивидуалните усилия  
за сътрудничество

4,03 1,41 -0,572 4 0,87

Структура за 
сътрудничество 3,84 1,41 -1,213 3 0,85

Средства и технологии
за сътрудничество 3,49 1,41 -1,604 3 0,84

Споделено усещане  
за задачите 4,10 0,93 -1,223 6 0,80

Споделяне на информация 3,81 0,87 -2,410 5 0,56
Своевременно вземане  
на решение 4,43 0,78 0,707 4 0,18

Доверие 3,84 0,83 -2,024 4 0,79
Усъвършенствана 
ориентация 4,06 0,84 0,223 4 0,70

Отвореност  
към различията 3,94 0,82 -0,552 3 0,67

Таблица 2

Резултати – органи за управление на Министерството на вътрешните работи

Скала
Средно 

аритме- 
тично

Стандартно 
отклонение

t- 
стойност

#
въпроси

Коефи- 
циент  
Алфа

Необходимост  
от сътрудничество 4,92 1,39 1,849 5 0,86

Стратегически действия 4,22 1,58 0,244 5 0,82
Инвестиране на ресурси 
в сътрудничеството 3,79 1,55 1,511 3 0,61

Структурна гъвкавост 3,79 1,65 -0,442 4 0,83
Система за възнаграждения 2,87 1,65 0,822 4 0,81
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Ефекти на сътрудничество 3,71 1,67 2,587 3 0,86
Споделяне на информацията 4,15 1,35 1,757 3 0,65
Учене посредством 
сътрудничество 3,35 1,47 0,122 5 0,93

Социален капитал 3,96 1,49 -0,821 3 0,77
Индивидуална способност 
за сътрудничество 4,55 1,36 0,868 7 0,87

Подкрепа на 
индивидуалните усилия  
за сътрудничество

3,48 1,60 0,767 4 0,88

Структура за 
сътрудничество 4,18 1,48 -0,208 3 0,80

Средства и технологии 
за сътрудничество 3,64 1,52 1,837 3 0,80

Споделено усещане  
за задачите 3,71 1,21 -0,641 6 0,90

Споделяне на информация 3,61 1,08 0,411 5 0,70
Своевременно вземане  
на решение 3,56 1,14 0,029 4 0,91

Доверие 4,05 1,12 0,229 4 0,80
Усъвършенствана 
ориентация 3,62 1,18 3,116 4 0,86

Отвореност  
към различията 3,82 1,16 2,487 3 0,87

Таблица 3

Резултати – органи за управление на Българския червен кръст

Скала
Средно- 
аритме- 
тично

Стандартно
отклонение

t- 
стойност

#
въпроси

Коефи- 
циент
Алфа

Необходимост от 
сътрудничество 5,14 0,80 -0,196 5 0,72

Стратегически действия 5,10 0,77 -0,444 5 0,62
Инвестиране на ресурси 
в сътрудничеството 5,10 0,87 0,077 3 0,85

Структурна гъвкавост 5,03 0,72 -0,510 4 0,67
Система за възнаграждения 4,77 0,95 0,234 4 0,88
Ефекти на сътрудничество 5,23 0,81 0,278 3 0,77
Споделяне на информацията 4,99 0,62 0,829 3 0,51
Учене посредством 
сътрудничество 4,81 0,81 -0,067 5 0,79

Социален капитал 4,90 0,70 -0,794 3 0,77
Индивидуална способност 
за сътрудничество 5,06 0,80 -1,381 7 0,82

Подкрепа на  
индивидуалните усилия  
за сътрудничество

5,12 0,67 -0,118 4 0,54

Структура за 
сътрудничество 5,42 0,70 -0,735 3 0,75

Средства и технологии 
за сътрудничество 5,01 0,75 0,711 3 0,02
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ООН за бежанците. Поддържането 
на тесни контакти и партньорство 
с тези международни организации и 
национални институции, а също така 
натрупаният опит през годините 
са една от основните предпоставки 
БЧК да има по-голяма способност за 
сътрудничество в сравнение с други-
те две институции. Тя е отворена 
организация, изградена в по-голямата 
си част от доброволци, подкрепяща 
пострадали хора при бедствия и кри-
зи. Изпълнението на своята мисия 
постига посредством програми за 
обучение и дейности, които предпо-
лагат постоянни контакти и сътруд-
ничество с различни институции и 
граждани. Българският червен кръст 
е организация, споделяща принципи 
като неутралност, безпристраст-
ност, независимост, доброволност, 
единство и универсалност, което я 
прави много по-различна от МО и 
МВР, които са държавни ведомства 
с ясно изразена йерархична структура 
и водещ принцип на единоначалието. 

Високият резултат на способно-
сти за сътрудничество в област хора 
се дължи на личните умения на по-
голямата част от служителите на 
МО и МВР за ефективно сътрудни-
чество при извънредни ситуации, ко-
гато те са в състояние да работят в 
екип благодарение на многобройните 
тренировки и събитията, в които са 
участвали. Освен това личният със-
тав на двете ведомства е обучен 
да се справя с възникнали междулич-
ностни конфликти, като ги преодо-
лява по възможно най-безболезнения 
начин, демонстрирайки висока ком-
петентност за междукултурно об- 
щуване. Служителите им познават 

възможностите и потенциала на 
партньорите от съответния орган 
за управление на степен, по-висока от 
средната. Значителен принос за висо-
ките стойности на способността 
за сътрудничество в област „хора“ 
имат уважението на опита и експер-
тизата на съответните партньори и 
осъзнатата идея за свързаността на 
работата на МО и МВР при извън-
редни ситуации. Позитивен е стреме-
жът на служителите от органите за 
управление на МО и МВР при извън-
редни ситуации за съвместно участие 
във вземане на решения с партньори-
те, решаване на проблеми, засягащи 
двете организации, както и да се сти-
мулира техния принос за изпълнение-
то на общите задачи, което също е 
предпоставка за големите способнос- 
ти за сътрудничество в разглеждана-
та област. Все пак като цяло спо-
собността на органа за управление на 
МВР в област „хора“ е малко по-го-
лям от този на Министерството на 
отбраната.

За област цел и стратегия и в 
трите изследвани организации се от-
читат стойности, които я поста-
вят на второ място като способ-
ност за сътрудничество, което може 
да се обясни с високата мотивация 
да се генерира промяна в структури-
те, процесите и поведението на ор-
ганизацията. На следващо място ор-
ганите за управление при извънредни 
ситуации на МО, МВР и БЧК могат 
да поставят дългосрочни цели за сът- 
рудничество, като разглеждат инте-
ресите на другите организации. 

Най-ниски са способностите за 
сътрудничество и в трите организа-
ции в област система за възнагражде-

Споделено усещане  
за задачите 4,46 0,54 -0,682 6 0,81

Споделяне на информация 4,1 0,55 0,614 5 0,41
Своевременно вземане  
на решение 4,37 0,55 0,181 4 0,27

Доверие 4,64 0,55 1,144 4 0,78
Усъвършенствана 
ориентация 4,38 0,54 -0,353 4 0,64

Отвореност  
към различията 4,35 0,54 0,014 3 0,37
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ния, но докато резултатът на МО 
и МВР е в диапазона на несъгласие с 
твърденията, определящи тези спо-
собности, то в БЧК стойностите 
са в частта на скалата, която от-
чита висока степен на съгласие. Тези 
резултати недвусмислено подсказват 
наличие на обстоятелства, които се 
явяват основна бариера за развитие 
на сътрудничеството на МО с МВР и 
БЧК, както и на МВР с МО и БЧК. 
Тълкуването на резултата може да се 
обясни с факта, че в МО и МВР няма 
политика хората, ангажирани със сът- 
рудничеството и постигнали високи 
резултати, да бъдат възнаграждава-
ни и това да се отразява на кариер-
ното им развитие. Въпросът за съ-
трудничеството и партньорството 
и в двете ведомства никога не е бил 
с първостепенно значение и приори-
тет, който да ангажира вниманието 
на ръководните субекти. Тази форма 
на взаимоотношения между тях се 
изчерпва с някое съвместно учение, 
провеждано веднъж на една или две 
години. Всички усилия са насочени за 
организиране и осъществяване на вза-
имодействието между МО, МВР и 
БЧК във времето, когато събитието 
вече се е случило и трябва да се реаги-
ра на извънредната ситуация.

След анализа на способностите за 
сътрудничество по организационни 
области е целесъобразно да се напра-
ви по-подробен анализ на факторите, 
които се асоциират с тези области.

Най-високи стойности са получе-
ни за фактора необходимост от сът- 
рудничество, което може да бъде 
обяснено с осъзнато желание за съв-
местни действия на двете организа-
ции (органите за управление на МО 
и МВР), наложило се от характера 
на извънредните ситуации, изискващи 
взаимни усилия и способности, за да 
бъдат постигнати резултати, които 
поотделно двете ведомства не биха 
могли да реализират. Факторът „не-
обходимост от сътрудничество“ има 
много високи стойности и при БЧК, 
което е показател за намеренията и 
вътрешното съгласие на органа за уп-
равление на тази организация за раз-
витие и задълбочаване на партньор-

ството с всички отговорни субекти, 
имащи отношение към съвместната 
им дейност.

Високи са стойностите и на фак-
тора индивидуални способности за 
сътрудничество, което вероятно не 
се дължи единствено на по-високата 
самооценка, която членовете на ор-
ганизациите са склонни да си дадат, 
а и на способности, изграждани през 
годините благодарение на многоброй-
ните им контакти с хора от различ-
ни институции и структури не само 
в България, но и в чужбина. 

Сътрудничеството е сложен про-
цес, осъществяван от хора и орга-
низации с различна, а в някои случаи 
конфликтна мотивация, която може 
да се променя с течение на времето 
като резултат от натрупан опит и 
промени във външната среда. Много 
често сътрудничеството е съпът-
ствано от противоречия и конфлик- 
ти, породени от различните цели и 
културни ценности на членовете как-
то вътре в организацията, така и на 
тези от взаимодействащите си орга-
низации. Една от характерните чер-
ти на трите изследвани ведомства 
е способността на членовете им да 
решават конфликти посредством 
преговори и дипломация. В повечето 
случаи те са склонни на компромиси 
и зачитане интереса на другата орга-
низация, който не е задължително да 
съвпада с общите цели и резултати, 
които се преследват. 

Персоналът на изследваните ведом-
ства се идентифицира с организация-
та, към която принадлежи, и очаква 
да види в другите организации същите 
ценности, които са станали норма за 
неговото поведение. Когато се сблъс-
ка с нещо по-различно, пред него стои 
дилемата да направи известни ком-
промиси и да приеме част от ценнос- 
тите на партньорите или да бъде не-
преклонна опозиция. Правилният път 
е очевиден и хората от органите за 
управление на МО и МВР са наясно с 
тази философия, тъй като успешното 
сътрудничество изисква компроми-
си и загуба на част от суверенитета 
на организацията. За да стане това 
възможно, служителите от органи-
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те за управление трябва да познават 
политиката и организационната кул-
тура на партниращата структура. 
Резултатите от изследването показ-
ват, че органите за управление на МО, 
МВР и неправителствената организа-
ция БЧК знаят много малко за парт-
ньорите си. 

Хората на мениджърски позиции 
имат развити способности за ко-
муникация. Дейността за изгражда-
не и поддържане на сътрудничест-
во води след себе си известен риск. 
Отварянето на границите на собст-
вената организация, споделянето на 
идеи, знания и опит без ясни гаранции 
за успех е поемане на голяма отговор-
ност и повечето от ръководителите 
имат способност да го направят.

Опитът на членовете на органи-
зацията, натрупан през годините в 
някаква форма на взаимоотношения 
с други субекти, служи като катали-
затор за изграждането и развитието 
на сътрудничество.

В голямата си част военнослуже-
щите от органите за управление на 
МО имат опит в работа с коалицион-
ни партньори и организации от разли-
чен характер, което би могло да бъде 
едно от обясненията за високите им 
индивидуални способности за сътруд-
ничество. Служителите от МВР, 
основно Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на население-
то”, благодарение на контактите си 
с институциите от държавната ад-
министрация и сродни структури от 
чужбина, осъществени при извънредни 
ситуации, успяват да натрупат опит 
и знания, които им дават самочувст-
вие за високи индивидуални способнос- 
ти. Що се отнася до БЧК, това е 
организацията с най-многобройните 
контакти, както беше отбелязано. 
Заедно с това широкият диапазон от 
дейности, провеждани през дълголет-
ната ù история, позволява членовете 
ù да изградят високи индивидуални 
способности за сътрудничество.

Най-високо оцененият фактор от 
органа за управление на БЧК е струк-
тура за сътрудничество. Причината 
е, че тази организация е установила 
специфично споразумение за ролята и 

отговорностите на всяка от стра-
ните при осъществяване на сътруд-
ничество, което вече е станало част 
от тяхната организационна култура. 
Създадени са адекватни и подходя-
щи структури – за взаимодействие, 
работни групи, съвместен екип за 
ефективно сътрудничество, което 
се е превърнало в стил на работа в 
много по-голяма степен, отколкото 
това може да се види в МО и МВР. 
Изградена е структурна архитекту-
ра, където процесите и процедурите 
са подредени така, че да позволят 
ефективно сътрудничество с парт-
ньорите. Стойностите на фактора 
са високи и при органа за управление 
на МВР, докато при МО резултати-
те са по-близо до средните.

В изследвания проблем, когато го-
ворим за структури, трябва да от-
бележим и една от основните им 
функции. Това е воденето на прего-
вори. При воденето на преговори за 
сътрудничество изследваните ведом-
ства изтъкват предимствата си, 
обикновено способностите, с които 
разполагат, но същевременно на тях 
им се налага да приемат другия (дру-
гите) да получат част от ползите. 
Те не се опитват да ги разколебаят, а 
сдържат част от енергията си, тъй 
като са се съгласили, че резултатите 
трябва да са относително справед-
ливи. Въпреки съглашателския харак-
тер на преговорите и обективното 
търсене на печелившо споразумение 
в определени ситуации органите за 
управление на МО и МВР са склонни 
да повлияят върху останалите прего-
варящи, за да получат възможно най-
близък до тяхната цел резултат. 

Важно значение при разпределяне-
то на квотите на етапа на водене на 
преговори за сътрудничество имат 
също стремежът за лична изява и 
признанието, което получават от 
обществото лидерите на органите 
за управление на МВР и МО. Една от 
задачите на координиращите органи 
в процеса на изграждане на сътруд-
ничество е да не позволят на лидера 
да взема еднолични решения, без да са 
подкрепени от подчинените му, кое-
то може да стане причина за проя-
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ва на свръхамбиции, отклонение от 
основната цел на организацията и 
грешна преценка за намеренията на 
партньорите. Органите за управле-
ние и на двете ведомства в определе-
ни случаи са притискани от устано-
вения стил на управление, който не е 
задължително да съвпада с правилата 
и изискванията на сътрудничество-
то. По този начин те трудно  осигу-
ряват прозрачно вземане на решения 
и ясна линия на контрол, които са 
много важни фактори в областта на 
сътрудничеството. Във всеки случай 
важно е представянето на сходни ин-
тереси и подходящо дялово участие. 
Мнението на персонала на органите 
за управление на МО и МВР за дизай-
на на структурата за сътрудничест-
во като орган за управление и коор-
динация, способстващ прилагането на 
практиките за вземане на решение, е, 
че той е направен внимателно, за да 
отговори на изискванията на всяка-
къв вид сътрудничество. 

Стратегически действия е един 
от формиращите фактори на област 
цел и стратегия с високи стойности 
в БЧК и МВР и малко по-ниски в 
МО, но също в диапазона на съгла-
сие с твърденията. Акцентът на уп-
равленската дейност, провеждана от 
лидерите на посочените организации, 
пада върху важността от сътруд-
ничеството и необходимостта от 
съвместно постигане на цели с оглед 
на сложността и неопределеността 
на извънредните ситуации, което из-
исква консолидиране на усилията от 
отговорните субекти. Очевиден е 
фактът, че никоя от организациите 
не си прави илюзии за притежаване 
на всички способности, позволяващи ù 
самостоятелно справяне с бедствия 
и аварии. Служителите са осъзнали 
необходимостта от отчитане на ин-
тересите на партньорите дори ако 
трябва да се направят някои ком-
промиси със собствените интереси 
в името на преследването на общи 
цели и резултати.

Едно от най-високите съгласия 
относно способностите за сътрудни-
чество, отбелязано от служителите 
на МО, е за структурната гъвкавост, 

която притежават неговите органи 
за управление. Обяснението на този 
резултат се свързва с поредицата 
промени и актуализации на процеду-
рите за управление, направени през 
последните години основно на опера-
тивно ниво. Съвместното команд-
ване на силите, а също и видовете 
въоръжени сили имат гъвкав подход 
за адаптиране на собствените проце-
дури при промяна на изискванията и 
потребностите за постигане на по-
добра съвместимост с процедурите 
на партньорите. След членството на 
Република България в НАТО органи-
те за управление на МО поддържат 
традиция в работата за изграждане 
на съвместимост с партньорите, с 
които оперират. Приоритетна зада-
ча на лидерите е да се инвестират 
значителни усилия и ресурси за пости-
гане на съвместимост на съществу-
ващите политики и процедури, които 
възпрепятстват сътрудничеството 
с партньорите. Сътрудничеството е 
процес в развитие, понякога с много 
висока динамика, и ролята на ръко-
водството в органите за управле-
ние на МО се променя с времето, 
за да отразява прогреса в развитие-
то на формулираната и осъщест- 
вявана политика. Скалата „струк-
турна гъвкавост“ е оценена високо 
и от служителите на БЧК, което е 
свидетелство за способностите на 
организацията да променя и адаптира 
политики и процедури в резултат на 
дългогодишната ù дейност и опита ù 
в сътрудничеството с държавни ин-
ституции и международни организа-
ции. Стойностите, постигнати от 
органа за управление на МВР, са по-
близко до средните. Имайки предвид, 
че Законът за защита при бедствия 
определя ведомството като водещо 
при справяне с извънредни ситуации, 
то е изработило правила и процеду-
ри, които създават условия за най-
ефективно използване на ресурсите в 
операциите, като същевременно под- 
крепят в най-голяма степен мени-
джърската изява. От тази гледна 
точка нагласите на служителите му 
по-скоро са, че другите организации 
трябва да съгласуват собствените 
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си политики и процедури с техните, 
отколкото да се случи обратното, 
което прави структурата, в която 
работят, по-малко гъвкава.

Подкрепа на индивидуалните усилия 
от служителите на МО е другият от 
факторите, който попада в диапазона 
на сравнително голямо съгласие. Това, 
което в най-висока степен характе-
ризира подкрепата на служителите 
от техните началници, е яснотата 
относно правата и властта, които 
са делегирани на представителите 
в съвместните екипи да говорят и 
действат от името на организация-
та. Този либерален подход освобож-
дава от напрежението служителите, 
включени в работни групи (съвмест-
ни екипи) и оторизирани да развият 
процеса на сътрудничество, като 
им дава свобода да бъдат гъвкави и 
продуктивни. Изследването показва 
наличие на съгласие в респонденти-
те относно позитивните нагласи на 
висшия мениджмънт към предложе-
нията на подчинените за начините, 
по които може да се усъвършенства 
сътрудничеството с партньорите. 
Подкрепата на решенията и препо-
ръките от организацията, взети от 
съвместния екип, е другият важен 
индикатор за отношението на ръко-
водството към усилията, насочени 
за изграждане на сътрудничество. За 
да бъде цяла картината, разкриваща 
големината и значението на този 
фактор, трябва да споменем, че в 
органите за управление на МО има 
определена яснота за целите и огра-
ниченията в съвместната работа с 
партньорите. Въпреки положителни-
те оценки повече от очевидно е, че 
тези стойности се намират доста 
далеч от максималните резултати, 
което идва да подскаже наличието на 
известни затруднения. Резултатите, 
получени от изследването на органи-
те за управление на МВР, са около 
половин единица по-ниски, което е по-
казател за по-ограничени способности 
в сравнение с МО по отношение на 
фактора „подкрепа на индивидуални-
те усилия“. Възможната интерпрета-
ция на статистическите стойности 
се свързва с ограничената чуваемост 

на направените предложения от под-
чинените, отнасящи се до начините 
за усъвършенстване на сътрудни-
чеството, и ограничените права и 
власт, които се дават на работни-
те групи (съвместни екипи). Това е 
най-голямата разлика в стойностите 
(0,34) на всички изследвани фактори 
между двете ведомства (вж. таб. 1 и 
2). За БЧК тук резултатите са най-
високи, както при всички останали 
фактори, което може да бъде обяс-
нено с особените статут и струк-
тура на организацията. Българският 
червен кръст в много по-голяма сте-
пен е организация с плоска структура 
на управление, за разлика от другите 
две. Този тип организация предполага 
по-голямо участие на членовете във 
вземането на решения, по-голяма са-
мостоятелност, делегирани права и 
отговорности на началници от по-нис- 
ките нива.

Резултатите за фактора инвести-
ране на ресурси в МО и МВР са поч-
ти еднакви. Открива се значителна 
разлика между отделените средства 
и ресурси за сътрудничество на ниво, 
много близко до границата на несъг-
ласие с намеренията на органите за 
управление на МВР да инвестират 
ресурси за постигане на съвместни-
те цели. Интересен е фактът, че 
в МО няма разлика в стойностите 
между отделени средства и ресурси 
за сътрудничество и склонността на 
ръководството да инвестира, като 
резултатът е на доста ниско ниво. 
Що се отнася до адекватността на 
личния състав, съпричастен към ра-
ботата за постигане на ефективно 
сътрудничество, сред респондентите 
има съгласие, но на ниво, значително 
по-ниско от максималните резулта-
ти. Повече от очевидно е, че сътруд-
ничеството при извънредни ситуации 
и за двете организации не е приори-
тетна цел. Фокусът на тяхната 
дейност за инвестиране на ресурси е 
основно подготовка за самостоятел-
но изпълнение на мисията и задачите 
с елемент на координация с другите 
участващи ведомства.

Ресурсите, с които разполагат ор-
ганите за управление на МО и МВР 
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(технически средства, финанси, зна-
ния, подготвен персонал и др.), имат 
важна роля в преговорите за сътруд-
ничество, когато се разглежда тях-
ната уязвимост. Те могат да се ока-
жат решаващи при разпределянето 
на квотите за участие, а след това 
и на ползите. Трудно някоя от тези 
структури, притежаваща по-големия 
ресурс, ще се съгласи да споделя равни 
резултати. Обикновено организация-
та, имаща по-голям дял и отговор-
ност, претендира да получи по-големи 
ползи от сътрудничеството. Когато, 
както е в случая, ведомствата в про-
цес на стартирано сътрудничество 
са от държавния сектор, стремежът 
им ще бъде към повече задачи и съ-
ответно финансови средства, които 
могат да получат от държавата, тъй 
като това предполага по-голяма зае-
тост и осмисля поддържането на съ-
ответния щат (личен състав), а дори 
и съществуването на самата органи-
зация. Този факт трябва също да се 
има предвид, когато интерпретираме 
резултатите от изследването.

Факторът споделяне на информация 
е от голямо значение за формирането 
на област процеси. Недостатъчната 
информация, отразяваща съществени-
те различия в ценностната система 
на сътрудничещите си организации, 
също може да бъде бариера за сътруд-
ничество. Органът за управление на 
МО в тази област показва най-мал-
ки способности в сравнение с МВР и 
особено с БЧК. Военното ведомство 
в по-малка степен осигурява на парт-
ньорите от МВР и БЧК адекватен 
достъп до наличната информация, 
за да участват те ефективно в съв-
местните действия, а и неговият пер-
сонал е най-малко склонен да обменя 
информация с тях. Причината за това 
трябва да се търси, от една страна, 
в разпоредбите на Закона за защита 
на класифицирана информация, който 
в много от случаите се явява бариера 
за протичането на информация между 
ведомствата от държавния сектор, а 
от друга страна – във вътрешните 
правила и процедури, които допълни-
телно възпрепятстват достъпа до 
информация, било то и некласифици-

рана. Между трите организации няма 
изградена национална (вътрешна) ин-
формационна система, разбира се, 
кодирана, и обменът на информация 
става само по интернет, където мо-
гат да се публикуват некласифицирани 
документи. Не са много и срещите 
между представители на тези органи-
зации, когато те могат вербално да 
споделят и обменят информация по 
въпроси, засягащи съвместната им 
дейност. При тези условия получени-
те от статистическите данни стой-
ности са над средните, но на голяма 
дистанция от максималните, което 
отразява истинското състояние на 
системата за обмен на информация. 
Когато се говори за споделяне на ин-
формация, не може да се отмине въ-
просът за влиянието на национална-
та култура върху междуличностните 
комуникации. Като имаме предвид, че 
в страната преобладават колективис- 
тичните ценностни ориентации и го-
лямото властово разстояние според 
теорията на Хофстеде, повече от 
очевидно е силното влияние на контек- 
ста. Затова цялото контекстуално 
общуване ще бъде отличителната чер-
та на комуникацията, която неминуе-
мо съпътства сътрудничещите си ор-
ганизации. До момента на изграждане 
на доверие между представителите на 
изследваните ведомства разговорите 
са лишени от конкретика, думите не 
могат да се интерпретират буквално, 
говори се с подразбиране, речта изо-
билства от двусмислени изрази. Тази 
имплицитна комуникация влияе небла-
гоприятно върху споделянето на ценна 
информация. В българското общество 
се смята за невъзпитано да кажеш на 
някой директно какво мислиш за мне-
нието му, което е причина официални-
те разговори да са с голяма социална 
желателност, т.е. да не се казва ис-
тината. Всичко това затруднява ко-
муникациите, а оттам и споделянето 
на информация и както ще се разбере, 
пречи за изграждането на делови от-
ношения, което е важно условие за по-
вишаване на социалния капитал.

Според резултатите от проведе-
ното изследване факторът социален 
капитал попада в частта от скала-
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та, показваща съгласие на твърдени-
ята, които го характеризират като 
градивен елемент на област процеси. 
Получените стойности гравитират 
около 4 за МО и МВР и са близо до 
5 за БЧК (вж. таб. 1, 2 и 3). С ог- 
лед на спецификата на военната 
дейност и поетите ангажименти 
пред коалиционните партньори от 
НАТО, ориентирани за постигане 
на външнополитическите интереси 
на Алианса, основното внимание на 
военнослужещите през последните 
години е насочено към изпълнението 
на мисия „подкрепа на международ-
ния мир и сигурност“. Изградени са 
добри взаимоотношения и са уста-
новени традиции с водещите стра-
ни от НАТО за споделяне на инфор-
мация по редица въпроси. При така 
развилата се ситуация поддържане-
то на контакти със служители от 
МВР е оставено на по-заден план. 
Формалните срещи и форуми между 
представители на двете ведомства 
са силно ограничени и се заключават 
в няколко планиращи конференции за 
съвместни учения и научни форуми, 
в които участват, с малки изклю-
чения, едни и същи хора. Основната 
част от персонала, формиращ орга-
на за управление на МО, няма ни-
какви контакти с представителите 
на МВР, било то формални или не-
формални. А ограничените контак-
ти не създават предпоставки за 
взаимно опознаване и изграждане на 
доверие, важно условие за споделя-
не на информация между индивиди-
те, което е основната причина и за 
посредствения резултат, отчетен 
от статистическите данни. Малка 
част от служителите знаят с кой 
точно да се свържат от другото 
ведомство, за да обменят информа-
ция. Това в голяма степен кореспон-
дира и с разгледания по-горе фактор 
„споделяне на информация“.

Стойностите на скалата учене 
посредством сътрудничество са едни 
от най-ниските за всички изследвани 
фактори. Тълкуването на този резул-
тат е, че не се отделят достатъчно 
човешки и финансови ресурси за ор-
ганизиране на съвместни тренировки 

от МВР и МО. Между двете ведом-
ства се провежда веднъж на две или 
три години едно съвместно учение, с 
което се изчерпва съвместната под-
готовка, което за хората от тези 
организации очевидно не е достатъч-
но. Участието на представители на 
МО в организираните научни семина-
ри и конференции от МВР и обратно 
е крайно ограничено. Не са регламен-
тирани ясни правила за извличане на 
поуки от опита на партньорската 
организация при извънредни ситуации, 
а също така не се отделя време за 
опознаване интересите на другите 
организации, когато става въпрос за 
сътрудничество с тях. Между двете 
министерства не е установена прак-
тиката да се предоставят доклади и 
анализи, ако въобще се правят таки-
ва, за минали извънредни ситуации, с 
които партньорите да се запознаят. 
Информацията, особено изводната 
част от докладите, би била много 
ценна за извличане на поуки от прак-
тиката, които да бъдат прилагани 
при управлението на последващи из-
вънредни ситуации. Въпреки че ре-
зултатът на БЧК, обуславящ този 
конструкт, е много по-висок в срав-
нение с другите две ведомства, об-
мен на аналитична информация с тях, 
от която да се извличат поуки, не 
се практикува. Много малка част от 
служителите от органите за управ- 
ление на МО и МВР са наясно как 
партньорската организация взема ре-
шения, което също предопределя нис- 
кия резултат, получен от анализа на 
статистическите данни.

Средства и технологии също е фак- 
тор, оценен много ниско, което озна-
чава ограничени способности за раз-
витие на сътрудничество с тяхна по-
мощ между изследваните организации. 
Разглежданите ведомства нямат це-
ленасочена политика за включване на 
средствата и техниката за планира-
не на сътрудничеството. В малкото 
случаи, когато се планират дейности 
и събития за съвместно изпълнение 
на задачите, се използва лично общу-
ване и вербална комуникация. Другата 
много важна причина за не особено 
високия резултат е липсата на опе-
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ративно съвместима информационна 
система между органите за управле-
ние на тези организации, която да 
позволи ефективно сътрудничество 
със съответните партньори. Всички 
организации разполагат със съвремен-
ни и ефективни комуникационни сред-
ства и технологии, но те остават за-
творени за ползване само вътре във 
ведомството.

Най-ниски са стойностите на фак-
тора система за възнаграждения. Той е 
единствената скала на област систе-
ма за възнаграждения, която вече беше 
анализирана. В допълнение може да се 
каже, че резултатът е очаквано най-ни-
сък, тъй като в МО и МВР нямат по-
литика усилията за сътрудничество с 
други организации да се възнаграждават 
независимо служителите колко време и 
енергия отделят да развиват тази дей-
ност. Първостепенно значение при оп-
ределяне на наградите и поощренията 
имат резултатите в подготовката и 
изпълнението на задачите, произтича-
щи от функционалните задължения на 
персонала. Уменията за сътрудничест-
во с други институции и постижения-
та в тази посока не са приоритет на 
висшия мениджмънт и не се отчитат 
при кадровото развитие.

По отношение на фактора ефекти 
на сътрудничеството БЧК и МО отбе-
лязват едни от най-високите си резул-
тати, докато за МВР той е по-нисък. 
Тази скала разглежда въпросите, свър-
зани с установяването на измерими 
критерии и стандарти за оценка на 
усилията за сътрудничество с парт-
ньорите. Получените резултати са 
интересни от гледна точка на това, 
че във ведомствата няма разписани 
критерии за оценка и стандарти за 
успешна работа с други организации, 
а стойностите, дадени от респонден-
тите, са високи. Това важи за всички 
изследвани организации и означава, че 
членовете на всяка от тях интуитив-
но се придържат към добрите прак-
тики, които са усвоили с опита, без 
да е необходимо да се съобразяват с 
конституирани критерии и стандар-
ти. В повечето случаи правилата се 
създават, за да напомнят на хората, 
че не трябва да „излизат от правия 
път”, и не означават нищо, когато 
някой иска да ги наруши. Липсата на 
установени критерии и стандарти не 
е пречка служителите автоматично 
да се придържат към определен тип 
поведение, който за тях е еталон за 
успешна работа с други организации.

1 Doktrina za grazhdansko-voenno satrud- 
nichestvo. Sofia, 2014.
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vestnik, br. 102 ot 19.12.2006.

 4 Galbraith, J. The Star Model. http://www.
jaygalbraith.com/images/pdfs/StarModel

5 Hall, R. Smart Practices in Building Inter- 

organizational Collaborative Capacity to 
Strengthen the Florida Comprehensive Disaster 
Management Enterprise. 2011, https://www.hsdl.
org/?view&did=699614 

6 Jansen, E. Hocevar and Thomas. Inter- 
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dtic/tr/fulltext/u2/a530675.pdf
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След демократичните промени в 
България периодично по различни 
поводи се коментира дейност-

та на разузнавателните и контрара-
зузнавателни служби (Р и КР служби). 
Демократичните принципи изискват 
в обществото да има прозрачност 
и открит дебат по тези теми, без 
той да се ограничава само в рамките 
на професионалната общност. Голя-
ма част от участниците в дебатите 
са представители на обществото, 
които никога не са участвали в раз-
узнавателна и контраразузнавателна 
дейност и никога не са ползвали разуз-
навателен продукт. Накратко казано, 
никога не са носили отговорност за 
такава дейност. За да бъдат дебати-
те ползотворни, всички участници би 
следвало да бъдат добре информирани. 
Това означава, че участниците извън 
професионалната общност трябва да 
получат добре структурирано обек-
тивно познание, без да се нарушава 
Законът за защита на класифицирана-
та информация, което да им помогне 
да генерират принос в обсъжданията. 
За подпомагане на участниците в 
тези дискусии дейността на разузна-
вателните и контраразузнавателни-
те служби може да се представи през 
призмата на познанието за социални-
те организации и да се определят за-
интересованите страни.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
В РАЗУЗНАВАНЕТО  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО 
Доктор Константин Казаков

Abstract: The article considers important aspects of the stakeholders of nation-state 
intelligence and counterintelligence. The intelligence enterprise, like any other enterprise 
providing goods and services, includes a diverse set of stakeholders in the enterprise 
operation. The business model for any intelligence enterprise, as for any business, must 
clearly identify the stakeholders who own the business and those who produce and consume 
its goods and services.The aim of the author is to create an effective management model 
for the national security system.

Key words: intelligence services, counterintelligence services, intelligence enterprise, 
stakeholders of nation-state intelligence and counterintelligence.

Социални организации

Тук, когато говорим за органи-
зация, ще разбираме обединение на 
хора, всеки от които извършва це-
ленасочена дейност за постигане на 
общи цели и интереси. 

В основата на съществуването 
на организациите е стремежът на 
личността към по успешна адапта-
ция спрямо обкръжаващата среда. 
Причината за възникване на органи-
зацията е, че никой от членовете ù 
самостоятелно не може да постигне 
същия резултат. Това важи в пълна 
сила за служителите в разузнава-
телните и контраразузнавателни- 
те  служби. Те полагат усилия и 
имат принос  за постигане на орга-
низационните цели, като срещу това 
получават материални и нематери-
ални блага, включително и определен 
статус в обществените отношения. 
Без участието си в организацията, 
те нямат възможност да задоволят 
потребностите си в такава степен, 
но при поява на алтернатива биха 
преосмислили оставането си в нея. 

В съвременното общество органи-
зациите създават продукти или услу-
ги, които в повечето случаи са пред-
назначени да генерират стойност за 
хора извън тях (потребители), кои-
то под някаква форма заплащат за 
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това. Разпределението на получените 
в замяна блага създава стойност за 
членовете независимо от социалната 
им роля в организацията. Способно-
стите да бъдат удовлетворени нуж-
дите на потребителите имат клю-
чово значение за съществуването на 
организацията. Стойността за по-
требителя се формира на основата 
на сравнението между ползите, кои-
то той получава от съответния про-
дукт или услуга, и разходите, които 
има по придобиването им. Тази оцен-
ка е винаги субективна и зависи от 
персоналните усещания, възприятия и 
интерпретации на личността за случ-
ващото се, но за да се произвеждат 
даден продукт или услуга, във всички 
случаи трябва да има някой, който 
да мисли, че ще има полза от тях. 
Средствата за производство са не-
чия собственост и интересите на 
тези хора (акционери) приоритетно 
са свързани с грижа за тяхната соб-
ственост, както и с това да извли-
чат по-голяма полза от нея. 

Успешното управление на проце-
сите в организацията приоритетно 
е свързано със способностите да се 
постигне баланс между интересите 

на потребителите, акционерите и 
членовете ù (включително и наети-
те работници и служители). Почти 
във всички възможни варианти стой-
ността за членовете и акционерите 
е функция от способностите да се ге-
нерира стойност за потребителите. 

Съществуването на организация-
та е под въпрос, когато интереси-
те на една от посочените по-горе 
групи бъдат реализирани за сметка 
на интересите на някоя от другите. 
Също така ако организацията не е в 
състояние да генерира в достатъчен 
обем стойност за хората в трите 
групи, то тя няма да може да про-
дължи да съществува в същия вид.

Успешното развитие на организа-
циите е функция от способностите 
да бъдат управлявани процесите по 
генериране на стойност за акционери-
те, потребителите и членовете им. 
(фиг. 1). Това важи с пълна сила дори 
и в случаите, когато едни и същи хора 
изпълняват различни социални роли, 
какъвто е случаят с националното 
разузнаване и контраразузнаване.

Всяка разузнавателна или контра- 
разузнавателна служба може да бъде 
разгледана като социална органи-
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зация. Основният продукт, който 
службите произвеждат, е информа-
ция, която позволява генериране на 
сигурност чрез активни действия. 
Услугата, която се извършва, е ин-
формиране на потребителите (съо-
бразно законите) с цел снижаване на 
неопределеността и риска при взема-
не на управленски решения. В основа-
та и на двете стои разузнавателна-
та информация.

Разузнавателната информация е 
специален вид знание, което е нуж-
но за изпълнение на политиката за 
национална сигурност. То е вид стра-
тегическо знание, което разкрива 
критичните заплахи и възможности, 
които могат да застрашат или под-
сигурят изпълнението на национал-
ната политика. Добитата чрез раз-
узнаване информация често разкрива 
тайни или предава задълбочено разби-
ране, което е скрито поради голяма 
сложност, умишлено ограничаване на 
достъпа до информация или заблуда. 
Често разузнавателният процес се 
описва като скрити дейности, свър-
зани с разкриване на тайни в конку-
рентното пространство, с тайни 
методи. Съществуват редица дефи-
ниции за „разузнавателна информа-
ция“, но една от най-кратките е: 
„знания и прогнози, необходими за 
вземане на решения“. Именно тези 
два компонента – знанието и прогно-
зите, дават на лидерите нужните за 
вземането на решения и за гаранти-
рането на сигурността на нацията 
мъдрост и далновидност.

Информационна инициатива

От критично значение за качест-
вото на разузнавателната информа-
ция е информационната инициатива. 
В най-общ план тя представлява съв-
купност от дейности и свързаните с 
тях функции, прагматично организи-
рани за изпълнение на мисия, постига-
не на предварително набелязани цели 
и получаване на желани резултати, 
в интерес на актуална социална по-
требност (поръчка). Информацион-
ната инициатива подпомага това 
начинание, но не е задължително да 

бъде част от него. Всъщност тя мо- 
же да бъде начинание на отделна ор-
ганизация, какъвто е случаят с разуз-
наването и контраразузнаването.

Информационната инициатива об- 
хваща хора, процеси и технологии, 
които събират и анализират данни, 
информация, за да синтезират ин-
формационни продукти за клиентите 
на разузнаването. Тези продукти се 
използват за вземане на решения. Тя 
е интегрирана съвкупност от хора, 
знания, инфраструктура и информа-
ционни процеси, която произвежда и 
доставя продукт или услуга, във вид 
на критично знание (разузнавателна 
информация) на крайния потреби-
тел. Това критично знание позволя-
ва да се вземат точни, навременни 
и мъдри решения, чрез които да се 
постигнат целите на инициативата. 
Тази дефиниция описва инициативата 
като процес, посветен на постигане 
на определена цел заради нейните ак-
ционери и потребители. 

Първите по-сериозни опити за 
формулиране на определение на инфор- 
мационната инициатива на социал-
ните организации датират от 80-те 
години на ХХ век. Съдържателният 
анализ на опита на чужди и наши 
автори за дефиниране на същност-
та и съдържанието на понятието 
„информационна инициатива“ по- 
казва, че в конкретните случаи се 
наблюдава употреба на множество 
различни термини или техните си-
ноними. Разнообразието в дефиници-
ите акцентира предимно върху про-
цеса на придобиване и обработка на 
информацията за външната среда и 
начина, по който тази информация 
трябва да се използва. В тези дефи-
ниции се посочва, че става въпрос за: 
придобиване на информация; как тя 
се придобива; какъв е нейният харак-
тер; как се обработва; кой е нейни-
ят потребител; за какво му служи. 
Информационните инициативи в на-
ционалната сигурност се осъществя-
ват, за да обслужат интересите на 
обществото и държавата.

Информационната инициатива, 
отнесена към защитата на нацио-
налната сигурност, е постоянен про-
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цес на разузнавателна и контраразуз-
навателна дейност за придобиване и 
анализ на информация относно среда-
та за сигурност. Целта е завоюване 
на информационно превъзходство за 
постигане на оптимално и своевре-
менно информационно обезпечаване 
на процеса на вземане на решения. 

Под „разузнавателна инициатива“ 
се разбира планиране, организация, 
координация, ръководство и контрол 
на придобиването, анализа, синтеза 
и доставката на знания. По своята 
същност разузнаването е процес на 
придобиване, анализиране и синтез 
на информация. Разузнавателна ин-
формация може да се придобива от 
различни по своето естество източ-
ници. Анализът на видовете разузна-
ване, съобразно естеството на ин-
формационните ресурси, изучаваните 
феномени, методите и средствата, 
дава основание да се направи изво-
дът, че в разузнаването могат да 
бъдат прилагани всички дейности на 
мениджмънта със съответните спе-
цифични изисквания и ограничения.

Националното разузнаване се за-
нимава с придобиване на стратеги-
ческа информация, която се използва 
от националните лидери за поддър-
жане на националната сигурност. 
Фокусът на националното разузнава-
не е върху разбирането на глобалната 
среда за сигурност (политика, иконо-
мика, екология, наука и сферата на 
технологиите), както и към важни-
те участници (чужди държавни ин-
ституции, политически, икономиче-
ски и неправителствени организации, 
както и носителите на несиметрич-
ни заплахи). Разузнаването осигурява 
стратегически предупреждения за 
надвиснали заплахи, знание за широк 
спектър от заплахи за националните 
интереси и изпреварващо знание за 
бъдещи заплахи, които може да въз-
никнат, когато технологиите, ико-
номиките и глобалната среда се про-
менят. Националното разузнаване 
осигурява подкрепа на националните 
лидери в такива области като външ-
на политика, оценка на икономиката 
и следене за спазването на междуна-
родните споразумения.

Под „разузнавателен продукт на 
националното разузнаване и контра-
разузнаване“ се разбира продукт, кой- 
то е получен чрез събиране, обра-
ботка, интегриране, анализ, оценка 
и интерпретация на наличната ин-
формация, засягаща други страни и 
различни области. Разузнавателният 
продукт се състои от информация 
и знания за носителите на заплаха, 
придобити чрез наблюдения, разслед-
ване, анализ или разбиране. Процесът 
на създаване на разузнавателен про-
дукт включва два компонента:

1. Събиране на информация чрез 
специални средства.

2. Изучаване на определени субе-
кти, използвайки цялата налична ин-
формация от различните източници.

Тези два компонента формират 
един последователен процес. 

Разузнавателна инициатива

Стратегическа информация и зна-
ния за даден опонент и дадена сре-
да за сигурност се придобиват чрез 
наблюдение, разследване, анализ или 
разбиране. То е продукт на иници-
атива, която интегрира хората и 
техните процеси в организационна 
среда. Разузнавателната инициатива 
съществува, за да произвежда разуз-
навателни продукти и услуги – знание 
и априорно знание за потребители, 
които вземат решения и създават 
политики. Тази инициатива е дело на 
специфична производствена организа-
ция, чиято характерна инфраструк-
тура е информационната производ-
ствена верига (цикъл). Като всеки 
бизнес разузнаването има официален 
офис, който поддържа отношенията 
с клиентите, и производствена вери-
га във вътрешното си пространство. 
Интелектуалният капитал на иници-
ативата включва източници, методи, 
компетенции на персонала (работ-
ната сила), както и произвежданите 
стоки и услуги. В разузнаването, за 
разлика от всички останали бизнеси, 
защитата на интелектуалния капи-
тал е от първостепенна важност и 
следователно сигурността е част от 
всеки аспект на инициативата.
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В разузнавателната и контраразуз-
навателната дейност, като във всяка 
друга социална дейност, ясно трябва 
да се определят заинтересованите 
страни като акционери, доставящи 
продукта или услугата (изпълнители) 
и потребители.

