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

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ

Доцент д-р Николай КОЛЕВ

Abstract: Some modern views and policies of war in terms of the theory of Clausewitz and 
other classics of warfare are examined in the article. The analysis is based on the assumption 
that the policy must be understood in a broad sense of management actions of the state 
and the need of clear definition of the terms in the military science. The study addresses the 
„war – state policy“ and/or „policy of social groups”; „war – violence – human aggression”; 
„war – history”; „war – social progress/regress“, „war – civilization“, etc. A critical review has 
been made on the concepts of authors who assume that Clausewitz absolutizes the political 
into the war or believe that he narrowed its essence, as he did not consider the non-military 
forms of struggle. In the article, we pay special attention to the theories of information and 
hybrid wars. Analyzes are illustrated by examples from the history and contemporary wars. 
We make a conclusion that under the influence of scientific and technological progress the 
methods for conducting of war have changed. This does not change its philosophical essence 
and theoretical insight of Clausewitz. War in the works of contemporary researchers, externally, 
often takes a new, unfamiliar way. Often, behind the new image old human relationships are 
also detected. The author assumes that for this reason Clausewitz and other military classics 
should continue to be studied.

Key words: policy, traditional war, informational-network war, punitive war, guerrilla and 
hybrid war, Clausewitz, Moltke, Jomini.

Ключови думи: политика, традиционни войни, информационна война, партизан-
ска война, хибридна война, Клаузевиц, Молтке, Жомини.

На практика се наблюдават нови знамена,
под които народите се събират, за да воюват.

Всъщност това са старите знамена,
знамена на които има още прах от копитата

на Атиловата конница или от тежките стъпки
на Тамерлановата пехота. При воюването

и вчера, и днес, и утре няма нищо ново,
или по-точно казано, новото във воюването е старо.

Генов, Г. Страхът от смъртта,
Военна библиотека, 1941, № 12

Да се пише за войната е едно-
временно лесно и трудно. Лес-
но, защото авторите са сто-

тици, а страниците за нея – хиляди. 
Трудно, поради факта, че по редица 

въпроси съвременните автори са 
на различни мнения. Това разделение 
засяга както критиката на наслед-
ството от класиците на военната 
теория, така и съжденията за съдър-
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• поява и дефиниране на полити-
чески, т.е. обществени/групови по-
требности;

• разработване на политически 
алтернативи/варианти за задоволя-
ването на тези потребности;

• избор на политическа алтерна-
тива/вариант за действие (вземане 
на политическо решение);

• разработване на инструмента-
риум за реализацията (политическа 
реализация);

• политическа равносметка (пре-
глед и оценка на ефективността на 
взетото решение).25

Второто уточнение е по повод 
на термините/понятията във во-
енната наука. Знае се, че човек по-
знава, като различава. Още древни-
те народи са смятали, че преди да 
се започне една работа, е необходи-
мо участниците да се разберат за 
смисъла на думите, които използват. 
Интересна е притчата за строи-
телството на Вавилонската кула в 
Стария завет. Според нея то се е 
провалило, тъй като хората са прес-
танали да се разбират помежду си.28 
По повод на военната терминология 
руският генерал Александър Свечин 
прави уместна бележка за ролята ù 
във военната наука: „Термините са 
това, което в математиката са 
формулите“.38 Липсата на еднознач-
но разбиране може да се илюстрира 
със следния пример. Във военната 
литература войните в Ирак (1991 и 
2003 г.) и Югославия (1999 г.) много 
често се обозначават като локални 
или регионални. Едновременно спо-
ред някои дефиниции при локалните 
войни бойните действия се водят 
в границите на противостоящите 
страни, а при регионалните трябва 
да участват две или повече държа-
ви от един регион.5 Логично възниква 
въпросът какви са тези войни, защо-
то не е възможно и двете неща да 
са едновременно верни. Или както 
сполучливо се изразява Родников, ако 
А се дефинира чрез В, А е равно на В 
и всяко друго твърдение не е вярно.37 
В този смисъл в изследването е при-
ето, че ако определението за война-
та на Клаузевиц е вярно, терминът/

жанието на войната и нейните фор-
ми, дефинирането на съвременните 
заплахи и т.н. Не са редки и случаите 
на вътрешни противоречия при един 
и същ автор. Трудността се дължи 
и на многото евфемизми във воен-
ния език. Те най-често са умишлени и 
създават образци на двойна реч. Днес 
терминът война не е долюбван. Най-
често се говори за операции, кампа-
нии, ескалирано използване на ядрено 
оръжие.5 Обичайно е да прочетеш за 
„приятелски огън“ вместо лошо вза-
имодействие на участващите вой-
ски, за „съпътстващи жертви“ – при 
загуби сред цивилното население, за 
„удари“ вместо бомбардировки, за 
„меки или твърди цели“ – при уни-
щожаване съответно на хора или на 
военна техника и имущества, и т.н. 
За преднамерения смисъл на някои ев-
фемизми е подходящо да се цитира 
Шафрански.44 Той заменя категори-
ята „война“ с категорията „военно
стълкновение“, като заявява, че то-
ва не са синоними. И продължава: 
„Въоръженото стълкновение не изис-
ква обявяване на война или промяна 
на условията на живот, схващани от 
хората като „състояние на война“.44 
Просто и обществено удобно.

Настоящата статия има скром-
ната цел да изследва някои от съвре-
менните възгледи за войната и поли-
тическото в нея от гледна точка на 
класическата теория на Клаузевиц. 
За целта е необходимо да се напра-
вят някои предварителни уточнения.

Първото е свързано с разбирането 
за политика. Добре известно е, че по-
нятието има полисемантичен харак-
тер.3 Най-често политиката се схваща 
като набор от управленски действия 
на държавата/правителството. Та-
къв набор от действия се наблюдава 
обаче и при взаимодействието между 
различни човешки общности/социални 
групи. Сиреч политиката не е моно-
пол само и единствено на държавата 
и/или правителството. Ето защо за 
нуждите на изследването тя се схва-
ща като процес на управление, който 
не се обвързва със социалните нива, 
върху които се упражнява. В този ас-
пект политиката представлява:
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да се използва за определяне на други, 
различни по своята същност явления, 
дори когато помежду им има привид-
но сходство.

Пряката връзка между война и по-
литика е установена от Клаузевиц 
преди повече от век и половина.22 
Ето защо той дефинира „войната“ 
като продължение на политиката с 
други, насилствени средства. Днес 
в учебници, речници и енциклопедии, 
включително военни, съществуват 
много определения за войната и по-
литиката и свързаните с тях тер-
мини – външна политика, военна по-
литика, военни конфликти, военни 
стълкновения и др. Много често те 
не са логически свързани помежду си.28

Ленин приема определението на 
Клаузевиц, наричайки автора „най-
задълбочения“ писател по военните 
въпроси, и подчертава, че към всяка 
война трябва да се подхожда само и 
единствено от тази гледна точка.3,26 
Той абсолютизира войната от глед-
на точка на политическото и смята, 
че мирът е само глътка въздух преди 
война. Ленин смята, че войните се 
появяват с възникване на частната 
собственост и преувеличава ролята 
на класите. Енгелс и Троцки излизат 
извън класовия подход и приемат, 
че войната се явява в момент, ко-
гато човекът започва да изгражда 
обществената организация и се поя-
вяват оръдията на труда. Основание 
за това твърдение им дават фак-
уутите, че родовете и племената са 
воювали помежду си.19 Подобна теза 
се среща и при Дайър.14 Клаузевиц, 
който не е марксист, но е авторитет 
във военното дело, е нужен на Ленин не 
толкова от военна гледна точка, кол-
кото от политическа, за да обоснове 
борбата си с Плеханов и Кауцки.39 Спо-
ред марксистите са допустими рево-
люционни войни на работническата 
класа на една държава срещу други 
буржоазни държави. Същността на 
явлението обаче остава неизменна – 
насилие!

Съвременници на генерала, чиито 
интереси във военната наука са из-
вън философските схващания за вой-

ната, го подкрепят, без това да е 
дефинирано конкретно в трудовете 
им. Например Жомини във въведе-
нието към „Аналитическiй обзоръ, 
Главныхъ соображенiй военного ис-
куства, и объ отношенiях оныхъ с 
политикою государствъ”16 пише, че 
държавата може да води:

• настъпателни войни, за да при-
нуди неприятеля да признае собстве-
ните ù права върху съседни терито-
рии;

• отбранителни войни, за да от-
стои собствените си права, оспоре-
ни от неприятеля;

• война, за да удовлетвори особе-
ни потребности на народа си;

• война, в която страната е въвле-
чена заради отношенията ù със съсе-
дите;

• война от страст към завоева-
ния;

• война за защита на независи-
мостта и самобитността си.

Във войната държавата може да 
има или не съюзници и да воюва сре-
щу повече от една държава. Полити-
ческото във войната не е изрично 
споменато, но то произтича логи-
чески от войните, които Жомини 
описва.

Подобни мисли се срещат и при 
Молтке. Разсъждавайки върху стра-
тегията, той заявява, че политика-
та прибягва до война за постигане 
на своите цели и има решително въз-
действие при нейната подготовка. 
Политиката е тази, смята Молтке, 
която си запазва правото да проме-
ни първоначалните си цели в хода на 
войната или да се задоволи с по-мал-
ки от първоначално очакваните ре-
зултати в нейния край.30

Според Клаузевиц войната е акт 
на насилие, чрез който се принуждава 
противникът към подчинение и му се 
налага собствената воля. Той приема 
насилието за средство, а подчинение-
то и налагането на волята – за цел. 
Според него пътищата към постига-
не целта на войната са много. На-
силието може да се прояви в унищо-
жаване живата сила на противника; 
в завладяване, окупиране, анексиране 
на територията му или в меропри-
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ятия, насочени към политическите 
отношения. Всеки път е сам за себе 
си. Във войната има триединство на 
първично насилие, омраза и враждеб-
ност; вероятност и случайност; по-
литика.