Участници  
в разузнавателната инициатива

Разузнавателната инициатива, съ- 
що както и всяко друго начинание, 
което доставя стоки и услуги, включ-
ва разнообразен набор от участници 
в своите дейности (наричани „опера-
ции“). По аналогия с всяка друга дей- 
ност моделът на разузнаването тряб- 
ва ясно да различава акционерите, 
които притежават средствата, пер-
сонала, който произвежда продукта и 
услугите, и потребителите, които ги 
консумират. Участниците в разузна-
вателната инициатива можем да раз-
делим на три групи, всяка от които 
има собствена ключова роля и собст-
вени показатели, чрез които оценява 
инициативата. Тези три групи в сис-
темата за национална сигурност на 
Република България са, както следва 
(фиг. 2):

• Собственик (акционер) на проце-
са е гражданското общество и него-

вите легитимни представители ка- 
то Народно събрание, президент и 
министър-председател. Те измерват 
стойността на разузнаването спо-
ред степента, в която то допринася 
за ефективността на вземането на 
решения. В ролята си на собствени-
ци те искат дивиденти от инвести-
циите си, които са във вид на ясни 
и точни оценки за качеството, ефек-
тивността и ползата (печалбата) 
от разузнавателните инициативи. 
Акционерите искат постоянно да са 
в течение на събитията и да полу-
чават навременни предупреждения за 
заплахите за своите интереси.

• Потребителите на продукти-
те на разузнавателната инициати-
ва включват както обществото, 
Народното събрание, президента и 
министър-председателя; така и дър-
жавни и обществени организации. Те 
измерват ползата от разузнаването 
според неговия принос в изпълнение-
то на мисията на всяка от организа-
циите. Според тях ефективността 
му се определя от способността му 
да осигури своевременно необходима-
та информация за вземането на ре-
шения. Има случаи на погрешно от-
ношение на ръководителите на ор-
ганизациите потребители към необ-
ходимостта да се получава своевре-

 

Функциониране 
на Р и КР 
служби

Акционери: 
Обществото, НС, 
Президент и 
Министър 

председател

Служители на Р и КР 
служби

Потребители: 
Обществото, НС, 

Президент, 
Министър 

председател и др 
държавни структури
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менна и достоверна разузнавателна 
информация. Характерен пример за 
това е ръководителите да игнорират 
недостатъка от липса на разузнава-
телна информация и да се отнасят с 
пренебрежение към подобен вид дей-
ност. В други случаи разбират и при-
знават ползата от разузнавателна 
информация, но преценяват, че това 
е трудно осъществимо на практика. 
За да бъде избегнато такова отрица-
телно отношение от страна на ръ-
ководителите на организациите по-
требители, те трябва да направят 
следното: първо, да се запознаят с 
законовите правомощия на служби-
те; второ, на база изградената от 
тях организационна стратегия да 
формулират дългосрочни и кратко-
срочни задачи за службите; трето, в 
постоянен контакт със службите да 
коригират и актуализират задачите 
и да предоставят обратна връзка за 
качеството на разузнавателния про-
дукт. Непознаването на целенасоче-
ната планова оперативна дейност по 
придобиване на информация не бива 
да бъде причина ръководителите на 
организациите потребители да се 
отнасят с безразличие или песими-
зъм към разузнавателната и контра-
разузнавателната дейност.

• Изпълнителите в разузнавател-
ната инициатива са създатели на ин-
формационните продукти. Те ги из-
работват от необработената („су-
рова“) разузнавателна информация. 
Това са хората, отговорни за събира-
нето и анализа на информацията. Ос-
новните мерки за ефективност, кои-
то тези потребители използват, се 
основават на производителността 
и на качеството на информацион-
ните продукти, които се доставят 
на потребителите (точност на ин-
формацията, широчина и дълбочина 
на нейното покритие, надеждност, 
навременност и т.н.).

Участниците в разузнавателната 
инициатива формират т. нар. „вери-
га на целите“ и „верига на стойност-
та“. Тези две вериги са основата, вър- 
ху която се разработват специфич-
ни показатели за оценка на приноса, 
който всеки един от участниците 

в инициативата има за нейното ус-
пешно реализиране. Във фигура 3 са 
показани двете вериги в случая на на-
ционално разузнаване. Те включват:

• Източници. Източниците или 
основите, върху които се дефинират 
целите на разузнаването, са Консти-
туцията, законите и разпореждания-
та на изпълнителната власт. От тях 
се извеждат официални документи за 
мисията на организацията (например 
стратегии и доктрини, чрез които се 
описват визията и целите на разуз-
наването и контраразузнаването), 
както и допълнителни разпореждания, 
напътствия или ограничения.

• Верига на целите. Веригата на 
целите представлява причинно-след-
ствената верига, която определя 
съществуването на разузнавателния 
процес. Крайната цел е защитата на 
националната сигурност. Тя се по-
стига чрез придобиването на инфор-
мационно превъзходство от страна 
на собствениците и ползвателите 
на разузнавателни продукти и услу-
ги. За да бъде постигнато такова 
превъзходство, разузнавателните и 
контраразузнавателните служби в 
качеството си на извършители на 
информационни услуги трябва да по-
стигнат единство на усилията, уве-
личаване на възможностите на ресур-
сите и доставка на разузнавателна 
информация, позволяваща постигане 
на информационно превъзходство.

• Верига на стойността. Веригата 
на стойността е последователност 
от елементи, които допринасят за 
постигането на целта на инициатива-
та и осигуряване на удовлетвореност-
та на потребителите. Чрез постига-
нето на стойностите може да бъде из-
мерен успехът на начинанието. Стой-
ността за собствениците на процеса 
е постигането на единството на си-
гурност, конкурентно превъзходство и 
цена. Най-важната и висша стойност 
за обществото е правото на свобода, 
регламентирано в Конституцията. По 
отношение на изпълнителите на раз-
узнавателния и контраразузнавателния 
процес могат да бъдат формулирани 
следните стойности: планирана цена 
за изпълнението; съвместимост; спо-
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собност за оцеляване; надеждни спо-
собности; оперативност; поддържане 
на градивност и рентабилност; уязви-
мост; гъвкавост и т.н. Откриването 
и проследяването на елементите на 
стойностната верига позволяват да се 
въведат показатели, чрез които да се 
измерва до колко е постиганата целта 
на инициативата и дали са удовлетво-
рени потребителите.

• Показатели. Това са специфични 
метрики, чрез които акционерите мо-
гат да получат количествена оценка 
на стойността на отделните компо-
ненти на инициативата и да се даде 
цялостна оценка на нейната стой-
ност.

За да се илюстрират връзките 
между заинтересованите страни и 
метриката за оценяване на резулта-
тите от разузнавателна и контра-

разузнавателна 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 е Конститу-
цията и законите на страната.

В заключение използването на обек-
тивно, описателно-обяснително тео- 
ретично познание за дейността на 
разузнавателните и контраразузнава-
телните служби може в голяма сте-
пен да подпомогне участниците в 
обществени дебати по теми, свърза-
ни с националната сигурност. Такъв 
подход избягва необходимостта от 
използване на класифицирана инфор-
мация при доводите в дебатите за  
оптимизиране на системата за на- 
ционална сигурност на Република Бъл-
гария.
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Въздушният транспорт заема все 
по-важно място в съвременния 
глобализиран свят. Неговите 

бързина, удобство и възможността 
за достигане до желаната дестинация 
по най-краткия път предопределят 
бурното му развитие в последните 
десетилетия. Статистическите дан-
ни за въздушния трафик (фиг. 1 – 3) 
в световен план недвусмислено показ-
ват бързите темпове на развитие на 
сектора. Само за 2013 г. в небето на 
Европа са изпълнени 9,5 млн. полета 
по правилата за полети по прибори.1

Този растеж е съпроводен с непре-
къснато повишаващи се изисквания 
както към самите въздухоплавател-
ни средства, така и към системата 
за управление на въздушното дви-
жение (УВД). Като отчитат тези 
тенденции, Европейската комисия 
(ЕК) и Европейският съвет насоч-
ват своите усилия за преодоляване на 
пречките, които забавят развитие-
то на отрасъла. Още през 1999 г. ко-
мисарят, отговарящ за транспорт-
ната политика, и вицепрезидент на 
Европейската комисия – Лойола де 
Паласио, първа предлага премахва-
нето на международните „граници 
в небето“, които възпрепятстват 
по-ефективното обслужване на въз-
душното движение. Съществуващо-
то към дадения момент резервиране 

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ 
ЗА ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО
Майор д-р Даниел Димитров,  

подполковник д-р Светослав Славов

Daniel Dimitrov, Svetoslav Slavov. CONTEMPORARY APPROACHES 
FOR DYNAMIC AIRSPACE MANAGEMENT

Abstract: The article describes the changes in airspace management as a result of  
adopted EUROCONTROL Flexible Use of Airspace Concept. Several different methods 
for airspace sectorization are represented as an element of dynamic airspace configuration.

Key words: airspace management, dynamic sectorization.

на огромни обеми от европейското 
въздушно пространство за военни 
нужди не отразява настъпилите ге-
ополитически промени след края на 
Студената война. В отговор на тези 
усилия е стартирана мащабна про-
мяна в системата за УВД под име-
то „Единно европейско небе – ЕЕН“ 
(Single European Sky – SES).

Инициативата на Европейската 
комисия „Единно европейско небе“ е 
израз на желанието на Съюза за по-
добряване на организацията на аеро-
навигационното обслужване в Европа, 
създаване на достатъчен капацитет 
за обслужване на нарастващия брой 
полети на континента, намаляване на 
закъсненията, повишаване на безопас-
ността и разходната ефективност, 
както и намаляване на въздействието 
върху околната среда. Тя по своята 
същност представлява пакет от мер-
ки, насочени към гражданския и воен-
ния сектор, който задължава държави-
те членки да проведат съответните 
реформи в организацията на аеронав-
игационното обслужване за постигане 
на изброените цели. Планираните про-
мени са насочени към трансформация 
на съществуващата към онзи момент 
система на въздушното движение. 

Приетите в последствие регла-
менти на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията обхващат раз-
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Фиг. 1. Трафик в европейското въздушно пространство (млн. полети/год)2

Фиг. 3. Брой пътници, превозени по въздуха4

Фиг. 2. Индекси на въздушния трафик в Европа (2004 – 2014)3
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личните аспекти на авиацията – прав- 
ни, икономически, технологични, еко-
логични и институционални. Основен 
момент от предвидената реоргани-
зация на системата е въвеждането 
на концепцията за гъвкаво използване 
на въздушното пространство (ГИВП). 
Тази концепция позволява извършване-
то на преход от статично разпреде-
ление на въздушното пространство 
(ВП), при което големи обеми от 
пространство се използват само от 
граждански или военни потребители, 
към по-гъвкаво управление на налично-
то пространство. При него резерви-
рането на обеми от ВП за използване 
от един потребител е само времен-
но, до приключване на дейността на 
заявителя. Концепцията за гъвкаво 
използване се управлява от следните 
принципи:5

а) координацията между граждан-
ските и военните органи се органи-
зира на стратегическо, предтакти-
ческо и тактическо ниво на управле-
ние на въздушното пространство 
чрез установяване на споразумения и 
процедури с цел увеличаване безопас-
ността и капацитета на въздушното 
пространство, както и подобряване 
на ефикасността и гъвкавостта на 
операциите на въздухоплавателните 
средства;

б) съгласуваност между управле-
нието на въздушното пространство, 
управлението на потоците въздушно 
движение и обслужването на въздуш-
ното движение се установява и под-
държа на трите нива на управление на 
въздушното пространство, изброени 
в буква а), с цел да се осигури в изгода 
на всички ползватели ефикасност при 
планиране, разпределение и използване 
на въздушното пространство;

в) резервирането на въздушното 
пространство за изключително или 
специфично използване от различни ка-
тегории ползватели е с временен харак- 
тер и се прилага за ограничени пери-
оди от време на базата на действи-
телното използване, като резерви-
раното въздушно пространство се 
освобождава веднага, след като се 
прекрати дейността, причинила ус-
тановяването му;

г) държавите членки развиват съ-
трудничество за ефикасно и после-
дователно прилагане на концепцията 
за гъвкаво използване на въздушното 
пространство през националните гра- 
ници и/или границите на районите за 
информация за полетите, като обръ-
щат по-специално внимание на тран-
сграничните дейности (това сътруд-
ничество включва всички съответни 
правни, оперативни и технически въ-
проси);

д) единиците за обслужване на въз- 
душното движение и потребителите 
трябва да използват по най-добрия 
начин наличното въздушно прос-
транство.

Гражданско-военната координация 
е основният фактор, който подпо-
мага въвеждането на концепцията. 
Тя се реализира в рамките на нацио-
налната и европейската мрежи при 
стратегическото, предтактическото 
и тактическото управление на ВП. 

По своята същност гъвкавото 
управление на въздушното простран-
ство се изразява в:

• постигане на съгласие, че въз-
душното пространство е общ ресурс, 
а не само граждански или военен;

• въвеждането на условни марш-
рути/трасета и временно резервира-
ни зони;

• пряка координация между граж-
данските и военните органи; 

• въвеждането на единни прави-
ла (Наръчник на ЕВРОКОНТРОЛ за 
УВП).

На проведения в Мадрид през  
2014 г. световен конгрес за управле-
ние на въздушното движение Евро-
контрол отчита, че въвеждането на 
концепцията за гъвкаво използване на 
въздушното пространство (ГИВП) е 
успешно, но има редица проблеми. Те 
стават основа за доразвиване и усъ-
вършенстване на идеята за по-гъвка-
во разпределение на въздушното прос-
транство (УГИВП). Новата концеп-
ция за функциониране на системата 
за УВП трябва да подобри процеса на 
съвместно планиране, разпределение и 
използване на въздушното простран-
ство. За да бъдат постигнати обяве-
ните цели, се залага на непрекъснатия 
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обмен на информация и съвместно-
то вземане на решения (СВР) между 
всички участници в управлението на 
въздушното движение. Концепцията 
за УГИВП има следните елементи:

• използване на модулен принцип 
при проектиране на зони във въздуш-
ното пространство с различно пред-
назначение;

• въвеждане на ВП за свободно 
планиране;

• преразпределение на обемите от 
ВП в зависимост от текущата об-
становка;

• използване на предварително оп-
ределени показатели за оценка функ-
ционирането на системата в различ-
ни условия:

• споделяне в реално време на ин-
формация за състоянието на ВП;

• широко използване на автома-
тизирани спомагателни системи за 
УВП.

Системата за управление на въз-
душното пространство трябва да бъ- 
де изградена на принципите за опе-
ративна съвместимост, ориентира-
ност към предлаганите услуги, хармо-
низация на моделите и правилата, из-
ползването на общи стандарти. Очак- 
ваният резултат е военните пол- 
зватели да имат достъп до по-голе-
ми обеми от европейското въздушно 
пространство, а гражданските ави-
ационни оператори да изпълняват 
своите полети по по-преки маршрути.

Едно от направленията, които 
имат потенциал да дадат решение 
на проблемите по съвместяването 
на управлението на потоците въз-
душно движение с исканията на ави-
ационните оператори, е преразпре-
делението на обемите от въздушно 
пространство. Това преразпределе-
ние трябва да съответства на пре-
обладаващия трафик в района и да 
увеличи производителността на сис-
темата. Ограничената гъвкавост на 
въздушния трафик в наши дни е ре-
зултат както на съществуването 
на множество постоянни структу-
ри, така и на статичния характер на 
дизайна на авиационното простран- 
ство. Ето защо се разработват нови 
алгоритмични методи за разпределе-

ние на ВП, които да позволят по-ди-
намичната му промяна и да обхванат 
потоците въздушно движение. Всеки 
един от алгоритмите има своите 
предимства и недостатъци по отно-
шение на намаляването на закъсне-
нията на полетите, сложността на 
разпределение на ВП и по-равномер-
ното разпределение на натоварване-
то между отделните сектори. 

При решаването на описаните за-
дачи се забелязват два основни подхо-
да. При първия създадените алгорит- 
ми се насочват към изграждането 
на добре функционираща схема от 
блокове от въздушно пространство 
в рамките на вече съществуващото 
разпределение. При втория подход 
изследователите търсят методи за 
„прекрояване на границите“, без да се 
съобразяват с използваната в момен-
та конфигурация от сектори.

Типичен представител на първа-
та група е методът, при който въз-
душното пространство се разделя на 
блокове от по 5 морски мили по про-
дължението на общата граница меж-
ду двойка сектори (Dynamic Airspace 
Units – DAU).6 Тези „парчета“ се из-
ползват за промяна на конфигурация-
та и могат да бъдат присъединявани 
или отнемани от единия или другия 
сектор в зависимост от натоварва-
нето на ръководителите на полети 
(РП), интензивността и направле-
нието на основните потоци въздуш-
но движение. 

В резултат на променящия се тра- 
фик и личен състав ръководителите 
на смени разделят въздушното прос-
транство на сектори. При използ-
ване на динамично програмиране за 
разпределение (CombineSplit)7 се тър-
си комбинация от сектори, които да 
образуват подходящи конфигурации. 
Секторната конфигурация предста-
влява съвкупност от въздушно прос-
транство, при което всеки сектор 
се управлява от точно едно работно 
място. На него могат да бъдат на-
значени от един до трима ръководи-
тели на полети. Проблемът е каква 
секторна конфигурация да се избере 
за всеки дефиниран интервал от вре-
ме, така че да се намалят натовар-
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ването и разходите в границите на 
наличните работни места. При своя 
избор началниците на смени трябва 
да се съобразят с това да има доста-
тъчно на брой ръководители на поле-
ти в основните сектори, както и да 
се избегне ненужното натоварване 
от дейности по преминаване на въз-
духоплавателните средства от една 
конфигурация в друга.

Друг метод от тази група се ос-
новава на разделянето на въздушно-
то пространство във височина, без 
да се променят хоризонталните гра-
ници на секторите (FL-DAC).8 Всеки 
така получен сектор се подразделя на 
най-големия възможен брой полетни 
нива, без да се нарушават правилата 
за безопасност. 

Полетните ешелони, които със-
тавят даден сектор, могат да се 
променят във времето в зависимост 
от интензивността на въздушния 
трафик (фиг. 4). По този начин тра-
фикът се разпределя по-равномерно 
между наличните сектори и се мини-
мизира тяхното количество. 

Минималният брой полетни нива 
в един сектор е два, за да се осигури 
необходимата степен на свобода на 
ръководител полети при разреша-
ване на конфликти. За разлика от 
предходните два метода, при този е 
възможна промяна на хоризонтални-
те граници в случай на превишаване 
на капацитета на сектора.

Фиг. 4. Пример за FL-DAC (всеки цвят представлява отделен сектор)

Важно предимство на описания ме-
тод е намаленото натоварване и по-
вишената ситуационна осведоменост 
на ръководителя на полети. Запазвай-
ки своите хоризонтални граници, голе-
мите блокове от въздушно простран-
ство позволяват по-продължителен 
полет на въздухоплавателното сред-
ство (ВС) в рамките на един и същи 
сектор. Подобна структура намалява 
броя на приемане/предаване на кон-
трола над ВС и освобождава време за 
други, подпомагащи управлението на 
въздушното движение, дейности. За 
разлика от методите, при които има 
промяна на хоризонталните граници, 
при този ръководител полети рабо-
ти с позната и постоянна хоризон-
тална географска конфигурация. Това 

значително облекчава вниманието му 
и подпомага по-доброто познаване на 
въздушните потоци, маршрути и кри-
тични точки. Поради своята концеп-
туална опростеност и лесно изчисля-
ване FL-DAC може да се прилага с по-
голяма честота. Интервалът от вре-
ме между вземане на решение и при- 
лагане на получените резултати е по-
малък. Следователно отклоненията и 
неточностите между прогнозирания 
и реализирания трафик ще са по-мал-
ки, а оттам и по-високата ефектив-
ност на динамичното преразпределе-
ние на въздушното пространство.

Втората група методи за прераз- 
пределение на обемите от ВП са по-
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свободни при решаване на задачите за 
повишаване на ефективността на сис-
темата за управление на въздушното 
пространство. Те не използват еле-
менти от съществуващата структу-
ра, а прилагат нов подход за нейното 
формиране.

Разделянето на пространството 
в съответствие с получените резул-
татите от алгоритъм за групиране 
на траектории (The Flight Clustering 
algorithm)9 е метод от тази катего-
рия. При него пространствените кри-
ви, описвани при полета на летател-
ните апарати, се групират в зависи-
мост от:

• настоящо и планирано местопо-
ложение на ВС;

• отклонение от общия курс и 
скорост за групата;

• разстояние до главната ос на 
групата;

• курс спрямо главната ос на гру-
пата;

• наличието на снижаващи или на-
биращи височина летателни апарати.

Формирането на сектори във въз-
душното пространство се извършва 
около получените групи от въздухоп-
лавателни средства. При този процес 
се следят стойностите на предвари-
телно заложени ограничаващи крите-
рии, като разстоянието на пресечни 
точки и главни потоци до границите 

на сектори. Полученото разпределе-
ние намалява натовареността на ръ-
ководител полети по контрола.

Следващият метод разделя въз-
душното пространство на клетки 
с шестоъгълна форма.10 За всяка от 
тях се определя степента на свър-
заност (фиг. 5). Клетките се гру-
пират. Целта е да се получи макси-
мална свързаност между тях, като 
се балансира броят въздухоплава-
телни средства в образувания сек-
тор. Полученото разпределение се 
подобрява чрез премахване и ново 
определяне на границите между вся-
ка двойка съседни сектори.11 Така 
могат да се избегнат някои гео-
метрични ограничения като ъгъл на 
пресичане на границите от главни-
те потоци въздушно движение и не-
благоприятни форми. От направено 
изследване на графичните методи12 
се вижда, че именно последният от 
описаните дава най-добри резулта-
ти по отношение на ефективност-
та при незначително увеличение на 
броя на секторите.

Развитието на въздушния транс-
порт и нарастването на интензив-
ността на превозите по въздуха пос- 
тавят все по-големи изисквания към 
системата за управление на въздуш-
ното движение. Изграждането на гло- 
бална, интегрирана и оперативно съв-

Фиг. 5. Използване на шестоъгълни елементи за формиране 
на сектори за обслужване на въздушното движение
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местима система за УВД минава през 
промяна на начина на използване на 
въздушното пространство. Изследва-

нето на алгоритми за неговото ди-
намично преразпределение може да ни 
даде нужното решение. 

1 EUROCONTROL. Performance Review 
Report 2013. Final Draft, 2014.

2 EUROCONTROL. Performance Review 
Report, 2014, s.19.

3 Pak tam.
4 Air transport, passengers carried. Interna-

tional Civil Aviation Organization, Civil Aviation 
Statistics of the World and ICAO staff estimates. 
The World Bank. http://data.worldbank.org/

5 Reglament (ЕО) № 2150/2005 na Komi- 
siyata ot 23.12.2005 za ustanovyavane na ob-
shtite pravila za gavkavo izpolzvane na vazdush-
noto prostranstvo, 2005.

6 Rogers, M. Dynamic Airspace Configura-
tion Benefits. NASA contract NNA07BB31C, 
Washington, 2008.

7 Bloem, M., P. Gupta. Configuring Airspace 
Sectors With Approximate Dynamic Program-
ming. 27th Congress of International Council of 
the Aeronautical Sciences, France, 2010.

8 Leiden, K., S. Peters, S. Quesada. Flight 
Level-based Dynamic Airspace Configuration. 
9th AIAA Aviation Technology, Integration, and 
Operations Conference (ATIO). USA, 2009.

9 Brinton, C., S. Pledgie. Airspace Parti- 
tioning Using Flight Clustering and Compu- 
tational Geometry. 27th Digital Avionics System 
Conference. USA, 2008.

10 Drew, M. Analysis of an Optimal Sector 
Design Method. 27th Digital Avionics System 
Conference, St. Paul, Minnesota, 2008.

11 Sabhnani, G., A. Yousefi, J. Mitchell. 
Flow Conforming Operational Airspace Sector 
Design. 10th AIAA Aviation Technology, In-
tegration and Operations (ATIO) Conference, 
Texas, USA, 2010.

12 Zelinski, S. A Comparison of Algorithm 
Generated Sectorizations. Eighth USA/Europe 
Air Traffic Management Research and Develop-
ment Seminar, 2009.

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, 

А
Н

А
Л

И
ЗИ

, 
П

РО
ГН

О
ЗИ



121
ЕМПИРИЧНИ ПРОЕКЦИИ  

НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕКТОРА  

ЗА СИГУРНОСТ*
Профeсор д.пс.н. Галя Герчева-Несторова,  

професор д.ик.н. Георги Петков

Galya Gercheva-Nestorova, Georgi Petkov. COMMUNICATIVE SKILLS 
EMPIRICAL PROJECTION OF SECURITY SECTOR OFFICERS

Abstract: Communicative skills are among the factors that ensure trouble-free com-
munication between people. It is of great importance those skills to be developed in 
security sector officers because their activities are usually performed on the borderline of 
their psychological and physical abilities. Problems become more complex when there are 
personal barriers and there are cases of communicative distress.

Key words: communicative distress, psychometric assessment, empirical projection, 
methodology, research.

Един от важните елементи на 
функционирането на общество- 
то въобще, и на силовите струк- 

тури в частност, е комуникацията – 
както с отделни членове и групи, чи-
ито интереси силовата структура 
защитава, така и между служители-
те й. Сред основните характеристи-
ки на жизнения път на личността е 
нейната комуникативност, т.е. още 
от момента на раждането до смърт- 
та си човекът общува. Нещо пове-
че – успехът в много области от 
живота на хората до голяма степен 
зависи от ефективността на техни-
те комуникативни взаимодействия. 
Това дава основание да се предполага, 
че хората би следвало да се чувстват 
спокойни и уверени в ситуации на об-
щуване и да не изпитват затрудне-
ния в тях. Чуждестранни изследвания 
обаче показват, че индивидите се 
различават помежду си в зависимост 
от активността, с която се включ-

* Емпиричните данни са предоста-
вени от д-р Зигфрид Крише от Републи-
ка Австрия. Empirical data are courtesy of 
Dr Siеgfriеd Krischeq PhD, from Austria.

ват в междуличностните комуника-
ции. Още по-парадоксално звучи екс-
периментално установеният факт, 
че хората изпитват страх и тревога 
от встъпване в комуникативно вза-
имодействие с другите. Това прово-
кира американеца Джеймс Маккроски 
въз основа на множество емпирични 
изследвания да въведе понятието 
„комуникативно безпокойство“ и да 
създаде специален инструмент за не-
говото проучване. В същото време у 
нас е налице определен дефицит от 
подобни изследвания.1

Анализът показва, че в Република 
Австрия е създадена добра норма- 
тивна база, адекватна както на със- 
тоянието, така и на процесите в об-
ществото, които регулира. Заложени 
са процедури, които освен че обслуж-
ват настоящето, имат и своите 
проекции в близкото бъдеще. Това 
превръща полицията в съвременна ор-
ганизация, в ключов елемент от на-
ционалната сигурност. В проучване-
то се установява, че на теоретично 
ниво проблемите с комуникацията в 
полицията между отделните верти-
кални и хоризонтални нива са реше-
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ни. Оптималното функциониране на 
системата обаче изисква определена 
степен на развитие на комуникатив-
ните умения на ръководителите и из-
пълнителите. Като се има предвид, 
че те не са вродени, въпреки че се 
основават на някои генетично зало-
жени фактори, а се придобиват в про-
цеса на социализацията, става ясно, 
че чрез една целенасочена подготовка 
с цел развитие на комуникативните 
способности на служителите би мог-
ло да се постигне равнище, което да 
удовлетворява изискванията за опти-
мално функциониране на системата. 
Специалната подготовка не би била 
ефективна, ако се осъществява „на 
тъмно“, т.е. без да се знаят изходни-
те нива на комуникативните умения, 
притежавани от действащите и от 
новоназначените служители, за да се 
планират и целенасочено да се използ-
ват ресурси за тяхното развитие. Оп-
ределен шанс за силовите ведомства 
е фактът, че учените разполагат с 
надеждни инструменти за оценка на 
състоянието на комуникативните 
умения. Именно на възможностите 
на служителите от силовите ведом-
ства да комуникират помежду си е 
посветена настоящата статия.

За нуждите на представеното 
тук изследване е използван известни-
ят  в психодиагностичната практика 
метод за изследване на комуникатив-
ното безпокойство. Създадената от 
Джеймс Маккроски скала „Персона-
лен доклад за комуникативно безпо-
койство – 24“, адаптирана за българ-
ски условия от Галя Герчева, показва 
отлични психометрични показатели. 
Самооценъчната скала „Персонален 
доклад за комуникативно безпокой-
ство – 24“ е избрана заради убеди-
телно доказани надеждност и валид-
ност, използвана е в много значими 
изследвания и е единствената скала 
за измерване на комуникативното 
безпокойство. Нещо повече – този 
инструмент напълно отговаря на за-
мисъла и планираните цели на насто-
ящото изследване. 

Методът „Персонален доклад за 
комуникативно безпокойство – 24“ 
се състои от 24 айтема, които се 

оценяват по 5-степенна скала от Ли-
кертов тип. Възможностите за от- 
говори се подреждат от „Твърдо/ка-
тегорично съм съгласен“ до „Твърдо/
категорично не съм съгласен“. Вре-
мето за попълване на скалата е 15 
минути.2

Методиката дава възможност за 
оценка на комуникативното безпо-
койство. То е разбирано като инди-
видуално ниво на страх и тревога в 
ситуации на реално или очаквано (ан-
тиципирано) общуване с други хора в 
четири комуникативни контекста, 
считани от Маккроски и Ричмънд за 
най-тясно свързани с комуникативно-
то безпокойство. Тези ситуации са 
говорене пред аудитория (публика), 
разговор в тесен кръг от хора (група), 
изказване по време на срещи и разго-
вори в диада. Всяка е представена от 
шест айтъма и се отчита съответ-
но в подскалите: „Публика“, „Група“, 
„Срещи“ и „Диада“.3

Методиката позволява и определя-
не на общо, цялостно равнище на ко-
муникативното безпокойство. Валид-
на е за възрастни и младежи, които са 
завършили поне 10 клас.4 За да докаже 
валидността на методиката, Джеймс 
Маккроски използва експериментални 
данни, които потвърждават следни-
те пет теоретични предположения, 
лежащи в основата на конструкта 
„комуникативно безпокойство“.

Първо, хората се различават по 
степента на своето безпокойство 
при устно общуване. Маккроски под-
чертава, че комуникативното безпо-
койство варира от високо (сумата 
на средната стойност и стандарт-
ното отклонение) до ниско (разли-
ката между средната стойност и 
стандартното отклонение) и че 
стойностите на изследваните лица 
следват нормалното разпределение.

Второ, хората с високо комуни-
кативно безпокойство пред устна 
комуникация проявяват тенденция 
да я избягват. Джеймс Маккроски 
отбелязва, че тези, които не изпит-
ват удоволствие от комуникацията, 
ще се опитват да я избягват. Така 
например лица с високо комуникатив-
но безпокойство заемат в класната 
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стая местата, които са отзад или 
встрани, избягвайки местата в среда-
та и отпред. Повечето такива хора 
предпочитат големите лекционни 
зали, може би защото в тях е ограни-
чена възможността за общуване.

Трето, хората с високо ниво на 
устно комуникативно безпокойство 
се ангажират в по-малко устна кому-
никация, отколкото тези с по-ниско. 
Един от начините да се избегне кому-
никацията е оттеглянето от ситуа-
ции, в които се изисква общуване. В 
този случай лицата с високо комуни-
кативно безпокойство се оттеглят 
като присъстват, но остават мълча-
ливи, колкото е възможно повече. 

Четвърто, когато хората с висо-
ко комуникативно безпокойство об-
щуват, тяхното устно комуникатив-
но поведение се различава от това 
на тези, които са с по-ниско ниво. 
Джеймс Маккроски установява, че ли-
цата с високо устно комуникативно 
безпокойство проявяват много по-го-
лямо напрежение във взаимодействи-
ята в малка група, отколкото тези 
с ниско. Резултатите, получени от 
други изследователи, показват, че в 
групи за „мозъчна атака“ по-неспокой-
ните участници са по-слаби създатели 
на идеи.

Пето, като резултат от тяхно-
то устно комуникативно поведение 
високо безпокойните хора се възприе-
мат не толкова позитивно, колкото 
тези с по-ниско ниво на комуникатив-
но безпокойство. Това допуска, че е 
коректно четвъртото предположе-
ние и че различията, описани в него, 
ще се възприемат негативно в една 
и съща среда. Така например Джеймс 
Маккроски посочва, че са направени 
изследвания, според които хората с 
високо ниво на устно комуникатив-
но безпокойство се възприемат като 
по-слабо надеждни и по-малко атрак-
тивни в междуличностните взаимо-
действия. При това такива са въз-
приятията както на хора с високо 
комуникативно безпокойство, така 
и с ниско. В други изследвания се ус-
тановява, че възприеманата способ-
ност за лидерство на високо комуни-
кативно безпокойните е значително 

по-ниска от тази на лицата с ниско 
ниво на комуникативно безпокой-
ство. Високо комуникативно безпо-
койните е по-малко вероятно да се 
превърнат в лидери на мнения и да 
бъдат избрани за приятели.5

При адаптирането на българския 
вариант на методиката Галя Герче-
ва е приложила следните процедури:

1. Превод и редакция от английски на 
български език и обратен превод. Пре-
водът е изпълнен от трима преводачи 
(магистри по английска филология – 
преподаватели във ВУ, като един от 
тях е и магистър по психология). 

2. Провеждане на изследване с 586 
лица – студенти и работещи, мъже 
и жени.

3. Изчисляване на психометрични-
те характеристики на скалата; сред-
ни стойности и средни квадратични 
отклонения за всеки айтем на скала-
та; еднородност на скалата/вътреш-
на съгласуваност между айтeмите – 
алфа на Кронбах; проверка на фактор-
ната структура на скалата; устано-
вяване на тест-ретест надеждност.

В представеното в настоящата 
статия изследване са проучени 106 
лица, служители в австрийската по-
лиция. Те се разпределят, както след-
ва: 84,9% мъже, 15,1% жени, 28,3% 
ръководители, 71,7% подчинени. Ми-
нималната възраст на изследваните 
лица е 21 години, максималната – 60, 
средната – 40. Средният трудов 
стаж на изследваната извадка е 19 
години. Данните от изследването, 
сравнени с данните на Маккроски и 
Герчева, са показани в таблица 1.

Както се вижда от данните в таб-
лицата, приложеният инструмент е 
надежден, доколкото показва стойно-
сти, близки до тези на оригиналната 
скала. Освен това очевидно е, че той 
разграничава и някои културни разли-
чия. Таблицата съдържа и резултати-
те от проверката на нормалността 
на разпределението по скалите, като 
са използвани две измерителни кате-
гории – групиране около нормалната 
Гаусова крива (Kurtosis) и скосеност 
на кривата (Skewness). При оценка на 
нормалността обикновено се вземат 
предвид следните стойности: 
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Kurtosis:
0  – напълно съответства на нор-

малната крива;
(-1, 1)  – отлично съответства на 

нормалната крива;
(-2, 2)  – все още добре съответ-

ства на нормалната крива.
Извън тези стойности разпреде-

лението не съответства на нормал-
ната крива. Положителните стойно-
сти означават по-ниска и по-широка 
крива спрямо нормалната, а отрица-
телните – по-висока и по-тясна.

Skewness:
0 – напълно симетрична;
(-1, 1)  – отлично съответства на 

нормалната крива;
(-2, 2)  – все още добре съответ-

ства на нормалната крива.
Извън тези стойности разпределе-

нието не съответства на нормална-
та крива. Положителните означават 
скосена отляво крива спрямо нормал-
ната – по-голям брой малки стойно-
сти, а отрицателните – скосена от-
дясно крива спрямо нормалната, т.е. 
по-голям брой големи стойности.

В конкретния случай проверката 
за нормалност показва, че разпреде-
лението по четирите скали е в гра-
ниците на нормалното (отлично съ-
ответстват на нормалната крива). 

Анализите показват, че не съще- 
ствуват значими различия както меж- 
ду общото ниво на комуникативното 
безпокойство на жените (M = 53,69; 

SD = 11,86) и на мъжете (M = 57,12; 
SD = 15,58), така и в различните 
контексти на комуникация въпреки 
наблюдаваните малки разлики между 
средните стойности и стандартни-
те отклонения. Липсата на същест-
вени различия може да се обясни 
както с единния подход, който се 
прилага при подбора на служители за 
полицията, така и с подготовката, 
през която те преминават, и квали-
фикацията, която получават. Табли-
ца 2 съдържа резултатите от про-
верката чрез дисперси онен анализ за 
различия, произтичащи от статуса 
на изследваните лица.

Данните показват, че при общо-
то комуникативно безпокойство се 
очертава тенденцията подчинените 
да проявяват по-високо безпокойство 
от ръководителите си (F = 3,49;  
Sig. = .065). При комуникиране в си-
туация, когато трябва да се говори 
пред много хора (конструкт „Съб- 
рание“) различието е очевидно (F = 5,50; 
Sig. = .021). Ръководителите проя-
вяват по-добри комуникативни уме-
ния, изявяват се по-свободно и уве-
рено пред много хора. Това е добър 
атестат, че те ще бъдат в състоя-
ние да свеждат идеите си, както и 
разпорежданията, и заповедите си в 
подходящ и разбираем вид до подчи-
нените.

Възрастовите различия в поведен-
ческите прояви на индивидите – осо-

Таблица 1

Психометрични показатели на скалите за измерване  
на комуникативно безпокойство в три различни среди

Скали
Австрийска  

извадка
Българска  
извадка

Американска 
извадка

Sk
ew

-n
es

s

K
ur

to
sis

M SD M SD М SD

Публика 15,55 4,78 16,87 5,24 19,30 5,10 -0,079 -0,594
Група 14,25 4,45 14,63 5,28 15,40 4,80 0,514 0,152

Събрание 13,77 4,43 16,32 5,21 16,40 4,80 0,306 -0,234

Диада 13,04 3,80 13,03 4,20 14,50 4,20 0,226 0,053
Общо ниво на 
комуникативно 
безпокойство

56,6 15,08 60,84 16,14 51,10 18,90 -0,042 -0,507
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бено когато става въпрос за струк-
тури с особен статут от сектора 
за сигурност, поради специфичния 
характер на дейността, изискваща 
екстремни фозически и психически 
усилия, са от важно значение, най-ве-
че когато се планират и поставят 
задачи и когато се прогнозира нивото 
на изпълнение. При анализа чрез кри-

терия „възраст“ става ясно, че липс-
ват съществени разлики между въз-
растовите групи както при общото 
комуникативно безпокойство, така и 
при комуникирането в различни кон-
тексти. Вероятно това се дължи 
отново на предварителния качествен 
подбор на служителите в структури-
те за сигурност и на нивото на ква-

Таблица 2

Различия между ръководители и подчинени по скалите  
на комуникативното безпокойство (данни от изследването в Австрия)

Скали Статус M SD F Sig.

Публика Ръководители 14,47 5,00 2,16 ,145
(н.з.)Подчинени 15,97 4,66

Група Ръководители 13,43 5,04 1,40 ,240
(н.з.)Подчинени 14,57 4,19

Събрание Ръководители 12,20 4,29 5,50 ,021Подчинени 14,39 4,36

Диада Ръководители 12,20 4,09 2,05 ,155
(н.з.)Подчинени 13,37 3,66

Общо комуникативно 
безпокойство

Ръководители 52,30 16,04 3,49 ,065
(н.з.)Подчинени 58,30 14,44

Таблица 3

Различия в нивата на комуникативното безпокойство  
в съответствие с трудовия стаж (по данни от изследването в Австрия)

Скали Трудов стаж M S D F Sig.

Публика

До 10 години 16,81 4,82

3,18 0,045От 10 до 20 години 16,27 3,71

Над 20 години 14,12 5,49

Група

До 10 години 14,38 3,68

0,85 0,428От 10 до 20 години 14,82 4,48

Над 20 години 13,56 4,79

Събрание

До 10 години 13,29 4,04

1,80 0,171От 10 до 20 години 14,73 4,00

Над 20 години 13,00 4,94

Диада

До 10 години 12,48 2,75

1,25 0,292От 10 до 20 години 13,73 3,29

Над 20 години 12,59 4,65

Общо равнище - 
комуникативно 
безпокойство

До 10 години 56,95 13,18

1,88 0,158От 10 до 20 години 59,55 13,26

Над 20 години 53,27 17,33
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лификация, което се поддържа у тях, 
независимо от пола и възрастта им, 
през целия период на службата.

Оказва се, че трудовият стаж 
повлиява за снижаване на безпокой-
ството (табл. 3). Натрупалите 
стаж служители в полицията с по-
голяма лекота и увереност комуни-
кират пред по-голяма аудитория, 
наречена в настоящото изследване 
„Публика“. По-голяма аудитория, раз-
лична от „Диада“, е и изследваният 
конструкт „Събрание“. Там обаче 
различия не се наблюдават (F = 1,80; 
Sig. = 0,171). Очевидно служителите 
с по-голям стаж по-добре общуват с 
голяма аудитория, съставена от не-
познати за тях лица, граждани („Пуб-
лика“), отколкото с голяма аудито-
рия, съставена от познати, колеги 
(„Събрание“). 

Емпиричното изследване, макар и 
непредставително, дава основание да 
се направи изводът, че служителите 
и най-вече ръководителите, прите-

жават необходимите комуникативни 
умения, за да изпълняват функционал-
ните си задължения и да се справят 
с отговорностите, възложени им от 
нормативните документи, регулира-
щи дейността им. Общуването на 
ръководителите с подчинените им, 
което непосредствено влияе върху 
професионалните изяви на служи-
телите, би могло да се превърне в 
още по-ефикасен инструмент на уп-
равленската практика, ако се обърне 
специално внимание на подготовката 
на ръководителите за ефективното 
му реализиране. Способността да се 
формулират и излъчват ефективни 
послания към подчинените, които да 
заменят грубото и лишено от чо-
вешки емоции отношение от страна 
на ръководителите, би ги превърнало 
в успешни лидери, следвани съзнател-
но. Очевидно това е един от пъти-
щата за повишаване ефективността 
на съвместната дейност и за укреп-
ване на сигурността.

1 Gercheva-Nestorova, Galya. Komunikativ- 
no bezpokoystvo. Sofia: Albatros, 2009.

2 McCroskey, J. Introduction to theoretical 
communication (4th ed.). New Brunswick, NJ: 
Prentice-Hall, 1982.

3 McCroskey, J., Richmond, V. The quite 
ones: Communication apprehension and shyness. 
Dubuque: Gorsuch-Scarisbrick, 1980.

4 McCroskey, J. C. Measures of communi- 
cation-bound anxiety. Speech Monographs, 
1970, 37, pp. 269 – 277.

5 McCroskey J.C. Validity of the PRCA as 
an index of oral communication apprehension. 
Communication Monographs, 1978, 45, pp. 
192 – 203.
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В етапа на трансформация на 
въоръжените сили, когато е 
очевидно, че държавата не е в 

състояние да осигури необходимите 
средства за нормалното им функ-
циониране, става пределно ясно, че 
е необходимо да се акцентира вър-
ху качеството на кадрите, тяхното 
образование, подготовка и квали-
фикация. Те се реализират както в 
частите и подразделенията, така и 
във висшите училища, подготвящи 
армейски кадри. Настоящата ста-

ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ 
НА ОБУЧАЕМИТЕ, КЛЮЧОВ ФАКТОР 
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕС*
Професор д.ик.н. Георги Петков,  

доцент д-р Майяна Митевска-Енчева

Georgi Petkov, Mayiana Mitevska-Encheva. OPTIMAL FUNCTIONING 
OF LEARNERS, KEY FACTOR FOR OPTIMIZATION  

OF EDUCATION PROCESS

Abstract: The processes of transformation of the Armed Forces require increased 
attention to education, training and qualification of army staff. Insofar as most of 
them are carried out in high school to prepare military personnel it should become an 
environment that creates conditions for successful adaptation and optimal performance of 
young people. Every human activity is realized in a social environment, which in addition 
to that provided conditions for the functioning of the individual through social situations 
that occur in it, sets and some forms of behaviors that are required. As a result of 
their implementation, respectively default individual is accepted or rejected by the center. 
Therefore, effective functioning in any social environment requires optimal adaptation of 
the individual to it. Only this would allow it to perform its vital goals and achieve high 
performance. This report uses data from the scientific study of adaptation of students in 
three universities.

Keywords: adaptation, social environment, optimal functioning.

* В статията са използвани данни от 
емпирично изследване, събрани в изпълнение 
на Научноизследователски проект, финан-
сиран по Наредба № 9 по Договор № НИП-
2015-15 „Изследване на организационната 
култура на университета като фактор за 
повишаване качеството на обучението“.

тия се съсредоточава върху един 
проблем, който следва да търпи раз-
витие чрез бъдещи изследвания, ана-
лизи и обсъждания от учени и експер-
ти-практици, а именно – превръщане 
на висшето училище за подготовка 
на армейски кадри в привлекателно 
място; в среда, която предоставя 
възможности за успешна адаптация 
на младите хора и условия за опти-
мално функциониране. Оптималното 
функциониране предполага ресурсите, 
изразходвани за осъществяването на 
личен контрол върху средата, да се 
насочат към решаването на вътреш-
ни проблеми, към усъвършенстване 
процесите на обучение и повишаване 
на резултатите от него, а не към 
преодоляване и справяне с проблеми, 
произтичащи отвън. За това след-
ва да се погрижат ръководствата 
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на висшите военни училища. С други 
думи, става въпрос за оптимизиране 
на адаптивните процеси във военно-
учебните заведения. Именно на те-
оретичното изясняване на проблема 
за адаптацията към учебната среда 
е посветена настоящата статия.

Съществуват различни разбира-
ния, съответно дефиниции, за личнос- 
тната адаптация към социалната 
среда. Едно от най-разпространени-
те е, че тя отразява степента на 
съответствие между вътрешните 
условия на личността и условията 
на средата. Дончо Градев я опреде-
ля като състояние на равновесност 
на личността със социалната общ-
ност. Постигането на равновесност 
предполага овладяване и вътрешно 
възприемане на даденостите на со-
циалния живот.1 

Индивидът се приспособява към 
средата, като постепенно се стреми 
да намали несъответствията между 
нейните изисквания и способности-
те си да отговори на тях. Този про-
цес е много динамичен, включително 
може да доведе и до настъпването 
на обрати поради неспособност на 
индивида да отговори на някои от 
изискванията. Тогава се включват 
компенсаторни механизми, т.е. ин-
дивидът включва някои неизползвани 
до момента свои качества и ресурси, 
за да компенсира дефицита. Изходът 
от този процес е неясен, тъй като 
даденото несъответствие остава 
и степента на адаптираност може 
както да се повиши, така и да се по-
нижи. Освен това индивидуален е и 
проблемът относно оценката на не-
съответствията от страна на инди-
вида. Някои от тях могат да бъдат 
обявени за несъществени за разлика 
от други. Този процес също е строго 
индивидуален, доколкото субектив-
ната оценка относно важността на 
някои елементи от средата се влияе 
от множество фактори, произтича-
щи от различни регулативни равнища 
на личността.

Друг учен, който задълбочено се 
занимава с проблемите на адапта-
цията – П. Дж. Хетема, я разглежда 
като съответствие между личност 

и ситуация.2 Той уточнява, че това 
е динамично равновесие между ког-
нитивните структури на индивида и 
състоянието на средата. В регулация-
та на взаимоотношенията „индивид – 
среда“ се очертават три подсистеми: 
стратегическа, тактическа и подсис-
тема за контрол. Стратегическата 
подсистема е насочена към достига-
не на определени цели на индивида и 
отразява личните намерения да се 
използват, модифицират или изменят 
ситуациите в определена посока в съ-
ответствие с личните цели и предпо-
читания на индивида. Тактическата 
подсистема се състои от спонтанни 
реакции на нарушеното равновесие. 
Те представляват типични начини 
на реагиране в дадени ситуации и мо-
гат да бъдат насочени или към когни-
ции, или към ситуативни елементи. 
Подсистемата за контрол е отговор-
на за достигането на състояние на 
адаптация. Контролът се разглежда 
като способност на индивида да мо-
дифицира или трансформира ситуаци-
ята в съответствие със собствени-
те му изисквания. 

И така, адаптацията може да се 
разглежда като състояние на опти-
мално функциониране на личността в 
дадена среда. Тя е състояние, в което 
се отразява субективно приемливо-
то равнище на взаимодействие меж-
ду личността и нейната среда. То е 
свързано с оптималното функциони-
ране, защото позволява на индивида 
да постигне своите цели, да съхрани 
ресурсите си и да развие собстве-
ния си потенциал в определена среда. 
Процесите, чрез които това става, 
се отнасят до средствата за него-
вото постигане. Тук само се подчер-
тава разбирането за адаптацията 
именно като състояние на такива 
взаимоотношения между личността 
и средата, които позволяват да се 
осъществи индивидуално-специфична 
регулация на собственото поведение 
в процеса на постигане на личните и 
системните цели.

В контекста на казаното дотук 
възниква въпросът, как да бъде анали-
зирано оптималното функциониране и 
какви прояви на личността са инфор-
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мативни за неговото съществуване 
и протичане. От субективна гледна 
точка оптималното функциониране 
може да се разглежда като прежи-
вяване на психологично благополучие, 
тъй като то е сумарна когнитивно-
афективна оценка на установените 
взаимоотношения между личността 
и социалната среда. В литературата 
се посочва, че това е глобално със-
тояние на личността, породено от 
постиженията на индивида в цялост-
ния му жизнен път. Може обаче да 
се каже, че престоявайки в определе-
на социална среда, е възможно човек 
да преживява едно или друго равнище 
на психологично благополучие, т.е. то 
може да се изучава и като резултат 
от влиянието на конкретни външни 
фактори. Кембъл го дефинира чрез 
удовлетвореността от различни 
сфери на живота, преобладаване на 
положителни чувства и отсъствие 
на психичен стрес.3 Емънс и Дайнър 
определят психичното благополучие 
като комплексно съотношение между 
положителни и отрицателни емоции 
и чувства и глобална оценка на удо-
влетвореност от живота.4 В тези 
схващания психичното благополучие 
се описва чрез неговите следствия, 
а не чрез неговите основания. Такъв 
подход може би е оправдан, когато 
се изучава общото самочувствие на 
човека, но е напълно неподходящ за 
характеризиране на адаптацията му 
към конкретна среда. Може да се 
предположи, че липсата на негативни 
преживявания е резултат от дейст-
вие на множество фактори и още 
не означава състояние на оптимално 
функциониране. 

Един смесен подход към психич-
ното благополучие предлага Рена 
Репети, която го разглежда като 
комбинация между положително при-
емане на себе си и липса на тревож-
ност и депресия.5 Комплексен възглед 
към психичната адаптация на ин-
дивида при временно пребиваване в 
определена социална среда приемат 
и Танака и колеги.6 Според тяхната 
дефиниция адаптацията е състояние 
на благополучие на индивида, което 
включва следните компоненти: удо-

влетвореност от пребиваването в 
средата, социална компетентност, 
чувство на принадлежност, справя-
не със стресови ситуации, физическо 
здраве и преобладаващи емоционални 
състояния.

За разлика от посочените схваща-
ния Карол Риф дефинира психичното 
благополучие като комплексно със-
тояние на позитивно психологично 
функциониране, което включва след-
ните индикатори:

Приемане на себе си, свързано с по-
зитивни нагласи към себе си и чув-
ство за себеуважение. Тя приема, че 
те са централна характеристика на 
ефективното психологично функцио-
ниране.

Положителни отношения с други-
те. Чувство на емпатия и привър-
заност и наличие на близки връзки и 
топли отношения.

Автономия. Наличие на вътрешни 
критерии за оценка и способност за 
придържане към тях.

Контрол над средата. Способност 
за манипулиране и контролиране на 
комплексна среда.

Наличие на дългосрочни жизнени 
цели. Убеждение, че това, което не-
посредствено става, има своя дълго-
срочен смисъл и обслужва жизнените 
планове.

Личностен растеж. Възможност 
да се постигат не само непосред-
ствените цели, но и да се развива 
личният потенциал и човек да из-
раства.7

Позицията, застъпена в настоя-
щето изследване, напълно съвпада с 
тази на Риф. Очертаните от нея ас-
пекти на психологично благополучие 
изразяват достатъчно пълно опти-
малното функциониране и отразяват 
основните тенденции на личностна 
регулация на поведението. Приема се, 
че те са основните характеристи-
ки на адаптацията към социалната 
среда. Основание за това допускане 
може да се намери и в изследванията 
на Херман Брандщетър, който ус-
тановява, че психичното благополу-
чие на индивида в средата зависи от 
съответствието между неговите 
мотивационни тенденции и възмож-

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, А

Н
А

Л
И

ЗИ
, П

РО
ГН

О
ЗИ



130130

ностите за удовлетворяването им.8 
Различните социални среди вероятно 
не предоставят пълни възможности 
за постигане на състояние на опти-
мално функциониране и адаптацията 
най-често е частична. 

Очертаните аспекти на адаптаци-
ята на личността отразяват някои 
основни тенденции на личностна ре-
гулация. Многобройни са изследвания-
та върху положителните ефекти от 
установяването на личен контрол над 
хода на събитията. Ролята на уста-
новяването на личен контрол после-
дователно се подчертава от различни 
изследователи в последните десети-
летия на миналия век и все още про-
дължават да се получават емпирич-
ни доказателства за психологичното 
значение на личния контрол в различ-
ни проблемни ситуации.9 Множество 
емпирични и теоретични изследвания 
също доказват значението на авто-
номията за оптималното функциони-
ране на личността и разгръщането 
на нейния потенциал.10 Според емпи-
ричните данни преследването на дъл-
госрочни цели също така е предпос-
тавка за оптимално функциониране и 
реализация, които от своя страна са 
свързани с положителни емоционални 
състояния.11 Дългосрочните цели из-
пълняват функцията на организиращи 
принципи, които помагат на индиви-
да да постави своите постижения в 
единно цяло. Когато хората се адап-
тират към дадена социална среда, те 
си поставят дългосрочни цели, които 
трябва да постигнат и които при-
дават смисъл на тяхното общо по-
ведение. Важността на личностния 
растеж в структурата на адапта-
цията произтича от потребността 
от себереализация и постоянно раз-
витие на личната компетентност. 
Посочените аспекти на оптимално 
личностно функциониране също мо-
гат да се основават и върху други по-
требности, например влияние, незави-
симост, принадлежност и т.н.

Взети заедно, резултатите от 
изследванията разкриват, че очерта-
ните аспекти на адаптацията са от 
фундаментално значение за пълно-
ценното функциониране на личност-

та. В този смисъл може да се каже, 
че адаптацията отразява степента, 
до която индивидуалното поведение 
в дадена социална среда е личностно 
регулирано. Следователно в определе-
ни случаи не е изключено да се говори 
за частична адаптация (когато на-
пример има условия за личен растеж 
и приемане на себе си, но събитията 
в средата не подлежат на личен кон-
трол), за непълна адаптация (когато 
може да се постигне само донякъде 
състояние на оптимално функцио-
ниране) или за липса на адаптация. 
Отсъствието на адаптация озна-
чава силно ограничаване на личнос- 
тната регулация на поведението и 
почти цялостно подчиняване дейст-
вията на индивида на външни факто-
ри – нормативни изисквания и огра-
ничения, извършване на стереотипни 
поведения, спазване на технологичен 
процес и др. Индивидуалната регула-
ция на поведението в тези случаи е 
насочена към посрещането на външ-
ните ограничения и натоварвания, а 
не към установяването на състоя-
ние на оптимално функциониране.

При този теоретичен модел е 
проведено настоящето емпирично из-
следване, което включва изучаването 
и на други конструкти, но в случая ще 
бъдат представени само резултати-
те от различните аспекти на адап-
тацията. Изследвани са 300 младежи 
и девойки, студенти в три български 
висши училища: Университета по 
библиотекознание и информационни 
технологии (УниБИТ) в София (15%); 
Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) – 
46,9%, и Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“ 
(38,1%). По пол те са разпределени, 
както следва: мъже – 44,6%; жени – 
55,4%. Бакалаврите са 81%, а магис-
трите – 19%. Предстои изследване 
със същата методика на студенти-
те и слушателите във Военна ака-
демия „Георги Стойков Раковски“ в 
София и студентите и курсантите 
от Националния военен университет 
„Васил Левски“ във Велико Търново.

Основното предположение в из-
следването е, че условията на социал-
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ните среди определят до каква сте-
пен хората могат да се адаптират 
успешно, доколкото различните сре-
ди, като обособени цялости, създа- 
ват специфични условия за адаптаци-
ята на хората, включени в тях. Ана- 
лизът на социалните среди е пред-
мет на други публикации, но тук 
следва да се отбележи, че важен те-
хен елемент, който играе ролята 
на фактор, повлияващ поведението, 
респективно адаптацията на индиви-
дите, функциониращи в съответна-
та среда, са управленските решения 
и действията на академичните ръко-
водства. За да бъде проверено това 
предположение, бяха сравнени по-
стигнатите равнища на адаптация 
в тях. Този подход беше приложен в 
сходни среди. Данните от различни-
те аспекти на адаптация в трите 
студентски среди са представени в 
таблица 1.

със студентите от Шумен студен-
тите от УниБИТ и ВТУ също така 
намират и по-малко основания за са-
моуважение и приемане на себе си. 
Въпреки посочените различия всички 
резултати по измерваните аспекти 
на адаптацията остават в положи-
телната част на континуума.

Като цяло тези наблюдения раз-
криват, че постигнатите равнища 
на адаптация в студентските среди 
са удовлетворителни. Различията мо-
гат да се обяснят със съдържанието 
на учебния материал, организацията 
на обучението и перспективите за 
бъдещо професионално развитие. За 
по-прецизно изясняване на фактори-
те обаче са необходими по-задълбо-
чени изследвания.

При установените общи тенден-
ции в равнищата на адаптиране в 
студентските учебни среди могат 
да се потърсят и влияния на индиви-

Таблица 1

Сравнение на равнищата на адаптация в трите студентски среди

Аспекти на 
адаптацията

УниБИТ ВТУ ШУ 1 – 2 1 – 3 2 – 3

M SD M SD M SD T p T p T p
Приемане на 
себе си 2,68 ,60 2,79 ,45 2,95 ,61 1,97 ,162 4,85 ,005 5,36 ,021

Жизнени цели 2,55 ,49 2,70 ,67 2,96 ,66 2,08 ,151 8,06 ,000 4,57 ,034
Личен растеж 2,71 ,55 2,82 ,54 2,97 ,58 1,38 ,242 4,26 ,009 8,84 ,003
Автономия 3,03 ,73 2,98 ,73 3,23 ,70 ,140 ,711 3,99 ,108 7,71 ,006
Контрол над 
средата 2,87 ,52 2,89 ,57 2,99 ,60 ,090 ,770 1,06 ,241 1,53 ,218

Позитивни 
взаимоотно-
шения

2,88 ,49 3,03 ,55 3,10 ,60 2,74 ,100 2,45 ,028 ,86 ,355

Както се вижда от получени-
те резултати, адаптацията в 
УниБИТ е по-неуспешна в сравнение 
с Шуменския университет по отно-
шение на позитивните взаимоотно-
шения. УниБИТ и ВТУ освен това 
създават по-малки възможности за 
формиране на дългосрочни жизнени 
цели и личен растеж в сравнение с 
университета в Шумен. В сравнение 

дуалните различия. Те се открояват 
като отклонения в общата тенден-
ция за всяка група среди. При студен-
тите от Шуменския университет 
индивидуалните различия се проявя-
ват в по-високи равнища на адап-
тация спрямо общата тенденция за 
недостатъчна или умерена степен на 
оптимално функциониране. При сту-
дентите от УниБИТ и ВТУ индиви- 
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дуалните различия се проявяват в 
недостатъчна адаптация на фона на 
общата тенденция за успешно адап-
тиране. Това позволява да се регис-
трират индивидуални различия в две 
противоположни посоки – успешно 
преодоляване на неблагоприятните 
условия и неумение да се използват 
благоприятните условия на средата. 
За да се очертаят тези тенденции, 
във всяка група среди са изчислени 
процентните разпределения по всич-
ки аспекти на адаптацията, отнесе-
ни към три равнища – ниско, средно 
и високо (табл. 2).

сочват към извода, че аспектите на 
адаптацията, които са свързани с 
активно въздействие върху средата 
(установяване на автономия и кон-
трол над нея), се удават най-трудно 
и малко са лицата, които могат да 
ги реализират, докато в благоприят-
ни условия сравнително голям брой 
хора не могат да се възползват от 
тях. И в трите учебни среди значи-
телна част от изследваните лица са 
в състояние да установят умерени 
равнища на автономия и контрол. 
Що се отнася до останалите аспек- 
ти на адаптацията, и тук се наблю-

Таблица 2

Процентно разпределение на равнищата на адаптиране в студентски среди

Аспекти  
на адап- 
тацията

УниБИТ ВТУ Шуменски университет

Ниско Средно Високо Ниско Средно Високо Ниско Средно Високо

Приемане на 
себе си – 86,4 13,6 1,4 88,4 10,1 0,9 74,1 25,0

Жизнени цели – 93,2 6,8 5,8 75,4 18,8 0,9 73,2 25,9

Личен растеж 2,3 90,9 6,8 1,4 85,5 13,0 0,9 77,7 21,4

Автономия 2,3 77,3 20,5 8,0 58,0 34,1 – 58,9 41,1

Контрол  
над средата – 84,1 15,9 2,9 74,6 22,5 1,8 77,7 20,5

Позитивни 
взаимоотно-
шения

2,3 88,6 9,1 – 72,5 27,5 0,9 68,8 30,4

Данните очертават някои инте-
ресни тенденции. При неблагоприят-
на социална среда има лица, които 
успяват да постигнат приемане на 
себе си, личен растеж, жизнени цели 
и положителни взаимоотношения, а 
най-нисък е процентът на лицата, 
които са автономни и контролират 
средата. В благоприятни условия най-
малко са неуспелите по същите па-
раметри, по които се постига успех 
в трудна среда. Тук процентът на 
неуспелите да установят автономия 
и контрол над средата е най-висок.

Като цяло тези наблюдения на-

дават значителни вариации, които са 
показателни за влияние на индивиду-
алните особености. Те се проявяват 
ясно в благоприятни обективни ус-
ловия и постигнати средни равнища 
на адаптиране. В този случай може 
да се предположи наличието на пре-
пятстващи фактори у личността, 
които не позволяват да се достигне 
високо равнище на оптимално функ-
циониране. Независимо от това уни-
верситетските ръководства следва 
да полагат необходимите грижи за 
създаването на подходящи условия, 
улесняващи адаптирането на обучае-
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мите към средата във висшето учи-
лище, което неминуемо би се отрази-
ло положително върху успеваемост-
та и би превърнало университетите 
в притегателно място за младите 
хора. Ръководствата на висшите 
училища, специализирани в подготов-
ката на армейски кадри, като имат 
предвид някои от изводите от това 

изследване и отчитайки специфика-
та, следва да планират и проведат 
такива организационни мероприятия, 
които да превърнат армейските вис- 
ши училища в местата, където оп-
тималното функциониране във воен-
но-учебна среда няма да бъде просто 
пожелание, а ежедневно наблюдаван и 
потвърждаван в практиката факт.
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Запазването на тенденцията за 
намаляване на бюджета за от-
брана през последните години 

логично довежда до необходимостта 
от търсене на допълнителни финан-
сови източници за придобиване и раз-
витие на способности. Освен тради-
ционните източници за финансиране 
съществуват и други, надграждащи, 
които могат да бъдат използвани от 
ръководството на Министерството 
на отбраната. Такива например са ев-
ропейските структурни фондове, опе-
ративните програми „Администра- 
тивен капацитет“, „Развитие на чо-
вешките ресурси“, „Околна среда“ и 
други, предоставящи различни възмож-
ности за повишаване качеството на 
административното обслужване, раз-
витието на електронното управле-
ние, повишаването на квалификацията 
на служители от администрацията 
на Министерството на отбраната, 
опазването на околната среда, раз-
виването на ефективна координация 
и партньорство при разработване и 
провеждане на политики и т.н.

Логично възниква въпросът, по 
какъв начин да бъде измервана ефек-

ПРИЛАГАНЕ НА БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА 
ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ 
С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Иво Радулов

Ivo Radulov. APPLICATION OF BALANCED SCORECARD  
AT MANAGING EU-FUNDED PROJECTS

Abstract: In this article the author describes how to measure Management Effectiveness 
of projects financed by the EU Structural Funds, using an approach based on the concept 
of R. Kaplan and D. Norton. 

Object of the article is project for Development of information system for providing 
public access to spatial data and services of the Ministry of Defence, financed by the 
Operational Programme Administrative Capacity and co-financed by the EU through the 
European Social Fund (ESF).

Key words: Balanced Scorecard, Performance management, Project Management.

тивността на управлението на про-
ектите с европейско финансиране. Тя 
е комплексна величина и зависи от 
редица фактори, свързани с управле-
нието на интегрираността, обхвата, 
времето за реализирането на проек-
та, проектните разходи, качеството 
на проекта, човешките ресурси, кому-
никациите, доставките, проектния 
риск и др.

Описаните фактори влияят по 
различен начин и в различна степен 
върху ефективността на управление-
то на проектите, което налага адек-
ватен избор на метод за описание 
на връзките между усилия, инвести-
ции, процеси, въздействия и резулта-
ти от дейността. Възможен подход 
за измерване на ефективността на 
управлението на проектите с евро-
пейско финансиране е използването на 
т.нар. Балансирана система от пока-
затели за ефективност (The Balanced 
Scorecard – BSc).1 BSc е основана на 
иновативната за 90-те години кон-
цепция на Робърт Каплан и Дейвид 
Нортън за определяне на организа-
ционната ефективност.

В чисто теоретичен план BSc е съв-
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купност от два компонента: страте-
гическа карта и система от показате-
ли за ефективност. Стратегическата 
карта на дейностите по управление-
то на проектите представя визуално 
причинно-следствените връзки между 
целите и направленията, в рамките на 
които се описват наблюдаваните дей-
ности. Тя дава логиката на работата, 
като дефинира условията и съдържа-
нието на средата, жизнено важните и 
създаващи стойност вътрешни проце-
си, необходимите ресурси и очаквани-
те резултати, гарантиращи постига-
нето на поставените цели.2 От друга 
страна, чрез системата от показате-
ли за ефективност се извършва мони-
торинг и се измерват резултатите 
от напредъка.

Стратегическа карта 
на дейностите

За повишаването на ефектив-
ността при управлението/изпълне-
нието на проектите, финансирани 
от структурните фондове на Евро-
пейския съюз (ЕС), Министерство-
то на финансите, в качеството си 
на управляващ орган на Оперативна 
програма „Административен капаци-
тет“ (ОПАК), предлага на бенефици-
ентите именно подхода BSc.

Следвайки указанията на управля-
ващия орган, процесът на разрабо-
тване на BSc в Министерството на 
отбраната, свързан с реализирането 
на стратегията за успешно завършен 
проект, обхваща показатели в след-
ните пет направления: „Въздействие 
върху организацията“, „Отношение 
със заинтересованите страни“, „Про-
цеси по управлението на проекта“, 
„Капацитет за управлението на про-
екти“ и „Финансови ресурси и резул-
тати“.3 Внимание е обърнато и на 
онези причинно-следствени връзки, на 
които се основава цялостната стра-
тегия. Картата за определяне на 
ефективността при управлението на 
проект е показана на фигура 1.

За да се постигне общата цел на 
стратегията, Министерството на 
отбраната съсредоточава своето 
внимание върху развитието на спо-

собности за постигането на специ-
фичните цели по отделните теми на 
петте направления.

Направление  
„Въздействие върху организацията“

„Въздействие върху организация- 
та“ е първото направление от стра-
тегическата карта. Основната при-
чина за избора му е постигане на 
оптимални решения, свързани с при-
носа към изпълнението на мисията 
на организацията, повишаването на 
удовлетворението на целевите гру-
пи, към които е насочен проектът, 
и поддържането на добър имидж на 
Министерството на отбраната.

Стратегическите цели на направ-
лението са: 1) постигане на оптимал- 
ни решения за изпълнението на по-
стъпилите заявки; 2) намаляване на 
времето за обслужване на целевите 
групи; 3) постоянно поддържане на 
висока работоспособност на систе-
мите в Министерството на отбра-
ната; 4) придобиване на нови способ-
ности; 5) поддържане на добър имидж 
на организацията чрез провеждане 
на дейности за информация и пуб-
личност. За това направление в BSc 
са включени три изпреварващи пока-
зателя и три отсрочени показателя 
(табл. 1).

Направление „Отношение  
със заинтересованите страни“

След определянето на страте-
гическите цели и индикатори за на-
правлението „Въздействие върху ор-
ганизацията“ BSc се фокусира върху 
онези дейности, които трябва да бъ-
дат инициирани или подобрени, за да 
може организацията да има успех в 
отношенията със заинтересованите 
страни. В това направление са опре-
делените пет, взаимно допълващи се 
теми О1-О5 от (фиг. 1). Всеки про-
цес от тези теми трябва да бъде 
адаптиран така, че да отразява по-
требностите на Министерството 
на отбраната в контекста на цели-
те на формираната стратегия. На-
пример процесът по удовлетворява-
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не на целевите групи е традиционно 
зависим от качеството на обслуж-
ване и броя на услугите, които се 
предлагат. Една добре проектирана 
и изградена информационна система 
с осигурена комуникационна среда за 
обмен и хардуер е предпоставка за 
повишаването на удовлетвореност-
та на клиентите/потребителите 
и оттам за повишаването на ефек-
тивността на управлението като 
цяло. Такъв пример може да бъде ин-
формационна система, разработена 
по проект № 12-32-2/18.01.2013 г. на 
Министерство на отбраната и Ми-
нистерството на финансите с пред-
мет „Изграждане на информационна 
система за предоставяне на публичен 
достъп до пространствените данни 
и услуги на Министерството на от-

браната“. Проектът е финансиран 
по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез 
европейските структурни фондове. 
Подходът на ръководството в това 
направление е създаване на резултат-
ни системи с достатъчно на брой 
предлагани услуги.

Системата от показатели за 
ефективност за този процес включва 
един показател с изпреварващо и един 
показател с отсрочено действие. По-
казателят с изпреварващо действие – 
„Разработване на информационна сис-
тема за предоставяне на простран-
ствени данни и услуги“, предоставя 
условията за функциониране на сис-
темата. Той формира механизмите 
за ефективност и показва доколко 
новият процес ще работи успешно.4 
Вторият показател – брой услуги, е 

Фиг. 1. Стратегическа карта
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на ръководния състав

03-Удовлетворение на 
партньорите

04-Навременно и 
качествено изпълнение 

на проекта

P6-Ефективно 
взаимодей-ствие със 
заинтересо-ваните 

страни

P10-Управение на риска

P7-Определяне на 
обхвата

K1-Развитие на 
проектния екип

K2-Поддържане на 
експертиза

K3-Поддъране на 
организационните и
процесните активи

F1-Привличане на външно 
финансиране

F2-Ефективност при 
разходването на бюджета на 

проекта

P1-Ефективни 
комуникации

P2-Управление на 
качеството

P8-Оптимално плани-
ране на дейностите

P4-Бюджетиране на 
проекта

P9-Управление на 
промените

P5-Осигуряване на 
доставките

P3-Ефективност на 
проектния екип

O2-Удовлетворение
 на целевите групи

05-Удовлеторение на 
проектния екип

B2-Добър имидж на 
организацията

ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
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за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на 
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отсрочен индикатор и отразява въз-
можностите на системата. Той е 
пряко свързан с резултата за съот-
ветната част от стратегията.

Задачите по реализирането на 
специфичните цели в това направле-
ние водят до формирането на фина-
лен набор от дейности, ориентирани 
към подобряването на ефективност-
та, с цел реализация на стратеги-
ята в частта ù за подобряване на 
отношенията със заинтересованите 
страни. Следващите направления на 
BSc обхващат способностите на 
Министерство на отбраната да усъ-
вършенства и привежда в изпълнение 
целия комплекс от дейности за подо-
бряване на процесите по управление-
то на проекта, капацитета за упра-
вление на проекти, разходването на 
финансовите ресурси и получаването 
на високи резултати.

Аналогично на описаните направле-
ния и тук ръководният състав си по-
ставя специфични цели за развитието 
на способности за ефективно осигуря-
ване на програмата. Стратегически-
те показатели по направления са да-
дени в таблица 1. Редуцирани са с цел 
единствено илюстриране на подхода 
BSc при управлението на проекти. 
Отношението на броя на изпревар-
ващите и отсрочените индикатори 
е израз на това, дали ръководният 
състав съсредоточава своите усилия 
към условията за постигане на нови-
те изисквания, или към резултатите 
от дейността при реализирането на 
стратегията за успешен проект.

Измерване на напредъка  
на изпълнението на стратегията

Измерването на напредъка на 
стратегията се извършва чрез опре-
делянето на три параметъра: текуща 
стойност на показателите (с какво 
разполагаме към настоящия момент); 
целеви стойности на показателите 
(към какво се стремим); дефицит 
(разликата между потребните и на-
личните способности). Подборът на 
показателите за ефективност тряб- 
ва да е съобразен с определени изи-
сквания. Те трябва да са конкретни, 

измерими, постижими, релевантни, 
времево ориентирани, коректни и пе-
риодично преглеждани.5

Попълването на стойностите на 
индикаторите е трудоемък и сложен 
процес. Те са базата за извършването 
на различни видове анализи по опре-
деляне на стратегическите активи 
и пасиви. Избраните от системата 
показатели за ефективност създават 
условия за внедряването на качестве-
но нови процеси в организацията. Ако 
разгледаме като пример показателя 
„Правила за съгласуване на докумен-
тацията по възлагането на общест-
вени поръчки“ от направление К3: 
„Поддържане на организационните и 
процесни активи“, то за реализация-
та на стратегията, която се стре-
ми към промяна, неизбежно се налага 
формиране на нова или адаптиране на 
старата нормативна база, целяща оп-
тимизиране на процеса за управление. 
Когато съществуват, съответните 
регулации са актив, когато отсъст-
ват – пасив. Развитието на подобни 
активи обикновено е дълъг процес и е 
определящ за успеха на стратегията. 

Анализът на стойностите на 
тези показатели и на дейностите за 
постигането на целевите им стойно-
сти може да принуди министерство-
то да промени основната структура 
на процесите за подготовка на липс-
ващите регулации и да доведе до ини-
циирането на редица дейности за ели-
минирането на наличните дефицити. 

Всяка организация е уникална и 
може да използва различни методи 
за оценка на ефективността си при 
управлението на проекти. Разбира се, 
магически решения не съществуват. 
Един модел за управление на проек-
ти в определени случаи е подходящ, 
в други не. Ключът към успеха е 
адаптиране на стила и подходите в 
управлението към възприетата стра-
тегия от организацията, за да бъдат 
постигнати поставените цели.

В действителност в ежедневна-
та си дейност мениджърите рядко 
си задават въпроса, дали различните 
подходи при управлението на проек-
ти създават конкурентни предим-
ства и в каква степен допринасят 
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за реализирането на стратегията на 
организацията. В условия на дефицит 
от време, когато усилията са съсре-
доточени върху извършването на ре-
дица дейности за бързото и качест-
вено изпълнение на проектите, рядко 
се намира възможност за провеждане 
на анализи, доказващи предимства-
та и недостатъците на различните 
подходи. Предвид това използването 
на утвърдени в практиката решения 

като Балансираната система от по-
казатели за ефективност, би улесни-
ло мениджърите в ежедневната им 
работа по управлението на проекти 
и би утвърдило принципите на Кап-
лан и Нортън като адекватен стра-
тегически инструмент за осъщест-
вяване на взаимодействието между 
управлението и бизнес стратегията 
в организация от ранга на Министер-
ството на отбраната.

1 Kaplan, Robart, Deyvid Nortan. Balansi-
rana sistema оt pokazateli za efektivnost. Kak 
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Необходимостта от непрекъс-
нато подобряване и усъвър-
шенстване на продукти и ус-

луги в среда с висока динамичност 
поставя сложни задачи пред индус-
триалните производствени пред-
приятия. Стремежът им към ста-
билност и устойчиви конкурентни 
предимства е възможен чрез инова-
ции, чрез нови подходи в осъщест-
вяването на производствената и 
управленска дейност, чрез разширя-
ване на вътрешното предприемачес- 
тво и взаимодействието между въ-
трешните предприемачи и фирмения 
мениджмънт. За осъществяване на 
иновационна дейност са необходими 
условия както в самата фирма, така 
и в средата, в която тя работи. Не-
обходими са подходи, способи, модели 
за осъществяване и стимулиране на 
иновационната дейност в индустри-
алното производство.

Целта на тази статия е разрабо-
тване на модел на вътрешно пред- 
приемачество за стимулиране на 

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ 
НА ВЪТРЕШНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА 
ДЕЙНОСТ В ИНДУСТРИАЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО
Мария Пеева, професор Владимир Витлиемов

Maria Peeva, Vladimir Vitliemov. DEVELOPMENT OF A MODEL  
OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP FOR INCREASING  

THE INNOVATION PROCESS IN THE INDUSTRY

Abstract: The aim of the paper is to be developed a model for internal entrepreneur-
ship for increasing the innovation process in the discrete production industry.  This model 
is developed in the basis of preliminary defined hypotheses which render an account of the 
influence of the factors for implementation of innovations, personal ability and skills of 
the entrepreneur and the knowledge for innovation available in the company. In addition, 
the influence of factors of entrepreneurship environment on the innovations is defined.

Key words: entrepreneurship, entrepreneur, innovation, production, management, in-
ternal factors, personal skills, knowledge, environment, strategy, model.

иновационната дейност в индустри-
алното производство. Прилагането 
на този модел ще позволи непрекъс-
нато подобряване на постиженията 
на организацията. Ще се подобряват 
ефикасността на работата и финан-
совите резултати, което ще доведе 
до удовлетвореност и доверие в за-
интересованите страни. Получени-
те резултатите винаги трябва да 
бъдат измерими и проследими във 
времето.

За постигане на тази цел са по-
ставени следните задачи: дефинира-
не на регулативните променливи в 
модела; определяне на факторите, 
които биха влияли върху тези про-
менливи; описание на методиката за 
тестване и апробиране на предложе-
ния модел.

За разработването на теорети-
чен модел на вътрешно предприема-
чество за стимулиране на инова-
ционната дейност в индустриалното 
производство е прието, че тя се из-
разява преди всичко във въвеждане на 
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производствени и управленски инова-
ции (фиг. 1). Върху въвеждането на 
тези иновации влияние биха имали 
три групи независими променливи: 
фактори за осъществяване на инова-
ции; фактори, свързани с личностни-
те качества на предприемача; фак-
тори, свързани с наличното знание 
за иновационна дейност в предприя-
тието.

ползваното знание за иновативна дей-
ност като елемент на вътрешното 
предприемачество пряко влияят върху 
създаването на производствени и упра-
вленски иновации.

1.1. Степента на въвеждане на про-
изводствени и управленски иновации е 
в правопропорционална зависимост от 
вътрешните за организацията факто-
ри за осъществяване на иновации.

 
Фиг. 1. Модел на вътрешно предприемачество за стимулиране  
на иновационната дейност в индустриалното производство.  

ЗП – зависима променлива; НП – независима променлива

Представяне на концепция  
за модел на вътрешно  

предприемачество за стимулиране 
 на иновационната дейност  

в индустриалното производство

Основанията за разглеждане на 
вътрешното предприемачество ка- 
то база за иновационната дейност 
на предприятията са дефинирани в 
следните хипотези:

1. Факторите за осъществяване на 
иновации в организацията, личностни-
те качества на предприемача и из-

1.2. Степента на въвеждане на 
производствени и управленски инова-
ции е в правопропорционална зависи-
мост от личностните качества на 
предприемача.

1.3. Степента на въвеждане на 
производствени и управленски ино-
вации е в правопропорционална зави-
симост от знанието за иновационна 
дейност в организацията.

2. Върху осъществяването на про-
изводствени и управленски иновации 
допълнително влияят факторите на 
предприемаческата среда.
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За целите на изследването фак-
торите за осъществяване на инова-
ции в организацията са дефинирани 
като: наличие на творчески лично-
сти; наличие на предприемачи, склон-
ни да поемат риск за осъществяване 
на иновационна дейност; наличие на 
екип от експерти за вземане на тех-
нически решения; наличие на индус-
триално производствена система за 
реализация на производството. 

Личностните качества на пред-
приемача са дефинирани като: самос- 
тоятелност; амбициозност; настой-
чивост; трудолюбие; твърд харак-
тер; инициативност; уравновесеност; 
склонност към поемане на риск; рацио-
налност; недоверчивост; авторитар-
ност; агресивност. 

Използваното знание за иновативна 
дейност в организацията се оценява със 
следните обобщени показатели: знание, 
базирано на научни резултати (мето-
дично обучение в образователната сис-
тема, повишаване на квалификацията 
и провеждане на научни изследвания); 
знание, базирано на опита (използване 
на резултати от предишни решения, 
технологичен трансфер, използване 
на принципи, прилагани в други обла-
сти, наличие на рутина при изпълнение 
на проектантска и производствена 
дейност и опит на потребители на 
продуктите на организацията); ма-
териализирано знание (в областта на 
механиката, електрониката, мехатро-
никата и химията).

Допускането е, че описаните фак-
тори биха имали влияние върху две-
те регулативни променливи в модела 
– производствени и управленски ино-
вации, които включват съответните 
показатели: технологични иновации в 
инженерната дейност, производстве-
ни технологии, производствени систе-
ми и продуктови иновации; управлен-
ски технологии, административни 
процеси, организационни структури и 
организация на продажбите.

Методика на тестване  
и апробиране на модела

За потвърждаване или отхвърляне 
на хипотеза 1 и свързаните с нея хи-

потези (1.1, 1.2 и 1.3), и на хипотеза 
2 е проведено емпирично проучване 
през периода август 2013 г. – фев-
руари 2014 г. на 58 организации от 
общо 78 малки и средни предприятия 
(МСП), чиято дейност е свързана с 
преработващата промишленост с 
дискретно производство в град Русе 
(според статистическите данни). 
Тези предприятия са дефинирани в 
следните категории:1 С 11.02 – произ-
водство на вина от грозде; С 14.12 – 
производство на работно облекло; 
С 14.13 – производство на горно об-
лекло, без работно; С 14.31 – 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. Изследваните 
предприятия представляват 55.13% 
от генералната съвкупност.

Ограничителните условия на про-
учването са дефинирани като: пред-
приятията, обект на анализ, са ре-
гистрирани по Търговски закон в 
Република България; организациите 
развиват дейността си в град Русе; 
дейността им е свързана с прера-
ботваща промишленост с дискретни 
производствени процеси; заложената 
статистическа грешка е 5%.

Тестването на модела следва да 
се извърши посредством методи-
те на корелационния и регресионния 
статистически анализ поради факта, 
че изследването не се провежда в 
контролирана среда. При обработка-
та на данните се използва програмен 
продукт SPSS Statistics 19.0 (Statistical 
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Package for the Social Sciences – со-
фтуерен пакет за статистическа 
обработка на данни от изследвания 
в социалните науки) с цел установя-
ване на следните коефициенти:2 кое-
фициент на Пирсън, описващ величи-
ната и посоката на взаимовръзката 
между две променливи; Tolerance – до 
каква степен промяната на съот-
ветната независима променлива в 
модела се обяснява с останалите 
променливи в него; Std. Residual, ин-
дефициращ отклонение от средните 
стойности на зависимите променли-
ви; Adjusted R Square – каква част от 
промяната на зависимата променли-
ва се обяснява със създадения модел; 
Std. Beta, оценяващ всяка независима 
променлива в модела с цел приноса ù 
за прогнозиране на величината на съ-
ответната регулативна променлива; 
Sig. – дава оценка на статистическа-
та значимост на модела.

Модeлът на вътрешно предпри-
емачество за стимулиране на инова-
ционната дейност в индустриалното 
производство следва да се апробира 
в реална среда на база взетите екс-
пертни оценки. Анализът на екс-
пертните оценки се извършва по ме-
тода на определяне на коефициента 
на конкордация, изразяващ степента 
на съгласуваност на мнението на 
експертите.

Дефиниране на външните 
 фактори, влияещи върху модела

За разработването на модел на 
вътрешно предприемачество за сти-
мулиране на иновационната дейност 
в индустриалното производство е 
използван методът на „черната ку-
тия“, при който промяната на вели-
чината на входните фактори влияе 
върху изходния резултат. Но върху 
изхода на модела влияят и фактори-
те на средата. Затова са разгледани 
и факторите на предприемаческата 
среда, които условно са разделени на 
положителни и отрицателни. Като 
положителни фактори на предприема-
ческата среда са дефинирани: наличие 
на политическа стабилност; наличие 
на финансова стабилност; членство 

на страната в Европейския съюз; 
членство в НАТО; стратегическо ге-
ографско местоположение на държа-
вата; сравнително нисък плосък данък 
върху доходите на физическите лица; 
сравнително нисък корпоративен да-
нък; наличие на стабилна банкова сис-
тема; приемливи лихви върху кредити-
те; наличие на държавни стимули за 
насърчаване на инвестициите; срав-
нително евтина работна ръка; срав-
нително добро ниво на образовател-
ната система; участие в европейски 
програми за стимулиране на предпри-
емачеството. Отрицателните фак- 
тори на предприемаческата среда са 
дефинирани като: наличие на коруп-
ция в съдебната система; наличие на 
корупция в държавната администра-
ция; неотзивчивост на държавната 
администрация; наличие на сложна 
административна стреда; липса на 
финансиране на рискова иновационна 
дейност; липса на стимули за инова-
ционна дейност в малките и средните 
предприятия; липса на унаследен опит 
в  предприемаческата дейност; липса 
на предприемаческа култура; липса на 
приоритети за развитие на национал-
ната икономика; липса на национална 
стратегия за иновации.

Допускането е, че дефинираните 
положителни и отрицателни факто-
ри на предприемаческата среда оказ-
ват влияние върху осъществяването 
на производствени и управленски ино- 
вации в организацията.

Оценка на резултатите 
след „черната кутия“ 

Оценката на резултатите може 
да се направи по различни показатели 
или чрез експертни оценки. Тя може 
да отразява ефективността и ефи-
касността на управлението, постиг-
натите финансови резултати, изграж-
дането на благоприятен имидж пред 
обществото или клиентите и др. Об-
щото за резултатите е, че те трябва 
да са измерими и сравними с предходни 
периоди от време и да дават ясен и 
еднозначен отговор за значението и 
ползите от иновационната дейност в 
индустриалното производство. 
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Експертната оценка на резулта-
тите от проучваните предприятия 
в град Русе чрез предлагания модел на 
вътрешно предприемачество за сти-
мулиране на иновационната дейност 
показва предимствата и недостатъ-
ците на индустриалното производ-
ство и очертава правилните управлен-
чески решения.

Зависимите променливи в модела на 
вътрешно предприемачество за сти-
мулиране на иновационната дейност в 
индустриалното производство са де-
финирани като степен на въвеждане 
на производствени иновации и степен 
на въвеждане на управленски иновации.

Влияние върху регулативните про-
менливи в модела биха имали три 
групи фактори: фактори за осъщест-
вяване на иновации в организацията; 

личностни качества на предприемача; 
използвано знание за иновативна дей-
ност в предприятието. Тези фактори 
характеризират параметрите на въ-
трешното предприемачество в орга-
низацията.

Върху иновационната дейност на 
предприятието влияят и факторите 
на предприемаческата среда, които 
условно са разделени на положителни 
и отрицателни.

Методиката на тестване на раз-
работения модел на вътрешно пре-
дприемачество за стимулиране на 
иновационната дейност в индустри-
алното производство включва емпи-
рично проучване, анализ на резулта-
тите по методите на корелация и 
регресия и апробиране на модела чрез 
проучване на експертно мнение.