Темата за насилието във войната 
се среща и при Молтке. По време на 
речта си в германския Райхстаг по 
проектозакона за увеличаване числе-
ността на армията (14 май 1890 г.) 
той заявява: „Само мечът може да 
принуди противниковия меч да оста-
не в ножницата“.30 Колкото и да е 
парадоксално за насилието като еле-
мент на военната сигурност, макар 
и иносказателно, говори и Маргарет 
Тачър. Над век и половина след Клау-
зевиц тя пише: „...След края на Сту-
дената война Западът повярва, че 
е дошло време да се мисли и говори 
само за миротворчество... И така 
все повече се заговори за правата 
на човека и по-малко за национална-
та сигурност. Отделяха се средства 
за благосъстоянието и по-малко за 
отбраната. Повярвахме..., че глобал-
ното село има само добри съседи. 
Малцина проявиха нахалството да 
заявят, че добрите съседи са всъщ-
ност добрите стени...“.41

Първоначалният мотив за война-
та е политическата цел. По тази 
причина Клаузевиц я приема като ин-
струмент на политиката и продъл-
жение на политическите отноше-
ния.22

Тази теза на Клаузевиц трудно 
може да бъде оспорена. Войната е ин-
струмент на политиката за постига-
не на определени политически потреб-
ности. Клаузевиц никъде не твърди, 
че тя е единственият инструмент за 
удовлетворяване на потребности.

В този смисъл войната може и 
трябва да се разглежда като една от 
възможните алтернативи за избор за 
политическо действие.

Едновременно по своята същност 
войната е многопластова и е:

• съвкупност от средства/ин-
струмент и цел, тъй като е едно-
временно действие – насилие и борба 
(средства) в името на налагането на 
собствената воля (цел);

• въоръжено противоборство чрез 
действие на войските и състояние 
на обществото;

• средство за регулиране на отно-
шения и начин за разрешаване на спо-
рове и противоречия между държави 
или обществени групи.

В този смисъл трудно може да 
бъде прието схващането на Мартин 
ван Кревелд, че войната е цел, а не 
средство, както и тезата му, че бъ-
дещите войни ще са своеобразна фор-
ма на съществуване на човешкото 
общество. Войната е неотмени-
ма част от човешката история, а 
твърде вероятно – и от бъдещето. 
Тя винаги е съпровождала история-
та на човешката цивилизация и ця-
лата история е почти непрекъсната 
война, която е била или двигател на 
обществения прогрес, или го е въз-
препятствала.14,23,29,36

Прегледът на някои от съществу-
ващите дефиниции за войната показ-
ва, че те не противоречат на опре-
делението на Клаузевиц. Според тях 
войната е:

• Естествено състояние (status 
naturalis) между съседите, дори и ко-
гато враждебните действия не са не-
прекъснати, а съществуват под фор-
мата на постоянна заплаха.

• Спътница на историята на на-
родите, нещо като тяхно обичайно 
състояние. Кратките мирни периоди 
между продължителните войни също 
са война, тъй като и тогава в осно-
вата на международните отношения 
не царят братска любов и взаимно 
доверие, а страх и недоверие. Това е 
въоръжена борба между държавите, 
народите или враждебни групи в една 
и съща държава, произтичаща от не-
обходимостта да бъдат възстанове-
ни, запазени и придобити спорни пра-
ва и интереси, или иначе казано, да 
бъде принудена едната страна да се 
подчини на волята на другата.

• Главен фактор на обществения 
процес. Всички висши култури са из-
раснали от войната.

• Господстващ фактор в историята.
• Борба за жизнено пространство, 

която нациите, стеснени в своите 
географски граници, водят.
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е еволюирала. Тук са причислени и 
тези, според които Клаузевиц е стес-
нил същността на войната, тъй 
като не е включил в нея невоенните 
форми на борба – дипломатически, 
икономически, социални.

Според Робърт Дж. Банкър (про-
фесор от Калифорнийския универси-
тет) войната като стълкновение 
между две държави или коалиции 
от държави с определени полити-
чески цели остава в миналото. Но-
вите войни не са войни на полити-
ческото, а форма на сблъсък между 
престъпни групировки и синдикати 
вътре в страната или на междуна-
родната арена. Тези сблъсъци не са 
в името на държавната политика, 
а са съсредоточени около културни-
те и социалните ценности на обще-
ството.36 Привидно Банкър е прав, 
тъй като схваща политиката само 
и единствено като държавно дейст-
вие. По същество той отрича право-
то на национални или международни 
престъпни групировка да провеждат 
собствена политика. Друг е въпро-
сът дали това е приемливо за оста-
налите, което обаче не променя по-
литическото. Сходни са и възгледите 
на Уилям Линд, който твърди, че 
войните на ХХІ век ще престанат 
да бъдат монопол на държавата.36

Според Ралф Питърс36 днешните 
войни в Африка са продукт на коло-
ниалното минало. Авторът ги нари-
ча войни на „лошите граници“, начер-
тани на две конференции в Берлин 
през 80-те години на ХІХ век, без да 
се отчитат демографската ситуа-
ция, националните и културните осо-
бености, спецификата на ландшафта 
и т.н. След разпадането на колони-
алната система те се превръщат в
удържавни граници и източници на 
конфликти. Защото в една държава 
живеят народи, които имат непоно-
симост един към друг, а иначе сходни 
народи се оказват разделени в различ-
ни държави. И тук Клаузевиц е прав. 
Във войните на „лошите граници“ 
също става дума за политика – на но-
восъздадените елити след отпадане 
на колониалното владичество. Те ис-
кат изграждане на самостоятелни 

• Стълкновение между национал-
ните и общочовешките интереси. Су-
веренитетът на народите е източ-
ник на военни конфликти и затова 
е нужна замяна на суверенитета и 
независимостта на народите и из-
граждане на национални, регионални 
и световни политически организации.

• Начин да се оцелее, което е пър-
востепенна цел на вътрешната и вън-
шната политика на държавата. Това 
изисква непрекъснато нарастване на 
военния потенциал до степен да мо-
жеш да диктуваш собствената воля 
на тези, които нямат такъв.

• Вкоренена в човешката психика, 
в агресивността на човешкия инте-
лект, в масовите психози, които са 
резултат от потискането на човеш-
ките инстинкти от обществото.

• Унищожаване на една цивилиза-
ция от друга цивилизация (държава или
коалиция, която я представлява) с 
насилствени средства, за да ù наложи 
своите култура и начин на живот.

• Форма на междудържавни отно-
шения, която не може да бъде пре-
кратена, тъй като няма междуна-
роден съд, на който всички да се 
подчиняват или достатъчно силна 
международна изпълнителна власт 
за окончателно решаване на спорове 
между държавите.6,13,19,20,29,32,35,36,42

Цитираните дефиниции само раз-
ширяват ипостаса на войната от 
гледна точка на война – насилие – чо-
вешка агресия; война – държавна поли-
тика; война – история; война – об-
ществен прогрес/регрес, война – ци-
вилизация и т.н. и отразяват различ-
ните възгледи на авторите.

Както бе подчертано, критици-
те – явни или скрити – на Клаузевиц 
днес са повече от привържениците 
му. Освен това съществуват авто-
ри, които пишат за войната, разви-
ват собствени тези. За нуждите на 
изследването те са разделени услов-
но в две групи.

Авторите от първата група прие-
мат, че дефинирайки войната, Клау-
зевиц е абсолютизирал политическо-
то, а от втората, че под влияние 
на научно-техническия прогрес война-
та, като политически инструмент, 
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държави чрез обединение или разде-
ление.

Подобна е и причината за войни-
те за национално обединение на Бъл-
гария в началото на ХХ век, на вой-
ните в Северен Кавказ в края на ми-
налия век, на войните в Югославия, 
Близкия и Средния изток и дори в 
Латинска Америка.

Критиците на политическото при
Клаузевиц приемат, че това е сери-
озна пречка за правилното разбиране 
като причина за войната на съвре-
менните икономически, демографски, 
културологични, етнически, религиоз-
ни, нравствени и други фактори. Те 
твърдят, че целите на войната мо-
гат да бъда различни и да водят до 
създаване/разрушаване на империи; 
установяване на световно и регио-
нално господство чрез прозмяна на 
съотношението на силите в регио-
нален и глобален мащаб; насилствено 
налагане на собствените култура и 
религия; създаване на халифати; ос-
вобождаване на Гроба Господен и 
др.9,19,29,27

Тезите за невъзможността да бъ-
дат разбрани посочените съвремен-
ни фактори биха били верни, ако те 
не са съставящи на политиката в 
смисъла, в който бе дефинирана за 
нуждите на изследването. Ноторно 
известно е, че именно политиката е 
тази, която разрешава противоречия 
в посочените области. Логичен е и 
въпросът доколко посочените фак-
тори са нови? Като пример могат 
да се посочат разсъжденията върху 
съвременните граждански войни на 
армейски генерал Махмут Гареев – 
бивш заместник-началник на Гене-
ралния щаб на въоръжените сили на 
СССР и президент на Академията 
на военните науки. Според него те 
са резултат от нови и достатъчно 
сериозни социалнополитически, ико-
номически, териториални и между-
етнически противоречия, които мо-
гат да бъда опасни за съседните дър-
жави.29 Внимателният прочит на те-
зата на Гареев и на историята на 
гражданските войни показва, че нито 
посочените причини за противоре-
чията са нови, нито избраната ал-

тернатива за тяхното разрешаване. 
Като се почне от войната за незави-
симост в Северна Америка, мине се 
през Гражданската война в Русия и 
се стигне до постколониалните вой-
ни в Африка, е факт, че насилието – 
войната, е средство на политически 
избор за разрешаване на противоре-
чия, които кой знае защо са наречени 
нови.