1 Klasifikator na ikonomicheskite deynosti 
(KID), 2008.

2 Pallant, Julie. SPSS Survival Manual, 
Allen Unwin, 2002.
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От година и половина в България 
е въведен електронният мони-
торинг като средство за кон-

трол на изпълнението на пробационна-
та мярка „ограничение в свободното 
придвижване“ и гласовата верифика-
ция като заместител на „задължител-
ната регистрация по настоящ адрес“. 
Като всяко ново нещо електронният 
мониторинг представлява голям инте-
рес за обществото и предизвиква про-
тиворечиви реакции по отношение на 
това доколко е полезно и ефективно. 
В настоящата статия ще се разгледа 
какво точно представлява електрон-
ният мониторинг, известен още с 
добилото популярност название „елек-
тронни гривни“, както и как се въз-
приема от „потребителите“ си. Про-
ектът за въвеждане на електронния 
мониторинг в България е финансиран 
от Норвежкия финансов механизъм и 
започва на 7 февруари 2014 г. Догово-
рът за изпълнение на услугите по елек-
тронен мониторинг, сключен с „Г4С 
Секюрити Сълушънс“ ЕООД, изтече 
на 7 септември 2015 г., като за този 
период в проекта са включени общо 
183 осъдени лица. 

Електронното наблюдение (ЕН) е 
набор от технологии и свързани услу-
ги, които се използват за управление 
местоположението на намиращи се в 

КАКВО Е ЕЛЕКТРОНЕН МОНИТОРИНГ 
И КАК БЕ ВЪЗПРИЕТ  

ОТ ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Николета Спасова

Nikoleta Spasova. WHAT IS ELECTRONIC MONITORING  
AND HOW DO BULGARIAN CRIMINALS REACT TO IT

Abstract: The present article analyses electronic monitoring, aka e-bracelet, and the 
reaction to its introduction by its ‘users’. The project for introducing this monitoring 
in Bulgaria is financially supported by Norwegian financial mechanism and started on 
07.02.2014. It includes 183 criminals.

Key words: electronic monitoring, criminals, radio frequency (rf) electronic monitor-
ing, probation system.

общността лица чрез наблюдение на 
спазването на ограничителен час или 
проследяване на движението им. В 
проекта на Министерство на право-
съдието за въвеждане на електронно-
то наблюдение в България е използва-
на традиционна радиочестотна (РЧ) 
технология, състояща се от предава-
телно устройство (гривна) и приема-
телно устройство (централа), които 
контролират присъствието или от-
съствието на дадено лице на опреде-
лено място и в определено време.

Тази технология намира ефективно 
приложение в пробационната систе-
ма. Пробацията е вид наказание, нала-
гано от съда за извършено престъпле-
ние. То е единно наказание, състоящо 
се от отделни пробационни мерки. 
Сравнително тежко, изразяващо се в 
съвкупност от мерки за контрол и 
въздействие върху осъденото лице без 
лишаване от свобода. Наказанието се 
изпълнява в общността (осъденият 
не се изолира, а продължава да живее 
и работи в мястото преди привежда-
не в изпълнение на наказанието). По 
време на изпълнение на наказанието 
осъденият търпи определени ограни-
чения и има определени задължения в 
зависимост от наложените му про-
бационни мерки. В системата от 
наказания съгласно Наказателния ко-
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декс по своята тежест пробацията 
се нарежда след доживотния затвор и 
лишаването от свобода.

Предвидените от Наказателния 
кодекс на Република България проба-
ционни мерки са шест:

• задължителна регистрация по нас- 
тоящ адрес (с продължителност от 
шест месеца до три години);

• задължителни срещи с пробацио-
нен служител (с продължителност 
от шест месеца до три години);

• ограничаване в свободното прид-
вижване;

• включване в курсове за профе-
сионална квалификация и/или програ-
ми за обществено въздействие;

• поправителен труд (удръжки 
от заплатата на лица, работещи по 
трудов договор, в размер между 10 
и 25 на сто от брутното трудово 
възнаграждение за срок от 3 месеца 
до 2 години);

• безвъзмезден труд в полза на об-
ществото (между 100 и 320 часа за 
срок от 1 до 3 години).

Продължителността и видът на 
пробационните мерки се определят 
от съда.

Електронното наблюдение, из-
вършвано чрез радиочестотна тех-
нология, контролира изпълнението на 
пробационната мярка „ограничение в 
свободното придвижване“ – чл. 42а, ал. 
2, т. 3 от Наказателния кодекс. Тя се 
изразява в налагане на една или някол-
ко от следните забрани: посещаване 
на точно определени в присъдата мес-
та, райони и заведения; напускане на 
населеното място за повече от 24 ча- 
са без разрешение от пробационния 
служител или прокурора; напускане на 
жилището, което осъденият обитава, 
за определен период от денонощието.1

В проекта, разглеждан в насто-
ящата статия, беше прилагана тре-
тата пробационна мярка, която се 
изразява в ненапускане на дома, в 
който осъденото лице живее, за оп-
ределен интервал от време през но-
щта – основно от 22,00 ч. до 06,00 ч.

Системите за GPS наблюдение са 
едни от най-комплексните техноло-
гии за електронно наблюдение. Те се 
прилагат предимно спрямо високо-

рискови правонарушители, тъй като 
предоставят възможност за посто-
янен контрол върху тяхното место-
положение. По проекта само едно 
GPS устройство беше използвано с 
цел тестване в български условия. 

Гласовата верификация се използва 
за потвърждение, че правонарушите-
лят е на мястото, където би трябва-
ло да бъде на определената дата и вре-
ме или диапазон от дати и време. За 
целите на проекта е разработена спе-
циална платформа – „Vocalpassword“, 
в която осъденото лице еднократно 
записва гласовия си отпечатък и на 
всяко следващо обаждане през теле-
фон, инсталиран в дома му, система-
та съпоставя гласа с основния запис. 
Гласовата верификация замества про-
бационната мярка „задължителна ре-
гистрация по настоящ адрес“ – чл. 42а, 
ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс. 
Пробационната мярка „задължител-
на регистрация по настоящ адрес“2 
е явяване и подписване на осъдения 
пред пробационния служител или оп-
ределено от него длъжностно лице, 
в съответствие с определената от 
съда периодичност, но не по-малко 
от два пъти седмично.

Концепцията за електронно про-
следяване на правонарушители в общ-
ността датира от средата на ХХ век 
и за първи път е намерила реализа-
ция през 90-те години на миналия век 
в Швеция. По своята същност елек-
тронното наблюдение представлява 
съвременен и ефективен подход при 
управление и третиране на лица в 
ограничителен режим, под надзор на 
пробационна институция или полицей-
ска служба. Електронното проследя-
ване изисква активното участие на 
обекта, изразяващо се в ненапускане 
на дадени зони през определен период 
от време, или ненавлизане в определе-
ни такива.

Поради съдържащите се в неговия 
диапазон ограничения в личната сво-
бода на осъдените, първоначално елек-
тронното наблюдение е било подло-
жено на сериозна критика в различни 
европейски държави. Постепенно праг-
матизмът и реалистичната оценка 
дават предимство на електронното 
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наблюдение за сметка на съществу-
ващите преди това резерви. Сега то 
е активен инструмент за контрол на 
поведението на осъдените в общност-
та в редица държави като САЩ, Вели-
кобритания, Швеция, Холандия, Испа-
ния, Австралия. По-голям е броят на 
страните, регламентирали електрон-
ното наблюдение като самостоятел-
на пробационна мярка, която се налага 
от съда. Това е възможно в правните 
системи, където пробацията е извън-
санкционна алтернатива на наказание-
то „лишаване от свобода“. Основните 
ползи от този тип електронен мони-
торинг са:

• спомагане за рехабилитирането 
на правонарушители, тъй като про-
следяващото устройство дава въз-
можност нормалният живот на осъ-
деното лице и неговото семейство 
да продължи;

• служи като спирачка за извърш-
ване на последващи правонарушения;

• предоставя допълнителна инфор- 
мация на органите по надзора за не-
забавна намеса при евентуално нару-
шение;

• обезпечава ефективно проследява- 
не без ограничаване свободата на 
движение;

• гарантира стриктно спазване 
на наложените санкции.

Към настоящия момент в свето- 
вен мащаб се използват основно след-
ните видове технологии за електрон-
но наблюдение: РЧ (радиочестотна) 
система за наблюдение в дома, сис-
тема за GPS наблюдение, гласово 
разпознаване, дистанционно отчита-
не на алкохол и наркотици.

Както вече стана ясно, в Бъл-
гария се прилага радиочестотната 
система на наблюдение на дома (или 
друго, определено от съда място). 
Гривната се поставя на глезена на 
осъденото лице, а приемателното 
устройство се намира в дома или 
на друго място, където се изпълня-
ва ограничителният час. Гривната 
действа като предавател и изпраща 
сигнали на приемателното устрой-
ство, което на свой ред изпраща сиг-
нали на контролния център. Всички 
движения вътре или извън дома, как-

то и други действия като сваляне на 
гривната, вмешателство в оборудва-
нето, загуба на електрическо захран-
ване, преместване и др. се излъчват 
към контролния център.

Гласовото разпознаване може да 
се използва за потвърждение, че пра-
вонарушителят е на мястото, къде-
то би трябвало да бъде на определе-
ната дата и време или диапазон от 
дати и време. То не изисква хардуер и 
това го прави по-евтин вариант от 
други форми на електронно наблюде-
ние, като е особено полезно при нис-
корискови случаи в големи количества.

Развиващата се технология за от-
читане на алкохол дава възможност 
за откриване присъствието на алко-
хол през кожата на даден човек чрез 
потта или чрез промени в цвета на 
вътрешните кожни слоеве. Специа-
лен сензор в основата на обикновен 
радиочестотен предавател може да 
изпрати сигнал за нарушение в центъ-
ра за наблюдение, че човекът, който 
носи предавателя, може да е употре-
бил алкохол или да е взел наркотици. 
Това се потвърждава и от отделно 
изследване на урина или кръв.

Системите за GPS наблюдение са 
едни от най-комплексните техонол-
гии за ЕН. Те наподобяват тези за ра-
диочестотно наблюдение, използвайки 
гривна, която се монтира около глезе-
на на правонарушителя, но основната 
разлика е в използването на Глобална-
та система за позициониране (Global 
Positioning System – GPS) за определяне 
местоположението на даденото лице. 
Друга съществена характеристика е 
използването на предефинирани зони 
върху географска база данни, които 
да ограничават/разрешават присъст-
вието на правонарушителя в дадена 
локация или населено място.

Концепции за електронно  
наблюдение с използване  

на радиочестотно наблюдение

Домашен арест или ограничение  
в свободното придвижване

Стандартното електронно на-
блюдение за присъствие на задържа-
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ния на посочен адрес обикновено е 
домашният арест. Ако наложената 
мярка е ограничение в свободното 
придвижване, системата за ЕН кон-
тролира присъствието (или отсъст-
вието) на лицето само в определен 
предварително зададен времеви ин-
тервал.

Обществено настаняване

Едно приемателно устройство 
може да наблюдава голям брой обек-
ти, всеки със собствени специфични 
условия на задържане. Тази гъвкавост 
позволява ефективната употреба на 
електронно наблюдение в затвори 
от открит тип и други сгради за об-
ществено настаняване.

Интензивен надзор

Програмата за електронно наблю-
дение може да включва задължително 
присъствие на няколко локации освен 
домашния адрес. Това биха могли да 
са колеж, център за обучение, цен-
трове за пробация и рехабилитация 
или работно място. Всеки обект 
може да бъде наблюдаван от неопре-
делен брой приемателни устройства.

Големи сгради

Обектът може да бъде наблюдаван 
от много приемателни устройства в 
една сграда. Ако площта на сградата 
надвишава обхвата на едно приема-
телно устройство, неограничен брой 
такива могат да бъдат инсталирани, 
за да се гарантира покритието на 
цялата площ. Ако присъствието на 
обекта е засечено от което и да е от 
приемателните устройства, система-
та отчита, че обектът си е „у дома“.

В проекта за въвеждане на елек-
тронен мониторинг в България под 
наблюдение са включени 183 осъдени 
лица, като в състава на тази бройка 
влизат условно предсрочно освободе-
ни от затвора лица, такива, осъдени 
на пробация, и един човек под дома-
шен арест. За електронното наблю-
дение са използвани гривни и/или гла-
сова верификация (табл. 1).

Таблица 1

Категории лица под  
електронно наблюдение (ЕН)

Брой  
лица

Условно предсрочно освободе-
ни от затвора (УПО) 116

Пробация 25

Домашен арест 1
Гласова верификация  
(осъдени на пробация) 41

Общо: 183

Статистиката показва, че под 
електронно наблюдение са били вклю-
чени предимно условно предсрочно 
освободени лица (63%), тъй като за 
тях този вид контрол е определен 
със съдебно решение. За останали-
те (36%), с изключение на домаш-
ния арест, контролът с електронни 
средства е бил по желание, а не при-
нудителен. Във всички случаи обаче 
осъдените лица е трябвало да под-
пишат декларация за информирано 
съгласие за прилагане на електронно 
наблюдение в съответствие с чл. 1, 
ал. 2 от Наредба №15 от 4 декем-
ври 2009 г. за електронно наблюдение 
върху поведението на осъдени лица 
(Наредба №15). Съгласно наредбата 
максималният срок за електронно 
наблюдение е 6 месеца, но три от 
посочените в статистиката лица по 
свое желание са продължили още с по 
6 месеца електронното си наблюде-
ние за контрол на спазването на на-
ложената пробационна мярка.

Статистиката показва, че от 
включените в проекта правонаруши-
тели най-голям брой са осъдените на 
пробация за шофиране след употреба 
на алкохол – 29 или (15,8%). Следват 
ги убийците – 27 (14,7%), като всич-
ки са условно предсрочно освободени 
от затвора с пробационен надзор. На 
трето място по численост се на-
реждат извършителите на кражби – 
25 лица (13,7%), изтърпяващи проба-
ция или пробационен надзор след ос-
вобождаване от затвора. На четвър-
то място са разпространителите на 
наркотици – 21 лица (11,5%), и извър-
шителите на грабежи – 9 лица, (4,9%).

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, 

А
Н

А
Л

И
ЗИ

, 
П

РО
ГН

О
ЗИ



151

Наблюдението върху поведението 
на осъдените лица показва, че основ-
ната част от изтърпяващите елек-
тронно наблюдение се дисциплинират 
спрямо ограничителния режим още в 
началото на периода на мониторинг. 
Повечето осъдени не се стърпяват 
и обичайно чрез малки закъснения или 
опити за вмешателство по гривна-
та изпробват, дали системата за 
електронно наблюдение работи. След 
като се уверят, че дори малките за-
къснения или напускания на периме-
търа, както и опити за отстраня-
ване на гривната се регистрират и 
третират като нарушения, се при-
учват към структуриран живот, при 
който нарушенията на ограничител-
ния режим са инцидентни и обичайно 
по основателни причини. 

Има и изключения, които системно 
нарушават ограничителния си режим, 
а също така и подтиквани от нужда 
от внимание, често стигат до психи-
чески тормоз върху операторите от 
Центъра за електронно наблюдение. 
Тези изключения обаче са единични 
случаи на фона на общия брой осъдени 
лица, преминаващи през електронно 
наблюдение или гласова верификация. 
От това може да се направи извод, 
че като цяло електронното наблюде-

ние се възприема добре от осъдените 
лица, въпреки естествената съпро-
тива срещу 100-процентовия контрол 
върху поведението им.

За 19-месечния период на проек-
та общо 94 лица са приключили елек-
тронното си наблюдение. От тях  
56 души са се съгласили да дадат об-
ратна връзка чрез анонимна анкета 
с цел анализ на резултатите от про-
екта.  Резултатите от анкетното 
проучване показват как осъдените 
лица са взели решение за подлагане 
на електронно наблюдение, какво им 
е причинявало дискомфорт, какви 
трудности им е създало, как са били 
възприемани от обкръжението си и 
др. Акцентите от анкетното про-
учване са разгледани чрез диаграми и 
кратки аналитични коментари към 
тях.

На въпроса, как възприехте идея-
та за електронно наблюдение (фиг. 1), 
61,4% са отговорили положително – 
че е по-добре вкъщи, отколкото 
в затвора, дори с гривна на крака. 
Следващата по големина група са 
противниците на електронното наблюде- 
ние – 21,1%, за които обаче електрон-
ната гривна се е оказала единствени-
ят по-ранен „билет“ за излизане от 
затвора. В процеса на инсталиране 

Фиг. 1
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на устройствата съвместно с про-
бационните инспектори са водени 
дискусии с условно предсрочно осво-
бодени лица какво е отношението на 
затворниците към тази актуална за 
тях тема. Интересна информация се 
оказа, че настроенията към гривни-
те сред затворниците като цяло са 
силно негативни, но ако това е един-
ственото условие за излизане на сво-
бода, повечето го приемат. От друга 
страна обаче, веднъж излезли в све-
та на свободните хора, те започват 
да търсят начини за преодоляване 
на системата. Третата категория е 
представена от 10,5% от анкетира-
ните, които имат изразено положи-
телно отношение към гривните, за-
щото това е нещо ново за България 
и вероятно им е било интересно да 
участват в този проект. Само 5,3 % 
са изразили неутрално отношение, 
което от гледна точка на импле-
ментирането на електронния мони-
торинг не е негативен резултат, за-
щото не предполага съпротива към 
нововъведението.

Проучването показва също, че по-
ловината от наблюдаваните лица не 
са изпитвали дискомфорт по време 
на мониторинга, което кореспонди-
ра добре с преобладаващия резултат 

от първия анкетен въпрос, че е по-
добре вкъщи, отколкото в затвора. 
Със сигурност в началото всички са 
се притеснявали малко или много как 
ще свикнат с гривната и контрола 
върху живота им, но практиката по-
казва, че с устройството се свиква 
до 2 – 3 дни (след това не се усеща), 
а с ограничителния режим се свиква 
до 1 – 2 седмици. Дискомфорт са из-
питвали 36,8 % от анкетираните, а 
причините са посочени във фигура 2. 

Проучването показва, че най-сил-
ните фактори за дискомфорт по вре-
ме на електронното наблюдение са:

1. Съобразяването с ограничител-
ния режим и отказването от различ-
ни забавления (33,3%).

2. Фактът, че всички могат да 
видят, че се изтърпява наказание 
(22,2%).

Може да се направи заключение, 
че социално свързаните фактори са 
най-трудни за приемане от осъде-
ните лица и най-силно влияят върху 
психологическата им нагласа по вре-
ме на електронното наблюдение. Фи-
зическият дискомфорт от носенето 
на гривната се е проявил при 17,8% 
от анкетираните, въпреки че самата 
гривна тежи не повече от 100 грама 
и след няколко дни носене се загубва 

Фиг. 2
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усещането, че върху глезена има чуж-
до тяло. Усещането за различност 
като фактор за дискомфорт се е 
проявило при 8,9% от анкетираните. 
Тук трябва да се отбележи, че грив-
ната може да се прикрие с чорап или 
дълъг панталон, но вероятно това е 
вътрешно чувство, от което осъде-
ните не могат да избягат с прикри-
ване на устройството.

Най-висок процент анкетирани – 
28,1%, са посочили гривната като 
пречка за намиране на работа, въпре-
ки че ограниченията не позволяват 
единствено работа на смени, т.е. 
24-часов работен режим (фиг. 3). Със 
сигурност негативната репутация на 
човек, прекарал n-брой години в затво-
ра, е доста по-сериозно препятствие 
за намиране на работа, отколкото 
наличието на електронна гривна, но 

ното наблюдение. Отбягването от 
страна на околните е било фактор 
само за 3,5% от анкетираните, кое-
то означава, че това не е бил основен 
проблем на лицата под наблюдение.

41,1% от анкетираните лица са 
отговорили (фиг. 4), че електронното 
наблюдение е внесло ред в живота им, 
което се оценява като положителен и 
дисциплиниращ ефект. По-малък брой 
анкетирани – 33,9%, са изразили по-
неутрално, клонящо към негативно, 
отношение към електронния мони-
торинг, а именно, че няма промяна в 
живота им, а просто се е налагало да 
го изтърпят. Следващата по големи-
на група е с ясно неутрално мнение – 
14,1% от анкетираните осъдени лица 
не могат да преценят ефекта на на-
блюдението върху живота им.

Най-малката група е 10,7% от ан-

Фиг. 3

правонарушителите очевидно проявя-
ват тенденция към проекция на про-
блема върху устройството. 

Ограниченията на социалния жи-
вот е другата голяма причина, посоче-
на от 26,3% от анкетираните като 
пречка за водене на нормален начин на 
живот. Любопитството на околните 
е дразнело 22,8% от анкетираните, 
а 21,1% не могат да преценят какво 
точно е нарушавало нормалния им на-
чин на живот по време на електрон-

кетираните, които едва са издържа-
ли до края на периода на електронно 
наблюдение, наложен от съда. В тази 
група влизат осъдените лица с най-
много нарушения на ограничителния 
режим по време на изтърпяване на на-
казанието.

В обобщение на представеното про-
учване може да се направи извод, че не-
зависимо от естествените съпроти-
ви на индивида срещу ограничаването 
на правата, 100-процентовия контрол 
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Фиг. 4

и сериозния „залог“ при неспазване на 
ограниченията, правонарушителите 
имат преобладаващо положително 
отношение към електронното наблю-
дение. За половината от тях наложе-
ната мярка има дисциплиниращ ефект, 
внася известен ред в живота им и ги 
кара да оценят по-добре свободата си. 

Електронното наблюдение в рамки-
те на българската пробационна служ- 
ба беше въведено чрез проект, финан-
сиран от Норвежкия финансов меха-
низъм. Целта на проекта беше да се 
активира допълнителен инструмента-
риум за работа с правонарушители в 
общността, който да допринася към 
повишаване ефективността на сис-
темата за изпълнение на наказанията 
и за безопасността на българските 
граждани. Както е видно от насто-
ящата статия, системата за елек-
тронно наблюдение предоставя на про-
бационните служители допълнителни 
инструменти за надзор и наблюдение 
на правонарушители в общността, 
за повишаване на отговорността на 
правонарушителите и насърчаване на 
положителното поведение в тях. Про-
ектът също даде възможност да се:

• изпробва технологията в реални 
условия;

• установи наличието/празнини-
те на нормативна регулация на елек-
тронното наблюдение и процедури за 
прилагането му;

• оцени възприемането от осъде-
ните на този вид контрол и подго-
твеността на персонала да използва 
електронно наблюдение;

• даде повече обективна инфор-
мация за изпълнението на съдебните 
разпореждания и мерките при услов-
но предсрочно освобождаване; 

• забележат ранни индикации за 
възможни трудности в поведението 
на правонарушителите;

• определят бъдещи нужди и мер-
ки във връзка с Национална програма 
за електронно наблюдение.

Ползите за правонарушителите 
от електронния мониторинг са съв-
сем обективни:

• възможност за трудова заетост;
• позволява поддържането на семе-

ен живот и има положителен ефект 
върху взаимоотношенията;

• подобрява спазването на опре-
делен режим и подпомага дисципли-
ната при неструктуриран начин на 
живот;

• дава обективно доказателство 
за спазване на ограничителния режим.
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Резултатите от проекта за им-
плементиране на електронното на-
блюдение в България показаха, че при- 
ложението на технологията в систе-

1 Nakazatelen kodeks. Obnarodvan v 
Darzhaven vestnik № 26, 2 april 1968, izm. 

Darzhaven vestnik № 79, 13 oktomvri 2015.
2 Pak tam.

мата за изпълнение на наказанията 
има бъдеще за развитие и се толерира 
като съвременно хуманно средство за 
ограничение и контрол.
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За интеграцията на етносите в 
нашата страна се пише и гово-
ри немалко. Този процес е вни-

мателно дискутиран в медийното и 
общественото пространство, за да 
бъде популяризиран сред обществото. 
По този начин то се запознава със 
значението и важността на интегра-
цията, тъй като процесът е двупосо-
чен и трябва да се провежда на добра 
воля между мнозинството и малцин-
ствата у нас, защото интеграцията 
е израз на гражданска сплотеност, 
допринасяща за политическата ста-
билност.

Етническа група или етнос е обо-
собила се група хора, чиито членове 
се идентифицират един с друг въз ос-
нова на действително или предпола-
гаемо общо наследство – биологичен 
произход, история, раса, родствени 
връзки, религия, език, култура, те-
ритория, националност или външен 
вид. Членовете на етническата гру-

ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНОСИТЕ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вася Малинова

Vasya Malinova. INTEGRATION OF THE ETHNIC  
GROUPS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Abstract: The issues of origin, identity and self-determination of present-day 
communities in Bulgaria have become extremely popular because of the ”europeanization” 
of our country. They are priority in the studies and activities of the majority of the newly-
established NGOs – foundations, centres, institutes. Cultural diversity is a research topic 
of experts from different scientific fields. Unfortunately, the notion of ‘the other’ continues 
to be a modeling object instead of an objective research subject.

Keywords: minority, ethnic group, inclusion, exclusion.

Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 
ограничения на правата или привилегиите, основани на раса,

народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично

и обществено положение или имуществено състояние…

Конституция на Република България, чл. 6, ал. 2

па осъзнават принадлежността си 
към нея, а хората извън групата при-
знават нейната обособеност. Според 
някои български етнолози етническа 
група или общност е част от етнос, 
която се намира в чуждо етническо 
обкръжение, пази езика и културните 
си особености, както и етническото 
си самосъзнание.

Етническото разнообразие в ре-
дица случаи е стимулатор и на специ-
фични проблеми – икономически, кул-
турни, социални, религиозни. Проме-
ните в България след 1989 г. доведоха 
до промяна в отношението и разби-
рането към гражданите на страна-
та независимо от етническата им 
принадлежност. Началото на тези 
нови отношения беше поставено с 
редица съществени изменения в бъл-
гарското законодателство, насочени 
основно към зачитането на човеш-
ките права, свободата на словото, 
печата, вероизповеданието, които 
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създадоха благоприятни условия за 
изграждането на българския етни-
чески модел. (Може би това е ясно 
твърдение, че не съществува универ-
сален интеграционен модел. Необхо-
димо е да се отчитат специфичните 
за нашата нация условия – матери-
ални, културни, народопсихология и 
т.н.). Както във всяка демократична 
държава, така и у нас интеграцията 
на отделната по-голяма или по-малка 
етническа група е непрекъснат про-
цес, който продължава и до днес.

Общоевропейският интеграционен 
модел предполага не глобална унифика-
ция, а защитава различието и оттук 
мултиетничността като ценност. 
Интеграцията е от жизненоважно 
значение за демокрацията, доколкото 
тя е ключ към изграждането на сил-
но гражданско общество. Ето защо 
не можем да очакваме устойчивост, 
както и да претендираме, че сме де-
мократи, ако етносите в България 
вместо да бъдат приемани, биват 
потискани, ако интересите им се 
омаловажават вместо да се трети-
рат еднакво, или тяхното различие 
се подлага на асимилация вместо на 
разбиране. Често сме свидетели на 
дискриминационни действия – на ули-
цата, в училище, в пресата. Но до-
като дискриминацията съществува 
и срещу това не се вземат мерки и 
Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства не се при-
лага ефективно за спазването на пра-
вата им, дотогава демократичната 
устойчивост у нас ще си остане мит.

Социалната защита нерядко се 
възприема превратно като възмож-
ност за предоставяне на привилегии, 
с които бързо да се изравни стандар-
тът. Подобни схващания битуват 
от времето на масовото социалис-
тическо съзнание в теорията за со-
циалното равенство. Новите условия 
и обществено устройство, надграде-
ни на пазарна икономическа основа, 
изискват развитие на личността 
и утвърждаване на индивидуализма 
като активност и предприемчивост. 
Значителна част от представите-
лите на малцинствените общности 
все още принадлежат към групата, 

приемат безпрекословно нейните 
правила и така, лишени от собст-
вен облик, се опитват да оцелеят по 
странно солидарен начин. Това важи 
особено за етническите турци.  

В по-голямата си част етнически-
те групи в България са интегрирани 
в националната общност. Армен- 
ците, както армъните и евреите, 
притежават висок образователен 
ценз, населяват предимно градовете, 
имат богата професионална култура 
и добри позиции сред търговските 
и финансовите среди. Интегрират 
се напълно в обществено-политиче-
ския, социалния и културния живот 
на страната и са предани и лоял-
ни към втората си родина. Старо-
обредците и етническата група на 
татарите също напълно са се вле-
ли в българската националност. Тези 
етноси, както и власите, живеещи 
в България, са изцяло интегрирани в 
националната общност, като няма 
данни да имат интереси и поведение, 
които да застрашават вътрешна-
та сигурност на Република България. 
Тъй като ромският етнос у нас е 
най-силно засегнат в интеграционния 
процес, целта на настоящата ста-
тия е да се изведат проблемите, въз-
препятстващи процеса на неговата 
интеграция, да се разгледа водената 
в това отношение правителствена 
политика и да се потърсят пропу-
ските в нея. 

Дълго време фактът, че в Бълга-
рия има такова малцинство с реално 
измерими проблеми, е пренебрегван и 
дори често отричан. След 10 ноември 
1989 г., когато страната поема пътя 
на демократизация, пред правител-
ствата в последвалия преходен пери-
од проблемът остава и сблъсъкът с 
него се оказва неизбежен. Отлагане 
във времето за неговото решаване 
би било заплаха за вътрешната си-
гурност на страната и в противоре-
чие с националните ù интереси. Така 
с Постановление № 449 на Минис-
терския съвет от 4 декември 1997 г. 
е учреден Националният съвет по 
етническите и демографските въ-
проси. Това е първата по-голяма по-
литическа стъпка по отношение на 
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решаването на проблемите на мал-
цинствата у нас. Съветът е орган за 
консултации и координация при про-
веждането на държавната политика, 
насочена към интеграция на малцин-
ствата, взаимодейства с граждански 
организации, както и с мрежата от 
областни и общински съвети по ет-
ническите и демографските въпроси. 
Дейността му е съобразена с Рамко-
вата конвенция за защита на нацио-
налните малцинства.

 Управленската програма на пра-
вителството от 2001 г. „Хората 
са богатството на България“ пред-
вижда изграждането на адекватен 
институционален механизъм, който 
да обхваща всички равнища на изпъл-
нителната власт с ясно очертани 
отговорности и правомощия. Един 
от вариантите е създаването на 
Държавна агенция за малцинствата. 
След направения анализ и консулта-
ции обаче е решено да не се създава 
нова административна структура, а 
вместо това да се направят необ-
ходимите промени в Правилника за 
устройството и организацията на 
работа на действащия Съвет по ет-
ническите и демографските въпроси. 
Той е трансформиран в Национален 
съвет за сътрудничество по етни-
ческите и демографските въпроси 
(НССЕДВ)1, чиято дейност се подпо-
мага организационно и технически от 
дирекция в администрацията на Ми-
нистерския съвет, която разработва 
проекти и програми за осъществява-
нето на правителствената полити-
ка в областта на междуетническите 
отношения и демографското разви- 
тие. Едно от важните усилия на На-
ционалния съвет по отношение на 
решаването на проблемите на ром-
ското малцинство е проектът „Ин-
теграция на ромското население“. 
Той има за цел да подпомогне 12 500 
деца в 29 общини в страната и пред-
вижда доставката на учебници, по-
магала и пособия за деца от предучи-
лищна възраст до 4-ти клас, спортни 
уреди, синтезатори, дидактически 
игри и музикални инструменти, как-
то и оборудването на 20 училищни 
кабинета. Осигурени са средства за 

обучението на 300 преподаватели и 
на 100 помощник-учители от ромски 
произход, които ще работят в ин-
тегрирани училища.

Един от водещите моменти в по- 
литиката на Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси е образова-
нието на деца от малцинствата, из-
веждането им от изолацията и да-
ването на добър старт за успешна 
интеграция в обществото. Такава е 
политиката на българското прави-
телство, която намира своето раз-
витие и в последвалата голяма меж-
дународна инициатива – „Декада на 
ромското включване 2005 – 2015 г.“2, 
където България е активен участник 
и на която се възлагат много надеж-
ди за промяна. Целта на Декадата на 
ромското включване е подобряването 
на социалното и икономическото по-
ложение на ромите. Сферите, в кои-
то ще се работи за нейното пости-
гане, са ясно изведени – образование, 
трудова заетост, здравеопазване и 
недостигът на жилища.

Държавите инициаторки на Дека-
дата са България, Македония, Румъ-
ния, Словакия, Сърбия и Черна гора, 
Унгария, Хърватия и Чехия. Тя е 
стартирана през юли 2003 г. от пра-
вителствата на страните в Цен-
трална, Източна и Югоизточна Ев-
ропа с подкрепата на международни 
организации. Основната цел е подо-
бряването на социалния и икономиче-
ския статус на ромското население, 
като начинът за постигането му е 
чрез определяне на конкретни цели и 
приоритетни сфери за развитие, спе-
цифични за отделните държави.

Страната ни в никакъв случай не 
бива да се стреми към създаването 
на модел на мултинационална държа-
ва с етнически малцинства в нея, на 
които да бъде дадена пълна или от-
носителна самостоятелност в едно 
или друго отношение. Такъв модел е 
абсолютно нецелесъобразен и не би 
могъл да съществува в Балканския 
регион. В този смисъл не е целесъ-
образно да се поощрява, а още по-
малко да се подтиква едно етническо 
малцинство, каквото, както беше 
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изведено вече, е ромското у нас, да 
се самоопределя и развива самостоя-
телно като такова. Това в никакъв 
случай не звучи шовинистично, тъй 
като в съвременните демократични 
условия и дума не може да става за 
асимилация от по-многобройния еле-
мент на по-малобройния, а въпросът 
е за равностойна интеграция на бъл-
гарския и ромския елемент в състава 
на българската нация.

Интеграцията между два елемен-
та е продължителен във времето про- 
цес, като необходимо условие за ус-
пешния му завършек е преодоляване- 
то на различията и най-вече на проти-
воречията между елементите. Има 
два начина за интеграция – насил-
ствен и постепенен. Първият е по-
кратък във времево отношение про-
цес. При него по насилствен начин 
се постига изкуствена интеграция, 
като по-силният елемент (първосте-
пенният) приобщава по-слабия (вто-
ростепенния) към себе си.

Другият подход за интеграция 
представлява сравнително по-дълъг и 
значително по-сложен процес. Нера- 
ционално е да се разчита, че доста-
тъчно условие за протичането на 
процеса на интеграция между два еле- 
мента е поставянето им да съжи-
телстват в една среда. На практика 
това може да продължи доста дъл-
го време, а различията между тях да 
продължават да се развиват, да пре-
растват в непреодолими противоре-
чия помежду им, да се стигне до на-
прежение, конфликти и криза, което 
в междуетнически план у нас също 
представлява заплаха за вътрешна-
та сигурност и е в противоречие с 
националните интереси. Изхождайки 
от последното, една пасивна полити-
ка спрямо интеграцията на ромите 
у нас представлява не по-малка опас-
ност за вътрешната сигурност от 
провеждането на насилствена инте-
грация, като най-правилното решение 
е активна политика за постепенна 
интеграция между двата елемента.

Необходимо условие за това е на-
личието на гъвкава стратегия на 
най-високо държавно-политическо рав- 
нище за период от поне 50 години, 

която да се актуализира периодично 
съобразно настъпващите изменения 
в заобикалящата среда. Основната 
част на тази стратегия следва да 
бъде насочена към преодоляването на 
противоречията и намаляването на 
различията на двата елемента, между 
които ще протече този процес. Той 
включва, първо, осъзнаване, извеждане 
и разглеждане на проблемите, пред-
ставляващи пречка за протичането 
на процеса, и второ, тяхното от-
слабване, преодоляване или решаване.

Областите, в които съществуват 
тези проблеми, чието решаване е от 
особено значение и представлява пред-
поставка за интегрирането на ром-
ския етнически елемент в българска-
та държава, ще бъдат анализирани, за 
да проличат отношението и влияние-
то на проблемите върху вътрешната 
сигурност и националните интереси. 
Условно животът на съвременния 
човек може да бъде определен като 
низ от взаимоотношения със заобика-
лящата го среда, протичащи, предвид 
универсалността на съвременното 
демократично общество, в което жи-
веем, в три основни сфери: социално-
икономическа, културно-образовател-
на и обществено-политическа.

Социално-икономическа сфера

Проблемите на ромското мал-
цинство могат да бъдат открити 
във всички клонове на тази сфера, 
като типичните негативни явления 
на съвременното социално общество 
спрямо него са изключително силно 
изразени – безработицата, жилищни-
ят и битов проблем, здравеопазване-
то и здравната култура, високата 
раждаемост.

Безработица  

Независимо че за това негатив-
но социално-икономическо явление 
е характерна динамичността (уве-
личение – намаление) по отношение 
на ромското малцинство според об-
общени данни, основани на извършен 
контент-анализ на публикации в пе-
чатните медии, безработицата е по-

И
ЗС

Л
Е
Д

ВА
Н

И
Я
, А

Н
А

Л
И

ЗИ
, П

РО
ГН

О
ЗИ



160160

скоро статична с тревожно високо 
негативно процентно съотношение – 
от около 50% в големите градове и 
до 70 – 80% в някои по-малки градове 
и села. Безспорна е констатацията, 
че това малцинство заема най-ниско-
то стъпало от социалната стълби-
ца. Ромите у нас са или безработни, 
или им се предлага нискоквалифици-
рана и съответно нископлатена ра-
бота. Истина е също, че повечето 
от тях се препитават чрез дребни 
откъм стойността на предмета 
престъпления, предимно кражби, из-
мами и грабежи. Други са заети в 
т.нар. сива част на икономиката, 
от което във финансово отноше-
ние следват вреди и за двата полюса 
на функцията държава – гражданин. 
От една страна, голям брой хора в 
работоспособна възраст не плащат 
данъци върху полученото от тях 
трудово възнаграждение. От друга, 
никой от заетите в сивата икономи-
ка не внася осигуровки и когато изле-
зе от трудоспособната си възраст, 
се оказва изправен пред проблема за 
липсата на каквито и да било сигурни 
доходи, което пък по отношение на 
държавата ще доведе до допълнител-
но социално напрежение, а то, както 
установихме,  вече представлява за-
плаха за вътрешната сигурност.

Вследствие на това голяма част 
от представителите на ромското 
малцинство в България по отноше-
ние на естествената нужда и стре-
меж към екзистенциален доход са из-
правени пред следните алтернативи:

Да бъдат безработни – да не из-
вършват трудова дейност. В случая 
тези хора започват да разчитат и 
да искат държавата да ги подпома-
га. За да я принудят, те абсолютно 
съзнателно използват един универса-
лен и изпитан похват, при който се 
засягат болезнени и актуални теми 
с политически характер – при все-
ки удобен случай афишират, че са в 
онеправдано положение и че дори са 
дискриминирани като етническо мал-
цинство, като полагат необходими-
те усилия това да стане достояние 
на възможно повече граждани, дър-
жавни и международни институции. 

По този начин, водени от корист-
ни социално-икономически интереси, 
въпросната част от ромското мал-
цинство несъзнателно създава пред-
поставки за етническо напрежение, 
което от своя страна също пред-
ставлява заплаха за вътрешната си-
гурност и е в разрез с националните 
интереси. 

Да заемат нискоквалифицирана 
работа с минимално заплащане. В 
действителност на тях им се пред-
лага точно такава работа, но не за-
щото са роми, а защото не отго-
варят на изискванията за средно- и 
висококвалифициран труд, липсват 
им образователен ценз, необходими-
те познания и умения. Всичко това 
е в пряка зависимост с проблема за 
образованието от културно-научна-
та сфера. В съчетание с още няколко 
съществени проблема от други об-
ласти се получава следният затво-
рен цикъл между нискоквалифицирана 
работна ръка → нисък образовате-
лен ценз → тежко социално-битово 
и икономическо положение + висока 
непродуктивност.

От гледна точка на обикновения 
българин ромите, избрали да се пре-
хранват с т.нар. честен труд и об-
рекли се по този начин на едно грани-
чещо с мизерията съществуване, са 
направили правилния избор, достоен 
за уважение. Дали това обаче дейст-
вително е положителен процес? По-
лучаваното незначително възнаграж-
дение срещу полагания от тях (не-
съмнено полезен) труд често пъти 
равно на минималната за страната 
месечна заплата, ги обрича на лошо 
социално-битово и икономическо съ-
ществуване. По този начин между 
средностатистическия българин и 
рома възниква огромна социално-ико-
номическа бездна в стандарта на 
живот, което е пречка за интегра-
цията им.

Да изкарват прехраната си с прес-
тъпна и в този смисъл антиобщест-
вена дейност с подчертано користен 
характер. Именно този вариант е из-
биран от немалко представители на 
етноса. Проблемите, произтичащи 
от това, са заплаха за вътрешната 
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сигурност на страната условно в два 
аспекта: високата престъпност сама 
по себе си, независимо на какво ниво 
е, застрашава устоите на държав-
ността, предизвиквайки хаос сред ос-
таналата част от населението, по-
литическа нестабилност, беззаконие 
и е предшестващ процес към разпада 
на една държава, а от гледна точка 
на останалото население в държава-
та това реактивира негативно от-
ношение спрямо представителите на 
циганския етнос, водещо след себе си 
етническата нетърпимост.

Жилищен и битов проблем

Голяма част от ромското населе-
ние в страната ни живее при тежки 
социално-битови условия, в порутени, 
паянтови постройки, набързо направе-
ни с подръчни материали, без елемен-
тарни хигиенни условия и с недоста-
тъчна жилищна площ. Кварталите са 
показателни за една етнохарактерна 
черта – стремеж на етноса да живее 
съвкупно. Така се получава и нещо, кое-
то на човек, незапознат с реалност- 
та в страната ни, би се сторило па-
радоксално – непосредствено до мал-
ките, порутени, паянтови жилищни 
постройки на масата от ромското 
население да се извисяват огромни, 
масивни и луксозни къщи на по-замож-
ната част от него.

здравеопазване и здравна култура

Може би най-засегнати от прове-
дената реформа в здравеопазването 
и от появилата се следствие на нея 
необходимост за внасяне на здравни 
осигуровки от всички граждани в ра-
ботоспособна възраст са предста-
вителите на ромското малцинство. 
Най-общо проблемът звучи по след-
ния начин: няма безплатно здраве- 
опазване – тези, които трябва да се 
осигуряват и не внасят здравни оси-
гуровки, не получават здравни грижи. 
При нужда трябва да плащат за тях, 
което е много скъпо.. Здравната кул-
тура на ромското малцинство е на 
много ниско ниво, което е в пряка 
връзка с ниския образователен ценз.

висока раждаемост

Проблемът с прекомерно високо-
то в репродуктивно отношение въз-
производство на ромите се проявява 
в множеството многодетни семей-
ства, в които родителите нямат 
възможност да изхранват децата си, 
да им осигурят здравни, родителски 
и възпитателни грижи. Да се погри-
жат за образованието на децата си 
пък изобщо не може да става и дума. 
Всичко това води след себе си нега-
тивни последици: висока криминална 
активност на тези деца; по-висока 
смъртност и по-чести заболявания 
сред тях; липса на какъвто и да е 
образователен ценз, което предвари-
телно ги предопределя като некон-
курентоспособни на получаващите 
добро образование деца в страната; 
много изоставени деца в специализи-
раните за деца без или с неизвестни 
родители заведения и институции. 
Това, от една страна, натоварва из-
лишно държавата с тяхната пълна 
издръжка, а от друга, развитието на 
децата в несемейна среда се оценя-
ва като крайно неподходяща форма 
за възпитание и за изграждането им 
като личности. Всичко това само 
по себе си или взето заедно предста-
влява заплаха за гражданското об-
щество и оттам и за вътрешната 
сигурност. Следователно процесите 
за интегрирането на този етнос би 
трябвало да се съобразяват с тези 
особености.

Културно-образователна сфера

Според изследванията на различни 
агенции неграмотните сред пълно-
летните роми са достигнали 18,1%, 
с незавършено основно образование 
са 24,2%, с основно – 41,4%, с неза-
вършено средно са 2,7%, със средно – 
12,2%, с висше – 0,7%. Тези показа-
тели сочат удвояване на ромската 
неграмотност за последните 10 го-
дини, като значими са и специфични-
те регионални различия. 