Във връзка с това е добре да се 
напомни една мисъл на Дракър за но-
вото. Според него в началото на ХХ 
век много от младите учени са меч-
тали за една нова икономика. В края 
на века тя се ражда. Оказва се, че не 
икономиката е нова, а понятията, с 
които се обозначават явленията.15

Твърди се, че целта на войната, 
дефинирана от Клаузевиц, е видоиз-
менена. Така ли е в действителност? 
Прав ли е Линд, като твърди, че вой-
ните на ХХІ век ще бъдат подчинени 
на етнически, религиозни или идейни 
цели?36 В този смисъл дали освобож-
даването на Гроба Господен преди 
повече от 900 години е цел на война-
та на кръстоносците? Или налагане 
на волята им над други народи? Ето 
какво пише папа Урбан ІІ през 1095 г., 
в навечерието на Първия кръстоно-
сен поход: „Земята, която наследих-
те, от всички страни е заобиколена 
от морета и планини, и тя е крайно 
малко за вас; тя едва дава препита-
ние на хората. Ето защо вие се уби-
вате и мъчите друг другиму, водите 
войни, ето защо толкова много от 
вас гинат в граждански раздори. От-
мийте своята ненавист, нека враж-
дите приключат. Присъединете се на 
пътя към Гроба Господен; отвоювай-
те тази земя от нечестивата раса 
и я вземете за себе си.11 Не е нужен 
кой знае какъв сложен анализ, за да се 
види, че усвояването на нови земи/
ново жизнено пространство не е цел 
на войната, а войната е средство за 
постигане на тази политическа по 
своята същност цел. В случая религи-
озният фактор е само повод. Твърди 
се, че тезите на папата по-късно за-
лягат в теорията на Томас Малтус, 
според която населението нараства 
в геометрична прогресия, за разлика 
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от ресурсите за неговото изхранва-
не, които растат в аритметична 
прогресия. Разрешаването на това 
противоречие, според Малтус, се по-
стига чрез войни, епидемии и глад.

Тези съждения могат да се отне-
сат и към т.нар. религиозни и ет-
нически войни от нашето съвремие. 
Както и за цивилизационните войни, 
споменати по-горе.19 Например война-
та в Косово. Мнозина я наричат ет-
ническа и религиозна. Но тези два ас-
пекта не са нейна цел. Те са повод за 
прибягване до насилие, сиреч до война, 
за постигане на политическа цел – съз-
даване на нова държава и получаване 
на властови ресурс от нововъзникна-
лия албански елит в областта, който 
не може да се примири с подчиненото 
си положение в рамките на Република 
Сърбия. И тук войната е средство, 
а не цел. Също както религиозните и 
етническите различия не са причина, 
а са повод за конфликта, който вой-
ната трябва да разреши.

По подобен начин трябва да се 
гледа и на действията на „Ислямска 
държава“. Войната, която нередовни 
части водят в Сирия и Ирак, не е ре-
лигиозна по своята цел. Религията, в 
случая агресивният ислямизъм, също 
не е и причината, а е само повод. 
Войната на „Ислямска държава“ е 
инструмент за постигане на полити-
ческата цел – завладяване на ресурси 
и създаване на собствена държава.

Изложеното дава основание да 
не се приема тезата, че Клаузевиц 
е абсолютизирал политическото. В 
широкото му разбиране то е начин 
за задоволяване на определени об-
ществени потребности – ресурсни, 
властови и т.н. Войната е само ин-
струментът за това задоволяване.

Не по-малка е групата на автори-
те, които приемат, че под влияние 
на научно-техническия прогрес война-
та, като политически инструмент, е 
еволюирала или че Клаузевиц е стес-
нил същността на войната, тъй 
като не е включил в нея невоенните 
форми на борба – дипломатически, 
икономически, социални.

Част от опитите за ново дефини-
ране на войната се базира на непре-

къснатите революции във военното 
дело, съпътствали цялата човешка 
история – от изобретяването на лъ-
ка и стрелата, през колесниците на 
римските легиони до ядреното оръ-
жие. По същество става дума за един-
ство от промени в технологиите/
техниката (средствата за насилие), 
схващанията за водене на военните 
действия и организацията на военни-
те сили.31 Те влияят върху формите и 
способите за водене на войните. Това 
е факт, който няма как да бъде ос-
порен. Проблемът е дали променят 
същността на войната.

През 1989 г. американският екс-
перт Уилям Линд11, изследвайки дей-
ствията на американската Морска 
пехота, разделя войните на няколко 
поколения:

• първо – бойните действия се во-
дят в линеен строй, с използването 
на гладкоцевно огнестрелно оръжие;

• второ – действията имат по-
зиционен характер с артилерийски 
обстрел, картечници, окопи и други 
полеви фортификации (класически 
пример е Първата световна война);

• трето – „блицкриг“ (действия-
та на Вермахта във Втората све-
товна война), при който има стре-
меж за обкръжаване на противника и 
откъсването му от комуникациите, 
с основен акцент върху танковете и 
авиацията;

• четвърто – бойните действия се 
водят от неголеми групи, екипирани 
по последна дума на техниката вой-
ници, във вид на серии отделни опе-
рации (в литературата се говори за 
войни от пето и шесто поколение).

Внимателният прочит на теоре-
тичните постановки на Линд показ-
ва, че те не са универсални, че им 
липсва философското разбиране за 
войната. Първо – изключени са вой-
ните, които са съществували в чо-
вешката история до откриването 
на гладкоцевното огнестрелно оръ-
жие, и второ, типизирайки войните, 
Линд предлага класификация на про-
менената тактика за водене на бой-
ните действия.

Според други автори12,19,20,23 поява-
та на ядреното оръжие води до по-
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степенно отпадане на типичните за 
ХХ столетие войни. Особен интерес 
в това отношение представляват 
възгледите на Клименко.23 Според тях 
в епохата на ядрените оръжия поли-
тическата цел на войната не може 
да бъде постигната чрез разгромя-
ване военната сила на противника и 
лишаването му от средства за про-
дължаване на войната, чрез унищожа-
ване на предприятията на военнопро-
мишления комплекс и окупиране или ко-
лонизиране на територията му. Тези 
виждания са доминиращи във воен-
ната теория и практика през ХІХ и 
ХХ век. Те обаче са свързани с ко-
лосални загуби сред войските, населе-
нието и икономическия потенциал на 
воюващите държави.23

За подкрепа на тезата си Климен-
ко цитира военните теоретици Ба-
зил Лидъл Харт и Дьо Вернуа. Спо-
ред първия всеки, който си позволи 
да се усъмни в посочените средства 
за постигане на политическата цел, 
е считан за човек, нарушаващ „Све-
тото писание“ Вернуа смята, че в 
повечето от случаите е достатъч-
но противникът да бъде лишен от 
средства за продължаване на борба-
та или убеждаването му, че продъл-
жаването на войната ще предизвика 
само нови жертви и няма да донесе 
благоприятен резултат.23

Клименко твърди, че противопос-
тавянето на бойното поле на масо-
ви армии и планирането на голямо-
мащабни континентални операции 
остава в миналото. В бъдещите, 
„слединдустриалните“ войни се очак-
ва да бъде ограничено използването 
на сила в границите на театъра на 
войната, преместване на военното 
противоборство от сушата към въз-
духа и Космоса, както и недопуска-
не употреба на ядрено и биологично 
оръжие. Войната трябва да бъде на-
правена управляема, а противникът 
да приеме налаганата му воля при 
минимални собствени материални и 
човешки загуби.

Според Клименко това налага от-
печатък върху новите стратегиче-
ски цели и задачи, насочени от:

• тотално физическо унищожава-

не на противника към унищожава-
не на ключови животоосигуряващи 
обекти и лишаване от способност за 
организирано функциониране на цен-
тралната и местната власт и на 
въоръжените сили;

• непосредствен контакт между 
сражаващите се войски към огневи 
контакт от отдалечени дистанции;

• отчетливо изразени към разми-
ти фронт и тил;

• предимно физическо въздействие 
върху личния състав на въоръжени-
те сили и населението към информа-
ционно-техническо въздействие вър-
ху системите за управление на дър-
жавата и въоръжените сили и инфор-
мационно-психологично върху личния 
състав от въоръжените сили и насе-
лението.23

Посочените промени дават осно-
вания на Клименко да означи новите 
войни като „постиндустриални“ и да 
определи основните трансформации, 
които трябва да претърпят въоръ-
жените сили. Те са насочени към:

• преминаване от масови армии с 
преобладаване на сухопътен компо-
нент към малки армии, разполагащи с 
високоточни и далекобойни средства 
за поразяване на обекти върху цяла-
та територия на противника;

• отказване от наборната и въ-
веждане на изцяло професионална во-
енна служба;

• търсене на предимство във въз-
душно-космическата сфера;

• завоюване на превъзходство и 
сриване опитите на противника за 
решаване на същата стратегическа 
задача.

Идеите на Клименко за „постин-
дустриални“ войни не бива да се въз-
приемат безкритично.24,28 Те са въз-
можна перспектива и не са близка 
реалност, която едва ли не чука на 
прага на военното дело. Само десе-
тина години след публикуването на 
статията става ясно, че подобна 
еволюция във войната, в частност 
в строителството на въоръжените 
сили, изисква огромен материален и 
финансов ресурс. НАТО приема кон-
цепцията за „интелигентната от-
брана“, което по същество означава 
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придобиване на нови оръжия и нови 
способности, отговарящи на проме-
нените стратегически схващания за 
водене на войната. В Българската 
армия възниква с пълна острота въ-
просът за превъоръжаване и за осигу-
ряване на подготвен човешки мобили-
зационен ресурс.

Теоретичните виждания на Кли-
менко в различна степен са потвър-
дени от двете войни срещу Ирак. 
Въпросът обаче е кое е еволюирало: 
войната като средство за налагане 
на волята и постигане на политиче-
ските цели, войната във философски 
смисъл или средствата за воюване, 
които определят както възгледите 
за строителството на въоръжените 
сили, така и методите за воюване?

Отговорът на горния въпрос е по-
търсен в анализите на генерал Уесли 
Кларк на Втората война в Залива. 
Той акцентира върху следните аспек-
ти, на бойните действия:

• мощна въздушна атака срещу 
цели, свързани с режима на Саддам 
Хюсеин, и разрушаване на обединена-
та система за ПВО на Ирак;

• нанасяне на удари по пусковите 
установки на ракетите „Скъд“ в За-
паден Ирак и пълно унищожаване на 
ВМС в района на Ум Касър;

• максимално бързо придвижване 
на сухопътните съединения и части 
към Багдад, които унищожават всич-
ки огнища на съпротива по пътя си;

• освобождаване на командния със-
тав от старите идеи за фронт и 
тил;

• способност за маневриране и 
вземане на рискови решения, както 
и за едновременно водене на бой в 
тила на противника и защита от 
удари отзад.

В хода на бойните действия на 
всички командни нива – от рота до 
съединение, се водят по същество 
три типа бойни действия, различни 
по своя характер, но взаимосвърза-
ни – дълбоки, близки и тилови.21

От изложените постановки на 
Клименко и Кларк се вижда, че е ево-
люирала технологията на насилието. 
За осъществяването му при опреде-

лени условия днес не са необходими 
огромните и слабо подвижни армии 
на бойното поле с техните много-
бройни бронетанкови съединения и 
покритите с прах батальони от ме-
ханизираната пехота. Средствата 
за насилие са се отдалечили твърде 
много от юмручния бой, както об-
разно се изразява Клаузевиц. Войната 
обаче не се е променила, или най-мал-
ко е останала без промяна нейната 
философска същност. Защото са съх-
ранени насилието и борбата, които 
са в основата ù.

Между другото, ако се вярва на 
Кларк и във Втората война в Залива 
новото не е чак толкова ново. По 
този повод той перифразира генерал 
Оскар фон Гутиер, един от немските 
военачалници през Първата световна 
война. Според перифразата рецепта-
та за успеха на американските ко-
мандири е достатъчно проста: „Из-
бираш място и пробиваш отбраната 
на противника. След това навлизаш 
в дълбочина на основните му сили и 
разширяваш пробива. Водиш настъп-
лението срещу фланговете и тила на 
противника и избягваш челните уда-
ри. Артилерията унищожава живата 
сила и командните му пунктове. Не 
позволяваш на противника да дойде 
на себе си и се стараеш непрекъсна-
то да отгатнеш мислите му. Непре-
къснато маневрираш и нанасяш уда-
рите си по противника по-бързо, от-
колкото той е в състояние да ти 
отговори“.21

В опитите си да ревизират Кла-
узевиц съвременни автори пишат за 
войните на новата епоха, свързана 
с появата на ядреното оръжие. То е 
факторът, който прави невъзможно 
войната да бъде продължение на по-
литиката, тъй като в ядрена война 
няма да има нито победители, нито 
победени.34 Твърдението е вярно, ако 
става дума за война между ядре-
ни сили. В този случай тя не може, 
или по-точно казано не бива, да бъде 
сред възможните алтернативи за 
разрешаване на политически проти-
воречия. Това обаче не променя дефи-
ницията за война при противоречия 
между ядрена и неядрена държава или 
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между неядрени държави. Което се 
потвърждава от войните, водени от 
изобретяването на ядреното оръжие 
до наши дни включително.

Приема се, че в бъдеща война при-
оритетите могат да бъдат насоче-
ни към справяне с:

• традиционни заплахи – борба с ре-
довни въоръжени сили на противника;

• заплахи от въстания – борба с не-
редовни (паравоенни) въоръжени сили;

• комбинация от горните заплахи.
От тази гледна точка войните в 

чист вид могат да бъдат:
• традиционна – редовни собст-

вени въоръжени сили срещу редовни 
въоръжени сили на противника;

• наказателна – редовни собстве-
ни въоръжени сили срещу нередовни 
(паравоенни) въоръжени сили на про-
тивника;

• партизанска – нередовни (пара-
военни) собствени въоръжени сили 
срещу редовни въоръжени сили на 
противника;

• бандитска – нередовни (параво-
енни) собствени въоръжени сили сре-
щу нередовни (паравоенни) въоръже-
ни сили на противника.

На горната концепция се основа-
ват и вижданията за строителство-
то на въоръжените сили. Те могат да 
се изграждат като универсални – спо-
собни да се справят с всяка заплаха. 

Възможно е да се приложи и разделе-
ние на военния труд – чрез изгражда-
не на различни категории въоръжени 
сили за конкретните заплахи.

На границата между т.нар. войни 
в чист вид е разположена хибридна-
та война. Според западната военна 
теория това е война, в която от 
двете страни участват компонен-
ти на редовни и нередовни въоръже-
ни сили (фиг. 1).34 Твърдението звучи 
приемливо от логична гледна точка. 
Повърхностно погледнато, то като 
че ли отменя дефиницията на Кла-
узевиц. Повърхностно, защото ав-
торите отбягват да отговорят на 
въпроса за насилието като полити-
чески избор на действие при разре-
шаване на кризите/противоречията 
в посочените модели.

В исторически план твърдението 
също не е съвсем вярно, защото и 
Наполеоновата война срещу Русия 
(1812), и Втората световна война 
(1939–1945) би трябвало да бъдат 
наречени хибридни, в смисъл, че и в 
двете са използвани както редовни 
въоръжени сили, така и партизански 
формирования.

Тезата за т.нар. хибридна война 
напоследък е обект на разработване 
и от български военни теоретици. 
Някои от тях я наричат „модерен 
термин“, съчетаващ в своя генезис 
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Фиг. 1. Войната в съвременните условия (по: Попов34)
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военни с невоенни действия, които 
имат влияние в много по-широк сми-
съл, в много по-голям брой държави, 
отвъд рамките на региона дори.40 По-
добно твърдение може да се опреде-
ли като несериозно от научна гледна 
точка.

По-интересни са вижданията на 
български военни автори, свързани с
анализа на непосредствените и в 
близко бъдеще заплахи за военната
сигурност на България.8 Според тях 
разнопосочните „регионални и ге-
остратегически интереси предпо-
лагат запазване на конфликтното 
противопоставяне в Черноморския и
Кавказкия регион. Незаконното анек-
сиране на Крим от Русия и конфлик-
тът в Източна Украйна се превър-
наха в най-сериозната заплаха за 
мира и сигурността в Европа след 
Втората световна война. Те дове-
доха до сериозна промяна в съотно-
шението на силите в Черноморския 
регион. Това негативно развитие има 
непосредствено отношение към си-
гурността на България. Засилените 
инвестиции в конвенционални военни 
способности в споменатия регион и 
„хибридният модел“ на водене на вой-
на провокират необходимостта от 
адекватни инвестиции в отбраната 
на България. „Хибридната война“ съ-
четава прилагане на конвенционални 
методи с похвати от партизанска 
война, прикрито подпомагане на се-
паратистки групировки, кибератаки 
и пропаганда, икономически натиск и 
действия, противоречащи на между-
народното право“.8 При коментира-
нето на тезата няма как де се избяга 
от историческия паралел между бор-
бите за освобождението на Македо-
ния и т.нар. прикрито подпомагане 
на сепаратистки групировки от въ-
оръжените сили на Руската федера-
ция. Темата е твърде широка и извън 
контекста на изследването, но има 
известни основания да се твърди, че 
офицерите и подофицерите от мла-
дата българска войска и войводите 
от македонските революционни чети 
са познавали хибридната тактика. 
Разбира се, без да я наричат така!

Темата за хибридната война за-

служава по-сериозна разработка. В 
момента в информационното прос-
транство могат да се срещнат те-
зи, които говорят за объркване в 
мисленето на военнослужещите. За 
илюстрация може да се цитира едно 
становище от дискусиите във „Фейс-
бук“. Според него понятието не е 
прецизно дефинирано и поради това 
в значителна степен не носи кон-
кретен смисъл. Не го възприемайте 
като контратеза! Чрез него се прави 
опит да се съвместят различни съче-
тания от условия, цели и средства. 
Конфликтът се развива някъде, но 
ефектите се проявяват на неочак-
вани места сред три основни „цели“ 
(включително физически) – местно 
население, население в собствената 
страна/и, международна общност. 
Включват се в значителна степен еле-
менти на бунтове, гражданска вой-
на, информационна война и война в 
киберпространството. Поради раз-
личията във военните потенциали 
фокусът се измества към неконвен-
ционални бойни действия. Модерни-
те технологии, конвенционални сред-
ства и оръжия се използват по не-
конвенционален начин. Едновремен-
но се прилагат терористични, пар-
тизански и криминални действия. И 
всичко това се опитва да се пред-
стави като хибридна война.

Клаузевиц е обвиняван и в стесня-
ване същността на войната, тъй 
като в нея не включва невоенните 
форми на борба – дипломатически, ико-
номически, социални.19,20 Само че той 
дефинира войната, а не останалите 
средства за разрешаване на полити-
ческите отношения. Според него тя 
е акт на насилие и по подразбиране 
към нея се прибягва, когато други-
те, ненасилствените възможности 
са изчерпани. С този акт се принуж-
дава противникът да се подчини и 
му се налага собствената воля. На-
силието е средство, а подчинението, 
налагането на волята – цел. Войната 
е средство и инструмент на поли-
тиката и продължение на политиче-
ските отношения.22 При това той 
твърди, че пътищата за постигане 
на политическата цел са много – от 
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унищожаване живата сила на про-
тивника, през завладяване, окупиране 
и анексиране на територията му до 
мероприятия, насочени към полити-
ческите отношения.

Съвременните военни теоретици 
смятат, че в теоретичните поста-
новки на Клаузевиц не могат да се вме-
стят новите оръжия и включването 
на природната и техногенната среда 
в техния арсенал (например геофизи-
ческото оръжие). Няма как преди 183 
години да се предвиди развитието на 
научно-техническия процес. Но в това 
отношение великият немец все пак е 
бил прозорлив. Според него средства-
та за постигане на целта могат да 
се отдалечат от юмручния бой, боя с 
прашки или с мечове, но всички дейст-
вия във войната са израз на борба.

В началото на XXI век масово се 
тиражира теорията за нов вид вой-
на, при която победата се постига не 
за сметка на унищожаване на въоръ-
жените сили и икономиката на про-
тивника, а чрез въздействие върху не-
говото морално-политическо състоя-
ние.1,2,4,9,17,27,33,43,44 Според някои автори 
сме навлезли в ерата на войните от 
седмо поколение – информационно-
мрежовите. Те са резултат от:

Развитието на изчислителната тех-
ника (компютрите) и средствата за 
комуникации, което води до нара-
стване ролята на информацията в 
живота на обществото. Твърди се, 
че информацията, по ефективност-
та на своето влияние превъзхожда 
много видове материални ресурси.