Като цяло ромите, както и пред-
ставителите на мнозинството, раз-
бират заплахата за бъдещето, която 
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се крие в неравностойното образова-
ние на техните деца, и са готови да 
понесат съответните жертви, ако 
им се разясни политиката по този 
въпрос. И мнозинството и малцин-
ствата имат готовност за приема-
нето на мерки за десегрегация. Роми-
те са готови да пожертват някои 
свои новопридобити от демокрация-
та права, като изучаването на ром-
ския език, в името на засилването на 
интеграционните процеси и на по-ус-
пешното бъдеще на децата си.

Необходимо е Министерството 
на образованието и науката да поеме 
отговорността за изработването 
на цялостна политика и философия 
за десегрегацията и да попречи да се 
изпълняват недотам компетентни и 
разпокъсани проекти, които в някои 
случаи носят повече вреда, отколко-
то полза. Държавните институции, 
компетентни да вземат решения по 
този проблем, трябва да формулират 
и анализират факта на съществува-
нето на ромски и турски училища в 
България и рамките на проблема: съ-
ществува ли сегрегация, или не; как-
ви са причините в страната да има 
стотици училища, в които преобла-
даващо учат ромски деца, а също и 
такива, в които изолирано учат де-
цата на турците и българите мю-
сюлмани – поради расови причини, 
географското и административното 
разпределение или поради демограф-
ските фактори.3  

Обществено-политическа сфера

липса на политическо лоби

Проблемите произтичат най-ве-
че от липсата на силно политическо 
лоби, което да защитава интересите 
на българските граждани от  ромски 
произход (за разлика от турския ет-
нос). В случая не става дума за съз-
даването на етническа партия, а за 
включването в избирателните списъ-
ци на политическите партии, пред-
ставители на ромската общност. 
Липсата на каквито и да е полити-

чески интереси е резултат от от-
чаянието, апатията към бъдещето 
и липсата на обществена ангажира-
ност. В тази връзка единствената 
полза от парламентарните и мест-
ните избори, която виждат ромите, 
е, че когато наближи време за тях, те 
изведнъж стават ухажвани от много 
и различни политически партии, кои-
то пък се интересуват само и един-
ствено от изборните им гласове.

Престъпност 

Изхождайки от полицейските ста-
тистики, прави впечатление, че пред-
ставители на ромите, установени 
като извършители на престъпления, 
са регистрирани в голямата си част 
за криминални деяния с користен мо-
тив – основно кражби и грабежи с не-
голяма стойност. Друго, което прави 
впечатление, е високата криминална 
активност на етноса в сравнение с 
другите в държавата. Проблемите, 
произтичащи от тази висока кри-
минална активност, представляват 
заплаха за вътрешната сигурност 
на страната условно в два аспекта: 
първо, високата престъпност сама 
по себе си, независимо на какво ниво 
е, застрашава устоите на държав-
ността, предизвиквайки хаос сред ос-
таналата част от населението, по-
литическа нестабилност, беззаконие 
и е предшестващ процес към разпад 
на една държава, и второ, от глед-
на точка на останалото население 
в държавата това реактивира нега-
тивно отношение спрямо представи-
телите на ромите, водещо след себе 
си етническа нетърпимост.

В заключение можем да обоб- 
щим, че интеграцията на един етнос, 
включително на ромския, в национал-
ната общност е продължителен и 
мъчителен процес. Решенията в тази 
област се нуждаят от задълбочени, 
неангажирани изследвания и анализи 
на опита на други нации и най-вече 
на нашия опит при интеграцията  
на други етноси в българската общ-
ност.
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1 Pravilnik za  ustroistvоtо i deinostta na 
NSSEDV. www.nsedi.government.bg/

2 Natsionalen plan za deystvie po Desetiletieto 
na romskoto vklyuchvane 2005 – 2015 g. http://

www.nccedi.government.bg/
3 Romskite uchilishta v Bulgaria 2002 – 

2003 g. Izsledvane na programa Obrazovanie – 
fondatsiya Otvoreno obshtestvo. 
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ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Отпреди шест хилядолетия на-
шите предци са ковали остри 
мечове и са изработвали яки 

щитове. От основаването на бъл-
гарската държава през 681 г. всички 
успехи на българските воини са под-
помагани от качеството на българ-
ското оръжие. 

Покръстването на България през 
865 г. следват славните победи на 
Симеон и Калоян с помощта на бъл-
гарското оръжие. След близо два века, 
през 1185 г. България отново възкръс-
ва, но не успява да издържи на огром- 
ната сила на Османската империя и 
през 1396 г. настъпва краят на Втора-
та българска държава. През следващи-
те пет столетия част от българите 
участват в производството на об-
лекло и оръжие за турската армия, но 
едва след Освобождението през 1878 г. 
е положено началото на отбранител-
ната промишленост под формата на 
ремонт и поддържане на оставеното 
от руската армия въоръжение и бое-
припаси. На тази дата – 18 ноември 
1878 г. – е и празникът на служба „Ра-
кетноартилерийско въоръжение“. 

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО 
НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И ВОЕННАТА 

ТЕХНИКА
Професор Боян Петков*

Boyan Petkov. BULGARIAN CONTRIBUTION  
TO THE DEVELOPMENT OF MILITARY ARMAMENT

Abstract: The article reviews Bulgarian contribution to military armament and defines 
the stages of development of Bulgarian defence production. The products and systems 
which have been designed by Bulgarian scientists and specialists are presented.
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По време на Първата и до нача-
лото на Втората световна война 
българското въоръжение и техника са 
осигурявани преди всичко от внос, но 
започва и собствено производство на 
някои изделия, като инженерно оборуд-
ване, ръчни гранати, комплектуващи 
елементи и др. Открита е първата 
фабрика за барути в Казанлък, в Бо-
журище е създаден първият самолет.  

Истинското развитие на отбра-
нителната промишленост у нас за-
почва след Втората световна война, 
първоначално с усвояването и произ-
водството на лицензионни изделия, а 
след това и на собствени разработки.

Независимо от положителните 
промени във военно-политическата 
област в света и Европа, все още 
съществуват редица рискови фак-
тори, които могат да предизвикат 
военни конфликти в региона. За да 
може българската армия да изпълни 
основната си задача по запазване на 
териториалната цялост и национал-
ния суверенитет, е необходимо да 
бъде комплектувана със съвременно 
въоръжение и бойна техника. Това е 
и една от предпоставките за равно- 
правно членство в НАТО и достойно 
участие в европейските структури.

Министерството на отбраната 
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на Република България и Щабът на от- 
браната полагат изключителни уси-
лия за поддържането на армията ни в 
необходимата степен на бойна готов-
ност и обръщат особено внимание на 
състоянието на въоръжението, бой-
ната техника и военнотехническите 
имущества като гръбнак на нейна-
та боеспособност. Високоотговорна 
роля в това отношение играе и от-
бранителната промишленост, коя- 
то освен по лицензионна документа-
ция, произвежда и редица нови изде-
лия, разработени от българския науч-
но-технически потенциал. С гордост 
може да се подчертае, че в българска-
та армия са приети на въоръжение 
много родни разработки, които по 
своята същност и тактико-техни-
чески характеристики не отстъпват 
на чуждестранните в съответните 
области, а понякога дори ги превъз-
хождат.

Развитието на българската от-
бранителна промишленост преминава 
през четири етапа, които се харак-
теризират с чувствително усъвър-
шенстване на средствата за въоръ-
жена борба.

Първият етап обхваща периода 
на получаване на лицензионна тех-
ническа документация за производ-
ството на редица изделия с военно 
предназначение. Само ще напомня, че 
техническата документация на едно 
изделие се състои от конструктив-
на документация (КД), технологична 
документация (ТД), експлоатацион-
на документация (ЕД) и ремонт-
на документация (РД). В наши дни 
в съответствие с изискванията на 
Европейския съюз техническата до-
кументация следва да се съпътства 
и от документация за утилизация на 
съответното изделие.

Благодарение на получената лицен-
зионна документация е усвоено про- 
изводството на боеприпаси за стрел-
ково оръжие и за артилерията, про-
тивотанкови комплекси, преносими 
зенитни ракетни комплекси, вериж-
на техника от рода на многоцелеви 
бронирани влекачи и самоходни гау-
бици, редица сложни системи, като 
полеви автоматизирани системи за 

управление на войските и др. В хода 
на този процес са изградени произ-
водствени мощности и се развиват 
предприятия на отбранителната ни 
промишленост, като ВМЗ – Сопот, 
„Арсенал“ – Казанлък, „Аркус“ – Ляс-
ковец, „Трема“ – Трявна, „Дунарит“ – 
Русе, „Мусала“ – Самоков, „Самел“ – 
Самоков, „Черно море“ – Варна, „Пе-
риферна техника“ – Пловдив, „Опти-
ко-механичен завод“ – София, „Опти-
ко-електрон“ – Панагюрище, „Зебра“ – 
Нови Искър, Завод за високоговорите-
ли – Благоевград, Радиозавод за УКВ 
радиостанции – Гоце Делчев, „Бета“ – 
Червен бряг, Завод за ядрени прибо-
ри – Плевен, завод „Хо Ши Мин“ – 
Дупница, Завод за печатни платки – 
Силистра, ИЗОТ – Велико Търново, 
„Битова електроника“ – Велико Тър-
ново, заводи за акумулатори в Мон-
тана и Пазарджик, Завод за прецизно 
леене – Враца, Ковашко-пресов завод – 
Царева ливада, и др.

Все през този период широко раз-
витие получават и заводите за ре-
монт на въоръжение и техника, обе-
динени по-късно в „Терем“ ЕАД, като 
„Вола“ – Враца,  „Летец“ – Враждеб-
на, „Георги Бенковски“ – Пловдив, 
„Хан Крум“ – Търговище,  Завод за 
ремонт на свързочна техника – Раз-
град, „Флотски арсенал“ – Варна, 
„Цар Самуил“ – Костенец, „Овеч“ – 
Провадия, и др. Почти всички заводи 
са оборудвани с модерна за времето 
си производствена база – обработва-
щи центрове, машини с цифрово-про-
грамно управление, агрегатни обра-
ботващи съоръжения и т.н.

През същия този период е прове-
дена широка дейност за обучение на 
квалифицирани кадри за отбранител-
ната промишленост. Български сту-
денти се обучават в родни и чуждес-
транни висши училища. Най-голям е 
броят им в Ленинград, Москва и Тула 
(СССР), Полша и Германската демо-
кратична република (ГДР).

В страната вече са създадени 
условия за творчество на инженер-
но-техническия състав. Налице са 
модерна производствена база и висо-
коподготвени научно-технически ка-
дри. Нещо повече, създадени са три 
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големи научни института в рамките 
на отбранителната промишленост – 
Научноизследователският техноло-
гичен институт (НИТИ) в Казанлък, 
Институтът за електронна техни-
ка „Електрон-прогрес“ и Институ-
тът за специална оптика (ИСО) в 
София. В рамките на българската 
армия е изграден Военен научно-тех-
нически институт (ВНТИ), който 
е основният за разработването на 
тактико-технически задания за нови 
изделия. Съществува ефикасна систе-
ма за контрол на процеса при създа-
ването на нови изделия, в чиято ос-
нова са военният стандарт В 2.03 и 
Правилникът за разработване на из-
делия с военно предназначение. Същ-
ността на системата се заключва в 
това, че след приемането на проуч-
ването от Военния научно-техниче-
ски съвет (ВНТС), извършвано като 
правило от ВНТИ, по-нататъшното 
разработване се възлага на един от 
институтите от отбранителната 
промишленост и всеки по-нататъ-
шен етап – идеен и работен проект, 
опитен образец и пробна серия, се 
приема от ВНТС под ръководство-
то на заместник-министъра на от-
браната. Тоест Министерството 
на отбраната упражнява контрол и 
управление на процеса на създаване 
на нови изделия за нуждите на от-
браната. Ако някое изделие не е не-
обходимо на армията, а например е 
предназначено само за износ, то се 
оценява и приема на въоръжение по 
същия ред, което гарантира негово-
то качество.

По време на втория етап от раз-
витието на българската отбрани-
телна промишленост се създават 
оръжия, бойни припаси, снаряжения 
и различни видове радиоелектронни 
изделия. Разработена и внедрена в 
производството е гама самозарядни 
9-мм пистолети. Усъвършенствана е 
конструкцията на 5,56-мм автомат 
на базата на система „Калашников“. 
Разработени са гранати за подцевни 
и автоматични гранатомети. Създа-
дени са 60-мм и 81-мм минохвъргачки 
по стандартите на НАТО и мини за 
тях. Разработени са и внедрени 120-

мм самоходни минохвъргачки „Тун-
джа“ с противооткатни устройства 
и с висок темп на стрелбата. Благо-
дарение на доказаните си качества 
тези системи са търсени на между-
народния оръжеен пазар. 

По своите характеристики и 
ефективност българските отбрани-
телни и настъпателни ръчни грана-
ти превъзхождат 1,5 – 2,3 пъти про-
извежданите от водещи световни 
фирми образци. Уникални са характе-
ристиките на противодесантните 
мини, снабдени с дву- и триканални 
сензори за взривателните устрой-
ства. Противотанковите и проти-
вовертолетните високоефективни 
мини са с възможност за дезактива-
ция и самоликвидация. 

Разработена е и внедрена в про-
изводството гама механични взри-
ватели за нарезни и гладкоцевни ар-
тилерийски системи – едно уникално 
постижение на основата на принци-
па на двойното стопиране, което е 
представяно като оригинален българ-
ски принцип в лекциите на студен-
тите в Русия. Именно той дава въз-
можност с едни и същи взриватели 
да се комплектуват боеприпаси как-
то за нарезните, така и за гладко-
цевните артилерийски системи. Ра-
диовзривателите, които повишават 
ефективността при стрелба по от-
крити цели 2 – 3 пъти с осколъчни-
те и осколъчно-фугасните снаряди и 
4 – 6 пъти при стрелба по жива сила 
в траншеи и окопи, издигат автори-
тета на българските военни изделия.

Създадените химически облекла 
„Комар“ за защита от оръжия за ма-
сово поразяване съответстват на 
всички съвременни изисквания. Уни-
калните по конструкция противогази 
осигуряват възможност за приемане 
на храна и течности. Бронежилет-
ките и снаряжението за „войника на 
бъдещето“ напълно удовлетворяват 
изискванията на този клас изделия. 
Лазерните бинокли „Лебед“ и лазерни-
те далекомери „Радиан“ като важен 
елемент от системите за разузнава-
не и управление са с цифрови изводи 
на информация. Мерните прибори и 
приборите за нощно виждане носят 
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белезите на съвременни устройства 
с високи тактико-технически харак-
теристики.

За първи път в света екип спе-
циалисти от Българската армия и 
българската отбранителна промиш-
леност разработва и внедрява в 
производството радиосмутители с 
еднократно действие. Военното из-
куство възприема нова тактика за 
радиозаглушаване при всякакви усло-
вия и по всяко време на денонощието 
чрез средства, пренасяни от снаряди, 
в близост до приемните устройства 
на противника. 

През 1983 г. българската армия 
приема на въоръжение първото изде-
лие „Стършел“, а през 1988, 1997 и 
1999 г. и следващите подобрени ва-
рианти. Новите поколения смутите-
ли работят в честотния диапазон 
от 1,5 до 120 мегахерца и покриват 
целия спектър на тактическите ра-
диовръзки в късовълновия и ултра-
късовълновия обхват. Носители на 
предавателя на радиосмущения са 
122-мм и 152-мм артилерийски сна-
ряди и 122-мм реактивни снаряди. 
Разработката се характеризира със 
схемни, конструктивни и техноло-
гични постижения, които обуславят 
високите ù параметри и гарантират 
надеждна работа при изключително 
тежките механични натоварвания 
(1500 g) и температурни условия (от 
-50 ºС до +50 ºС).

В периода 1960 – 1994 г. армията 
получава от българската специал-
на радиоелектронна промишленост 
всички необходими съвременни свър-
зочни радио- и проводни средства за 
осигуряване потребностите на так-
тическите звена. Това са УКВ радио- 
станции в честотния диапазон 30 – 
80 (88) мегахерца с изходяща мощ-
ност от 0,2 до 1,3 и 10 вата, брой на 
работните честоти от 100 до 2000 
и разстояние на покритие от 1 до 
7 км. Някои от моделите са с авто-
матизирано управление, с предвари-
телно запомнени канали и с вградени 
модеми за предаване на данни и с ци-
фрово засекретяване. Късовълновите 
радиостанции работят в честотния 
обхват 2 – 30 мегахерца. Те имат ци-

фров честотен синтезатор с мощ-
ност 100 и 400 вата и ръчна антенна 
настройка, а впоследствие са само с 
автоматично антенно съгласуване. 

Разработени са комплексни свър-
зочни машини в късовълновия и ул-
тракъсовълновия честотен обхват, 
цифрова радиорелейна станция за ра-
бота в диапазона 1350 – 1850 мегахер-
ца с агрегатна скорост 2048 Mbit/s, 
комплексна късовълнова радиостан-
ция „Здравец“ с мощност 400 вата 
(във варианти на автомобил и на 
бронемашина за оперативно-такти-
ческите звена на армията). Създаде-
ни са и внедрени полеви телефонни 
апарати и номератори. При работа 
на свързочните средства защитата 
на информацията се осигурява от се-
рия засекретяващи устройства („Ка-
рат“, „Кама“ и „Кратер“).

По време на третия етап на раз-
витие българският научно-техниче-
ски потенциал и отбранителната 
промишленост проектират разра-
ботки на големи технически системи 
и комплекси, като бойна машина на 
пехотата БМП 1300 (едно от основ-
ните огневи средства на Сухопътни-
те войски), за чиято база е използва-
но шаси от самоходна гаубица 2С1 и 
23-мм автоматично оръдие. Разрабо-
тена е радиоуправляема мишена „Яс-
треб-2М“ за обучение на войските 
от Противовъздушната отбрана и 
за тренировка на летателния състав 
от авиацията при стрелба по въз-
душни цели. Уникални са подвижните 
въздушни мишени (ПВМ), създадени 
на базата на артилерийски и реак-
тивни снаряди за обучение на разче-
тите на зенитни оръдия, на преноси-
ми зенитноракетни комплекси и на 
разчетите на зенитноракетния ком-
плекс „ОСА“.

Българската военна радиотехниче-
ска промишленост разработва и ор-
ганизира производството на сложни 
системи, изградени върху опита от 
реализирането и експлоатацията на 
радиолокационните станции за речна 
и морска навигация. Една от тях е 
радиолокационната система за измер-
ване на скоростта и направлението 
на действителния и средния вятър в 
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приземните слоеве на атмосферата 
за нуждите на ракетните войски, ар-
тилерията и авиацията. Това е така 
наречената „Роза“. Работата на 
следящите системи и наличието на 
специализирано изчислително устрой-
ство осигуряват високоточни харак-
теристики на системата.

Друга разработка е унифицираната 
радиолокационна станция за противо-
минно наблюдение „Медуза“, която 
открива и определя с висока точност 
координатите на приводняващите се 
мини. При охрана на морските гра-
ници следи малоразмерни надводни 
обекти, открива и съпровожда ниско-
летящи цели, наблюдава надводната 
обстановка в районите на бойните 
действия на Военноморския флот, 
осигурява навигацията и безопасно-
то плаване на корабите, наблюдава и 
контролира гражданското корабопла-
ване в крайбрежната зона. 

Една модерна кохерентна радио-
локационна станция, която работи 
със сложен радиолокационен сигнал, с 
ръчна и автоматична пренастройка 
на носещата честота, със система 
за цифрова обработка на информа-
цията, е бреговата радиолокационна 
система за откриване на надвод-
ни цели „Калиакра“. В условията на 
интензивни естествени и предна-
мерени смущения тя автоматично 
открива, съпровожда цели и предава 
информация за тях в системата за 
брегово наблюдение „Екран“. Прите-
жава вградена система за контрол и 
диагностика на работоспособност-
та и имитатор на обстановката за 
трениране на операторите.

Други радиолокационни станции 
са наземният портативен доплеров 
радар, имитаторите и тренажори-
те за обучение на операторите на 
радиолокационните системи и тех-
ническите средства за обективен 
контрол на системите. Всички те са 
резултат от прилагането на най-съ-
временни схемотехнически решения и 
модерна елементна база.

Особен интерес представлява ком- 
плексът за радиохимическо разузнава-
не и контрол „Марица“. Той открива 
заразени с радиация и бойни отров-

ни невропаралитични газове райони, 
регистрира информацията заедно с 
координатите за местонахождение-
то, предава ги по радиоканал авто-
матично и закодирано, дистанционно 
маркира увредените полета.

Понятията „автоматизация“ и 
„електронизация“ създават впечатле-
ние за обикновено прилагане на нови 
информационни технологии в сред-
ствата за въоръжена борба. На прак-
тика това е качествено ново използва-
не на информацията в тези средства. 
Приносът на новите информационни 
технологии, използвани от промишле-
ността за развитие на оръжейните 
системи и изделия през 80-те и 90-те 
години на ХХ век, е качествено ново-
то равнище на точността и бързо-
действието, същественото развитие 
на средствата за предаване на данни 
и за управление. Това е основата за 
изграждането на автоматизираните 
системи за управление.

Четвъртият етап в развитието 
на отбранителната ни промишленост 
се характеризира с разработването 
и внедряването на автоматизирани 
системи за управление и на средства 
за въоръжена борба в новите общест-
вено-икономически условия.

С участието на голям брой развой-
ни звена и производствени предприя-
тия от различни стопански организа-
ции е осигурен уникалният технически 
комплекс за оповестяване „ТКО“. 
Вграден в структурата на общодър-
жавната автоматизирана система за 
оповестяване, за минимално кратко 
време той предоставя необходимата 
информация на съответните струк-
тури и звена в държавата (Министер-
ство на отбраната, Министерство 
на вътрешните работи и Гражданска 
защита) при нападение на страната 
по въздух, суша и море, при крупни 
природни бедствия и производствени 
аварии, при радиационно, химическо и 
бактериологично заразяване.

Българската универсална автома-
тизирана система за управление на 
огъня на артилерията „Вулкан“ по ре-
дица свои характеристики превъзхожда 
световните образци. Тя обслужва ар-
тилерийските дивизиони (батареи) са-
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моходна и буксирна артилерия, минох-
въргачките и реактивните системи 
за залпов огън от различните калибри. 
В системата е използвано приложно 
програмно осигуряване за автомати-
зирано решаване на всички групи зада-
чи с въведени елементи на системите 
с изкуствен интелект. Тя се базира на 
географската информационна система 
и използва глобалната система за на-
вигация GPS в диференциален режим. 
Внедрени са далекомерна система с 
възможност за дистанционно упра-
вление и телевизионно наблюдение на 
бойното поле. За предаването на ин-
формацията и за управлението е из-
ползвана военна цифрова комуникация.

В последно време българските уче-
ни и специалисти продължават да вла-
гат сили и умения за модернизация на 
въоръжението и техниката и за разра-
ботването на нови изделия. 

С висока оценка е разработката за 
защита на вертолети от гранатомети 
и от други кумулативни бойни припаси, 
която се реализира от нашия научно-
технически потенциал като един от 
проектите на НАТО. С високи параме-
три е проектирането на системата за 
защита на пристанища от терористи, 
включваща подсистеми за разузнаване, 
идентифициране и противодействие. 
Усилено се работи за създаването на 
неофилизирани  храни за нуждите на 
войските, особено необходими при из-
пълнението на специални мисии. 

Продължават научните изследва-
ния и опитно-конструкторските дей-
ности във връзка с перспективното 
оборудване и снаряжение на „войника 
на бъдещето“, включително на облек-
ло, индивидуални средства за разузна-
ване и идентификация на обекти, ин-
женерно оборудване и т.н.

В напреднал стадий на изследвания 
и разработка са особено перспектив-
ните средства за борба с терористи 
и безредици – оръжия с несмъртонос-
но действие, като ръчни гранати със 
светлинно-звуково, димно, кинетично, 
маркиращо, противопожарно, сълзот-
ворно и друго действие. Продължава 
усъвършенстването на комуникацион- 
но-информационните системи по 
всички параметри и направления.

Изброените изделия и системи са 
основната част от разработките на 
българските учени и специалисти за 
нуждите на българските въоръжени 
сили. Те са високо ценени и на между-
народния оръжеен пазар.

Направеният преглед на българ-
ския принос в развитието на въоръ-
жението и техниката показва, че ние 
не само в отминалите години сме 
създавали редица изделия и системи 
с военно предназначение за нуждите 
на българската армия и за износ, но 
и сега, а може би и в перспектива се 
стремим да не изоставаме в научно-
техническо отношение, а в някои об-
ласти да играем и водеща роля.
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За да се разработи дългосрочна 
политика за превъоръжаване, съ-
образена с финансовите възмож-

ности на страната, е целесъобразно 
да се спази основният принцип, че 
бронетанковата техниката (БТТ), 
която бъде закупена или произведе-
на, трябва да може да се използва в 
целия спектър от операции, в които 
участва българската армия. Дълго-
срочната политика за превъоръжа-
ване с нов образец БТТ е подчинена 
на няколко условия: икономическите 
и финансовите възможности на дър-
жавата в следващите години; опера-
тивно-тактическите и техническите 
характеристики на БТТ, които покри-
ват целия спектър от операции на 
механизираните формирования; оси-
гуряване на надеждна поддръжка на 
техниката през целия ù жизнен цикъл – 
придобиване, експлоатация и снемане 
от въоръжение и др.

Установено е, че заделянето на 
2% и повече от брутния вътрешен 
продукт (БВП) за отбрана осигуря-
ва придобиването и поддържането 
на желаните отбранителни способ-

СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГИЯ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИ 
ПРОЕКТНИ МОДЕЛИ НА СЛОЖНИ 

ОБРАЗЦИ БРОНЕТАНКОВА ТЕХНИКА

Майор Георги Маринов

Georgi Marinov. SYSTEMATIC METHODOLOGY  
FOR ESTABLISHMENT OF CONCEPT PROJECT PATTERNS  
OF COMPLEX TYPES OF ARMORED COMBAT VEHICLES

Abstract: This article discusses the system-conceptual aspects of the preliminary 
research and exterior design of the complex models of armored combat vehicles. The 
article introduces and specifies a number of terms related to the nature of the systemic 
methodology in the field. It provides a common methodological scheme of creating a 
conceptual design pattern, planned to develop a model of armored combat vehicles.

Key words: conceptual project model, armored combat vehicle, general concept of 
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ности. Процент от разходите, пред-
назначен за закупуване на основни въ-
оръжения, бойна техника, екипировка 
и оборудване, трябва да бъде не по–
малко от 20% от военния бюджет.1

На фигура 1 е показана структура-
та на разходите в Сухопътни войски 
за 2013 и 2014 г. Прави впечатление, 
че разходите за персонал продължа-
ват да се задържат на високи рав-
нища: 93 – 95%, при препоръчителни 
нива от 60%.2

Поради тази причина е реализирано 
частично превъоръжаване на Българ-
ската армия с автомобилна техника – 
253 автомобила „Мерцедес-Бенц“ от 
различен клас. Не са удовлетворени и 
потребностите от резервни части за 
наличната бронетанкова техника. Го-
ляма част от товарните автомобили 
и леките с повишена проходимост са 
спрени от движение поради физическа 
амортизация и недостиг на резервни 
части.4

Независимо че запазването на су-
веренитета, териториалната цялост 
на страната и единството на нация-
та продължават да са основна задача 
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на въоръжените сили, включително 
на Сухопътните войски, основните 
усилия са насочени за изграждането 
на три батальонни бойни групи от 
състава на механизираните съедине-
ния.5 Поради тази причина и като се 
отчитат икономическите и финан-
совите възможности на страната, 
които едва ли в обозримо бъдеще ще 
доведат до значително увеличаване 
на средствата за отбрана,  в насто-
ящата статия се разглежда разра-
ботването на методология, базирана 
на системния подход за създаване на 
концептуални проектни модели на 
сложни образци бронетанкова техни-
ка. Тя ще предостави възможност да 
се проектират и разработват нови 
сложни образци бронетанкова техни-
ка, които да бъдат унифицирани, да 
отговарят на съвременните изисква-
ния и да станат трудно достижими 
(или въобще недостижими) за другите 
аналози бойна бронирана техника.6

Една от съвременните тенденции 
в областта на проектирането и раз-
работването на сложни образци бро-
нетанкова техника е нарастващото 
значение на етапите на предвари-
телните военнонаучни изследвания 
и външното проектиране. Това се 
дължи на факта, че степента на раз-
работване на концепцията и техни-
ческия дизайн, планирани за създава-
нето им, които се образуват в тези 
стадии от разработката, зависят 
от успешното завършване на проек-

Фиг. 1. Структура на разходите в Сухопътни войски през 2013 и 2014 г.  
в проценти от всички разходи3

та като цяло. В същото време той 
изисква за своето изпълнение зна-
чително време и големи разходи на 
ресурси. В методическо отношение 
тези етапи се превръщат в харак-
терно прилагане на системния под-
ход за изпълнението им. Убедително 
потвърждение на такова качествено 
усъвършенстване на методическата 
база на предварителните изследвания 
и външното проектиране е работа-
та по създаването на бойна бронира-
на техника от ново поколение.7

В етапите на предварителните 
изследвания и външния дизайн се очер- 
тават насоки за бъдещия проект и 
се оформя концептуалният модел на 
образеца, който служи като основа 
за непосредственото му разрабо-
тване при стадиите на изпълнение 
на опитно-конструкторските разра-
ботки (ОКР). При това прилагани-
те методи на предварителните из-
следвания и външното проектиране 
на образеца бронетанкова техника 
се ориентират на базата на получе-
ните оптимални (рационални) стой-
ности на неговите характеристики 
въз основа на постиженията на науч-
но-техническия прогрес с отчитане 
възможността за техническа реали-
зация и военноикономическа целесъо-
бразност на създаването му. Целта 
е да се обобщи и създаде система на 
базата на постиженията в областта 
на методологията за разработване-
то на сложни образци бронетанкова 
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техника и направление за нейното 
по-нататъшно усъвършенстване и 
уточняване на понятийния апарат, 
използван в областта на военноте-
хническата дейност.

Под концептуален проектен модел 
на образец БТТ ще разбираме качест-
вено-количествена оценка на обща-
та концепция и техническия дизайн, 
включително тактико-технически и 
други изисквания, на които трябва да 
отговаря и в съответствие с кои-
то се извършва проектирането на 
разработения образец бронетанкова 
техника (фиг. 2). Концептуалният 
проектен модел (КПM) е залегнал 
в тактико-техническото задание 
(ТТЗ) за изпълнение на опитно-кон-
структорските разработки (ОКР) и 
служи за основа за развитие на про-
екта на създавания образец.

Общата концепция на образеца БТТ 
е основната идея (или съвкупност от 
идеи и основополагащи принципи, зами-
съл) за създаване и бойно приложение 
(приложение по функционално пред-

назначение) на образеца бронетанкова 
техника за решаване на възлаганите 
му задачи, определящи неговите роля 
и място в системата въоръжение 
на групировките (силите). Формира 
се на основата на оперативно-стра-
тегическа (оперативно-тактическа) 
прогноза и очакваните научно-техни-
чески постижения в перспектива. 

Основополагащи съставни части 
на общата концепция на образеца 
бронетанкова техника са оператив-
но-тактическата концепция, научно-
техническата концепция, производ-
ствено-икономическата концепция. 
Общата концепция встъпва в ка-
чеството на ръководещо и органи-
зационно начало при създаването на 
проекта, обосноваването на него-
вия технически дизайн и тактико-
технически изисквания (ТТИ), на 
които трябва да отговаря. Тя е в 
най-концентриран вид от позиция-
та на основни бойни (функционални) 
свойства и ключови характеристики, 
представляващи образеца БТТ, като 

Фиг. 2. Концептуален проектен модел на образец бронетанкова техника (БТТ)
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обединява в едно цяло неговите по-
требности, възможности, ресурси и 
ограничения в проектирането, произ-
водството, експлоатацията и бойно-
то използване (използване по функ-
ционално предназначение).

Оперативно-тактическата концеп- 
ция на образеца БТТ е част от ця-
лостната концепция, характеризира-
ща предназначението, възлаганите 
му задачи, условията на тяхното из-
пълнение и произтичащите от това 
оперативни и тактически изисквания 
към него. Основните компоненти на 
оперативно-тактическата концеп-
ция на образеца бронетанкова тех-
ника са неговите бойни (функционал-
ни) свойства – например огнева мощ, 
подвижност, защитеност, приложи-
мост, устойчивост за противодей-
ствие на противника и други.

Научно-техническата концепция 
на образеца БТТ е съставна част от 
общата концепция, характеризираща 
научно-техническите възможности 
и тези на материално-техническата 
база за създаване и определяне техни-
ческите пътища и средства за реали-
зиране на оперативно-тактическите 
изисквания на образеца.

Производствено-икономическата 
концепция на образеца БТТ е част от 
цялостната концепция, определяща 
разполагаемите и прогнозируемите 
необходими ресурси, възможностите 
и ограниченията на технологичния 
характер при разработването и про-
изводството на образеца.

Оперативно-тактическите изи-
сквания (ОТИ), на които трябва да 
отговаря образецът БТТ, са към 
неговите бойни (функционални) въз-
можности и ефективност на прило-
жение за изпълнение на поставените 
му задачи в състава на системата 
въоръжение на групировките (сили-
те). Оперативно-тактическите из-
исквания произтичат от ролята и 
мястото на образеца в системата 
въоръжение на групировките. Те са 
съвкупност от най-важните бойни 
свойства, които трябва да прите-
жава, и се изразяват под формата 
на изисквания към нивото на коли-
чествено-качествените показатели, 

с чиято помощ се оценява степен-
та на проявление на всяко от тях 
(фиг. 3). Oперативно-тактическите 
изисквания трябва да отразяват цел-
та и областта на приложение (прос- 
транствено-времеви характеристи-
ки) на образеца бронетанкова техни-
ка; задачите, възлагани на образеца; 
изискванията към основните бойни 
(функционални) свойства на образеца; 
условията на приложението по пред-
назначение и т.н. По същество опе-
ративно-тактическите изисквания 
изпълняват ролята на системно обе-
диняваща основа на тактико-техни-
ческите изисквания, в съответствие 
с които се формират и другите ком-
поненти.

Общият вид на образеца БТТ е съв-
купност от основни данни, съдържа-
щи предназначението на образеца и 
основните бойни (функционални) зада-
чи, които изпълнява; състава (струк- 
турата), основните бойни (функцио-
нални) свойства и тактико-техни-
чески характеристики (ТТХ) както 
на самия образец като цяло, така и 
на основните му компоненти; пока-
затели на бойната (функционалната) 
ефективност, техническо усъвър-
шенстване и разходите, необходими 
за жизнения цикъл на образеца (за на-
учноизследователска и развойна дей-
ност – НИРД), серийно производство 
на определен брой машини, техниче-
ска експлоатация и ремонт); данни за 
условията, при които образецът ще 
се разработва, експлоатира и ще се 
прилагат неговите експлоатационно-
технически характеристики.

Техническият дизайн на образеца 
БТТ е концептуално представяне 
на образеца като технически обект, 
което отразява структурата, прин-
ципите за устройството и функцио- 
нирането му, съвкупността от кон-
структивно-технически и експлоа- 
тационно-технически характеристи- 
ки (ЕТХ) и параметри, определя- 
щи нивото на техническото му 
усъвършенстване и приспособяване  
за изпълнение на поставените за- 
дачи.

Рационалният технически дизайн на 
образеца БТТ е техническият дизайн, 
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който е най-приемлив в рамките на 
зададените условия и ограничения.

Успешното създаване и ефектив-
ното приложение по предназначение 
на перспективни и сложни образци 
бронетанкова техника до голяма сте-
пен се определят от възможностите 
и способността за организиране и 
провеждане на разработването, про-
изводството и експлоатацията им на 
качествено нова методическа основа 
и експлоатация на нова методология, 
отличаваща се със системен подход 
за проектиране и управление на жиз-
нения им цикъл в съответствие с 
програмно-целевите методи.8 Необхо-
димите условия за реализирането на 
системната методология в областта 
на създаването на перспективни слож-
ни образци бронетанкова техника са 
провеждането на предварителни кон-
цептуални и визуални изследвания на 
разработвания образец и създаването 
на концептуалния му проектен модел. 
Тези изследвания трябва да включ-
ват доказване на общия замисъл – 
ключовата идея и основополагащите 
принципи за създаването и бойното 
използване (използване по функционал-
но предназначение) на проектирания 
образец на БТТ и определянето на 
техническия дизайн с оптимизация на 
значението на тактико-технически-
те характеристики и конструктив-
но-техническите параметри.9

Една от целите на такива изслед-
вания е за основа на системния под-
ход да се избере такъв вариант на 
концептуален проектен модел, при 
който се осигурява постигане на пре-
възходство на разработвания обра-
зец над неговите аналози по ниво на 
ефективност при бойно използване 
(използване по функционално предназ-
начение) и високо ниво на експлоата-
ционно-техническо усъвършенстване 
(експлоатационна технологичност).

Военнонаучните предварителни из- 
следвания и външното проектиране на 
образеца бронетанкова техника е це-
лесъобразно да се провеждат в после-
дователността, посочена на фигура 4:

• изследване боеспособността на 
групировките (силите) и състояние-
то на техните системи въоръжение, 

извършвано с цел определяне на опе-
ративно-тактическите потребности 
от нови (модернизирани) образци БТТ;

• концептуални изследвания, плани-
рани в разработването (модернизира-
нето) на образеца БТТ, проведени с 
цел създаване на неговата обща кон-
цепция и тази на съставните му ком-
поненти (подсистеми, части);

• изследване на външния вид на 
планирания за разработване (модер-
низация) образец БТТ, проведено с 
цел създаване на неговия технически 
дизайн с обосноваване на необходи-
мите изисквания, които трябва да 
отговарят както на характеристи-
ките (към бойните и експлоатацион-
но-техническите възможности) на 
образеца като цяло, така и на негови-
те основни подсистеми при избрана-
та (определена при концептуалните 
изследвания) обща концепция и раз-
пределените в нея основни съставни 
компоненти;

• обосноваване на концептуалните 
изисквания към системата за тех- 
ническо обслужване и ремонт на обра-
зеца БТТ, а така също и концепция за 
неговото използване самостоятелно 
или в състава на системите въоръ-
жение на групировките (силите);

• подготовка на оперативно-так-
тическото задание за разработване 
на образеца;

• разработване на предложение за 
целесъобразността на изпълнение на 
идейния проект;

• разработване въз основа на резул-
татите от изследванията на външ-
ния вид и концептуалните изследвания 
на тактико-техническото задание 
(ТТЗ) за изпълнение на идейния проект 
на новия образец БТТ (в случай на взе-
мане на решение за необходимостта 
на неговото изпълнение); 

• разработване на идейния проект 
по зададените от разработчика так-
тико-технически изисквания, прове-
дено с цел обосноваване (проверка) 
на възможностите (потвърждаване 
на техническата реализация) и оп-
ределяне на военно-икономическата 
целесъобразност при създаването на 
образеца БТТ, уточняване (при необ-
ходимост) на общата концепция и 
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Фиг. 4. Обща методологическа схема на създавания концептуален проектен модел, 
планиран за проектиране на образеца БТТ

техническия дизайн, а също така и 
тактико-технически изисквания, на 
които трябва да отговаря;

• подготовка на ТТЗ за изпълнение 
на опитно-конструкторските разра-
ботки;

• изпълнение на опитно-конструк-
торските разработки и реализиране 
на зададените (уточнените) такти-
ко-технически изисквания във вид на 
тактико-технически характеристики 
на опитния образец. 10

В изложената последователност 
са отразени основните етапи на обо-
сноваването, създаването и реализи-
рането на оперативно-тактическите, 
тактико-техническите и други изиск-

вания, на които трябва да отговаря 
разработваният образец бронетанко-
ва техника. Основа за формулирането 
на оперативно-тактическите изисква-
ния (ОТИ) са оперативно-стратеги-
ческите изисквания към групировките 
(силите) и системите им въоръжение, 
в чийто състав се планира приложе-
нието на създавания образец.

Военнонаучните изследвания за 
обосноваване на изискванията, на 
които трябва да отговаря образецът 
БТТ, трябва да се провеждат в съ-
ответствие с йерархичните принци-
пи на системния подход за решаване 
на проблема, изискващи разглеждане-
то на три нива на изследвания обект 
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(фиг. 5).11 В първото (високо) ниво на 
йерархията образецът се разглежда 
като съставна част от системите 
въоръжение на групировките (силите), 
в чийто състав трябва да постъпи 
на въоръжение. Във второто (средно) 
ниво на йерархията образецът БТТ се 
разглежда като едно цяло, т.е. сам по 
себе си. В третото (ниско) ниво на 
йерархията се разглеждат съставни-
те му компоненти (подсистемите).

При разглеждането на образеца 
БТТ на първото ниво на йерархията 
се определят неговото място и роля 
в системите въоръжение на групиров-
ките (войските) като средство, осигу-
ряващо изпълнението на бойни задачи, 
и в съответствие с това се формули-
рат възлаганите му задачи. Изисквани-
ята, на които трябва да отговаря об-
разецът БТТ на това ниво, и тяхното 
разглеждане имат оперативно-такти-
чески характер и произтичат от съ-
държанието на заданията и условията 
за тяхното изпълнение.

Самата система въоръжение на 
групировките (силите) представлява 
съвкупност от взаимносвързани бойни 
средства, средства за бойно управле-

ние и осигуряване. Такова разглеждане 
на системите въоръжение позволява 
да се установи характерът на интег-
рираност в тях на разработвания об-
разец БТТ.

При разглеждането на образеца БТТ 
на второто ниво на йерархическата 
последователност от предварителни-
те изследвания се обосновават обща-
та концепция и техническият дизайн 
и се създава неговият концептуален 
проектен модел. Изискваното качест-
во (ниво на техническо усъвършенст-
ване) се определя в основния характер 
на решаваните задачи, необходимото 
ниво на ефективност за тяхното из-
пълнение и условията за приложение на 
образеца по предназначение.

В третото ниво от йерархията 
се изследва и обосновава технически-
ят дизайн на съставните компонен-
ти (подсистеми) на образеца БТТ и 
се налагат изисквания към тях, кои-
то на по-късен етап преминават в 
конкретни проектни решения с опре-
делено техническо съдържание.

В общия процес на създаване на об-
разец на бронетанкова техника тряб- 
ва системно да се обединяват външно-

Фиг. 5. Схема за реализиране на принципа на йерархичност на системния подход  
при формулиране на изискванията, на които трябва да отговаря  

при разработване (модернизиране) образецът БТТ
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то и вътрешното проектиране чрез 
механизъм за итерактивно (много-
кратно) взаимодействие, предвиж-
дащо възможност за уточняване и 
коригиране на първоначално приети 
при външното проектиране изходни 
данни, получени в резултат на въ-
трешното проектиране. Всичко това 
се явява коригирано съгласуване на из-
искванията на външното проектира-
не с възможностите на вътрешното 
проектиране, а също и изменението 
на ориентирането и съдържанието на 
проектните решения в направление 
за повишаване показателите на свой-
ствата на образеца БТТ и осигурява-
не на неговата техническа реализация 
с отчитане на военно-икономическа-
та целесъобразност в съответствие 
с критериите „целеви (боен) ефект – 
разходи“.

Такъв подход с доказване, създаване 
и осигуряване изпълнението на изис-
кванията, на които трябва да отго-
варя образецът бронетанкова техни-
ка, системно рационализира процеса 
на изследване, направленията за обо-
сноваване на оперативно-тактиче-
ските потребности при разработва-
нето, определянето на техническата 
реализация и военно-икономическата 
целесъобразност. Така е въплътена 
концепцията за единство на система-
та в три категории – необходимост, 
възможност и целесъобразност при 
създаването на образеца БТТ.

По този начин при предварител-
ните изследвания и външното про-
ектиране образецът БТТ трябва да 
се разглежда като функционален еле-
мент на системите въоръжение на 
групировките (силите). Преди всичко 
трябва да бъдат установени негови-
те място и роля в системите въоръ-
жение, след това да бъдат определя-
ни задачите, изпълнението на които 
се възлага на образеца, и да бъдат 
обосновани и формулирани оператив-
но-тактическите изисквания, на кои-
то той трябва да отговаря.