Успехите на психологията в област-
та на изучаването на човешкото по-
ведение, което позволява предвари-
телно зададено поведение на големи 
групи хора.

Разработването на несмъртоносни 
видове оръжия, заменили традицион-
ните.

Същността на тази война е в 
скрито подкопаване и последващо 
разрушаване на основните характе-
ристики на нацията. В зависимост 
от конкретните задачи обект на въз-
действие върху противника могат да 
бъдат една или друга област на него-
вия обществен живот.

Целта на информационно-мрежо-
вата война е овладяване стратеги-
чески важните ресурси на против-
ника. При това те биват предавани 
на агресора от обществения елит на 
противника напълно доброволно, за-
щото не се схващат като агресия, а 
като път към прогреса. Това изклю-
чително затруднява разпознаването 
на технологиите и методите на вой-
ните от седмо поколение и липсата 
на адекватни мерки за противодей-
ствие от субекта на агресия. За раз-
лика от предишните класически вой-
ни, резултатите от които могат да 
бъдат преразгледани, резултатите 
от войните седмо поколение обикно-
вено се преразглеждат едва когато 
агресорът слезе от политическата 
сцена. Сложността на войните от 
седмо поколение идва от факта, че 
театърът им на действие е разполо-
жен в менталната област на човеш-
кото общество, в което са разруше-
ни базовите ценности и са насадени 
нови митове. Масовото съзнание не 
е способно да разпознае своевремен-
но менталните вируси на агресора.

Политическите и културните ели-
ти, обекти на информационно-мре-
жовата война, които не разполагат 
с достатъчни квалификация и опит 
за разкриване на информационната 
агресия и за противодействие на 
мрежовия враг, са обречени на съкру-
шително геополитическо поражение. 
В информационно-мрежовите вой-
ни се включват всички обществени 
структури – средства за масово ос-
ведомяване; религиозни организации; 
културни институти; неправител-
ствени организации и обществени дви-
жения, финансирани отвън; дейци 
на науката и културата, работещи 
по чуждестранни проекти. Те имат 
своя принос във войната, осъщест-
вявайки, под лозунга за демокрация и 
човешки права, многобройни и висо-
коточни удари по обществената сис-
тема на страната.

Информационната война е форма 
на конфликт, по време на който ин-
формационните атаки на противни-
ка са начин за подкопаване на негова-
та система от знания и убеждения. 
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Тя може и да бъде съставна част от 
по-широки враждебни действия – мре-
жова война, кибервойна или от война 
в чист вид. Кибервойната представ-
лява система от военни операции, 
които се провеждат в съответст-
вие с информационните принципи Ки-
бервойната означава нарушаване или 
унищожаване на информационните и 
комуникационните системи на про-
тивника, стремеж да научиш за него 
всичко и да не допуснеш той да знае 
много за теб!

Според Ричард Шафрански от Ко-
лежа на ВВС в база Максуел, Алаба-
ма, войната е комплекс от смърто-
носни и несмъртоносни действия, за 
да се лиши противникът/неприяте-
лят от воля. Войната може да се 
започне от групи срещу групи, които 
се контролират или спонсорират от 
държавата или пък не се асоциират с 
държавата. Войната е враждебна дей-
ност, която е насочена срещу не-
приятеля или противника. Целта на 
войната не е непременно да се убие 
противникът, а да се принуди да се 
подчини.1,2,4,9,17,27,33,43,44

Трудно е да се оспорват горните 
твърдения. Те обаче пораждат и ре-
дица въпроси:

Ново ли е изискването за знанието 
на противника във военната исто-
рия? И ако е ново, как Маврикий 
Тиберий – византийски император 
(582–602 г. сл.Хр.) и талантлив вое-
началник, го е дефинирал преди 1500 
години: „Мъдър е само този пълко-
водец, който преди началото на вой-
ната внимателно изучава противни-
ка, за да може да намали неговите 
преимущества и да извлече полза от 
неговите недостатъци“.

Как се съчетава понятието война 
от седмо поколение с теорията за не-
насилствената борба на Шарп?45 И в 
двата случая има съвпадение на част 
от методите за информационно про-
тивоборство. Например скриване на 
критично важна информация за със-
тоянието на нещата в определена 
област, качване на ценна информация 

в масиви от типа на „информационен 
боклук“ в съответствие с принципа 
„скрий листото в гората”; подмяна 
на понятията или изкривяване на тех-
ния смисъл; отвличане на вниманието 
върху незначителни събития и т.н.

Какво е идеята на Сун Дзъ за по-
беда над войската на противника 
без сражение, като най-добро от до-
брото във войната, изречена преди 
хилядолетия? Дълбоко прозрение или 
философия на войната, позната на 
древните китайски мислители?10

Дали в случая не става дума за 
нова, военнотехнологична теология, 
както пише Роза Брукс?7 Или за по-
редната военна схоластика?

В заключение е необходимо да се при-
помни, че в епохата на Наполеон вой-
ниците вървят в атака под пушеч-
ния огън в цял ръст. Само 100 години 
по-късно, по време на Първата све-
товна война, те се окопават в земя-
та, а мръсно-зеленикаво-кафеникавият 
цвят заменя ярките и разнообразни 
разцветки на униформите.

Да се очаква, че средствата за на-
силие и формите и начините за тяхно-
то прилагане ще останат неизменни, 
е отказ да се признае въздействието 
на научно-техническата революция 
във военното дело. Означава и от-
каз от адекватна подготовка на въ-
оръжените сили. Което не променя 
философската същност на войната и 
прозренията на Клаузевиц.

Войната в някои региони днес е 
заспала. Тя обаче, като рожба на чо-
вешката цивилизация, едва ли се е 
променила за последните 5000 годи-
ни. Най-малкото, защото човешката 
същност не се е променила.14,25 Война-
та в творчеството на съвременните 
изследователи често изглежда външно 
по нов, като че ли непознат досега на-
чин. Зад новата опаковка обаче много 
често се откриват твърде стари чо-
вешки взаимоотношения.

По тази причина Клаузевиц и ос-
таналите военни класици трябва да 
се изучават. За да не се окаже, че но-
вото е добре забравено старо.
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Успехът на бойните действия 
до голяма степен зависи от 
правилното оценяване на про-

тивостоящите сили. Една от основ-
ните задачи на съвременния бой е да 
им се попречи да водят разузнаване 
или максимално да се затруднят при 
получаването на разузнавателни дан-
ни за разположението, действията и 
намеренията на собствените фор-
мирования. За решаването на тази 
задача важно значение има военната 
заблуда.*

Заблуждаването във войните е 
толкова старо, колкото са и стари 
самите въоръжени конфликти. То 
си остава традиционен елемент и в 
съвременните политически и военни 
конфликти. Присъщо е за всички взаи-
моотношения – не само във военното 
дело, но и в областта на икономика-
та, политиката и бизнеса, а се опре-
деля като умишлено действие, целя-
що спечелване на предимство.

Да се заблуди опонентът, е неде-

лима част от военната наука и 
военното изкуство, а самото дей-
ствие – заблуждаване на противни-
ка, изисква време, усилия и ресурси. 
Във военните операции заблуждава-
нето на противника е един от най-
значимите фактори за справяне с по-
ставените задачи, а нерядко това е 
решавало и изхода на боеве, битки и 
сражения.

Проблематиката, свързана с изу-
чаването на военната заблуда, е ши-
роко разглеждана от теоретиците 
от древността до наши дни. В пуб-
ликации на водещи сили, като САЩ 
и Русия, военната заблуда е обект на 
изследване на доктринално и научно-
изследователско равнище.7,9,10,11 Военна 
заблуда се споменава и в документи1, 
свързани с нашите въоръжени сили, 
но цялостни разработки по този въ-
прос на национално равнище няма.

Според тълковния речник на Random 
House Webster’s заблудата е нещо, 
което заблуждава или е предназначе-
но да заблуждава, измама, хитрост.2 
Според „Оксфордски речник на ан-
глийския език“ това е „действието за 
заблуждение на някой, нещо, което за-
блуждава“.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 
И ЕЛЕМЕНТИ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

ПО ВОЕННА ЗАБЛУДА
Подполковник д-р Калин ГРАДЕВ

Abstract: The article „Main concept and basic elements in military deception operations“ 
presents the military deception as a part of world art of war. These elements have their place 
in the process of planning the activities and operations at tactical and operational levels. The 
opportunities to conduct military deception in battle and non-battle operations are essential. 
There are several methods, forms, ways, measures and actions which means that commanders 
and their staffs should have good knowledge in this area. The main aim of the article is to 
analyze the notion and definition and direct the readers attention to the relations between 
the main actors involved in the process of military deception in one of the most difficult and 
current interest aspects of military planning and execution.

Key words: military deception, methods, forms, ways, measures and actions.
Ключови думи: военна заблуда, методи, способи, форми, мерки, мероприятия.

* В публикации на САЩ и НАТО част 
от действията, свързани с въвеждане на 
противника в заблуждение, се отъжде-
ствяват с термина „маскировка“.
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Въпреки че заблудата намира мяс-

то във военните операции от дъл-
бока древност, през 1982 г. америка-
нците Бел и Уайли твърдят в своя 
труд „Измама и заблуда“, че тяхна-
та теория е първия опит да се създа-
де „обща теория на измамата“.3

Целта на заблудата е субектът 
да получи такова възприятие, при 
което фалшивото при него да се ин-
терпретира като реалност и да го 
накара да действа по желания от нас 
начин за постигане на собствената 
ни цел.4 Теорията на Бел и Уайли пре-
доставя структура на заблудата, но 
една от слабостите ù е, че не дава 
ясно обяснение за психологията на 
познанието, позволяваща заблудата 
да се възприеме от този, спрямо ко-
гото се прилага.

Друга теория за заблудата изла-
га Майкъл Дюърс в „Изкуството на 
заблудата във военното дело“. Тя
дава по-малко яснота по отноше-
ние на структурирането на заблу-
дата, но въпреки това вниква по-
дълбоко и търси обяснение на въ-
проса, как функционира заблудата. 
Освен това Дюърс прави преглед 
на средствата, принципите и тех-
никите за заблуда. От особено зна-
чение са неговите коментари от-
носно разпространяването на пре-
дубеждения на бойното поле, както и 
за ролята на доктриналните и тех-
ническите иновации за постигане на 
изненада.5

Доналд Даниъл и Катрин Хербиг 
в труда си „Предложения по от-
ношение на военната заблуда“ под-
чертават: „Заблудата е умишлено 
изопачаване на реалността, с цел
получаване на конкурентно предим-
ство“.6 Съществено при тях е, че 
характеризират заблудата като ос-
нована на неистинност или лъжа.

В „Большой юридический словарь“ 
от 2010 г. също се открива опреде-
ление за военна хитрост: „Действия, 
които са предназначени да заблудят 
врага или да го накарат да действа 
безразсъдно, но не нарушават норми-
те на международното хуманитарно 
право, приложими при въоръжен кон-
фликт, и не попадат в категорията 

„вероломство, тъй като не се въз-
ползват от доверието на другата 
страна по отношение на защитата, 
предвидена в тези норми“.

Генерал-полковник В. Лобов също 
дава определение за военна хитрост: 
„Под военна хитрост би следвало да 
се разбират теорията и практика-
та на скриването и въвеждането на 
противника в заблуждение“.7

Много често заблудата се пред-
ставя като равносилна на лъжата.8 
За да се открие разликата между тях, 
е важно първо да се вникне по-дъл-
боко в същността на всяко от тези 
действия. Едно определение твърди, 
че „лъжа“ е тогава, когато един су-
бект дава информация на друг субект, 
знаейки, че тя е или фалшива, или из-
цяло неистинска, с намерението да 
го убеди да повярва в нея.9 Заблудата 
обаче може да съдържа и истина – на-
пример реално преместване на фор-
мирования, осъществено като част 
от операция за заблуда на опонента 
в дадена операция, все пак си остава 
реално прегрупиране. Това доказва, че 
заблудата и лъжата не са равносилни, 
но потвърждава, че лъжата е основна 
част от целия процес на заблудата.10

При анализ на определенията, 
свързани със заблудата и респективно 
с военната заблуда, представени от 
военни теоретици и изследователи, 
може да се установи, че с течение на 
времето военната заблуда е търпяла 
развитие, като се налага допълване и 
усъвършенстване на теорията, свър-
зана с възможностите за въвеждане 
на противостоящите сили в заблуж-
дение. Разглеждането на аспектите 
на военната заблуда и търсенето на 
възможности за практическото им 
прилагане от командирите, щабове-
те и формированията би допринесло 
за повишаване на възможностите за 
постигане на успех при планиране и 
провеждане на операции.

Отчитайки единството и непъл-
нотите на представените определе-
ния за заблуда, измама, хитрост и 
т.н., както и с цел уеднаквяване на 
понятийния апарат се налага да се 
формулира комплексно определение 
за военната заблуда. Тя представля-
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ва поредица от процеси, дейности, 
действия, мерки и мероприятия, осъ-
ществявани от определени структу-
ри (военни и невоенни) с цел умиш-
лено подвеждане на даден опонент 
да предприеме действия в ущърб на 
собствените си интереси, чрез ма-
нипулиране на процеса му за вземане 
на решение за реакция, посредством 
целенасочено и съзнателно довеж-
дане до негово знание на комплекс 
от истинска, манипулирана, непълна 
и/или невярна информация.

Поредицата от процеси, дейнос-
ти, действия и мероприятия, които 
се предприемат спрямо опонента, се 
обединяват в единно понятие, наре-
чено „операции по военна заблуда“. 
Тези операции в процеса на планира-
не се отразяват в Приложение G-2 – 
„Мерки по укриване от наблюдение и 
въвеждане на противника в заблужде-
ние“ на Анекс G – Сухопътни опера-
ции.11 Операциите по военна заблуда 
се прилагат чрез използване на различ-
ни по обем, обхват и цели действия, 
целящи постигане на надмощие спря-
мо опонента чрез прилагане на нетра-
диционни методи способи и форми в 
бойни и небойни операции. Довеждане-
то на информацията до знанието на 
опонента се осъществява чрез реални, 
фиктивни или комбинация от реални 
и фиктивни дейности, действия и ме-
роприятия, провеждани от определе-
ни формирования от родовете войски 
и сили по единен план, съгласуван по 
време, място и усилия.

Насочеността на военната заблу-
да към убеждаване на противосто-
ящото ръководство (онези, които 
вземат решение) да предприеме так-
тически или оперативни действия, 
от които да се възползват собстве-
ни или приятелски сили на определено 
място и в определено време, изисква 
да се разяснят основните действащи 
лица в процеса на военната заблуда.

Като се изхожда от определение-
то за военна заблуда, става ясно, 
че в такива операции съществуват 
собствени и противостоящи сили. 
Едните насочват усилията си за осъ-
ществяване на въздействие спрямо 
другите с цел да реагират по опре-

делен начин. Военната заблуда като 
система има особености и поради 
тази причина, за по-ясно разбиране 
на процеса, се предлагат за въвеж-
дане в теорията следните термини:

• субект за въздействие – органите 
на противостоящите сили, вземащи 
решение (командирите и щабовете), 
към които са насочени всички мерки, 
мероприятия, дейности и действия, 
целящи да ги принудят да вземат или 
да ги откажат от вземането на оп-
ределени решения;

• обект за въздействие – форми-
рования, група или структура, които 
следва да предоставят информация-
та, която е необходимо да стигне 
до субекта за въздействие, и да спо-
собстват за търсени действия или 
бездействия;

• въздействащ обект – органите, 
които планират и/или организират 
всички операции за въвеждане на про-
тивостоящите сили в заблуждение;

• въздействащ субект – формирова-
нията, силите, средствата и инсти-
туциите, които са пряко обвързани с 
изпълнението на всички планирани мер-
ки, мероприятия, дейности и дейст-
вия, свързани с военната заблуда.

Взаимовръзките, които се осъ-
ществяват в процеса на планиране, 
организиране и реализация на опера-
циите по военна заблуда между обек-
тите и субектите в системата на 
военната заблуда, са представени 
във фиг. 1.

Прилагането на операциите по 
военна заблуда е свързано с използва-
не на редица допълващи се и обвърза-
ни основни съставни елементи. По-
знаването на формите, методите, 
мероприятията, мерките, дейности-
те и действията по военната заблу-
да ще предоставят на командирите 
възможност за рационалност при 
планирането и прилагането им и за 
постигане на максимални резултати 
с минимум използване на ресурси.

Методите, способите и формите 
за прилагане на военната заблуда са 
насочени към процеса на планиране, а 
действията, дейностите, мерките и 
мероприятията – към организиране-
то и реализацията.
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Формите на военна заблуда могат 
да се окачествят в зависимост от 
основната цел на прилагането им. В 
този случай те се препокриват като 
смисъл с основната цел и могат да 
бъдат скриване, имитация, дезинфор-
мация, демонстрация.

Скриването се състои в използ-
ване на мероприятия и начини на 
маскировка, които изключват или за-
трудняват противостоящите сили 
(опонента) в откриването на демас-

киращите признаци, а по тях и на са-
мите формирования, техните дейст-
вия и обекти. То се постига чрез 
спазване на маскировъчна дисципли-
на, използване на маскиращите свой-
ства на местността, условията на 
ограничена видимост и чрез инженер-
но-техническите начини и средства. 
Скриването се провежда от форми-
рованията постоянно, дори без дава-
не на специални указания от старшия 
командир (щаб).

  

  

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Взаимовръзки между обектите и субектите 
в системата на военната заблуда

Фиг. 2. Съставни елементи на операциите по военна заблуда
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Имитацията представлява въз-
произвеждане на демаскиращите приз-
наци, присъщи на реални обекти. 
Тя предвижда създаване на лъжливи 
позиции и райони за разполагане на 
формированията, лъжливи обекти с 
използване на макети на техниката 
и други маскировъчни средства – чрез 
устройване на лъжливи съоръжения, 
както и чрез обозначаване на призна-
ци за дейност на войските.

Дезинформация е грешна или не-
точна информация, която е разпрос-
транена умишлено. Може да включ-
ва разпространяване на подправени 
документи, ръкописи и снимки или 
разпространяване на слухове. Наред 
с това, дезинформацията включва и 
изкривяване на вярна информация по 
такъв начин, че да я направи безпо-
лезна. Най-общо казано, техниката 
на дезинформация е да се смесят из-
вестна доза истина с неверни изво-
ди и лъжи, или да се разкрие само 
част от истината. Друга техника 
на дезинформирането е прикриване 
на фактите или налагане на цензура, 
ако заинтересуваната група е в със-
тояние да приложи такава форма на 
контрол. Когато информационните 
канали не могат да бъдат напълно 
затворени, те могат да се напълнят 
с дезинформация, ефективно да се на-
мали сигналът и да се дискредитира 
опозицията. Радиодезинформацията 
може да се осъществява чрез преда-
ване на лъжливи сведения, команди, 
разпореждания в определени наши ра-
диомрежи и радионаправления.

Устната дезинформация може да 
се осъществява чрез разпространя-
ване на лъжливи слухове, сведения, 
съобщения от агентура, кореспон-
денти, военнопленници, местни жи-
тели, партизани, диверсионно-разуз-
навателни групи и др.

Документалната дезинформация 
най-добре се осъществява чрез пред-
намерено „загубване“ на различни 
„документи“ или чрез публикуване в 
печата на дезинформиращи сведения 
и съобщения.

Демонстрацията е преднамерено 
показване на придвижвания, съсредо-
точавания и водене на бой с реални 

войскови единици. Провеждат се с 
цел сковаване на противостоящите 
сили на второстепенни направления 
или показване съсредоточаване на 
много войски в определени райони. 
Обикновено се провеждат с ограни-
чени сили и средства, отделяни от 
съединенията, частите и формиро-
ванията. Провеждащите демонстра-
тивни действия може и да не знаят 
истинската цел на своите задачи. 
Това се прави с цел постигане на 
максимална реалност в демонстра-
цията.12

Операции за военна заблуда може 
да се осъществяват, за да се създаде 
погрешна представа у противостоя-
щите сили за целта на предстоящите 
действия, собствените намерения, 
състава на формирования, дислокаци-
ята на сили и средства.