Резултатите от доказването на 
оперативно-тактическите изисква- 
ния трябва да станат проект на опе-
ративно-тактическото задание, подле-
жащи на утвърждаване от заявителя 

(потребителя) с последващо отраже-
ние в тактико-техническото задание 
за изпълнение на идейния проект (из-
вършване на предварителни проучвания 
до началото на изпълнението на опит-
но-конструкторските разработки).

Оперативно-тактическото зада-
ние за разработване на образеца БТТ 
представлява само по себе си изходен 
основополагащ (концептуален) доку-
мент на заявителя (Министерство-
то на отбраната). В него въз основа 
на резултатите на предварителните 
военнонаучни изследвания, изпълне-
ни от научноизследователските уч-
реждения на заявителя, се определят 
общият оперативно-тактически за-
мисъл, създаване на образеца БТТ и 
прилагането му по предназначение, 
място и роля в системите въоръже-
ние на групировките (силите), със-
тавът, в който се планира да бъде 
използван, бойните (функционалните) 
задачите, които ще му се възлагат, и 
се формулира системната основа на 
перспективните оперативно-такти-
чески изисквания, на които трябва да 
отговаря.

В оперативно-тактическото за-
дание се отразяват:

• задачите на групировките (сили-
те), при чието изпълнение се планира 
прилагането на образеца БТТ, и усло-
вията за изпълнението им;

• предназначението и областта 
на приложение на образеца БТТ, не-
говото място и роля в системите 
въоръжение на групировките (сили-
те), изискванията за интегрираност 
в системите въоръжение (изисквания 
за съвместимост и автономност на 
прилагания образец);

• съставът на образеца бронетан-
кова техника;

• задачите, възлагани на образеца 
БТТ, условията за неговото приложе-
ние по предназначение и експлоата-
ция във войските;

• основните обекти на въздейст-
вие (взаимодействие) в процеса на 
прилагане на образеца БТТ по пред-
назначение;

• списъкът на основните характе-
ристики на бойните (функционални-
те) свойства на образеца на БТТ и 
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предявяваните към него изисквания;
• изискванията за бойна готов-

ност на образеца БТТ (изисквания 
към времевите показатели за при-
веждане в готовност за приложение 
по предназначение);

• бойните (функционалните) въз-
можности на образеца БТТ;

• способите за бойно използване 
(приложение в съответствие с функ-
ционалното предназначение) на обра-
зеца БТТ;

• други условия и изисквания, въ-
ведени в оперативно-тактическото 
задание при необходимост.

Оперативно-тактическото зада-
ние, съгласувано и утвърдено по уста-
новения ред, се превръща в основа за 
разработването на тактико-техноло-
гичното задание за изпълнение на идей-
ния проект или тактико-технологично 
задание на опитно-конструкторските 
разработки, ако не се предвижда из-
пълнението на идейния проект. Въз 
основа на оперативно-тактическото 
задание и резултатите от изпълнение-
то на идейния проект се разработва 
далеч по детайлен и разширен техни-
чески документ на заявителя – так-
тико-технологично задание за изпъл-
нение на опитно-конструкторските 
разработки, който служи за основа за 
по-нататъшни проектно-конструк-
торски разработки по създаването на 
образеца бронетанкова техника.

В целия процес на създаване на об-
разеца могат да се разграничат два ос-
новни етапа: концептуалният етап – 
 създава се проектен модел, на чия-
то основа се планира разработването 
на образец бронетанкова техника, в 
съответствие с който се провежда 
непосредственото разработване на 
проекта на образеца; етапът на непо-
средственото разработване на обра-
зеца бронетанкова техника – провеж-
дат се проектно-конструкторските 
работи в рамките на опитно-кон-
структорските разработки, изпълня-
вани в съответствие с тактико-тех-
нологичното задание на заявителя.

При предварителните изследвания 
и външното проектиране следва ком-
плексно и в системно единство да се 
отчитат оперативно-тактическите, 

научно-техническите и производстве-
но-икономическите фактори, влияещи 
на избора за концептуален проектен 
модел на създавания образец. Трябва 
да се отчита неговата реализация 
във вида на конкретния проект при 
съществуващите ограничения и с раз-
глеждане като функционален елемент 
на системите въоръжение на групи-
ровките (силите), предназначен за 
изпълнение на определени части от 
задачите им. Въпросите с реализи-
рането на концептуалния проектен 
модел на образеца бронетанкова тех-
ника в най-общия случай следва да об-
хващат не само научно-техническия, 
но и производствено-технологичния, 
финансовия и времевия аспект.

При създаването на перспектив-
ни сложни образци БТТ от особено 
значение са ранните етапи на тяхно-
то проектиране, когато се създават 
концептуалните им проектни модели 
(общите концепции, техническите 
дизайни и изискванията, на които 
следва да отговарят). Качеството 
на формирания на тези етапи концеп-
туален проектен модел, който първо-
начално определя успеха за реализация 
на разработката, съществено зависи 
от това, дали се отчитат прилага-
ните методи на военнонаучните из-
следвания и влияещите на проекта 
оперативно-тактически, научно-тех-
нически и производствено-икономи-
чески фактори в тяхното системно 
единство.

Прилагането на системния подход 
в разработването на сложни образци 
бронетанкова техника е едно от 
най-важните направления за по-ната-
тъшното развитие на методология-
та при предварителни изследвания и 
външно проектиране. Необходимост-
та от провеждането на проучвания 
за доказване на концептуалния прое-
ктен модел на образеца БТТ на тази 
качествено нова методическа основа 
се основава преди всичко на факта, 
че трябва да се осигури превъзход-
ство на разработвания образец над 
неговите аналози по ефективност на 
бойното приложение (използване) и 
нивото на експлоатационно-техни-
ческото усъвършенстване, така че 
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те да станат трудно достижими 
(или въобще недостижими) за други-
те аналози.

Създаването на концептуалния 
проектен модел на образеца бронетан-
кова техника следва да се съсредоточи 
върху определянето на неговата роля 
и място в системите въоръжение на 
групировките (силите) и възлаганите 
му задачи. В съответствие с тези за-
дачи оперативно-тактическите изиск-
вания трябва да отговарят на образеца 
бронетанкова техника и въз основа на 
тях да се установят другите изисква-
ния, от които зависят техническата 
реализация и военно-икономическата 
целесъобразност. При това списъкът 
с оперативно-тактически изисквания 
се разширява до тактико-технически 
изисквания, подлежащи на изпълнение 
във вида на конкретното значение на 

тактико-технически характеристики 
на образеца. Оперативно-тактически-
те изисквания се отразяват в так-
тико-техническите в качеството на 
системно обединяващите ги части, в 
съответствие с които се формулират 
другите компоненти на тактико-тех-
ническите изисквания.

Според принципа за йерархичност 
на системния подход за решаването 
на даден проблем, при изследването за 
доказването на концептуалния проек- 
тен модел на образеца бронетанко-
ва техника най-общо се разглеждат 
съседните на тях йерархични нива: 
високото ниво – нивото на системи-
те въоръжение на групировките (си-
лите), в чийто състав ще постъпи 
образецът; ниското ниво – нивото на 
подсистемите на образеца с вътреш-
ните им взаимовръзки, осигуряващи 
неговото функциониране като цяло.

1 Programa za razvitie na otbranitelnite 
sposobnosti na vaorazhenite sili na Republika 
Bulgaria 2020, Ministerski savet na Republika 
Bulgaria, Sofia, 2015.

2 Doklad za sastoyanieto na otbranata i 
vaorazhenite sili na Republika Bulgaria, priet 
s Reshenie na Ministerski savet na Republika 
Bulgaria № 209/27.03.2015. Sofia, 2015.

3  Pak tam.
4  Pak tam.
5 Doklad za sastoyanieto na otbranata 

i vaorazhenite sili…; Programa za razvitie na 
otbranitelnite sposobnosti…

6  Global armoured vehicles market report, 
2015. http://www.defenceiq.com/

7  Fedosova, E. Sozdanie boevoy bronetehnike 
v ramkah obshtego reformirovaniya suhoputnoyh 
voysk SSHA, M. FGUP „GosNIIAS“ NIC, 
2007, s. 198.; Programa za razvitie na 
otbranitelnite sposobnosti…

8 Demidov, B. Programmno-tselevoe plani- 
rovanie razvitiya i nauchno-tehnicheskoe sopro- 
vojdenie vooruzheniya i voennoy tehniki, kniga 1, 

H. HVU, 1997, s. 545; Demidov, B. Sistemno-
kontseptualnie osnovoy deyatelnosti v voenno-
tehnicheskoy oblasti. Tehnol. Park, 2006,  
Kn. 2, s. 1152.

9 Grib, D. Sistemno-kontseptualni osnovi і 
elementi metodologii formuvaniya operativno-
takticheskih і taktiko-tehnichnih vimog, shto 
predyavlyayutsya do perspektivnih zrazkiv 
ozbroennya і voyskovoy tehniki ta zrazkiv shto 
modernizuyutsya, Sistemi obozrennya i voyskova 
tehnika, 2009, № 2(18), s. 65 – 73; Grib, D. 
Metodologichniy podhod do formuvannya 
tehnichnogo obrisu perspektivnih zrazkiv ta 
zrazkiv ozbroennya і voyskovoy tehniki, shto 
modernizuyutsya. Nauka і oborona, 2009, № 4, 
s. 30 – 34.

10 Demidov, B., A. Velichko, I. Voloshtuk. 
Organizatsionno-metodicheskie osnovoy deyatel- 
nosti v voenno-tehnicheskoy oblasti, Kn. 2: 
Tehnol. Park, 2006, s. 954.

11 Demidov, B. Sistemniy analiz vooruzheniya 
i voennoy tehniki, Kn. 1, H. HBU, 1994,  
s. 366.
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КНИГИ

Корупцията се превърна в заплаха за икономическата сигурност на стра-
ната, която поразява всички сфери на обществения живот. С ускоря-
ването на про цесите на глобализация и с разширяването диапазона на 

сътрудничеството между държавите, този фено мен започна да се разглежда 
не само като пречка пред националното развитие на от делните страни, но 
и като сериозна заплаха за националната и международната сигурност.

За България противодействието на корупцията е част от усилията за 
изграждане публичните инсти туции на демокрацията и утвърждаване роля-
та на гражданското общество. Постигнатите резултати (или липсата на 
такива) в предотвратяването на корупционните практики се превръщат 
във важно мерило за успеха на прехода и за въвеждането на съвременни 
стандарти за прозрачност и демократи чен контрол.

Противодействието на корупцията залег на в дневния ред на редица меж-
дународни ор ганизации и финансови институции като ООН*, Световната 
банка, Организацията за иконо мическо сътрудничество и развитие, Съвета 
на Европа, Европейския съюз и др. Антикорупцията се наложи като основно 
поле на дейност за множество национални и международни правителствени 
и неправителствени организации, в рам ките на коeто гражданското обще-
ство отс тоява съвременните стандарти за прозрач ност и публичност на 
държавните институ ции и допринася за превенцията на корупцията във 
всички обществени сектори. Същевре менно редица държави в света приеха 
комплек сни програми и мерки за ограничаване на корупционните рискове в 
контекста на рефор мите в публичната сфера и утвърждаването на стан-
дартите на почтеност в международните икономически отношения.

* Велкова, Лидия. Корупцията – заплаха за икономическата сигурност.  София: Дио 
Мира, 2015, ISBN 978-954-2977-22-3.

* Конвенция на ООН срещу корупцията, приета с Резолюция 58/4 на Генералната 
асамблея от 31.10.2003 г. Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 
03.08.2006 г., ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г. 

КОРУПЦИЯТА – ЗАПЛАХА  
ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ*

Лидия Велкова

Lidia Velkova. CORRUPTION –  
A THREAT TO ECONOMIC SECURITY

Abstract: The main idea of the research is to present corruption as a main threat to 
economic security and an obstacle for social and economic development of many coun-
tries around the world at the beginning of 21 century. Problems are pressing in countries 
with economy in transition, where comparatively high level of corruption, which under-
mines the foundations of democratic development and efficient free market economy, is 
observed.

Key words: corruption, anticorruption, economic security, theoretical aspects.
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Особено опасна е корупцията за страни те в преход*, в които за кратък 
исторически период се осъществи масирано раздържавяване на обществе-
ното богатство при липсата на необходимите гаранции за законност та на 
този процес. Наследената от тоталитарния период липса на отчетливо 
разграничение между частната и публичната сфера обуслови въвли чането 
на голяма част от населението в не законни и често криминални транзак-
ции от корупционно естество в ущърб на държавата и на мнозинството 
от гражданите. Липсата на ясни правила в новия тип пазарна икономика, 
както и неефективността на правоприлагащите и контролните органи са в 
ос новата и на т.нар. сива икономика, и на контрабандните вносно-износни 
операции, в рамките на които недобросъвестни или кри минални стопански 
субекти взаимодействат с корумпирани държавни служители. Една от най-
опасните форми на корупция е обвързва нето на представители на държавни 
инсти туции с интересите на организираната престъпност, което е сериоз-
на запла ха и за националната сигурност.

Корупцията и необходимостта от проти водействие на нейните прояви 
все повече се тълкуват като ключови критерии за утвърж даването на де-
мократичните институции и за въвеждането на съвременните стандарти 
на прозрачност и демократичен контрол в уп равлението на обществото. 
Антикорупционното законодателство и практика при добиват особено голя-
мо значение в контекс та на интеграционните процеси на България в евро-
пейското и евроатлантическото прос транство. 

Трудности и неясноти съществуват при определяне на обхвата, приори-
тетите и действащите лица в борбата срещу корупцията. Понятието „ан-
тикорупция“ е в много отно шения по-широко и обхватно от действията на 
правоохранителните и правораздавателните органи за пресичане и санкциони-
ране на корупцията. То включва противодействие как то на криминализирани-
те форми на подкупност, така и практики, които се определят като „меки 
форми на корупция“. Съответно анга жираните с антикорупционна дейност 
субек ти включват не само специализираните държавни институции от сек-
тора за сигурност, но и вътрешнорегулативните звена и механизми. Усилия-
та на всички организации, участващи в сектора за сигурност, имат особено 
важно място в дефинирането на приоритетите и ефектив ното противо-
действие на корупцията, включ ващо превенцията в най-широкия смисъл на 
тази дума. Превенцията и противодействието на административната и на 
политическата корупция изискват по-тясно взаимодействие и координация 
между публичните институции и изграждане на ефективни антикорупционни 
звена. Същевременно антикорупцията би трябвало да обединява усилията на 
трите сектора – държавна власт, гражданско общество и бизнес, които мо-
гат и следва да си взаимодействат в рамките на публично-частното антико-
рупционно партньорство. Отварянето на изпълнителната, законодателната 
и съдебната власт към системно и трайно сътрудничество и координация с 
гражданското общество е основен критерий за прозрачност и публичност. 
Налага се прилагането и използването на редица популярни и непопулярни ан-
тикорупционни практики, с цел намаляване и свеждане до минимум на коруп-
цията и опитите за корупция на някои недобросъвестни служители.

Корупцията, заедно с организираната престъпност и въвеждането на по-
вече ред и сигурност в държавата, бе един от трите съществени проблема, 
които бяха посочени като възможна основна пречка за присъединяването 

* Едно от прозренията на Фридрих Хайек в „Пътят към робството“ е, че разликата 
между комунистическата икономическа система на Източна Европа и западните систе-
ми е не разлика в същността, а разлика в степента. Бившите социалистически системи 
изцяло подменят пазарната икономика с политика, докато в западните системи про-
мяната е частична и се осъществява постепенно.
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на България към Европейския съюз (ЕС) на 1 януари 2007 г.* Ето защо осем 
години след присъединяването борбата с корупцията, особено в правоохрани-
телните и правоприлагащите институции като основен стълб на сектора 
за сигурност, продължава да има първостепенно значение. 

Особеното в нашия подход е, че причините и последиците от корупци-
ята, отчитащи не само количествените, но и качествените измерения на 
този феномен, са изведени и дефинирани през призмата  на икономическата 
сигурност на страната. Необходимостта от анализ на корупцията по от-
ношение на качествените ù измерения е обоснована от разбирането, че тя 
се проявява твърде нееднородно в отделните страни, като в зависимост 
от ценностите, нормите и особеностите в разпределението на властта в 
обществото различните практики могат да бъдат окачествени като ко-
рупционни или не. 

Най-важната идея на изследването в настоящата монография е коруп-
цията да се представи като основна заплаха за икономическата сигурност, 
възпрепятстваща обществено-икономическото развитие на много страни 
по света в началото на ХХІ век**. Многобройните изследвания показват, 
че тя може да има редица негативни последици: да пречи на икономическия 
растеж, да засилва социално-икономическото неравенство, да води до не-
ефективно разпределение на разполагаемите ресурси, да съдейства за раз-
витието на сенчеста икономика, да подкопава политическата стабилност 
и доверието към държавата, да ерозира равнището на икономическата и 
националната сигурност и т.н. Особена актуалност тези проблеми придо-
биват в страните с преходна икономика, към които се отнася България***, в 
които се регистрира относително високо равнище на корупция, заплашващо 
устоите на демократичното развитие и функционирането на ефективно 
пазарно стопанство. 

Въздействието на корупцията върху обществото е толкова негативно, 
разрушително и мащабно, че необходимостта от предприемането на мер-
ки за нейното ограничаване не подлежи на съмнение. По тези причини се 
опитахме да дадем отговор на въпроса кои са механизмите за противодей-
ствие на корупцията, насочени не просто към ликвидиране на последиците, 
а към разкриване на причините и зоните с най-висок корупционен риск, с 
цел предотвратяване на всевъзможни корупционни прояви. Като отчетох- 
ме натрупания дългогодишен международен опит, стигнахме до извода, че 
ефективната антикорупционна политика се основава на две съществени 
предпоставки, чието незачитане прави изпълнението на всякакви инициати-
ви напълно безсмислено, а именно – наличието на силна политическа воля и 
недвусмисленото и безпрекословно върховенство на закона за всеки. Наличи-
ето на политическа воля се разглежда като един от базовите инструменти 
на антикорупционната политика и заедно с върховенството на закона прави 
възможно прилагането на всички останали антикорупционни механизми. 

Тъй като корупцията у нас е поразила със своята зараза целия общест-
вен организъм, вече не говорим за корупция в държавата, а за държава на 
корупцията. Единствената възможност според нас за справянето с тази 
значима за икономическата сигурност заплаха е въвеждането на качествено 

* Високото равнище на корупция в България продължава да бъде причина част от 
държавите, включени в Шенгенското пространство, да се противопоставят на идеята 
страната ни да бъде приета в него. 

** По данни на Световната банка около 1 трилион долара всяка година са загубени 
заради корупционни практики. Станчева, В. По-малко държава, повече гражданско обще-
ство за борба с корупцията. News.bg, 16.06.2015. http://news.ibox.bg/

*** В международните рейтинги, разработени от Световната банка, „Прозрачност без 
граници“ и др., нашата страна традиционно регистрира едни от най-високите показа-
тели не само в Балканския регион, но и сред страните членки на ЕС.
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и морално управление в интерес на хората. Управлението на държавата, ос-
новано на принципите  на доброто управление, трябва да бъде поставено в 
основата на борбата с корупцията. Едновременно с това то може да бъде 
предпоставка за качеството на общественото развитие, като усилва дър-
жавния капацитет, подкрепя стопанството и създава условия за икономи-
чески растеж, по-висока заетост и прозрачност в работата на публичните 
институции. 

Защо корупцията в България е заплаха за икономическата сигурност на 
страната, а управлението на държавата е фактор, който с качеството на 
вземаните решения може да елиминира тази заплаха, е въпрос, към който 
има отношение цялото общество и всеки един от нас.

КОРУПЦИЯТА КАТО ФЕНОМЕН НА СЪВРЕМЕННОТО  
ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Теоретични аспекти на изследването на корупцията

Разрастването на корупцията е един от най-съществените деструктив-
ни фактори, оказващи влияние върху икономическата и националната сигур-
ност на всяка страна. Корупцията сериозно затруднява нормалното функ-
циониране на всички обществени механизми, възпрепятства провеждането 
на социални реформи и модернизация на националните икономики, поражда 
недоверие към държавните институции от страна на обществото и право-
мерно се разглежда като една от заплахите за икономическата и национал-
ната сигурност на държавата в съвременни условия. Това предпоставя необ-
ходимостта от изследването на същността и съдържанието на корупцията 
и изработването и прилагането на мерки за противодействие в интерес на 
държавата и хората. Неопределеността при възприемането на корупцията 
като разрушително явление, подкопаващо основите на държавността, пред-
полага произволно тълкуване и съответно приемане на неефективни мерки за 
противодействие. В тази връзка се актуализира необходимостта от уточ- 
няване на понятието „корупция“, разкриване на неговата същност като 
явление, както и определянето на неговата специфика на сегашния етап от 
развитие на страната.

Днес е направена голяма крачка напред при изучаване на корупцията. Това 
стана възможно, тъй като теорията успя да преодолее гледната точка, 
според която корупцията се възприемаше най-вече като даване и вземане на 
подкуп, и я превърна в синтетична категория с определено правно, социално, 
политическо, институционално и икономическо значение. Смисълът на всич-
ко това се свежда до необходимостта от провеждането на ефективна борба 
с корупцията, което предполага цял комплекс от мероприятия, насочени към 
намаляване на равнището на корупцията в различните сфери на обществе-
ния живот и ограничаване на корупционните прояви. 

Един от главните въпроси, определящи възможността за противодей-
ствие на корупцията, е свързан с необходимостта от еднозначно формули-
рано определение на понятието „корупция“, при това най-точно отразяващо 
нейната същност.

Както по отношение на всяко значимо социално-икономическо явление, 
за корупцията не съществува едно канонично определение, което предпо-
лага многообразието на използваните подходи и трактовки. Като сложно 
комплексно понятие, чиито корени пронизват както административните, 
така и политическите институции, корупцията е не само икономическа, но 
и правна категория, която оказва нееднозначно въздействие върху социално-
икономическата система на обществото.
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От институционално гледище корупцията може да бъде представена като 
сливане на икономическите интереси на органите на държавната власт с ико-
номическите интереси на представители на организирани престъпни кръгове 
и дори като срастване на икономическата с обикновената (криминалната) 
престъпност. Потвърждение на това явление е създаването и развитието 
на контролирани от организираната престъпност икономически структури – 
банки, съвместни предприятия и различни търговски организации, използвани 
като прикритие за дейността и легализация на силово и незаконно придоби-
тия капитал. Неговото инвестиране в икономиката задълбочава криминали-
зацията на самото стопанство, а оттам и на политическите и социалните 
сфери на живота на държавата и обществото. Счита се, че до 80% от при-
ходите си престъпните групи инвестират в бизнеса (всеки трети организа-
тор на разобличени престъпни групировки е ръководил предприятие), което 
катализира процеса на превръщане на организираната престъпност в мощна 
разгърната система, претендираща за лидерство в икономиката и политика-
та. Установените проблеми в теоретичен план могат да се коментират и 
от гледището на промяната на приоритетите в господстващите интереси, 
която се свежда до загуба на национален интерес за сметка нарастване-
то на дела на индивидуалния интерес. Но личният интерес не се фокусира 
върху отделната личност, това е интересът на образуващите се монопол-
но бюрократични организации, които го прилагат в ключови области – 
във финансовите, банковите и външноикономическите отношения, както и 
в материалното производство. Изследването на корупцията от позициите 
на институционалната икономическа теория изисква използването на таки-
ва ключови понятия като договори, права на собственост и транзакционни 
издръжки. В този смисъл на корупцията може да се гледа като на договорно 
взаимодействие между икономическите агенти с цел получаване на лична 
изгода, съпроводена от злоупотреба с длъжностно положение. Корупционни-
те сделки се съпътстват от появата на ex ante (предварителни) и ex post 
(последващи) транзакционни издръжки. Предварителните транзакционни из-
дръжки определят разходите на участниците в корупционната сделка – вид, 
размер на подкупа, правила и норми за нейното осъществяване. Последва-
щите транзакционни издръжки възникват при необходимост от спазване на 
договора, създаване на доверие и регулиране на спорните моменти. Смята 
се, че корупцията е резултат от опортюнистичното поведение на държав-
ните длъжностни лица, произтичащо от сложността на контрола върху 
тяхната дейност от страна на гражданите или по причина на високите 
транзакционни разходи, или поради липсата на съответни пълномощия. В 
по-широк смисъл, корупцията е резултат от „институционална болест“, 
която се проявява в условията на недостиг на ресурси, неправилна политика 
или методи за нейното провеждане. Има още един подход към изследването 
на корупцията в рамките на институционалната икономическа теория – 
от позициите на „моралния риск“. Тогава корупционната дейност е частен 
случай на опортюнистичното поведение на принципала, тъй като това е 
рискът от недобросъвестното или небрежно поведение на агента, вслед-
ствие на което възниква щета.

Прилагането на институционален подход към тези проблеми ясно опре-
деля мястото на сивата икономика и корупцията в общата икономическа 
среда. Най-често това място се локализира в зоната на пресичане на про-
тиворечията между частните и публичните интереси в областта на създа-
ване на конфликтното поле, където като доминанти могат да се изявяват 
различни, от гледна точка на обществото като цяло, видове ирационално 
поведение (фиг. 1).

Корупцията може да се разглежда и като разновидност на престъпна-
та дейност. Основоположник на този възглед е американският икономист 
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Г. Бекер*. Според теорията „Икономика на престъплението и наказанието“, 
престъпниците, а при корупцията – корумпираните, са рационални агенти, 
които реагират предсказуемо спрямо наличните възможности и ограничения. 
Те се стремят да максимизират очакваната полезност и от тази гледна 
точка поведението им не се различава от това на другите хора. Равнището 
на престъпност зависи от съотношението на съпровождащите я ползи и 
разходи от всякакъв характер. Тъй като корумпираните представители на 
държавата са лица, поемащи определен риск, то вероятността да бъдат 
разкрити и наказани ще има върху тях по-силно възпиращо въздействие, 
отколкото тежестта на наказанието. Ако по силата на някакви обстоя-
телства изгодата от корупционните сделки се увеличава (напр. ако сумата 
на възнаграждението, което може да се реализира, е по-висока), това води 
до нарастване на техния брой. Подобни последици има и намаляването на 
разходите при сключването на този вид сделки – по-малка вероятност от 
разкриване и осъждане, облекчаване на санкциите, отслабване на моралните 
норми, които осъждат нарушаването на закона и т.н. Според Г. Бекер оч-
акваната полезност от извършване на корупционна сделка има следния вид:

EUj = pj·Uj (Y - fj) + (1 - pj) Uj (Yj),

където Yj е доходът или печалбата (както парична, така и статусна, психо-
логическа и т.н.) на нарушителя от извършеното престъпление; 

* Becker, G. Crime and punishment: an economic approach. The Journal of Political Economy,  
1968, 76, 2.

Фиг. 1. Конфликтно поле на корупцията и сивата икономика
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Uj – е неговата функция на полезност; 
fj – е наказанието за всяко престъпление  (в паричен еквивалент); 
pj – е вероятността от залавяне във връзка с извършването на всяко 

отделно престъпление.
Ако Yj > pj fj, то рационалният индивид, при други равни условия, ще из-

върши корупционна сделка.
Доколкото на наказание подлежат само заловените престъпници, тук по 

същество имат място „ценовата дискриминация“ и неопределеността, т.е. 
ако човекът е заловен, той ще трябва да плати fj за своето престъпление; 
ако не е заловен – той няма да заплати нищо. Следователно увеличението 
както на pj, така и на fj, намалява очакваната полезност от извършване на 
престъплението и по този начин създава тенденция за намаляване на броя 
на извършените престъпления, тъй като се увеличава вероятността от 
наказание, както и самото наказание.

Корупцията може да се разглежда и като форма на рентоориентира-
но поведение. Икономическата рента се разглежда като доход от ресур-
сите, превишаващ алтернативните издръжки от тяхното използване 
при конкурентна алтернатива. С други думи, рентоориентираното по-
ведение може да се сведе до използването на широк спектър от ин-
струменти за реализиране на държавна намеса в пазарните механизми 
по повод на достъпа и употребата на ресурси. Целта на това поведе-
ние е присвояването на създадения доход (рента). В този случай коруп- 
цията се явява форма на нелегално рентоориентирано поведение. Такъв под-
ход към изследването на корупцията се прилага от американските икономи-
сти А. О. Крюгер* и Роуз-Акерман**.

Корупцията може да се разглежда като своеобразен провал на пазара. 
Възможно е този подход да се окачестви като разновидност на институ-
ционализма. Той предполага разглеждането на корупцията като обществено 
„антиблаго“, притежаващо отрицателен външен ефект, който се отнася 
към пазарните провали. Пазарните провали не са симетрични на неуспехите 
на държавата, тъй като те се намират на различни равнища на икономи-
ческо регулиране, възможно е корупцията да се разглежда и като „провал на 
пазара“, и като „провал на държавата“. Корупционните отношения не мо-
гат да бъдат неутрализирани само с пазарни или само с държавни методи. 
Възможен изход от тази ситуация се съдържа в изводите на теоремата на 
Коуз*** по отношение на тезата, че най-ефективните закони и социални ин-
ститути са тези, които пренасят тежестта от регулирането на външни-
те въздействия върху субектите, които са способни да направят това при 
най-ниски разходи. Ако проектираме това твърдение спрямо корупцията, 

* Krueger, A. The Political Economy of the Rent Seeking Society. The American Economic 
Review. 64/3, 1974, рр: 291 – 303. https://www.aeaweb.org/

** Rose-Ackerman, S. High-Level Rent-Seeking and Corruption in African Regimes: Theory and 
Cases. World Bank 1995-6. http://siteresources.worldbank.org/ 

*** Роналд Хари Коуз (Ronald Harry Coase) е британски икономист. Върхът на неговата 
професионална кариера е получаването на Нобелова награда по икономика през 1991 г. за 
сериозен принос в откриването и обясняването на взаимовръзката между микроиконо-
микса и макроикономикса в частта, която обяснява как разходите, които се правят 
по време на една търговска сделка, и третирането на свързаните с тази търговска 
сделка имуществени права оказват влияние върху институционалното структуриране 
и функциониране на икономиката. Теоремата на Коуз гласи, че ако няма разходи при 
сключването на една сделка, то икономическите агенти ще се договарят за най-ефек-
тивното решение от правна гледна точка. Ако обаче при сключването на дадена сделка 
се извършват определени разходи (разходи за провеждане на срещи, разходи за договаряне 
на сделката и др. под.) или пък има риск сделката да не се сключи, то това несъмнено ще 
окаже влияние върху избора на правно решение за извършване на икономическата сделка.
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можем да направим извод, че борбата с корупцията трябва да се води от 
всички институции (както държавни, така и частни), способни да реализи-
рат поставените задачи максимално ефективно.

Корупцията може да се окачестви и като „провал на държавата“. Това е 
още един много известен подход към дефинирането на корупцията, застъп-
ван от последователите на австрийската школа в икономическата теория. 
Според тях намесата на държавата в икономиката води до деформация на 
пазарните механизми, вследствие на което неизбежно се стига до „провал на 
държавата“. Доколкото подложените на корупция чиновници са представи-
тели на държавната власт, дотолкова в крайна сметка държавата е причина 
за корупцията. Този подход при разглеждането на корупцията е приложен 
от Л. Мизес, който застъпва становището, че корупцията е спътник на 
интервенционализма*. 

Корупцията като монопол. В рамките на този подход е възприето да се 
разглежда пазарът на услуги, предлагани на склонните към корумпиране. Мо-
нополната власт, която те притежават и от която могат да се възполз-
ват, е тяхната възможност за ограничаване на предоставяните услуги. Тук 
се сравняват три варианта на ценообразуване: първи, при който корумпи-
раният определя цена над официалната, като присвоява надбавката; втори, 
при който корумпираният определя цена над официалната, като присвоява 
цялата сума (заедно с надбавката); трети, при който корумпираният опре-
деля цена под официалната, като присвоява цялата сума. При разглеждането 
на всеки от вариантите се анализират предимствата за всяка от страни-
те: на потребителите, на корумпираните и условно за държавата. Очевидно 
е, че най-предпочитан от гледна точка на потребителя е третият вари-
ант, който може да бъде определен като „обществено ефективен“. Именно 
върху схващането за наличието на такива краткосрочни изгоди се основава 
широко разпространеното мнение за ползата от корупцията, независимо 
от качеството и ефективността на институтите. Безспорно в дадения 
случай не можа да става дума да каквато и да било ефективност, тъй като 
хазната, където би трябвало да постъпят средствата за изпълнението на 
държавната услуга и откъдето вече са били заделени средства, покриващи 
издръжките по нейното предоставяне, няма да получи доход. Това, което в 
този случай не се отчита, е, че в следващия период като резултат от ни-
ската събираемост е възможно да се увеличи данъчното бреме и така обще-
ството като цяло още един път ще плати за корупционната услуга. Ето как 
предпочитаният от обществото привидно най-евтин вариант всъщност му 
струва най-скъпо.

Проблемът за разкриване същността на корупцията се усложнява и от 
отсъствието на категорична правна дефиниция на това понятие, макар че 
то се използва като официален и законов термин. В него обаче се влага раз-
лично съдържание в различен институционален и правен контекст. Неясно-
тата се допълва от широката и нееднозначна употреба на понятието „ко-
рупция“ в областта на правото, икономиката, политологията, етиката и 
особено в журналистическата практика. В тази ситуация е необходимо по-
прецизно очертаване на възможните интерпретации (всекидневни, законови, 
международноправни, аналитични) и внасянето на определено единство в 
разбирането на термина „корупция“.

Терминът „корупция“ за първи път се среща в римското право и с него 
се определя дейността на лица, насочена към нарушаване на нормалния ход 
на съдебния процес или реда на управлението. Считаме, че са налице всички 

* Мизес, Л. Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и ин-
флацията. Институт за радикален капитализъм „Атлас“, София, 2010. https://www.
overgas.bg/ 
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основания да споделяме мнението на Николо Макиавели относно факта, че 
именно в римското право терминът корупция придобива собствена юри-
дическа форма. По този начин, макар и с известна условност, можем да 
отстояваме разбирането, че формирането на съвременното разбиране на 
понятието корупция съвпада с периода на възникване и развитие на рим-
ското право. Едновременно с това значението на този факт не бива да се 
абсолютизира и в нормативно-правното наследство на Древния Рим да се 
търси решение на съвременните проблеми, свързани с практиката в борбата 
с корупцията. Древните римски законодатели, доколкото това е известно, 
не са правили опити да конструират универсален състав на корупционното 
правонарушение, още повече да дават нормативно определение на понятие-
то корупция, така че тези конструкции биха били безсмислени, тъй като те 
не могат да бъдат полезни на съвременните органи и структури за борба с 
корупцията*. Значението на понятието „корупция“ е етимологично свързано 
с латинската дума „соrruptio“, която буквално означава „разваленост“, „из-
хабеност“, „лошо състояние“. Второто значение на думата е „лъжливост“, 
„подкупност“. Има и трета трактовка на значението на термина, която 
се опира на произхода на самата дума „соrruptio“ посредством сливането на 
думите „соr“ (от лат. дух, разсъдък) и „ruptum“ (от лат. развалям, разруша-
вам). Според привържениците на това разбиране същността на корупцията 
не се свежда до подкупничеството и продажността на държавните служи-
тели, а до разрушаване на системните интегриращи връзки на едни или други 
обекти на въздействие, към които могат да бъдат отнесени и органите на 
публичната власт.

Новият етап във формирането на съвременния смисъл на понятието ко-
рупция съвпада с появата на централизираните държави в Европа и същест-
вуващите и днес правни системи. Борбата за власт превръща корупцията 
не само във важен фактор за сигурността на държавата, но и в един от 
най-ефективните инструменти за завземането на властта. През този пе-
риод понятието корупция придобива преимуществено значение на социално 
заболяване**, което засяга предимно олигархията и държавния апарат на ви-
сшите органи на властта, която в съвременни условия наричаме „голяма ко-
рупция“ или „корупция на върховете“. Извънредната заплаха от корупцията 
в този смисъл е буквално очевидна и именно това обстоятелство по-късно 
допринася за изместването на акцента в разбирането на корупцията към 
криминологичните и наказателно-правните характеристики на явлението. 
По този начин се създават предпоставки за окончателното демаркиране на 

* Разпространението и придобиването на масов характер на явлението корупция в 
пределите на Европа започва още в периода на ранното Средновековие. Очевидно основ-
ните причини са бързото развитие на паричните отношения, нарастването на държав-
ния апарат и преплитането на интересите на държавната власт с частните интереси 
в противоречие с принципите на римското право.  В тази връзка не е изненадващо, че 
концепцията за корупцията повече от всякога придобива теологичен смисъл за грях или 
дяволска съблазън. В този период корупцията се разглежда като проявление на корумпи-
раната същност на обществото (Тома Аквински). По този начин в Средните векове се 
формира принципно ново разбиране за корупцията като антисоциално явление не просто 
като „съвременник на човечеството“, но като явление, което прониква цялото общество 
от горе до долу. Именно в този период  понятието корупция достига най-широк обхват 
и корупцията започва да се разглежда като основен принцип на всички отклонения от 
закона. В същото време, разбира се, тесният смисъл на понятието не е напълно забравен.

** Известният италиански философ, държавник и историк от времето на Ренесанса, 
Николо Макиавели, считан за родоначалник на идеята за модерната държава, сравнява 
корупцията с болест, която в началото трудно се разпознава и лесно се лекува, а по-
късно лесно се разпознава, но е почти невъзможно да бъде излекувана. Според Макиавели 
развратеният от корупция народ много трудно остава свободен.
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съществено различаващите се значения на корупцията – корупцията като 
всяко незачитане на обществения интерес заради лична изгода; и корупцията 
като престъпна злоупотреба с пълномощия от страна на държавните слу-
жители за лично облагодетелстване. 

Съвременното значение на понятието корупция окончателно се форми-
ра, когато тя става неразделна част от обществения живот в повечето 
европейски държави. Именно от този период корупцията е вече широко раз-
бирана като подкупност и продажност на чиновници или на държавни длъж-
ностни лица, както и на обществено-политически дейци. Тълковният речник 
на българския език влага подобен смисъл в термина „корупция“: „поквареност 
на длъжностно лице; продажност“. Тази интерпретация е най-близко до все-
кидневното разбиране на корупцията, но тя е твърде обща и не може да 
послужи нито за целите на научните изследвания, нито като правно опреде-
ление на това понятие.

Последният етап от формирането на понятието корупция се характе-
ризира, от една страна, със стремеж на законодателя към дълбока дифе-
ренциация на неговото значение на основата на националните ценности и 
посредством националните законови средства, а от друга – с нарастване на 
унифициращото влияние на международното право върху формирането на 
смисъла на това понятие. Последното обаче, както сочи анализът, не води 
до еднозначно разбиране на корупцията. 

Сред изследователите, изучаващи явлението корупция, са разпростране-
ни две гледища, според които корупцията се разглежда в тесен и в широк 
смисъл. При определянето на корупцията в тесния смисъл, акцентът се 
поставя върху съвкупността от нормативно установени състави на право-
нарушения, предвидени в националните (и международни) законодателства, 
различаващи се от други правонарушения. 

В българското законодателство няма правна дефиниция на понятието 
„корупция“, което е валидно и за международното пространство. Тъй като 
от втората половина на ХХ век корупцията се превърна в транснационално 
явление с глобално въздействие* в редица международни документи срещаме 
различни възгледи и схващания за корупцията. В Преамбюла на Конвенцията 
на ООН срещу корупцията тя най-общо се определя като заплаха за ста-
билността и сигурността на обществото и държавата, която подкопава 
демократичните институции и ценности и е свързана с другите форми на 
престъпност**. В член 8 на Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност***, известна като Конвенцията от Палермо, коруп-
цията се разглежда като „умишлени престъпни деяния, които включват: а) 
обещаване, предлагане или предоставяне на публично длъжностно лице, пряко 
или чрез посредник, на недължима изгода за него или за друго физическо или 
юридическо лице, с цел длъжностното лице да извърши или да се въздържи 
от извършване на действия в изпълнение на служебните си задължения; б) 
искането или приемането от длъжностно лице, лично или чрез посредник, на 
недължима изгода за това лице или за друго физическо лице или юридическо 
лице с цел длъжностното лице да извърши или да се въздържи от извършване 
на действия при изпълнение на служебните си задължения.“ Така в Конвенци-
ята терминът корупция е ограничен до: престъпление (т.е. не са включени 
закононарушението, дисциплинарните и административните нарушения); ак-
тивен и пасивен подкуп (не се включват разхищението и кражбата); подкуп 

* Международният ден за борба с корупцията е 9-ти декември.
** Конвенция на ООН срещу корупцията, приета с резолюция 58/4 на Генералната 

асамбея от 31.10.2003.
*** Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности. http://www.un.org/ 
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на свои служители или еквивалентни категории лица, предоставящи публични 
услуги (не са включени гражданите и юридическите лица като субекти на 
подкуп). Използването в този случай на толкова тесен смисъл на понятие-
то корупция според нас се дължи на две обстоятелства. Първо, посочената 
Конвенция е посветена на борбата срещу транснационалната организирана 
престъпност, а не срещу всякакви видове престъпления. Второ, всеки опит 
за установяване на международни стандарти в борбата срещу граждански, 
дисциплинарни и административни корупционни престъпления създава труд-
но разрешим проблем за съвместяване в един документ на положения, чието 
установяване е в компетенциите не само на държавата, но и на общинските 
власти, различните организации и дори на отделните граждани. 

Друг подход за решаване на проблема с нормативното определяне на по-
нятието корупция се среща в изготвената от Съвета на Европа Гражданска 
конвенция за корупцията, открита за подписване през 1999 г., ратифицирана 
от Република България със закон, приет от 38-ото Народно събрание на  
10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г. като част от действащото бъл-
гарското законодателство. Според него корупция е „искането, предлагане-
то, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга 
неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното 
изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от прие-
мащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.“* 

В приетата от Съвета на Европа Конвенция за борба с корупцията, ра-
тифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 14 февруари 
2007 г., са посочени и различни категории лица, които тази конвенция визира 
като субекти на потенциални корупционни действия (служители на Европей-
ските общности или служители на държавите, членки на Европейския съюз)**. 
Липсата в тези документи на стандарти за извеждането на компактна де-
финиция на корупцията се компенсира от детайлното изброяване на форми-
те на корупционно поведение. Изучаването на тези конвенции ни позволява 
да направим извод, че и в този случай извън съдържанието на понятието 
корупция остават дисциплинарните и административните нарушения, длъж-
ностното присвояване и купуване на избиратели.

Много по-голям кръг значения на понятието корупция се използва в нацио-
налните законодателства, но и при тях изключително рядко се срещат приме-
ри за пряко нормативно дефиниране на корупцията. В тази връзка няма нищо 
учудващо в това, че научната дискусия за същността и формите на корупция, 
в която са въвлечени философи, икономисти, социолози, психолози и юристи, 
продължава и понастоящем. Анализът на съвременните научни дефиниции на 
корупцията показва, че една част от специалистите приема тезата, че ко-
рупцията е социално-правно явление, обхващащо както неморалното, така и 
незаконното поведение (вкл. престъпност). Друга част се основава на факта, 
че корупцията винаги е обществено опасно явление, включващо само престъ-
пленията и всичко останало може да се разглежда като нещо, което я съпът-
ства или я обуславя. Трета група специалисти ограничава корупцията до под-
куп, като други обществено опасни или вредни деяния според тях следва да се 
считат само за престъпления, свързани с корупцията. Четвърти са на мнение, 
че корупцията не се ограничава единствено до подкуп и включва длъжностни 
злоупотреби. Друга част от специалистите на свой ред считат за погрешен 
стремежа на законодателите към нормиране на понятието корупция наравно 
с нейните конкретни проявления (напр. даването на подкуп) и аргументират 
позицията си с това, че всички опити понятието да се вкара в определена 
рамка ще доведат до това, че част от корупционните действия ще останат 

* Корупция. Министерство на външните работи. http://www.mfa.bg
** Пак там.
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извън закона. Корупцията действително не е само юридическа категория, макар 
да има правно определение, което означава, че извън предмета на юрисдикци-
ята ще остане една голяма група от лошо идентифицирани и като правило 
неподлежащи на изява и установяване с обичайните правни средства аморални 
корупционни прояви. Изследването на еволюцията на модерната концепция за 
корупцията служи не само за по-доброто разбиране на етиологията на коруп-
цията и усъвършенстване на правната дефиниция на това понятие както в 
национален, така и в международен план, но ни позволява да уловим новите 
тенденции в социалната оценка на явлението. С малки изключения, последното 
обстоятелство обикновено се подценява в съвременните изследвания, посвете-
ни на борбата с корупцията. Въпреки това сега е невъзможно да се игнорира 
фактът, че човечеството е достигнало определена критична точка при избора 
на най-ефективен модел за борба с корупцията. В крайна сметка, това е избор 
между борбата с корупцията в много широк и много тесен смисъл. Среден път 
в това търсене очевидно скоро няма да бъде намерен.