Когато усилията са насочени към 
създаване на погрешна представа за 
целта на предстоящите действия, 
същността им трябва да се съсредо-
точи към дезинформацията. Когато 
основната цел на военната заблуда 
е да скрие собствените намерения, 
усилията трябва да бъдат предимно 
към демонстративни и провокиращи 
действия. Създаването на погрешни 
заключения у противостоящите сили 
за състава на собствените формиро-
вания се постига предимно с имита-
ция. При търсене на ефект от не-
допускане разкриването на точното 
разположение на собствените сили и 
средства е необходимо усилията на 
военната заблуда да са към скрива-
нето.

Комбинацията от форми ще дове-
де до постигане на по-голяма пълно-
ценност и ефективност за постига-
не на желания ефект, но ще изисква 
и заделяне на повече ресурси за осъ-
ществяването им.

Методите, които се използват 
във военната заблуда, са в зависи-
мост от пътя, по който се стига до 
търсения ефект, като се подразде-
лят на директен, индиректен и ком-
биниран.

Директният подход е целенасочен 
комплекс от процеси, действия и ме-
роприятия, предприети от въздейст-
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ната заблуда, насочени пряко към 
обекта и/или субекта на военната 
заблуда, целящи възможно най-бързо 
предприемане на очакваните реак-
ции от страна на противостоящите 
сили. Като се има предвид обаче, че 
директните действия, предприети 
от въздействащия субект спрямо су-
бекта на военната заблуда, могат да 
бъдат и неочаквани, е необходимо да 
се планират допълнителни задачи и 
да се направи задълбочена оценка за 
приемливостта на риска.

При прилагането на този подход 
операциите по военна заблуда обик-
новено се планират едновременно с 
реалната операция, а целта е пости-
гане на достоверност. Необходимо 
е да се отчита, че при този подход 
колкото повече сили и средства се 
ангажират с операциите по военна 
заблуда, толкова повече намалява 
и потенциала за изпълняване на ос-
новните усилия. Наложително е да 
се обърне внимание, че този подход 
изисква съсредоточаване на усилия-
та на органите за разузнаване върху 
своевременното добиване на разуз-
навателна информация за наличие на 
желаната реакция от страна на про-
тивостоящите сили. Той е значител-
но по-рискован, но създава условия за 
постигане на изненада.

Индиректният подход е насочен 
към предварително предоставяне на 
информация, насочена към обекта на 
военната заблуда, и разкриване реак-
циите на субекта на военната заблуда, 
като се цели промяна в състава и раз-
положението на противостоящите 
сили. За постигане на достоверност 
е необходимо детайлно планиране и 
включване в него на всички възмож-
ни правителствени, неправителстве-
ни и частни организации, органи на 
държавната и местната власт. Ин-
директният подход е подходящ, ко-
гато при определени условия на об-
становката в зоната на операцията 
формированията са недостатъчни за
преки действия, има достатъчно вре-
ме и възможности за прилагане на 
информационни и психологически опе-
рации.

При този подход усилията се кон-
центрират върху използване уязви-
мостта на противостоящите сили 
чрез серия от мероприятия, дейности 
и мерки и много по-малко действия. 
Рискът е значително по-малък, като 
се има предвид, че ще бъде налице 
информация за реакцията на проти-
востоящите сили. При индиректния 
подход се предоставя възможност за 
използване на формированията преди 
и по време на операцията, без да се на-
малява потенциалът на собствените.

Комбинираният подход е комби-
нация от директния и индиректния, 
като се използва възможността да 
се въздейства едновременно върху 
уязвимостта на противостоящите 
сили във физическата, нравствената 
и кибернетичната сфера, а целта е 
да се постигне синергичен ефект.

Способите за прилагане на опера-
циите по военна заблуда се обвързват 
с времето и процесите на планиране, 
организирането и провеждането им, 
но най-общо могат да се определят 
като последователен, паралелен и 
смесен.

Последователният способ предос-
тавя възможност планирането на 
операциите по военна заблуда да става 
детайлно, на всяко от нивата на при-
ложение (стратегическо, оператив-
ни и тактическо), като се използва 
предимно при наличие на време, т.е. 
при предварително планиране на опе-
рациите.

Паралелният способ се прилага при 
кризисно планиране и изисква точ-
на синхронизация между нивата на 
планиране, както и координация на 
операциите по военна заблуда с взаи-
модействащи и съседи.

Дейностите, свързани с военната 
заблуда, са комбинация от указания, 
процедури и организиране на дейнос-
ти, предприети от командирите и 
щабовете за планиране, организиране, 
синхронизиране, координиране на опе-
рациите по военна заблуда. Към тях 
могат да се отнесат изяви в сред-
ства за масово осведомяване (вклю-
чително електронни); последовател-
ност от събиране, обработване, ана-
лизиране, съхраняване и разпростра-



ВО
Е
Н

Н
И

 П
РО

Б
Л

Е
М

И

28

няване на информация за събития; 
разпределяне на отговорностите по 
планиране, организиране и контрол на 
готовността за провеждане на опе-
рации по военна заблуда; разработ-
ване на процедури и изследване на по-
уките от практиката.

Под действия в операциите по во-
енна заблуда следва да се разбират 
всички конкретно изпълняващи се или 
изпълнени тактически, оперативни и 
специфични задачи от формирования-
та, свързани с постигане на очакван 
или желан ефект или с осъществяване 
намерението на командира. Действи-
ята намират израз в поставените на 
формированията задачи към подчине-
ните командири и формирования. В 
стандартните тактически задачи* 
са описани част от действията, кои-
то могат да се планират за изпълне-
ние от подчинените (табл. 1). Всяко 
тактическо действие може да се из-
ползва за заблуда на противостоящи-
те сили, а като такива могат да се 
прилагат лъжливи атаки; устройване 
на лъжливи позиции, обекти, инфра-
структура; лъжливи или демонстра-
тивни действия в зоната на дълбо-
ките, тилните и близките операции; 
преднамерени отстъпления и т.н.

Всички видове формирования от 
състава на Сухопътните войски мо-
гат да изпълняват задачи и действия, 
свързани с военната заблуда, като при 
подходящо съчетаване и доктринално 
обоснована последователност (такти-
ческа и оперативна) би се постигнала 
необходимата достоверност.

Мерките по военна заблуда пред-
ставляват комплекс координирани ука-
зания на командирите и щабовете, 
насочени към подчинените, взаимо-
действащите и съседните формиро-
вания, за изпълняване на синхронизи-
рани по време и място специфични 
действия за намаляване уязвимостта 
на операциите по военна заблуда.

По своята същност мерките се 
подразделят на такива по сигурност-
та и защитни.

Успешните операции по военна за-
блуда изискват стриктно спазване на 
изискванията за сигурност. Необходи-
мо е да се предприемат всички мерки 
за недопускане изтичане на инфор-
мация за собствените намерения за 
въвеждане на противостоящите сили 
в заблуждение. Плановете и запове-
дите, засягащи тази дейност, следва 
да се разпространяват само до оп-
ределен личен състав. Необходимо е 
стриктно да се прилага критерият 
„има необходимост да знае“ (достъп 
до информация стриктно в засягащия 
го обем) за всяко от собствените 
(приятелските) действия.

Защитните мерки се предприе-
мат с цел запазване на боеспособ-
ността на формированията за защи-
та на формированието, изпълняващо 
основното действие по военна заблу-
да. Към тях могат да се отнесат 
мерките по ЯХБЗ, по ПВО и осигуря-
ването на безопасност на пунктове 
за управление и формированията.

Мероприятията по военна заблуда 
представляват действия на щабове-
те и формированията, организирани 
от командирите, за осъществяване 
на задачи, изпълнявани от целите 
формирования или определена част 
от тях, свързани с повишаване ефек-
тивността на предстоящите так-
тически действия. Комплексът от 
действия, осигуряващ изпълнението 
на специални или специфични задачи, 
се разделя на организационни меропри-
ятия и инженерно-технически начини.

Организационните мероприятия 
предвиждат решаване задачите на 
военната заблуда без прилагане на ин-
женерно-технически средства. Към 
тях спадат:

• използване маскиращите свой-
ства на местността, тъмното вре-
ме на денонощието и други условия 
на ограничена видимост;

• опазване на военната тайна от 
личния състав, спазване на изисква-
нията за скрито управление на вой-
ските и маскировъчна дисциплина.

Инженерно-техническите меропри-
ятия предвиждат използване на щат-
ни средства за скриване и имитация, 
на промишлени материали и изделия, 

* За повече информация вж. STANAG 
2287 Task verbs for use in planning and the 
dissemination of orders 2006.



29

ВО
Е
Н

Н
И

 П
РО

Б
Л

Е
М

И

Задача Същност Графични 
изображения Съдържание

Заблуди
Deception

Заблудата се включва в спе-
циална категория на такти-
ческите действия, заповяда-
на с „проведи“, и описание за 
по-нататъшните действия

Графичният знак има две 
функции: показва и уточ-
нява някои други задачи на 
заблудата; сам за себе си 
да покаже неспецифична 
форма на заблуда

Подведи (увлечи)
Feint

Заблуждаване на противни-
ка посредством търсене на 
контакт, но се избягва вли-
зане в решителен бой

Feints се ползват да при-
нудят противника да реа-
гира основно по три пред-
сказуеми неща: да въведе 
резервите си неправилно, 
да пренасочи поддържащ 
огън или да открие огън

Демонстрирай
Demonstrate

Да се откаже противникът 
(да се сдържи) от определе-
ни действия посредством 
демонстрация на сила, без 
търсене на контакт с него.
Критерий – противникът е 
сдържàн

Свързан е със заблуди

F

Таблица 1

Стандартни тактически задачи, свързани 
с военната заблуда 

D

подръчни материали и инженерни ма-
шини. Към тях се отнасят:

• маскировъчно боядисване;
• прилагане на изкуствени маски;
• прилагане на маскиращи форми 

на съоръженията;
• маскираща обработка на мест-

ността;
• използване на растителността;
• използване на макети и други 

средства за имитация, изграждане на 
лъжливи съоръжения;

• използване на димни средства, 
средства за звукова, светлинна и ра-
диолокационна маскировка.