В широкия смисъл понятието корупция се разбира като явление, което 
разрушава държавния апарат и води до деградация на механизма на функцио-
ниране на публичните институти. При провеждането на теоретични и ем-
пирични изследвания корупцията се разглежда като сложно и многопластово 
социално, икономическо и политическо явление. В този контекст правните 
трактовки не са достатъчни и се предлагат по-широко обхватни социологи-
чески интерпретации на корупцията. Едно от възприетите схващания с та-
къв характер обозначава с понятието „корупция“ злоупотребата с икономи-
ческа, политическа, административна и съдебна власт, която води до лично 
или групово облагодетелстване за сметка на правото и законните интереси 
на личността, на конкретната общност или на цялото общество. Този 
широк обхват на термина корупция се базира на разбирането, че противо-
действието срещу корупцията не само в национален, но и в глобален мащаб 
изисква координирани усилия, които да ангажират както държавата, така и 
гражданите, без да се изключва нито един сектор на обществения живот.

От позицията на икономическата теория, корупцията представлява спе-
цифичен вид икономически отношения, които възникват в резултат на под-
мяната на пазарните отношения с такива обществени отношения, които 
по своята природа нямат икономически произход. От гледна точка на ин-
ституционалната теория корупцията като неформална икономическа ин-
ституция се свежда до продажбата на длъжностни правомощия, както в 
публичния, така и в частния* сектор на стопанството, и се определя като 
договорно взаимодействие между различните икономически агенти с цел зло-
употреба със служебно положение за лична облага. Несъвършенството на 
стопанската бизнес среда (икономическите условия) създава търсенето на 
стоки от този род, а несъвършенството на правните и морално-етични 
норми на обществото създава предлагането им.

Както не един път подчертахме съществен проблем при изследването 
на корупцията е, че понятието няма еднозначно съдържание. В различните 
страни и времена хората формират различно разбиране за корупцията. При-
чината за това са различията в ценностите, социалните норми, както и 
особеностите на разпределението на властта.

Например в бившите колониални държави ценностите, свързани с добро-
* Според Т. Ялъмов „корупцията в частния сектор е по-малко разпространена от 

корупцията в обществения сектор, но е също толкова системна и проблемна“, а „нали-
чието на корупция в частния сектор в България (и във всяка друга страна) демонстрира 
наличието на множество неефективности във функционирането на икономическите ин-
ституции“. Виж Ялъмов, Т. Бизнес коалиции, корпоративно управление и антикорупция, 
в Учебно помагало „Антикорупция“, Център за изследване на демокрацията. http://www.
anticorruption.bg/
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съвестното изпълнение на държавната служба и с обществения интерес, 
са твърде размити, което е резултат от формираното в миналото нега-
тивно отношение към властта като нещо, наложено насилствено и чуждо 
на местното население. В допълнение, разграничаването на публичния от 
частния сектор, което представителите на западните страни приемат за 
даденост, е резултат от дълъг процес на развитие. Докато в много от 
развиващите се страни тези процеси не са завършени и хората, заемащи 
държавни постове в тези общества, често не виждат нищо осъдително в 
използването на служебното си положение за лична изгода и не възприемат 
много от действията си като корупция. Нещо повече, в много развиващи 
се страни (и не само) правителствените служители се чувстват отго-
ворни не единствено пред своя обществен дълг, но и пред своите по-малко 
успели родственици и близки, като за да им помогнат, често ги назначават 
на държавна служба. Много корупционни практики успешно се вписват в 
традиционната размяна на подаръци и по този начин, като поддържат съ-
ществуващите семейни ценности, правят много трудно разграничението на 
традицията от корупцията. 

Много от тези практики, които в развиващите се страни не се смятат 
за корупция, в развитите страни еднозначно ще бъдат отнесени към нея. 
Освен това развиващите се страни се различават помежду си по утвърде-
ните в обществото ценности и следователно по възприемането на коруп-
цията. Като се основава на това обстоятелство, Арнолд Хайденхаймер* 
по подобие на класификацията на икономиката на „бяла“, „сива“ и „черна“ 
подразделя корупцията на „бяла“, „сива“ и „черна“. В термина „черна“ коруп-
ция се включват действия, които заслужават наказание както от гледище 
на елита, така и според общественото мнение. „Сивата“ корупция включва 
в своя обсег постъпки, за вредата от които съществуват различни мнения 
и оценки както сред елита, така и сред хората. „Бяла“ корупция авторът 
нарича практики, към които мнозинството от представителите на раз-
личните социални групи се отнасят с търпимост. В своето изследване Хай-
денхаймер показва, че в традиционните общества, основани на патронажни 
отношения, и в съвременните модерни общества едни и същи действия се 
отнасят към различен тип корупция.

Според Джеймс Скот** включването на едни или други практики в обсега 
на корупцията е свързано и със спецификата на различните законодател-
ства. Едни и същи практики могат да се приемат като легални в дадени 
страни, а в други – като корупционни. По този начин равнището на ко-
рупцията е отражение на особеностите в господстващите законодателни 
правила, а това, което се включва в съдържанието на корупцията, може да 
бъде свързано с разпределението на властта в дадено общество. В този 
случай доминиращите социални групи налагат на останалите членове на об-
ществото собствената си трактовка за това какво следва да се отнася 
към корупцията и следователно какво трябва да бъде подложено на социално 
осъждане и законово преследване. Подобна възможност за манипулиране на 
съдържанието на това понятие позволява на влиятелните групи да укрепват 
властовите си позиции в обществото.

Наличието на различни трактовки на корупцията е поставено в центъра 
на социологическия подход при изучаване на неформалните взаимоотношения. 
При всички достойнства на този подход, е необходимо да отбележим, че ак-
центът, който социолозите поставят върху „гъвкавостта“ на корупцията, 

* Heidenheimer, A. The Context of Analysis. In: Arnold J. Heidenheimer, Ed., Political 
Corruption: Readings in Comparative Analysis. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1970. 

** Scott, C. J. The Analysis of Corruption in Developing Nations. Comparative Studies in 
Societies and History, Vol. 11, №. 3, 1969, рp: 315 – 341. 
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в действителност не позволява да се провеждат сравнителни международни 
изследвания, тъй като всяко общество има собствено разбиране за корупция-
та, причините и последиците от това явление, както и конкретните начини 
за справяне с него.

Като пропускат обстоятелството, че в това понятие може да бъде 
вложен различен смисъл, в своите разработки икономистите са по-склон-
ни да прилагат унифициран подход към корупцията, което води до редица 
предимства: първо, позволява да се изработят унифицирани показатели 
за измерване на корупцията, осигуряващи възможност за сравнение на 
мащаба на нейното проявление в различните страни; това, на свой ред 
позволява да се изведат универсални причини и последици от корупцията, 
а също така способства за създаването на универсални рецепти за бор-
ба с това явление. Недостатък на унифицирания подход към корупцията 
е, че в различните страни е възможно да се измерват различни явления, 
като по този начин получените резултати ще се окажат универсални, но 
малко достоверни. Освен това унифицираният подход по никакъв начин не 
отчита качествените характеристики на корупцията. При това, както 
е показано в редица изследвания, именно качествените, а не количестве-
ните разлики в типовете корупция често предопределят нейните иконо-
мически последици. Както отбелязва Фред Блок*, в сложните съвременни 
общества количествените вариации в степента на държавната намеса 
в стопанството не са толкова важни. Авторът се основава на предпос-
тавката, че в нашата съвременност държавата винаги има ключова роля 
в регулирането на икономическите процеси, затова следва да се съсредо-
точим върху качествените разлики в тази дейност. Основният изследо-
вателски въпрос трябва да се сведе до това – какви действия на упра-
вляващите водят до формирането на т.нар. хищническа държава и какви 
действия са в основата за постигането на баланс между икономическата 
ефективност и равенството, демокрацията и правата на личността, 
като в този случай се имат предвид формалните правила за регулиране 
на стопанството от страна на държавата. Същото обаче може да се 
прилага и спрямо неформалните правила, посредством които държавата 
се намесва в икономиката. Тъй като корупцията не е нищо друго освен 
начин за регулиране на стопанството по неформален път, става дума за 
това, че конкретни чиновници, заради подкуп или по силата на приятелски 
обещания, променят формалните правила в полза на различни участници 
в пазарната игра. По тази логика често не е толкова важно какво е рав-
нището на корупция, т.е. колко голяма е държавната намеса в работата 
на пазара с помощта на неформални инструменти. Много по-важни са 
качествените характеристики на неформалните действия на държавата, 
а именно конкретните форми на проявление на корупцията.

Тъй като и двата подхода за изследване на корупцията имат своите пре-
димства, ние ще се постараем да съвместим унифицирания и диверсифици-
рания подход и по възможност да минимизираме техните недостатъци. По 
този начин ние се отклоняваме от често прилагания при изследването на 
корупцията подход, според който към корупцията могат да бъдат отнесени 
всички практики, възприемани от респондентите като корупционни. Отчи-
тайки социологическата традиция при изучаването на този феномен, подобен 
подход ни се струва не особено ефективен (и за международни сравнения), тъй 
като както вече отбелязахме, в различните общества има различно разбиране 
за корупцията. По този начин, още на етапа на дизайна на изследването по-
средством анализа на различните схващания за корупцията, ние формулираме 

* Блок, Ф. Роли государства в хозяйстве. Экономическая социология. Т. 5. 2004, №. 2, 
с. 37. http://ecsoc.hse.ru/ 
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най-подходящата за целите на нашата работа дефиниция и очертаваме кон-
кретните видове корупционни практики*. 

Едно от основните методологични предизвикателства при изследването 
на корупцията е да се изведе и структурира определение, което би позволило 
в пълна степен да се разкрие съдържанието на това сложно и противоречиво 
обществено явление. Основните определения на корупцията, използвани и 
днес, са синтезирани още през 60-те и 70-те години на ХХ век. 

Джеймс Скот предлага корупцията да се дефинира на основата на об-
щественото мнение**. На тази основа за корупция се смятат всички прак-
тики, които се възприемат от хората като такива. Голям недостатък 
на това определение за корупцията е, че общественото мнение е твърде 
нееднородно, дори в рамките на едно общество, а какво остава за различ-
ните страни и различните исторически периоди. Този подход затруднява 
сравнителния анализ между страните, тъй като под корупция могат да се 
разбират съвършено различни постановки. 

Разновидност на този подход е дефиницията на корупцията от позицията 
на обществения интерес, според която корупцията съществува навсякъде, 
където хората, облечени във власт като държавни служители или отговорни 
длъжностни лица, бидейки мотивирани от парични и друг род неформални 
възнаграждения, извършват действия в полза на лицата, предоставящи тези 
възнаграждения, като при това накърняват обществените интереси. Това 
определение обаче предполага общо разбиране на това до какво се свеждат 
обществените интереси. Като отчитаме многообразието на различните 
общества и наличието на различни групи интереси в рамките на едно обще-
ство, понятието „накърняване на обществените интереси“ се оказва лише-
но от конкретно съдържание и в този смисъл не е особено приложимо като 
основа за дефиниране на корупцията. 

По-нов подход към определянето на корупцията е предложен от Роуз-Ак-
керман***, в чиято основа също е заложен общественият интерес, реализиран 
посредством веригата „принципал – агент – клиент“. Този подход, извес-
тен с абревиатурата ПАК, сполучливо описва взаимодействието на всички 
страни на корупционния обмен в определен институционален и политически 
контекст. Принципалът, облечен с обществено доверие, е изразител на ин-
тересите на обществото. Агентът, действащ от името на възложителя 
изпълнява специфична функция, възложена му от принципала. Клиентът е 
частно лице, което е в пряко и непосредствено взаимодействие с агента. 
Корупцията се проявява, когато агентът нарушава интересите на прин-
ципала в полза на собствените си интереси. С други думи, корупцията се 
свежда до незачитане от страна агента на интересите на възложителя в 
полза на клиента срещу определено възнаграждение. ПАК подходът наследя-
ва недостатъците на подхода, основан на обществения интерес, тъй като 
един от ключовите аналитични инструменти в него са интересите на об-
ществото, които е сложно да бъдат определени. Освен това той не дава 
добри резултати в политически системи, където няма ясно разграничение 
между частното и общественото и където съществува срастване в разкло-
ненията и равнищата на властта в рамките на една управляваща партия. 
В такава ситуация е неясно кой се явява принципал, на кого е подотчетен 
агентът, кой е изразител на обществения интерес и до какво се свежда този 

* По-нататък към корупцията ще отнасяме всички практики, които се вписват 
в тази дефиниция и могат да бъдат класифицирани според откроените от нас видове 
корупция, независимо от това дали те се осъзнават като корупционни от самите учас-
тници в процеса.

** Scott, J. Comparative Political Corruption, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.
*** Rose-Ackerman, S. The political economy of corruption, The World Bank, Viewpoint, 74. 

1996. https://openknowledge.worldbank.org/
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интерес*. Подходът, основан на обществения интерес, и подходът ПАК 
имат още една обща характеристика – според тях корупцията се свежда 
до накърняване на обществения интерес, затова тя винаги се квалифицира 
като негативно явление. Тъй като една от задачите на нашата работа е да 
изведем потенциалните положителни и отрицателни аспекти от корупция-
та, стремежът ни е да предложим оригинална и максимално неутрална дефи-
ниция, която да не предполага задължително единствено негативни оценки. 

Друг широко известен подход за дефиниране на корупцията е т.нар. па-
зарно-ориентиран подход, който най-добре се илюстрира с твърдението, че 
корумпираният чиновник гледа на своята длъжност като на бизнес, дохо-
дът от който той се старае да максимизира. Следователно, обществената 
длъжност се превръща в единица за максимизиране. Размерът на доходите на 
чиновника зависи от пазарната ситуация и от неговата способност да на-
мери върху траекторията на общественото търсене точката на максимал-
ната изгода. Това разбиране за корупцията изключва мрежовата корупция, 
тъй като тя има гранично място между пазарната размяна и приятелските 
или роднинските отношения. Чиновник, който оказва услуга на свой познат, 
в даден момент може да се откаже от своята изгода поради очакването за 
реципрочност в бъдеще, т.е разчита в перспектива също да получи полза, 
като нейният вид и размер не се уговарят предварително. Ето защо в по-
добна неопределена ситуация чиновникът не е в състояние да максимизира 
собствения си доход. 

Подходът, който в най-голяма степен елиминира недостатъците, посо-
чени по-горе, е ориентиран към регулиране на дейността на чиновниците. 
В този случай корупцията се проявява като отклонение на служителя от 
правилата, регламентиращи държавната служба. Според него корупцията 
може да се разглежда като поведение, което се отклонява от формалните 
задължения, свързани с държавната служба, по силата на лични (семейни и 
приятелски), финансови и статусни мотиви. Според Джоузеф Най** корупци-
ята предполага такова поведение като вземането на подкуп (използване на 
стимули, за да се промени решението на длъжностно лице, чийто статус 
се основава на доверието на обществото), непотизъм (осигуряване на по-
кровителство на лица въз основа на роднинство и близост), присвояване (на 
обществени средства за лични цели). Това определение има редица неоспори-
ми предимства: първо, то не се основава на общественото мнение, което 
е много сложно да определим, а на обективни критерии, като формалните 
правила, регулиращи действията на чиновниците. Безусловно тези правила 
са различни за отделните страни, но за разлика от обществените нагласи 
тези отличия лесно могат да се установят; второ, предложеното определе-
ние за корупцията не е етично натоварено, поради което то допуска както 
положителни, така и отрицателни последици от корупцията; трето, дефи-
ницията предложена от Дж. Най предполага не само финансово, но и друг 
тип възнаграждение за служителите, което го прави приложимо за анализа 
на мрежовата корупция. Разбира се, този подход има и недостатъци, един 
от най-важните от които е, че той не отчита онези случаи, при които 
действията на служителите са продиктувани не от писаните правила, а от 
ценностите и нормите на поведение. Например, под това определение не 
попадат цяла поредица от практики, свързани с корупцията при създаването 
на законите, при които поради естеството на творческия процес на пред-

* Johnston, M. The political consequences of corruption: a reassessment. Comparative politics, 
Vol. 18. №. 4, 1986, рp: 459 – 477. 

** Nye, J. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis, in Political corruption: 
readings in comparative analysis, Ed. By Arnold J. Heidenheimer, Holt, Rinehart and Winston, 
1970. 
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ставителите на държавата не могат да бъдат дадени ясни инструкции*. В 
случая корупцията на равнище законодателство не е от интерес за нашето 
изследване, но сме длъжни да представим този недостатък на възприетата 
дефиниция, тъй като очевидно могат да бъдат пропуснати цяла поредица 
корупционни практики, разрушаващи ценностните принципи на държавната 
служба. През последните години подходът, основан върху правилата на регу-
лиране на държавната служба, се трансформира в едно от най-неутралните 
и затова най-често прилагани определения на корупцията – „използването на 
служебното положение за лични цели“. Тази дефиниция акцентира върху фа-
кта, че е налице възможност за използване на правомощията, произтичащи 
от заемането на държавна служба, за лични интереси, като не уточнява дали 
действията на чиновника са отклонение от формалните правила и ценнос-
ти, регулиращи неговата работа**. 

Един от определящите фактори за квалифицирането на едно нерегламен-
тирано плащане като корупционно действие например е моментът, в който 
се осъществява това плащане – преди или след получаването на определена 
услуга. Очертава се схващането, че корупционна проява е всяко нерегламен-
тирано плащане под формата на пари, подарък или услуга, извършено преди 
получаването на желаната услуга. Нерегламентирано плащане, осъществено 
доброволно от страна на гражданина след изпълнение на преките служебни 
задължения на служителя, се възприема като жест на благодарност и не 
влиза в рамките на корупционното поведение.

Предложеното за целите на нашето изследване пределно общо и неутрал-
но определение съвсем не е съвършено. В частност то не позволява да се 
разграничат случаите на мрежова корупция от другите видове приятелски 
отношения между длъжностните лица и представителите на обществото, 
тъй като са възможни случаи, при които предоставянето на информация 
или спестяването на време не водят до реализиране на сравнителни предим-
ства. В този смисъл важна отличителна характеристика на корупционните 
от некорупционните практики е обстоятелството, дали частното лице в 
резултат на конкретната услуга, получена от държавния служител, придо-
бива привилегировано положение спрямо останалите претенденти. Необхо-
димо е да отбележим, че ние съзнателно се въздържаме от каквито и да 
било нормативни оценки на това дали в резултат на корупционния обмен 
се нарушават принципите на справедливостта, правилата на лоялната кон-
куренция, или в по-общ план обществените интереси, тъй като фактът на 
плащане на подкуп или достъпът до познат чиновник, осигуряващи по-добри 

* Kurer, O. Clientelism, corruption and the allocation of resources. Public Choice, Vol. 77, 1993, 
рp: 259 – 273.  http://libra.msra.cn/ 

** Еволюцията на категорията собственост, като главна икономическа категория, в 
съвременни условия намира израз в появата и разпространението на т.нар държавно-моно-
полистична форма на собственост. Обективните изисквания на високоразвитото произ-
водство и неговите тенденции към все по-голямо обобществяване на капитала, особено на 
банковия и акционерния капитал, едновременно с неговата концентрация и специализация, 
се проявяват в общата за високоразвития капиталистически свят тенденция на премина-
ване от индивидуална към групово-кооперативна форма на собственост. Функционалните 
форми, в които намира израз тази тенденция, са акционерните компании, дружествените 
фирми, корпорациите, както и държавните предприятия. Това предполага тази високораз-
вита частна капиталистическа собственост, по подобие на обществената (публичната, 
държавната) форма на собственост, да има опосредстван от гл.т. на присвояването на 
резултатите от нейното функциониране характер. По този начин дефинирането на ко-
рупцията като „използването на служебното положение за лични цели“ е приложимо и по 
отношение на съвременните форми на развитата частна собственост, доколкото използ-
ването на правомощията, произтичащи от заемането на определена служба в частните 
структури, също предполага възможността за реализация на личен интерес, т.е. корупция.
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конкурентни позиции на дадено частно лице, не е непременно в противоречие 
с посочените по-горе принципи. Ако самите формални правила са неспра-
ведливи и дискриминират определени групи от населението, то понякога е 
възможно корупционните действия да могат да се разглеждат като стъпка 
за възстановяване на справедливостта и защита на обществения интерес. 
Ако формалните правили са адекватни на икономическото развитие и зре-
лостта на обществото, то корупционните практики нарушават лоялната 
конкуренция и имат отрицателен ефект. 

Въз основа на направения анализ, ние ще използваме следната дефиниция 
на корупцията, която по наше мнение най-добре отговаря на задачите, кои-
то сме си поставили в настоящата разработка: корупцията е използването 
на служебно положение за лични цели* (свързани с получаването на материал-
ни придобивки, поддържането на връзки и зависимости с роднини, приятели и 
познати, с повишаването на личния социален статус), в резултат на което 
лицето, отправило искане към служителя (служителите) в публичния сектор, 
реализира предимства в сравнение с други претенденти. 

От така формулираната дефиниция става ясно, че корупцията е винаги 
свързана с държавната служба, публичния сектор, държавното управление 
и по силата на тази пряка връзка тя неизбежно оказва в една или друга 
степен влияние върху същността, характера и авторитета на властта в 
обществото.

Като отчитаме, че субекти на корупционно поведения са държавните 
чиновници, длъжностните лица в сферата на управлението, обществените и 
политическите дейци, корупцията може да се разглежда като подкупност и 
продажност на тази категория лица, което по мнението на специалистите 
рефлектира във факта, че държавата и нейните функции стават предмет 
на пазарни отношения, т.е. те са обект на покупко-продажба. В резултат 
на това се създава възможност длъжностното лице да предприеме проти-
воправни или други морално неприемливи за обществото решения, от които 
извлича изгода някаква втора страна, а самото длъжностно лице да получи 
незаконно възнаграждение. Характерна особеност на тази ситуация е, че 
предприетите действия нарушават закона или неписаните обществени нор-
ми, като двете страни действат по взаимно съгласие, за да получат непола-
гащата им се облага, като се стремят да прикрият осъществените дейст-
вия и реализираната полза, което потвърждава извода, че от практическо 
гледище корупцията е реализация на користните интереси на корумпирания 
държавен апарат под формата на незаконно присвоявана от обществото 
рента. За разлика от законните данъци и такси, тези „сборове“ не се използ-
ват в интерес на обществото, което ги превръща в основа за формирането 
на псевдодържавни и квазиграждански отношения в сферата на държавната 
служба и пряка заплаха за икономическата и националната сигурност на дър-
жавата, свързана с регулирането на процесите на общественото развитие.

Това позволява да се твърди, че корупцията като допълнение към кри-
миналния придобива и политически характер. Това определение извежда ко-
рупцията извън границите на подкупа, включвайки в себе си непотизма** и 
незаконното присвояване на публични средства за лично, групово или корпо-

* Като правило под „лични цели“ на корумпирания чиновник се разбира лично обо-
гатяване, възнаграждение под формата на пари, ценности, услуги от имуществен или 
неимуществен характер, водещи до определени материални придобивки или възлови по-
зиции, възникването на имуществени права и т.н.

** Непотизъм (от лат. nepos, род.п. nepotis – внук, племенник).  Покровителство, 
протекция на роднини и близки. В разговорен смисъл – шуробаджанащина. В съвременния 
политически живот продължават да се наблюдават явления на непотизъм, когато близ-
ки роднини и приятели на управляващите заемат високи длъжности (и в икономиката), 
които не отговарят на техните качества, опит и способности.
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ративно използване, което предполага, че корупцията като злоупотреба с 
власт може да се реализира за получаване на изгода не само в личен, но и в 
кланов и корпоративен интерес. Това не винаги е пряко свързано с придоби-
ване на материални ценности, тъй като корпоративният интерес преследва 
и политически цели, насочени към създаване на такива политически условия, 
осигуряващи възможност за „легално“, „законно“ присвояване на матери-
ални и финансови средства в бъдеще. Тъй като в преобладаващия случай 
корупцията нанася пряка икономическа вреда на личността, обществото и 
държавата, тази дефиниция извежда на преден план и нейната ярко изразена 
антисоциална същност.

Ако пренесем това определение в практическата сфера, можем да напра-
вим констатацията, че в основата на корупцията лежи незаконна двустран-
на сделка (в корупционното отношение винаги са въвлечени две страни – 
този, който търси нерегламентиран достъп, и този, който го разрешава в 
разрез със своите служебни задължения срещу някаква изгода), в резултат на 
което лицето на държавна служба нелегално „продава“ на физически и/или 
юридически лица своите служебни правомощия или услуги, основаващи се на 
авторитета на позицията във властта и свързаните с нея възможности, 
а купувачът придобива способност да използва държавните структури за 
свои цели – за лично обогатяване, за законодателно оформяне на привилегии, 
избягване на законова отговорност, обществен контрол и т.н. 

Даваме си сметка, че предложеното определение на корупцията е значи-
телно по-общо от аналогични дефиниции, приети в публичното простран-
ство, както в икономически, така и в юридически дискурс, но то има свои-
те предимства, тъй като е приложимо за преобладаващия брой случаи и 
не свежда корупцията единствено до търсенето на икономическа рента, а 
дава възможност корупцията да се разглежда и като елемент на груповата 
етика, демонстрация на лоялност от страна на длъжностното лице по от-
ношение на социалното му обкръжение, метод за включване в „мрежата“, 
предоставящ нови ресурсни и статусни възможности.
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КИБЕРСИГУРНОСТТА – КЛЮЧОВИЯТ 
ВЪПРОС В ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО*

Илина Арменчева

Ilina Armencheva. CYBERSECURITY – THE KEY ISSUE  
OF THE GLOBAL SOCIETY

Abstract: The reseach analyses cyberspace - the new battlefield - challenges and security 
problems in the global IT society, threats to security and cybersecurity strategies.It presents 
the theoretical background and definitions of cybersecurity, the international organisations for 
cybersecurity and fight against cyber crime, and the new invisible weapon: malicious code.

Key words: cybersecurity, cyber conflict, cyber war,cyber peace, cyber espionage, cyber 
crimes, cyber attack

КИБЕРСИГУРНОСТТА –  
ОБЩИ СХВАЩАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Киберсигурността е сигурността на всички елементи на киберпростран-
ството и тя гарантира именно справянето с проблеми, произтичащи от 
разликите между различните области в киберпространството, като в също-
то време осигурява инфраструктура за взаимодействие и сътрудничество. 
Налице е необходимост за ефективно и ефикасно споделяне на информация, 
координация и управление на инциденти между различните организации, по-
требители, правителства (като например правоприлагащите органи), както 
и на доставчиците на услуги.

Киберсигурността е свързана с действия, които трябва да се предприе-
мат, за да се поддържа сигурността в киберпространството. Тя разчита на 
информационната сигурност, сигурността на приложенията, сигурността 
на мрежата, както и на сигурността в интернет като основни градивни 
блокове. Също така е необходима за защита на критичната информационна 
инфраструктура (ЗКИИ/CIIP). В същото време адекватната защита на 
критични инфраструктурни услуги (т.е. сигурност, надеждност и достъп-
ност на критичната инфраструктура) допринася за постигането на целите 
на киберсигурността. 

Киберсигурността в стратегическите документи

За киберсигурността все още няма общоприета дефиниция и това важи 
с особена сила, когато се използва в рамките на стратегически документи, 
касаещи държавната политика, тъй като това е свързано със специфичната 
среда за сигурност. До настоящия момент няма еднозначна употреба на „ки-
бертермини” поради липсата на консенсус за това какво се включва в тях. 

Разглеждайки съществуващите стратегически документи по киберсигур-
ността, се забелязва, че в по-малко от половината съществува дефиниция за 
киберсигурност, в други – киберсигурността е в описателен вид, а в трети – 

* Арменчева, Илина. Киберсигурността – ключовият въпрос в глобалното общество. 
София: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2015, ISBN 978-954-9348-67-5.
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киберсигурността се обсъжда като цяло, без да има дадено някакво специал-
но определение…

От изброеното дотук най-общо под киберсигурност може да се има пред-
вид набор от средства, стратегии, принципи и мерки за гарантиране на си-
гурността, ръководни принципи и подходи за управление на риска, дейности, 
професионална подготовка, практически опит, застраховане, внедряване на 
нови технологии, които могат да бъдат използвани за защита на киберпрос-
транството, ресурсите на организациите и потребителите. 

Киберсигурността се фокусира върху превенцията и защитата от на-
падения и неразрешено използване на компютърни системи, включително и 
мрежи, програми и данни, тъй като все пак интернет е скелето, на което се 
крепи киберпространството. Киберсигурността е използването на различни 
технологии и процеси за защита на мрежи, компютри, програми и данни 
от атака, щети или неоторизиран достъп. Поради факта, че всички ком-
пютърни системи, за да функционират нормално, разчитат на операционни 
системи и мрежи, тези области често са обекти на атаки и са основните 
източници на много уязвимости в сигурността. За киберсигурността са не-
обходими задълбочени технически познания в областта на информационните 
технологии, за да се идентифицират потенциалните заплахи, да се анализи-
рат и оценят, за да се определи какви мерки трябва да бъдат предприети. С 
други думи, управлението на риска е ключов компонент в процеса на гаран-
тиране на киберсигурността. 

Киберсигурността през погледа на стандартизацията*

Киберпространството е сложна среда, създадена в резултат от взаимо-
действието на хора, софтуер, интернет пространство, циркулираща ин-
формация, информационно-комуникационни технологии (ИКТ), устройства и 
мрежи. То не принадлежи на нито една от основните групи – нито на край-
ните потребители (абонати за достъп до интернет и приложения); нито на 
различни публични и частни организации; нито на доставчиците на услуги и 
приложения. Но затова пък всяка от групите се стреми да защити своите 
активи, които са:

– персонални данни – лични данни и банкова информация;
– организационни – онлайн марки и други виртуални представяния;
– виртуални – виртуални аватари и валута;
– критична инфраструктура.
Отделните съставящи елементи на киберпространството имат мно-

жество собственици, всеки със свой собствен бизнес, оперативни и регула-
торни проблеми. И различният фокус, поставен от всеки участник, води до 
фрагментирано състояние на киберсигурността. 

Един от подходите за редуциране на проблемите със сигурността в ки-
берпространството е преодоляването на различията в отделните области 
на сигурността в киберпространството чрез унифициране на изисквания и 
технически указания за справяне с общите рискове, като атаки чрез социален 
инженеринг, хакване, разпространението на зловреден софтуер, шпионски 
софтуер, друг потенциално нежелан софтуер. Техническите указания осигу-
ряват контрол за справяне с тези рискове, включително и за подготовка за 
атаки, откриване, мониторинг и отговор на атаки.

Друг подход е взаимодействието и сътрудничеството между всички заинте-
ресовани страни**, защото е необходимо да има ефективно и ефикасно споделяне 

* ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity.
** Заинтересовани страни са потребителите (организации или физически лица) и дос-

тавчиците (включително доставчиците на услуги). 
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на информация, координация и разрешаване на проблемите. Това сътрудничест-
во трябва да бъде сигурно и надеждно и да защитава неприкосновеността на 
потребителите. Като пример за такова сътрудничество са различни специали-
зирани форуми за обсъждане на потенциални проблеми със сигурността. В тези 
форуми участват страни, обособени в различни географски райони и часови 
зони, които се управляват от различни регулаторни изисквания. 

Сигурността в киберпространството е обект на нарастващо безпо-
койство. Все повече потребители и доставчици на интернет услуги пре-
доставят информация за себе си в уебсайтове и се опитват да направят 
достъпен виртуалния свят. Докато някои потребители са внимателни с 
онлайн идентичността си, други споделят лична информация. Информа ция 
от лични профили, чат стаи и социални мрежи може да бъде изтег лена и 
съхранявана от други хора. Това може да доведе до създаването на цифрови 
досиета с лични данни, които да бъдат използвани непра вомерно – открад-
нати, манипулирани или предоставени на трети лица. Докато точността 
и целостта на тази информация са под въпрос, се съз дават предпоставки 
за нови рискове и заплахи в киберпространството, свързани със загуба на 
неприкосновеността на личния живот.

Предимствата на ИКТ, използването на киберпространството и „ну-
лирането“ на дистанцията между индивидите в него привличат внима нието 
на недоброжелатели и престъпни организации. Те използват ме ханизми като 
фишинг, спам и шпионски софтуер, разработват нови тех ники за атака, за да 
използват всяка слабост, която могат да открият в киберпространството. 
Едни от най-разпространените заплахи са атаки от злонамерен и потенци-
ално нежелан софтуер, социален инженеринг и изтичане на  информация.

През последните години атаките са еволюирали от хакване за лична слава 
до организирана престъпност или киберпрестъпления. Множество средства 
и методи, наблюдавани преди в отделни инциденти в киберси гурността, в 
момента се използват едновременно в смесени атаки, често стигащи далеч 
злонамерени цели – от лични атаки, кражба на самолич ност, през финансови 
злоупотреби до политически хактивизъм. Многобройните видове търговски 
сделки и услуги, които се извършват в киберпространството, се превръщат 
в обект на киберпрестъпления, за сягащи връзките бизнес-бизнес, бизнес-по-
требител или потребител-потребител. Понятия като сделка или споразуме-
ние зависят от тълкува нето на закона и как всяка заинтересована страна 
в отношенията управ лява договореностите. Често въпросът за това какво 
се случва със съб раните данни по време на сделка или взаимоотношения не 
се обсъжда, коментира или остава неуточнен, което може да доведе до про-
блеми със сигурността (например изтичане на информация). 

Заплахите за киберсигурността нарастват все повече и повече. Този 
факт изисква повишаване на ефективността на съществуващите защитни 
механизми и прилагане на нови, базирани на периодичната оценка на риска. 

Предизвикателствата пред правните и техническите аспекти на ки-
берсигурността също са глобални по своя характер и могат да бъдат посрещ-
нати само чрез интегрирани усилия в изграждането на последо вателни поли-
тики и стратегии, обхващащи всички участници и аспекти на сигурността.

Заинтересованите страни в киберпространството трябва да играят ак-
тивна роля не само в защитата на собствените активи, но и извън гра-
ниците на собствената си отговорност. Това е така, защото използваните 
приложения в киберпространството непрекъснато разширяват обхвата си – 
от моделите бизнес-потребител и потребител/и-потребител/и до форма на 
многообразни взаимодействия и трансакции. Изискванията към индивидите 
и организациите се разширяват, за да бъдат подготвени да отвърнат на 
възникващите рискове за сигурността и предизвикател ствата за ефективно 
предотвратяване и реагиране на злоупотреби и престъпни разработки.
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Киберсигурността е една сравнително нова област, докато сигур ността 
на информация включва както защитата на електронни, така и нецифрови 
информационни активи (например записи на хартиен носи тел). По-конкрет-
но сигурността на информацията се определя като уве реността, че инфор-
мационните масиви ще бъдат достъпни само за ото ризирани потребители 
и ще бъде изпълнявано каквото и когато е необ ходимо. Киберсигурността е 
голямото подмножество на сигурността на информацията.

Много често термините киберсигурност, информационна сигурност и ин-
формационна осигуреност се бъркат или се използват като синоними. Въпре-
ки че има прилика между тези области, всяка от тях има уникални качества.

Киберсигурност обаче не е синоним на интернет сигурност, мре жова си-
гурност, сигурност на приложенията, информационна сигурност или CIIP. Тя 
има уникален обхват, изискващ от всички заинтересовани страни да участ-
ват активно, за да поддържат и подобряват полезността и надеждността 
на киберпространството.

Сигурността на информацията засяга защитата на поверителността, 
целостта и наличността на информацията като цяло, за да задоволи нужди-
те на потребителите от нея.

Сигурността на приложенията е процес за контрол и измерване на при-
ложенията в една организация с цел управление на риска от използ ването 
им. Контролът и измерванията могат да бъдат прилагани или върху само-
то приложение (вътрешни процеси, компоненти, софтуер и резултати), или 
върху неговите данни (конфигурационни данни, потре бителски данни, орга-
низационни данни), както и върху всички техноло гии, процеси и участници, 
включени в жизнения цикъл на приложени ето.

Мрежовата сигурност е свързана с проектирането, изпълнението и екс-
плоатацията на мрежи за постигане целите на информационната сигур ност 
в мрежи на организации, между организации, както и между организации и 
потребители.

Интернет сигурността касае защитата на интернет свързани услуги и 
такива, свързани с ИКТ системи и мрежи, като продължение на мрежо вата 
сигурност в организациите и вкъщи. Интернет сигурността също така га-
рантира наличието и надеждността на интернет услугите.

Защитата на критичната информационна инфраструктура е свързана 
със защитата на системите, които доставчици на основни инфраструк-
тури осигуряват или управляват (например енергетика, телекомуника ции и 
водоснабдяване). ЗКИИ гарантира, че тези системи и мрежи са защитени и 
устойчиви на рискове за информационната сигурност, рис кове за сигурност- 
та на мрежата, рискове за интернет сигурността, както и на рискове за 
киберсигурността. На фигурата е показана сложната взаимовръзка между 
киберсигурността и другите области на сигурност. Ня кои от основните ин-
фраструктурни услуги, например вода и транспорт, не трябва да се влияят 
от състоянието на киберсигурността пряко или косвено, но въпреки това 
липсата на киберсигурност може да има отри цателно въздействие върху на-
личието на основна инфраструктурна ин формационна система, поддържана 
и предоставяна от доставчици на инфраструктури.

От друга страна, наличността и надеждността в киберпространст вото 
в много случаи разчитат на наличността и надеждността на свърза ните с 
него основни инфраструктурни услуги, например телекому никационната мре-
жова инфраструктура. Сигурността на виртуалното пространство е тясно 
свързана с интернет сигурността, сигурността на мрежите и информацион-
ната сигурност като цяло. Следователно за справянето с проблемите на 
киберсигурността се изисква значителна комуникация и координация между 
частни и публични представители на отделните заинтересовани страни. 
Основните инфраструктурни ус луги някои правителства причисляват към 
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услуги, свързани с нацио налната сигурност, и не се обсъждат открито, но 
слабостите в тях могат да се отразят върху националната сигурност. Това 
налага изграждането на основна рамка за обмен на информация или координа-
ция при инци денти за преодоляване на уязвимостите, за да се даде и гаранция 
за за интересованите страни в киберпространството.

Връзка между киберсигурността и другите области на сигурност

Сигурността е свързана основно със защитата на активи от заплахи. 
Опазването на активите е преди всичко отговорност на собствениците 
им, които възприемат заплахите като възможност за нанасяне на вреда и 
намаляване на стойността им. Заплахите от своя страна се категоризи рат 
според възможностите за злоупотреба със защитените активи и най-голяма 
тежест имат тези, които са свързани със злонамерени или други човешки 
дейности. Действителни или предполагаеми източници на зап лаха също мо-
гат да увредят активите или да се опитат да злоупотребят с тях. Тук на 
помощ в избора на подходящи механизми за защита идват анализът и оцен-
ката на риска, отчитайки заплахите за активите. Така из вършеният анализ 
помага в избора на контроли (механизми) за проти водействие и намаляване 
на рисковете до приемливо ниво.

Контролите се използват, за да се намалят уязвимостите или въз-
действията, както и да се покрият изискванията за сигурност на заинте-
ресованите страни. Естествено, след прилагането на контроли съществу-
ват все още остатъчни уязвимости. Такива уязвимости могат да бъдат 
използвани от агенти на заплахи, представляващи остатъчно ниво на риск 
за активите. Стремежът е рискът да бъде сведен до минимум, из ползвайки 
други ограничения. Контролите трябва да са достатъчни, за да противо-
действат на заплахите за активите, преди те да бъдат изло жени на нови. 
За да се избегне субективната оценка, могат да се потър сят допълнителни 
оценки от външни страни. 

Един архитектурен подход за справяне с рисковете за киберсигур ността 
включва комбинация от няколко стратегии, вземайки предвид различните 
заинтересовани страни. Тези стратегии включват:

– най-добрите практики в областта с всеобщо сътрудничество, за да 
могат да се определят и разрешат въпросите относно рисковете за кибер-
сигурността;
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– обучение на всички потребители за идентифициране и реаги ране на спе-
цифичните рискове за киберсигурността;

– прилагане на иновативни технологични решения, които да под помагат 
защитата на потребителите от познати атаки.

Този подход е фокусиран върху прилагането на най-добрите прак тики в об-
ластта и обучение на потребителите, за да могат всички участ ници в кибер-
пространството да играят активна роля за справяне с пре дизвикателствата 
пред киберсигурността. За реализирането на този подход е необходимо да 
бъдат изяснени политиката, основните роли на всяка страна, методиката, 
процесите и приложимите технически конт роли. На фигурата са изобразени 
най-съществените точки в подхода.

Архитектурен подход за справяне с рисковете за киберсигурността

 
Общ модел на киберсигурността по ISO/IEC 27032:2012
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* * *

СТРАТЕГИИТЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

Бурното развитие на интернет доведе до най-големите социални и тех-
нологични промени в съвременния свят. Отчитайки глобалния му характер 
и взаимосвързаността на мрежите и информационните системи, може да 
се предположи, че много от инцидентите в киберпространството имат 
последствия, които застрашават националната сигурност, вредят на функ-
ционирането на икономиката и излизат извън националните граници. Сигур-
ността в киберпространството трябва да обхваща всички негови елементи – 
информация, мрежи, интернет, критична информационна инфраструктура и 
потребители. Очевидно е, че справянето с нарасналите заплахи в киберпрос-
транството е сериозно предизвикателство пред националната сигурност 
на държавата и международните процеси. Правителствата по целия свят, 
частния сектор и всички граждани признават необходимостта от действия 
за подобряване на киберсигурността, търсейки баланса между неприкоснове-
ността на личния живот, гражданските свободи и разходите за защита. За 
целта е наложително да бъдат взети бързи и адекватни мерки на национал-
но, европейско и международно равнище за усъвършенстване на регулацията 
и установяване на последователна политика. Но как да промениш нещо, 
което частично или напълно липса – правителствен надзор или държавно 
регламентиране. След като вече киберсигурността е обявена за приоритет-
но направление в националната и международната политика, стъпка в тази 
посока е промяна на националните стратегии за сигурност, приемането на 
национални стратегии за киберсигурност (НСКС) и засилване на междуна-
родното сътрудничество. До голяма степен от това зависят изграждането 
и поддържането на едно отворено и свободно киберпространство. 

Тъй като въпросите по киберсигурността са се превърнали в сериозни 
проблеми на национално ниво и изискват особено внимание от страна на 
правителствата, те вече обмислят подходяща правна рамка за регулиране 
на киберсигурността под формата на национална стратегия, в която се 
отчитат особеностите на всяка държава. 

През последното десетилетие развитите в технологично отношение дър-
жави вече разработиха стратегии за справяне с възникващите проблеми със 
сигурността, произтичащи от все по-широкото използване на ИКТ. Те зася-
гат както защитата на различни информационни активи, така и системи и 
мрежи от критичната инфраструктура, които са жизненоважни за функцио-
нирането и стабилността на една държава, както и поминъка на хората. За 
разлика от правната регулация, обхващаща неприкосновеността на личния 
живот, която се е развила с течение на времето и има силни закони, насоче-
ни към защита на информацията за потребителите и предотвратяване на 
онлайн измами, регулацията в областта на киберсигурността през последно-
то десетилетие не се е развила достатъчно. 

Националните стратегии за киберсигурност очертават визията и оп-
ределят приоритети, принципи и подходи за разбиране и управление на рис-
ковете на национално ниво. Приоритетите на националните стратегии за 
киберсигурността варират според страната. В някои страни фокусът може 
да бъде поставен върху защита на критичната инфраструктура, докато в 
други – върху защитата на интелектуалната собственост или върху подо-
бряване на осведомеността на граждани по въпросите на киберсигурността. 
Най-общо стратегиите за киберсигурност определят действията, които 
ще бъдат предприети за намаляването на риска и защитата на цифровата 
среда, която използват държавните институции, бизнесът и индивидите. 

Новото поколение национални стратегии и политики за сигурност и ки-
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берсигурност имат за цел да изградят национална мощ, да стимулират прос-
перитета на държавите, както и да осигурят защитата от кибернетични 
заплахи. В стратегиите се признава, че обществото и държавата като цяло 
сега разчитат на киберпространството за много от основните си функции, 
както и че заплахите там се усъвършенстват и увеличават с бързи тем-
пове. В приетите документи се подчертава необходимостта от спазване 
на основните ценности, като неприкосновеност на личния живот, свобода 
на словото, свободен обмен на информация и засилване на международното 
сътрудничество. 

Въпреки наличието на национални стратегии на някои от страните член-
ки, работейки в насока изграждане на сигурно киберпространство, през фев-
руари 2013 г. Европейският съюз предложи проект на европейска стратегия 
за киберсигурност. Европейската комисия поддържа схващането, че „все още 
има пропуски в целия ЕС, особено по отношение на националните способно-
сти, координация в случай на инциденти, простиращи се зад граница, както 
и по отношение на участието на частния сектор“*. Стратегията за кибер-
сигурност на ЕС призовава ENISA да „насърчава добри практики в инфор-
мационната и мрежовата сигурност”, да съдейства и подпомага страните-
членки в развиване на устойчивостта на националната киберсигурност.

В европейската стратегия за киберсигурност са изведени основните 
принципи, предизвикателства и стратегически цели на киберсигурността. В 
документа се подчертава, че основните ценности и норми от Лисабонския 
договор и законодателството на ЕС трябва да важат както за виртуалния, 
така и за физическия свят. 

Принципи на киберсигурността

Защита на основните права, свободата на изразяване на мнение, на личните 
данни и неприкосновеността на личния живот.

Достъпност за всички.
Демократично и ефикасно управление с участието на множество заинтере-

совани страни. 
Споделена отговорност за гарантирането на сигурността. 

Предизвикателства пред гарантирането на киберсигурността

Откриване и реагиране на киберинциденти и кибератаки.
Управление на рисковете.
Създаване на политики и стратегии.
Управление на сигурността в организациите.
Обучение, квалификация и информираност на гражданите.
Провеждане на научни изследвания.
Промяна в законодателството и подобряване на разследванията в област- 

та на киберпрестъпленията.

Стратегически цели

За справяне с предизвикателствата в киберпространството трябва да 
бъдат постигнати следните цели: устойчивост на киберпространството; 
чувствително намаляване на киберпрестъпността; разработване на полити-
ка за кибернетична отбрана и изграждане на капацитет във връзка с общата 

* ENISA. National Cyber Security Strategies: Practical Guide on Development and Execution. 
December 2012. p. 7.  http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-
security-strategies-ncsss/national-cyber-security-strategies-animplementation-guide 
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политика за сигурност и отбрана; разработване на промишлени и техноло-
гични ресурси, необходими за киберсигурността; създаване на последователна 
международна политика относно киберпространството и насърчаване на 
основните ценности на ЕС. 

Както е видно, изброените предизвикателства, принципи и цели важат 
както на национално, така и на международно ниво, тъй като киберпрос-
транството няма собственик. То е общо, като в него се преплитат множес- 
тво интереси и се развиват способности. 

Националната киберсигурност – основни теоретични подходи

Националната киберсигурност не е самоцел, а е инструмент за постигане 
на желано благосъстояние на отделния индивид, група хора, организации, наро-
ди и населението на света като цяло. На практика обаче към момента няма 
универсално прието определение за „национална киберсигурност“ (НКС). В 
стратегическите документи на различните държави се срещат такива, кои-
то са симбиоза между „киберсигурност“, „национална сигурност“ и други тер-
мини, т.е. всяка страна според визията си дава тълкуване на тези понятия. 

Рамка на дейностите, свързани с НСК

* * *
Жизнен цикъл на стратегията за киберсигурност

От изброените задачи е видно, че създаването на национална стратегия 
е предизвикателство и изисква координирани действия между различните 
заинтересовани субекти от публичния и частния сектор. 

В жизнения цикъл на стратегията за киберсигурност има две ключови 
фази: създаване и изпълнение; оценка и корекция. Всичко това може да бъде 
постигнато с прилагането на 4-етапния цикъл за управление на Деминг. Този 
цикъл включва фазите планиране, изпълнение, оценка, корекция. Всяка от тях 
е свързана със създаването, изпълнението, оценката и корекцията на стра-
тегията. Вече има издадени и конкретни указания за оценка на националните 
стратегии, описани в ръководството за добри практики при формулирането 
им от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност*.

* ENISA. National Cyber Security Strategies Practical Guide on Development and Execution. 
https://www.enisa.europa.eu/
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Обобщен модел на националната стратегия за киберсигурност

Въпреки че заинтересованите страни са много, стратегията е инструмент, 
който би подпомогнал правителствата да канализират и управляват усилията 
на всички за справяне с рискове за киберсигурността. Обобщеният модел на 
националната стратегия за киберсигурност е показан на следващата фигура.

Цикъл на Деминг, приложен към жизнения цикъл  
на националната стратегия за киберсигурност

Обобщен модел на националната стратегия за киберсигурност
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* * *
Модерната държава зависи все повече от киберпространството, за да се 

развиват всички сфери на обществения живот. Дори и един бърз преглед на 
състоянието на дейностите във виртуалното пространство у нас показва, 
че до момента не може да се говори за цялостна визия по въпросите за 
киберсигурността. Налице са по-скоро отделни, отколкото последователни 
действия в отговор на конкретни процедури в ЕС или НАТО, насочени към 
постигане на ясно формулирана цел. В същото време като пълноправен член 
на тези организации Република България има своите ангажименти към обща-
та политика за сигурност и отбрана, която включва елементи от съвмест-
ни действия в областта на киберсигурността.

Тъй като всяка страна има свои собствени приоритети и проблеми, няма 
общовалидна рамка за национална киберсигурност. Всяко правителство пре-
доставя специален индивидуален набор от обстоятелства и изготвената 
стратегия отговаря на специфичните изисквания. В действителност няма 
„рецепта“ за стратегия, която се вписва във всяка ситуация. Ефективната 
НСКС зависи от коректното отразяване на актуалната обстановка, пре-
дизвикателствата и рисковете за информационно-комуникационните мрежи, 
информационните потоци и постоянно променящата се среда за киберсигур-
ност. 

Една национална стратегия не може да реши всички предизвикателства 
пред киберсигурността, но наличието на такава е важен елемент от ця-
лостната стратегия за сигурност за държавата. Дори и с най-ясните прин-
ципи, най-всеобхватната и точна оценка на риска, с най-доброто управление 
на риска, както и с най-добрите възможности за обмен на информация за 
реагиране на инциденти те ще се случват. Следователно чрез създаване-
то на принципен подход към киберсигурността, управлявайки рисковете и 
изграждайки способности за превенция и реакция на инциденти, шансът за 
намаляване на последствията от инциденти е доста по-голям. Правилният 
и балансиран подход при изготвянето на НСКС, която отчита реалната 
обстановка и нуждите на дадена нация, без това да пренебрегва личната 
сигурност на индивида, е ключът към успеха. Следователно стратегията 
за киберсигурност е целенасочено прилагане на конкретни правителствени 
лостове и принципи за гарантиране на сигурността на информацията в пуб-
лични, частни и международни ИКТ системи, които пряко се отнасят до 
националната сигурност. 

Като цяло изграждането на една национална стратегия за киберсигур-
ност е предизвикателство. Необходима е координация между различните 
правителствени и неправителствени страни, между публичния и частния 
сектор. Въпреки това стратегията за киберсигурност е инструмент, който 
е в полза на всички заинтересовани страни, за да се справят с рисковете в 
киберпространството на национално ниво.

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ  
И БОРБА С КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

Глобализацията в информационната епоха обхваща всички международни 
комуникационни процеси, осъществяващи се чрез съвременните технологии – 
медии, интернет, спътникови и други системи от информационната ин-
фраструктура. В специализираната литература е общоприето схващането, 
че тези процеси също се развиват успоредно с развитието на ИТ средата. 
Те са в силна зависимост от различните и често натоварени с конфликтен 
потенциал интереси на конкуриращите се в информационната среда – както 
междуличностни, така вътрешни и международни.
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Това предполага, от една страна, възникване на различни противоречия и 
конфликти във виртуалното пространство, а от друга, сериозни усилия за 
приемане на адекватни мерки за защита на собствените интереси.

Съществуват много опити на международната общност да обедини уси-
лията си и да създаде органи, мерки и нормативна база в отделни направ-
ления, за да управлява обществената активност в киберпространството. 
В резултат на тези усилия са факт множество международни организации, 
чиито основни цели са регулация на възможните конфликти, гарантиране 
правата и свободите на личността, борбата с престъпността, национална-
та и международната сигурност в киберпространството и т.н. Огромният 
им брой е показател за това, че няма единен възглед, общи норми и правила 
за регулиране на киберсигурността.

* * *

КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО – НОВОТО БОЙНО ПОЛЕ

Si vis pacem, para bellum.
(Ако искаш мир, готви се за война)

Възникване на феномена „кибервойна“

Киберпространството е принципно нова среда за противоборство, защо-
то това не е географско понятие и няма виртуални граници между държа-
вите. Може да се каже, че киберпространството е международно и не при-
надлежи на никоя държава. В международното право са фиксирани основни 
принципи на взаимодействие между държавите в четирите домейна – земя, 
въздух, море и Космос. В този смисъл киберпространството се явява пети-
ят домейн. За разлика от останалите за него все още стоят открити въпро-
сите за паритета, взаимоотношенията, престъпността и отговорността. 
Липсата на необходимите закони и замъглените формулировки позволяват 
на агресорите безнаказано да прибягват до атаки в киберпространството.

С нарасналата активност на недоброжелателни субекти и значителните 
атаки срещу важни обекти през последните години се създава възможност 
да се очертаят и да се определят явления като киберконфликт, кибервойна, 
кибермир, кибершпионаж, кибератака и т.н. 

Терминът „кибервойна“ навлезе масово в употреба не само сред военната, 
но и сред цивилната общност – експерти по информационна сигурност, по-
литици, средства за масова информация. Освен това кибервойните станаха 
една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи и интернет като цяло. 
Но в тълкуванието съществуват сериозни разлики. Сред политиците, меди-
ите и обикновения потребител е разпространено „широкото“ разбиране – 
всяко противоборство в киберпространството. Специалисти и експерти 
отнасят към кибервойната някои многоаспектни и сложни информационни 
компании, насочени към изменение на ценностната ориентация, политиче-
ските предпочитания, а даже и културата. И не на последно място – към 
кибервойните причисляват и битките за репутация, наречени още „войни 
на брандовете“, които се водят между различни бизнес групи и корпорации. 

Това разбиране е свързано в значителна степен с историята на развитие-
то на информационните технологии и на интернет. В научната литература 
е прието, че за първи път понятието „информационна война“ е употребено 
в публикация от Томас Рон през 1976 година.* 

* Цит. по: Слатински, Николай. Бъркоуиц, Брус. Сигурността – животът на мрежа-
та. София: ВИ, 2014, с. 494.
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Първоначално във военната сфера се употребявал терминът „информа-
ционна война“. През 1990 г. корпорация RAND го вкарва в масова употре-
ба. (Research and Development. Американски стратегически изследователски 
център, организация с нестопанска цел. Дейността му е свързана с научни, 
образователни и благотворителни дейности в интерес на обществото и 
националната сигурност на САЩ. Също така разработва нови методи за 
анализ на стратегически проблеми и нови стратегически концепции.) Малко 
по-късно Мартин Либитски, служител от компанията, издава книгата „Как-
во е информационната война“ и неговата гледна точка за дълъг период от 
време е била общоприета. Според него тази война има 7 разновидности – ко-
мандно-управляема, разузнавателна, психологическа, хакерска, икономическа, 
електронна и киберборба, като основна тежест дава на психологическото 
въздействие (дезинформация, PR кампании и специални информационни опе-
рации).

Заедно с развитието на технологиите се развиват и теориите за кибер-
войната. Следващата разработка по темата е статия със заглавие Cyberwar 
is Coming!, публикувана през 1993 г. от двама американски военнослужещи в 
сп. Strategy.

В сферата на информационните технологии терминът „кибервойна“ за-
почва широко да се използва през 2007 г. В края на първото десетилетие 
разделението между информационна и кибервойна станало стандартна прак-
тика при военните и специалистите по информационна сигурност. Това се 
случило първоначално в страните, които водят надпревара в кибервъоръжа-
ването – САЩ, Китай, Израел и др.

Информационните и кибервойните се различават по обект и средства на 
въздействие:

– информационните – това са контентни войни, имащи за цел да проме-
нят масовото, груповото или индивидуалното съзнание и поведение, налагай-
ки собствена воля на противника. В процеса на информационна война става 
въпрос за ум, ценности, поведенчески стереотипи и т.н. Информационни 
войни са се водили и преди интернет, сега просто са преминали в друго из-
мерение, друг мащаб, на качествено ново ниво и ефективност. Средствата, 
които използват за въздействие, са специално създадени съобщения във вид 
на текст, видео- или аудиозаписи, като се разчита на възприятията на съз-
нанието, промяна на мисленето и емоционални реакции; 

– кибервойната – целенасочено деструктивно действие и въздействие 
върху информационни потоци във вид на програмни кодове върху инфор-
мационни системи на дадени обекти, което цели и може да доведе до раз-
рушаване, нарушаване на функционирането или прихващане на контрола и 
управлението на системите. 

Терминът „кибервойна“ обхваща в себе си както военните аспекти на 
войната, така и елементи на критичната инфраструктура, медиите, права-
та и свободите на гражданите и т.н. Все още обаче няма ясно дефинирано 
състояние, което да се счита като акт на кибервойна. В много случаи ки-
бервойната се възприема като елемент на информационната война (в част-
ност на електронната война), допустима при условие, че такъв тип войни 
се провеждат. Много често неофициално обявени действия срещу определени 
информационни масиви (web сайтове, банки, доставчици на интернет услуги 
или телекомуникационни оператори) се възприемат като акт на киберво-
енни действия. Тези действия могат да бъдат насочени и срещу други еле-
менти, като например НЕК, системи за контрол на транспорта, системи 
за управление на нефто- и газопроводи и др. Но за да бъдат възприети тези 
действия като кибервойна, трябва да се знае източникът им. Ако това е 
определена държава вече, то едва тогава би могло да се говори за кибервой-
на. При условие че тези действия се провеждат от военни групировки, то 
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тогава се считат за т.нар. кибероперации. Ако източникът на атаката е 
определена терористична групировка, то вече се говори за кибертероризъм в 
двете му разновидности, които използват компютърните технологии като 
оръжие и средство или като цел. 

Терминът „кибервойна“ е въведен официално с новата стратегическа кон-
цепция на НАТО, приета по време на срещата на върха в Лисабон. Освен 
непосредствена близост до заплахата от тероризъм и модерните способ-
ности на някои престъпни държави да използват балистични ракети кибер- 
атаките на стратегически мрежи бяха разгледани като нарастваща заплаха 
за сигурността. 

Според експерта по сигурност към правителството на САЩ Ричард Кларк 
в книгата му „Кибервойна“ (CyberWarfare)* „кибервойна — това е действие-
то на една национална държава с проникване в компютрите или мрежите на 
друга национална държава за достигане на целите по нанасяне на загуби или 
разрушения.“ Британското списание The Economist описва кибервойната като 
„пети домейн на войната, след земята, морето, въздуха и Космоса“.** Друго 
схващане: кибервойната е форма на информационна война, политически моти-
вирано хакване с цел провеждане на подривни действия, саботаж, неутрализа-
ция и шпионаж. Понякога се разглежда като аналогична на конвенционалната 
война и дори напоследък се счита за по-голяма заплаха от тероризма. 

Генералният секретар на ITU в доклада „В търсене на кибермира“ от 
2012 г. казва, че понятието „кибервойна“ представлява опасност не само за 
военните системи и средства, но и за системите на жизненоважни общест-
вени инфраструктури (включително енергомрежи, мрежите на транспорта 
и др.), които поддържат тяхната работоспособност и защита. 

Като средство за въздействие в кибервойната се използва програмният 
код, който нарушава работата, изважда от строя или прихваща управле-
нието на обекти от различен род. Информационните и кибервойните са две 
разновидности на войните, които се провеждат в мрежовото електронно 
пространство, което не обхваща само интернет, а и държавните, военните, 
корпоративните и частните мрежи. За всеки от тези два вида войни има 
специфични инструменти, методи, стратегии и тактики, закономерности 
в ескалацията, възможности за предупреждение и реакция. Кибервойните са 
тясно свързани с кибершпионажа, киберпрестъпността и кибертероризма. 
При това също както в материалния свят, в цифровото пространство те 
се преплитат и си взаимодействат. Това взаимодействие е характерно както 
за атакуващите, така и за атакуваните обекти. Тези престъпни дейности 
използват сходни програмни средства, имат сходно приложение. Дори може 
да се предполага, че в скоро време може да се появи нова, по-усъвършенствана 
форма „електронна война от трето поколение“, която ще използва предим-
ствата на досега съществуващите информационни и кибервойни.

Като се приеме, че „киберпространството“ е концептуална и физическа 
реалност, че ескалирането на конфликтите в нея до високи нива води до 
сериозни загуби в почти всички сфери на обществения живот, това дава 
основание да се въведе понятието „кибервойна“.

 Кибервойната в сравнение с конвенционалните войни е доста по-евти-
на, може да се започне отвсякъде и не изисква големи количества войски и 
оръжия, а само компютър и достъп до интернет. „Киберконфликтите“ и 
„кибервойните“, в които те могат да прераснат, са едни от най-големите 
предизвикателства на днешния и утрешния ден. Поради особеностите на 
характера и скоростта на поразяване могат да бъдат засегнати хиляди цели 
по цялата планета. Сам по себе си феноменът кибервойна не се обсъжда 

* Clarke, R. Cyber War. Harper Collins, 2010.
** Economist. Cyberwar: War in the Fifth Domain, 2010. http://www.economist.com/
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широко и достъпно и за сравнение в този случай дори студената война би се 
оказала „епоха на гласност и откритост“. В една от речите си пред Общо-
то събрание на ООН американският президент Барак Обама прави изказване 
относно уникалността на САЩ и тяхното право на военно насилие. Според 
него, за да бъде избегнат възможно най-лошият изход, понякога се налага 
военна намеса. Без съмнение такъв подход още повече би дестабилизирал 
сложната геополитическа обстановка. Нещо повече, действайки по този 
начин, виртуалният свят може да бъде тласнат към епохата на кибервойни-
те. Единственият важен въпрос, на който няма отговор, е дали тази война 
няма да даде човешки жертви и мащабни материални щети.

Ето защо изследването и разкриването на проблемите, свързани с из-
ползването на киберпространството като платформа за водене на тайни 
противоборства, е повече от актуално.

Независимо че точните граници на явлението „кибервойна“ все още не са 
определени и са оспорвани в изследователските среди, би могло да се използва 
едно общо определение: „Война, водена в киберпространството, с използ-
ването на информационно-комуникационни технологии, с цел поразяване на 
ИКТ на вероятния противник.“*

Все още темата за кибервойните е малко „екстравагантна“, но от някол-
ко години има реални доказателства за тях. Тези доказателства се появили 
на бял свят благодарение на Едуард Сноудън. И в тях не ставало въпрос само 
за подслушвани разговори, шпионски програми и нерегламентиран достъп до 
сървърите на Гугъл, Фейсбук, Туитър, Майкрософт и др. Най-интересните 
факти всъщност били тези за т.нар. файлове за черния бюджет на американ-
ското разузнаване. Фактите оттам са достатъчно показателни – 231 нас- 
тъпателни кибероперации и 500 милиарда долара разходи за разузнаване за 
периода 2001 – 2012 г. От тези документи анализаторите правят изводите, 
че в света се води необявена широкомащабна кибервойна. 

Информационната среда създава нови възможности за военно въздейст-
вие. Тя променя в много висока степен както подготовката, така и самото 
водене на съвременните войни. „Новите технологии позволиха да се повиши 
прецизността на въоръженията, да се достигне изключителна степен на 
сложност на военните нападателни и отбранителни системи, да се използ-
ват свръхмодерни, включително и космически средства за разузнаване, да се 
подобри значително, до максимална степен, координацията на воюващите 
части на бойното поле. Информацията от помощен, тактически, макси-
мум оперативен ресурс се превърна в ресурс със стратегическо значение“. 
Сред главните цели на бойните действия в първите фази на войната вече е 
постигането на информационно превъзходство: „За да се спечелят войните 
днес, трябва първо да се спечели информационната война… Днес способност- 
та да се събира, обменя, обработва и съхранява информацията е най-важни-
ят фактор, определящ военната мощ.“**

Топ експертът по компютърна сигурност към Белия дом Ричард Кларк*** 
споделя мнение в книгата си „Третата световна война“, че киберпростран-
ството се използва като бойно поле за тайни войни, че те няма да спрат, 
тъй като кибершпионажът и киберсаботажът са неразделна част от тях, а 
те се използват непрекъснато. Постоянните тайни кибероперации са пречка 
за стабилизирането на кибермира. Колкото САЩ и Русия да са привържени-

* Elliot, St. Analysis on Defense and Cyberwars. Infosec Island.   https://infosecisland.com/
blogview/5160-Analysis-on-Defense-and-Cyber-Warfare.html

** Congressional Research Service (CRS) Report RL31787. Information Operations, Electronic 
Warfare and Cyberwar. 14 Sept. 2006. www.fas.org/; Цит. по: Слатински, Николай. Бъркоуиц, 
Брус. Сигурността… с. 494 – 496.

*** Кларк, Р., Кнайк, Р. Третья мировая война. Какой она будет?. Москва, 2011.
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ци на кибермира, за целта са необходими едновременно международен консен-
сус и международна правна рамка.

История на кибервойните

Историята на кибервойните е твърде кратка, имайки предвид нейните 
особености и използвания инструментариум.

За начало на този нов феномен се счита атаката срещу държавните мре-
жи на Естония през 2007 г. от неизвестен чуждестранен източник. 

Второто ключово такова събитие е атаката срещу интернет мрежата 
през 2008 г. в Грузия отново от външен неизвестен източник.

Много експерти считат, че са установени случаи на използване на кибер- 
оръжие, т.е. фактическа кибервойна, и ги свързват с Израел и САЩ.

В кибершпионажа като средство за водене на кибервойна безапелационно 
първенство държи Китай.

Както в първия, така и във втория случай, независимо от реално провели-
те се атаки и резултата от тях – все пак не са нарушени критични инфра-
структури и съоръжения. В този смисъл разбирането за кибервойна, като 
въздействие от киберпространството на материалните обекти, мрежи и 
системи на мрежата, се оказва важно.

Първото документирано използване на кибероръжие в хода на широкома-
щабни военни действия е свързано с използването на програми, блокиращи 
работата на сирийските ПВО и радиоелектронното им разузнаване по вре-
ме на операция през 2008 г. 

Мащабно използване на кибероръжие по данни на лабораторията „Каспер-
ски“ е имало в Иран през 2010 г. За разлика от обикновените зловредни кодо-
ве използваният против Иран код Stuxnet е бил специално създаден за проник-
ване в автоматизирани системи, регулиращи и управляващи определен тип 
оборудване, свързано с конкретни технологични устройства в атомната 
промишленост. Първоначално никой не поема отговорност за създаването и 
използването му. Впоследствие американски официални лица потвърждават, 
че е създаден със съдействието на израелска компания за противодействие 
на иранската ядрена програма. 

Още по-сложна многокомпонентна програма е приложена от САЩ и Изра-
ел против нефтени терминали и нефтопреработващи заводи отново в Иран.

Има установени случаи на използване на зловреден код за извеждане от 
строя на системата SCADA* на най-големите нефтена саудитска и катар-
ска газова компания.

Още един притеснителен факт е, че много частни компании изпълняват 
не само изследователски, но и оперативни поръчки на държавни агенции. 
Новата заплаха от кибервойна доведе и до създаването на множество цен-
трове, насочени към откриването на заплахи и защита на уязвимите мрежи 
от целенасочени атаки в кибернетичното пространство.

Основни характеристики на кибервойните

По своя характер и методите за водене кибервойните са тайни и биват: 
шпионаж и пробив на националната сигурност, саботаж, отказ на услуги след 
атака, причиняване на индустриални аварии, срив в електропреносни мрежи и др.

На фигурата е показана релацията ниво на управление – кибердействие. 
В тази област се дефинират следните типове: атаки в компютърните сис-
теми (Computer Network Attack); защита на компютърните мрежи (Computer 
Network Defence) и проучване (изследване, шпионаж) на компютърните мрежи. 

* Supervisory Control and Data Acquisition.

К
Н

И
ГИ



216216

Релацията кибердействие – ниво на управление

Във всеки един от посочените типове действия двете страни имат за 
цел да запазят или преодолеят основните компоненти на сигурността на 
информацията – тайна, цялостност и наличност. 

Всяка една кибероперация може да се декомпозира на следните елементи:
– кибератака – действията, водещи до постигане на предварително де-

финираните цели чрез използване на киберелементи (информационни, техни-
чески и хора);

– кибероръжие – средството, чрез което се провежда кибератаката. В 
много случаи това е комбинация от различни по своята същност методи, 
имащи за цел добиването на максимално количество информация от елемен-
тите на мрежата. Най-честите комбинации са свързани с подслушване на 
трафика, използване на социален инженеринг, инсталиране на троянски коне 
и keylogger-и и др.

Кратката история на киберагресията, както и анализът на кибершпи-
онажа и мащабните прояви на киберпрестъпност дават твърде много ин-
формация и доказателства, от които да се направят изводи за основните 
характеристики на кибервойната, която я отличава от всички други видове 
военни действия.

На първо място, разбира се, стои високото ниво на анонимност. Това 
е свързано със затрудненията да се определи киберагресорът. Освен това 
съществуват многобройни програмни средства, които се усъвършенстват 
постоянно, хакерски програми, шпионски софтуер и т.н.

Най-яркият пример за кибершпионаж е т.нар. кибершпионска мрежа Red 
October, която незабелязано и безпрепятствено е действала в киберпрос-
транството от 2007 г. до 2012 г., когато е била открита от лабораторията 
„Касперски“.

По принцип шпионският и бойният софтуер не се различават съществено 
освен по предназначението на основния код. В първия случай за целенасочено 
сваляне на информация и забавяне действието на компютрите на потре-
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бителите, а във втория – за разрушаване или прихващане на системи за 
командване и контрол.

Втората отличителна черта е времевата неопределеност на началото. 
До този етап на развитие абсолютно всички водени войни са имали фикси-
рано начало с някакви материални действия. Сложните многокомпонентни 
програми, използвани като основно кибероръжие, могат да проникват в ин-
формационните системи за управление и контрол в различни времеви интер-
вали и да се задействат с някакво отлагане във времето. В такъв случай 
за начало на войната се счита проникването на програмите, а началото на 
бойните действия – тогава когато се активира разрушаващата или превзе-
мащата програма.

Третата съществена разлика е потенциалната невидимост. Всяко друго 
оръжие при неговото прилагане има ярки признаци на проявление (начало, 
ход и последствия от военните действия). Всеизвестен факт е, че целта на 
хакерския софтуер е да не бъдат открити последствията от работата му. 
При разработването на боен софтуер целта е последствията от дейността 
му да бъдат маскирани като обикновени технически сривове, прекъсвания 
или човешки грешки. 

Четвъртата разлика е отсъствието на типични за другите войни 
„фронт“ и „тил“. На практика в кибервойните потенциалният фронт, т.е. 
мястото на бойните действия, е навсякъде по мрежите (граждански, тър-
говски, военни, държавни и др.).

Пето, изключителната сложност по отношение на контрола върху про-
изводството от страна на държавните системи за сигурност и разузнаване. 
Може да се направи дори съпоставка на ядреното и кибероръжието по маща-
ба на последствията. В този контекст сравнението е върху производство-
то на двата вида оръжие. Главното, което се изисква за производството на 
боен софтуер, е висококвалифицирани програмисти и апаратна част, която 
е достъпна на отворения пазар. А да се проследят всички производители е 
твърде сложна задача. Не на последно място по важност е отсъствието на 
каквито и да било международни регулационни рамки. 

Най-общо казано, кибервойните са уникални спрямо всички останали видо-
ве и точно тези отличителни белези ги правят изключително опасни, бързо 
развиващи се и трудно регулируеми. В резултат от развитието на новите 
технологии и кибероръжието кибервойните постоянно се усъвършенстват. 
Водещи държави започнаха да отделят значителни средства на защитата 
от кибервойни и за организирането и поддържането на специални киберзвена, 
чиято основна задача е поддържането на киберсигурността.

Феноменът „кибертероризъм“

Следващият феномен в областта на киберсигурността след кибервойната 
е кибертероризмът. Този нов термин все по-често се използва от терорис-
тични организации, които се възползват от предимствата на интернет. Ки-
бертероризмът е относително ново понятие, и както се вижда, е производна 
от „киберпространство“ и „тероризъм“. От началото на новия век в света 
настъпиха изменения, свързани с тенденцията за нарастване на международ-
ния тероризъм, както и в мотивацията и средствата за постигане на целите 
от терористични организации и групировки. Терористите могат да използват 
безпрепятствено информационната инфраструктура на развитите държави 
и да започнат опустошителни кибератаки, които биха могли да доведат до 
колапс големи части от критичната инфраструктура на държавите. И тук 
развитието на технологиите оказва своето влияние – променят се основни 
направления за действие на терористите, мащабите на терористичните ак-
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тове, както и целите. Глобалното информационно пространство разпрости-
ра резултатите от терористичната дейност, което превръща съвременния 
тероризъм в средство за постигане на стратегически цели и определя харак-
тера му на глобална заплаха през следващите десетилетия. 

В голяма част от случаите, в които се използва това понятие, не се 
откриват на 100% характерните черти на терористичните актове. Целта 
е чрез използване на съвременните технологии да се постигне желаното със-
тояние на въздействие върху обекта. 

Терористичните организации активно се възползват от предимствата, 
които дават ИКТ и особено глобалната мрежа, като използват киберпрос-
транството за събиране, разпространяване на информация и финансиране на 
дейността си. Факт е, че много от организациите имат свои сайтове, в кои-
то обявяват целите и исканията си, или пък извършват пропаганда. В други 
случаи чрез DEEP WEB се обсъждат планове за провеждане на терористични 
актове, набират се средства и дори се привличат нови членове. Най-активни 
при използване на виртуалното пространство в своята дейност са терорис-
тични организации като „Хизбула“, „Хамас“, „Ал Кайда“ и др. 

Защо кибертероризмът се отделя в самостоятелно направление? Отгово-
рът е кратък: използват се компютри, интернет или други ИТ средства с на-
мерение да се извърши, да се подготви, да се подбуди или подкрепи терористи-
чен акт. Самото терористично действие е немислимо без ИКТ осигуреност. 

В най-общи линии резултатът е блокиране на компютрите и компютър-
ните мрежи с цел причиняване на щета или сериозно нарушаване на функ-
ционирането на инфраструктурата в реалния свят. Целта на тероризма 
преди всичко е да промени обществото чрез използване на насилие и всяване 
на страх. Това вече е доста по-лесно, имайки на разположение достъп до 
интернет и голямо многообразие от „кибероръжия“. Атаките, които могат 
да провеждат терористите, са с най-различни методи, средства и сложност 
и най-общо могат да се класифицират като:

– прости – неструктурирани: провеждане на основни атаки срещу отдел-
ни системи, използвайки инструменти, създадени от някой друг;

– разширени – структурирани: провеждане на по-усъвършенствани атаки 
срещу множество системи или мрежи и евентуално създаване на основни 
хакерски инструменти; 

– сложни – координирани: провеждане на координирани атаки, които мо-
гат да причинят масово нарушаване на интегрирани защити. 

Затова приоритетите за борбата срещу кибертероризма включват ос-
новните действия:

Предотвратяване. Създаване и поддържане на системи, известяващи за 
уязвимости, обучение и информираност на всички служители.

Откриване. Въвеждане и поддържане на системи за откриване, защитни 
стени и други бариери, следящи трафика.

Реагиране. Централизирана и координирана среда за откриване и реагиране 
при атаки на компютърната мрежа.

Възстановяване. Поддържане на аварийни системи и ангажираност на лич-
ния състав.

Разбирането на промените в средата, на заплахите и на използваните 
методи трябва да бъде в основата на обучението както на специалисти-
те по киберсигурност, така и на обикновените потребители. Стремежът 
на изследователите е обхващането на възможно най-много компоненти на 
проблема киберсигурност като: методология на защитата в киберпростран-
ството – добри практики, възгледи, модели и противопоставяне; действащи 
в киберпространството основни фактори; непрекъснатост на обучението и 
изучаване на динамичната среда; изследване на информационните конфликти – 
причини, същност, съдържание и развитие; определяне на уязвимостите на 
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киберпространството от гледна точка на сигурността; определяне на ин-
струментариум за осигуряване на конфиденциалността, целостта и достъп-
ността на информацията.

Обект на изследване са широк спектър от организационни, програмни и 
технически контроли, които гарантират ефективната защита. Изучаване-
то на киберпространството и средствата за защита от атаки и използва-
нето им като оръжия става водещо направление в сигурността. 

* * *
Състояние на киберсигурността*

Пробиви в киберсигурността
Година Големи организации Малки организации
2015 ↑ 90% 74%

        2014 81% 60%

През 2015 г. се наблюдава увеличаване на нарушенията в сигурността и 
голяма част от бизнеса се опасява, че тази тенденция ще продължи и за 
напред през следващата година. Страните с интереси по отношение на 
киберпространството търсят начини и възможности да изградят способ-
ности за защита, съответстващи на заплахите, защото се очаква отново 
повишаване нивото на инциденти със сигурността.

Разходи в резултат на нарушения на киберсигурността
Година Големи организации Малки организации
2015 ↑ 1 150 000 британски лири 115 000 британски лири
2014 600 000 британски лири 65 000 британски лири

Средните разходи за единични нарушения, претърпени през миналата го-
дина от всички видове организации, са се повишили рязко. Въпреки взетите 
мерки атаките и загубите от тях се увеличават. 

Засегнати организации от външни атаки
Година Големи организации Малки организации
2015 ↑ 69% 38%
2014 55% 33%

Наблюдават се малки промени в характера на атаките. И малките, и го-
лемите организации са предмет на външни атаки, извършени със злонамерен 
код. Положителен факт е, че при атаките от типа DoD (отказ от услуги) 
се наблюдава спад, продължавайки тенденцията от 2013 г. Но това е само 
доказателство, че атакуващите използват по-сложни методи, за да нанесат 
вреда на организациите – 30% и 16% за 2015 г. спрямо 38% и 16% за 2014 г., 
съответно за големи и малки организации.

Нарушения, свързани с персонала
Година Големи организации Малки организации
2015 ↑ 75% 31%
2014 58% 22%

* 2015 Information Security Breaches Survey, 2015. www.gov.uk/bis
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Нарушенията, свързани с персонала, са най-характерни за настоящата 
година. Това, което буди тревога, е, че половината от нарушенията се от-
дават на неволна човешка грешка, докато през миналата година са били една 
трета. 

Разходи за сигурност
Година Големи организации Малки организации
2015 ↓ 44% 44%
2014 53% 27%

Забелязват се разлики в разходите за сигурност в зависимост от големи-
ната на организацията. 

Информираност и обучение по сигурността
Година Големи организации Малки организации
2015 ↑ 72% 63%
2014 68% 54%

Все повече се засилва тенденцията за непрекъснато и продължаващо обу-
чение по сигурността. За съжаление, има и организации, които никога не са 
провеждали брифинги за персонала относно рисковете за киберсигурността. 
Още един интересен факт – 1/3 от пробивите в сигурността кореспонди-
рат с отговорността на висшето ръководство.

Разходи за застраховане от риска, свързан с новите технологии
Година Големи организации Малки организации
2015 ↓ 39% 27 %
2014 52% 35%

Всички организации, обвързани с киберпространството, осъзнават, че 
освен предимства, то носи и много нови рискове и заплахи. Затова е не-
обходимо тези рискове да бъдат управлявани. Много сериозен проблем в 
организациите е политиката за използване на социалните мрежи, тъй като 
значителна част от пробивите се дължат на използването на социалните 
мрежи. 

Все повече се отделя внимание на събирането на информация за киберза-
плахите с цел да се вземат необходимите предпазни мерки и да се предви-
дят разходите за застрахователна отговорност. Въпреки че на пръв поглед 
има спад в застрахователните разходи, това може да се дължи по-скоро на 
стандартизираните застрахователни полици в случай на нарушение на сигур-
ността на информацията.

Трудно е да се направят ключови изводи за ситуация, която е толкова ди-
намична и във всеки един момент генерира несигурност. Но познавайки някои 
аспекти на кибер(НЕ)сигурността, биха могли да се направят следните клю-
чови изводи:

1. Мащабът и броят на пробивите в сигурността се увеличават.
2. Малка част от организациите е увеличила разходите си за сигурност, а 

още по-малка част смята да ги увеличи в бъдеще.
3. Налага се системно управление на рисковете за сигурността поради 

масово установени пробиви в сигурността на различни нива и в различни по 
вид организации. 
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4. Въпреки че са се подобрили обучението и информираността на потре-
бителите, по-вероятно е те да са причината за нарушения, нанесени от 
зловреден софтуер.

5. Все по-засилваща се е тенденцията за аутсорсинг на определени функ-
ции за сигурност, използването на „изчислителни облаци“ и „хранилища за 
данни“.

Глобалният характер на цифровото пространство със слабите механизми 
на идентификация на потребителите и недостатъчната определеност на 
източниците на действие, разпределените услуги, световното развитие на 
социалните медии, а така също и проявяващата се в мрежата престъпност, 
обуславят сериозния ръст на киберпрестъпността. Тя от своя страна оказ-
ва силно влияние върху устойчивото развитие и стабилността на общество-
то, които са основа за личния и икономическия просперитет.
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222222 ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА БАЛКАНИТЕ И ВСТЪПВАНЕТО  
НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ (1914 – 1915)

На 13 октомври 2015 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 
бе открита международна научна конференция на тема: „Първата световна 
война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915)“. Зая-
вилите участие изследователи са от Гърция, Италия, Полша, Русия, САЩ, 
Сърбия, Черна гора. От българска страна са представени над 60 доклада. 
Големият обществен и научен интерес към събитието наложи провеждане-
то на форума в столицата и три областни центъра – Кюстендил, Видин и 
Кърджали. 

В организационния комитет за провеждане на конференцията под предсе-
дателството на генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военната акаде-
мия, участваха ръководители и специалисти на образователни, обществени 
и патриотични организации и съюзи, с компетентност към военната исто-
рия. Като съорганизатори на конференцията са привлечени Институтът за 
исторически изследвания при БАН, Институтът по балканистика с център 
по тракология при БАН, Националният военноисторически музей, Македон-
ският научен институт, Съюзът на офицерите и сержантите от запаса 
и резерва, Съюзът на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО и 
родолюбивото войнство и гражданство, Военноисторическата комисия, ре-
гионалните исторически музеи във Видин, Кюстендил и Кърджали.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЖЕНИТЕ,  
МИРЪТ И СИГУРНОСТТА. КАКВО ПРАВЯТ  

И ЗАЩО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“

На 27 и 28 октомври 2015 г. в софийския Централен военен клуб бе 
проведена  международна конференция, посветена на 15-ата годишнина от 
приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН.  Форумът 
премина под патронажа на министъра на отбраната и със специалната под-
крепа на НАТО. Нейни организатори са Атлантическият клуб в България и 
Сдружението на жените военнослужещи. 

По отношение на защитата на жените военнослужещи в българските 
въоръжени сили в пълна степен важи нулевата толерантност към прояви из-
вън етичния кодекс, каза в словото си министър Николай Ненчев. Във връзка 
с превенцията ще се работи тясно със Сдружението на жените военнослу-
жещи, чийто председател е подполковник Невяна Митева. Тя ръководи бъл-
гарското председателство на Комитета на НАТО по равнопоставеността 
за периода 2015 – 2017 г. 

„Трябва да насърчим по-голямото участие на жените в структурите на 
въоръжените сили“, каза в приветствието си посланик Мариет Шарман, 
специален представител на генералния секретар на НАТО за жените, мира 
и сигурността. „Институцията на омбудсмана може да бъде изключително 
полезна в осъществяването на гражданския контрол върху сектор „Сигур-
ност“, сподели в приветствието си националният омбудсман Мая Манолова. 
Тя пожела на министър Ненчев в рамките на неговия мандат да бъде про-
изведена и първата жена генерал или адмирал в Българската армия. Специа-
лен гост на форума бе Омар Берзинджи, заместник-министър на външните 
работи на Ирак.
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КУРС НА ВВС НА САЩ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ  
ОТ ВВС НА БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ, ЧЕХИЯ И УНГАРИЯ

 
От 2 до 13 ноември Военна академия „Георги Стойков Раковски“ бе до-

макин на двуседмичен курс за обучение на военнослужещи от ВВС на Бълга-
рия, Естония, Чехия и Унгария. Курсът беше осъществен от инструктори 
от European Air Force Academy Mobile Training team. На тържествената 
церемония по закриването присъстваха началникът на Военната академия  
генерал-майор Тодор Дочев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал 
Анатоли Кръстев, полковник Лонг от ВВС на САЩ в Европа и главният 
сержант на ВВС старшина Румен Петров. Инструктори от Европейската 
мобилна група на ВВС на САЩ проведоха курса с 23-ма офицери и сержанти 
от ВВС на България, Чехия, Естония и Унгария. 

Програмата на курса е в подкрепа на подобряването на авиационни-
те способности посредством засилено развитие както на бойните, така и 
на осигуряващите компоненти на ВВС.  Засиленото взаимодействие между 
младшия офицерски състав и старшия сержантски състав значително укреп-
ва и задълбочава личните взаимоотношения на състава на ВВС в рамките 
на НАТО. 

ОПИТЪТ ОТ УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ  
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МИР И СИГУРНОСТ

 
На 2 декември 2015 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

под патронажа на министъра на отбраната Николай Ненчев бе проведен 
семинар на тема „Опитът от участие в операции за поддържане на между-
народния мир и сигурност“. Бяха обсъдени резултатите от научноизследо-
вателски проект, реализиран от колектив на Института за перспективни 
изследвания за отбраната на Военната академия през октомври 2014 г. – юли 
2015 г.

Обект на изследването са участници от състава на българските кон-
тингенти в операции за поддържане на международния мир и сигурност. До 
момента в него са обхванати 237 генерали, офицери, сержанти и войници, 
които изразяват своето мнение по широк спектър въпроси за подготовката 
и комплектуването на контингентите за участие в мисии, въоръжението, 
бойната и спомагателната техника, логистичното осигуряване, взаимоот-
ношенията със съюзниците, партньорите и местното население, бойния дух, 
мотивацията на формированията и изразяват предложения за подобряване-
то на дейностите за  подготовката и участието в операции за поддържане 
на международния мир и сигурност.
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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, алтернатив-
ни 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, концеп-
ции 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 пред-
ложени 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 получава-

нето 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  на-

учността;
• 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 пуб-
ликувани, 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 ли-
тературните 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 раз-

глеждани 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 автентич-
ност.

• 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 пре-
дишните раздели.

• Анонимните сигнали няма да бъдат толерирани и ще остават без от-
говор.

• 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 при-

лага 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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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 cannot be 
used for commercial purposes or advertising whatsoever.

The  National Defence College and the editorial board are committed to meeting 
and upholding standards of ethical behaviour at all stages of the publication process.  
The cornerstones of our policy are - no plagiarism, no fraudulent data, correct 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;



227

• 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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