Познаването на формите, ме-
тодите, мероприятията, мерките, 
дейностите и действията, свързани 
с военната заблуда, от офицерите и 
повишаването на способностите на 
формированията за прилагането им 
в процеса на подготовка ще способ-
стват за ефективното им използва-
не и ефикасното им осъществяване. 
Съчетаването им би довело до съз-
даване на нови начини за прилагане 

на операциите по военна заблу да и 
би способствало за изпълнението на 
определената мисия.

Възможността за прилагане на 
операции по военна заблуда в широкия 
спектър от операции (бойни, за сигур-
ност и стабилизиране, за поддържане 
на мира и в мирно време) по всяко 
време и във всякакви условия на об-
становката (екстремни климатични 
условия) и средата (градски условия, 
в планини, гори, джунгла, пустиня и 
т.н.) е свързана с много предизвика-
телства пред командирите и щабове-
те, отнасящи се до планирането на 
военната заблуда, а към формирова-
нията – за прилагането им в практи-
ката.

Темата за операциите по военна 
заблуда, поради своята обширност, 
изисква допълнително изследване и 
представяне в национални и чужде-
странни специализирани издания. Със 
своята всеобхватност тя предоста-
вя и възможност за извършване на 
експериментална дейност.
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Рискът е явление от реалния во-
ински живот, което същест-
вува обективно и не може да 

се премахне, а само да се ограничи, 
прехвърли, намали или компенсира. 
Под „риск“ най-често се разбира въз-
действието на несигурността върху 
поставените цели. Рискът същест-
вува, когато има неяснота, несигур-
ност и липса на точно решение за 
бъдещ момент от време. Той е в бъ-
дещето, а не в миналото и е пред 
нас, а не зад нас. Ако гледаме през 
рамо, няма да видим връхлитащата 
ни опасност.

Несигурността е състояние на 
недостиг от информация, свързана 
с разбирането и знанието за дадено 
въздействие, вероятността му и по-
следствията от него върху целите. 
Целите на планирането и развитие-
то на отбранителните способности 
имат различен характер и обхващат 
различни управленски нива (страте-
гическо, оперативно и тактическо). 
Важен момент при оценката на ри-
ска при планирането и развитието на 
отбранителните способности (въз 

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА 
КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ПРИ 
ПЛАНИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО 

НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ 
СПОСОБНОСТИ 

НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Пламена АНДРЕЕВА, подполковник Иво РАДУЛОВ, 
полковник Максим КАРЕВ, полковник Светослав ЧОЛАКОВ

Abstract: The article reviews the main principles of the Risk Management theory. The 
essence of these principles is implemented in “The Risk Management Model in the spheres 
of Defense Planning and Armed Forces“ developed by the Strategic Planning Directorate, 
Bulgarian MoD.

Key words: Risk Management, Risk Management System, Risk Assessment.
Ключови думи: управление на риска, система за управление на риска, оценка на 

риска.

основа на която се извършва самото 
управление/въздействие) е осъзнава-
нето на риска като вероятностна 
променлива. Той винаги се изчислява 
за бъдещ момент и затова стой-
ността му е очакваната (estimated) 
за тази стохастична променлива.

Риск може да бъде идентифициран 
в целия спектър от задачи, свързани 
с планирането на способности, в слу-
чаите, където трябва да се изслед-
ва влиянието му върху поставените 
цели. Това например са: управление 
на риска на стратегическата среда 
за сигурност; оценка на асоциирани-
те най-критични рискови фактори 
за отделните сценарии; управление 
на риска в прегледа на структура-
та на въоръжените сили; анализ на 
риска при запазването и/или отказ-
ването от определени способности; 
управление на риска при попълване на 
дефицитите от способности и под-
държането им; управление на риска 
при определянето на баланса между 
необходимите способности и ресурс-
ното им осигуряване; оценка на риска 
при управлението на проекти и т.н.
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По същество управление на риска 
на най-високо ниво на абстракция не 
е нищо друго, а систематичен отго-
вор на неопределеността. На фиг. 1 
тази несигурност е изобразена като 
неизвестни бъдещи условия. От глед-
на точка на нуждите в областта на 
отбраната и сигурността неопре-
делеността възниква от взаимно-
то влияние между няколко независи-
ми една от друга променливи, част 
от които е изключително трудно 
да бъде анализирана и оценена. По-
конкретно управлението на риска в 
контекста на отбраната и сигур-
ността е опит да се разкрият нега-
тивните последици от действието 
на носителя на заплаха, използващ 
някои уязвими страни на конкретен 
субект – организация (структура, 
процес, обект, инфраструктура, ре-
сурс и др.), с цел пагубно въздействие 
върху представляващата определена 
ценност за Българската армия.

ЗАЩО ТРЯБВА 
ДА СЕ ИЗВЪРШВА АНАЛИЗ 

НА РИСКА?

Рискът се проявява в управление-
то на всички дейности в Българската 
армия, под формата на разминаване 
между действителните и очаквани-
те или желаните резултати.1

даден процес, организационна струк-
тура (военно формирование) или про-
ект за модернизация, ако някой от 
рисковете се сбъдне?“. Основното 
внимание е насочено към рисковете, 
които биха могли да възпрепятстват 
изпълнението на основната задача и 
достигането на крайната цел на ор-
ганизацията/формированието. Оцен-
ката на риска в непосредствен план 
е методът за установяване на зони, 
условия или събития с потенциално 
високо ниво на риск.

КОЛКО РИСК Е ПРИЕМЛИВ?

Управлението на риска се дефи-
нира като процес на целенасочено 
третиране на риска за неговото ми-
нимизиране чрез понижаване вероят-
ността за настъпване; ограничаване 
неблагоприятното влияние на риско-
вите събития върху очакваните ре-
зултати, при минимизиране разходи-
те на средства.

За да се определи приемливият или 
допустимият риск, при който може да 
функционира една система (организа-
ция) правилно, следва да се изясни ни-
вото на предпочитания по отношение 
на основната цел. С други думи, това 
е отклонението от абсолютния мини-
мум, при което все още военнослуже-
щите/служителите/участниците мо-

Фиг. 1. Абстрактно представяне на управлението на риска 
като възможен избор на алтернатива, в зависимост 

от бъдещи неопределени условия и при зададени предпочитания

За да се извършва анализ на ри-
ска при планирането на способности, 
има само една причина и тя е да се 
даде отговор на въпроса: „Ще се про-
мени ли начинът на развитието на 

гат да изпълняват задълженията си. 
Ако целта е например мисията да се 
изпълни със загуби под 7%, решението 
за постигането ù, при оценка на риска 
20% за неизпълнение (при 1 от 5 вари-
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анта целта няма да бъде постигната), 
ще бъде избрано от вариант, при кой-
то загубите са под 7%.

Управлението на риска акцентира 
върху три типа основни дейности: 
организационни дейности; обективни 
оценки чрез използване на матема-
тически апарат; субективни пред-
почитания – конкретно решаване на 
задачата за избор на решение.

Ясно е, че изчерпателен и услож-
нен модел на управление на риска не 
е възможно да се разработи, а и об-
хващането на всички видове риск в 
повечето случаи не е целесъобразно. 
Проследяват се само обективните, 
управляемите източници на риск 
само по отношение на целта. За вече 
разработен модел на риска, при ясна 
цел и зададено предпочитание, могат 
да се сравнят вариантите за пости-
гане на тази цел по това предпочи-
тание с най-малки разходи. На фиг. 2 
е показана зависимостта на степен-
та на риска от необходимите ресур-
си. Тази зависимост в общия случай е 
обратнопропорционална. Компроми-
сът за вземане на правилното реше-
ние лежи между необходимия ресурс 
за приемлив риск и предложения (по-
малък) наличен ресурс, но с висока 
степен на риск.

Класифицирането и приоритизира-
нето на рисковете се осъществяват 

по критерии, дефинирани в рамките 
на организационната политика в об-
ластта на управление на риска, кои-
то се отразяват в плана за управле-
ние на риска.2 По този начин може да 
се направи първоначална оценка кои 
от идентифицираните рискове при 
планирането на способности следва 
да се управляват.

Вземането на решение колко риск 
ще е допустим е задача на командири-
те от всяко ниво. Както е показано 
на фиг. 3, в общия случай стойност-
та на този риск се движи по крива-
та, която дава израз на баланса меж-
ду вероятност и последица (загуби). 
Трите криви отделят областите на 
риск, а превключването между тях е 
посредством мерките за управление 
на риска. Очевидно е, че няма как да 
се сведе рискът на най-горната крива 
до по-малък от R0.

За да се намалят загубите (по ор-
динатата), е нужно да се премине в 
друга област, в областта на допус-
тим риск.

За оценяване на риска могат да се 
прилагат различни подходи, методи и 
техники. За всяка конкретна задача 
се избира подходящ математически 
инструментариум. Крайната цел на 
оценката на риска е вземане на ре-
шение на кои рискове да се противо-
действа. 

Фиг. 2. Обратнопропорционална зависимост между степента на риск 
и необходимите ресурси
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Оценката на риска трябва да 
отчита чувствителността на из-
вършваните изчисления към грешки. 
Склонността към проява на опти-
мизъм при оценката на риска от 
страна на командирите е друга осо-
беност, която следва да се отчита. 
Прилагането на количествени мето-
ди е в състояние да намали оптимис-
тичната тенденция в оценките на 
риска, тъй като в някои случаи тя 
може значително да повлияе върху 
обективността и точността. При 
определени обстоятелства се изис-
ква разработване на кризисни плано-
ве за управляване на трансформирали 
се рискове в проблеми.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Основните показатели за ефек-
тивност на решението е разходът/
загубите (цената, на която ще се 
получи желаното решение). Затова 
най-често решението за избор на ва-
риант се дава с функция по миними-
зиране на разходите.

От естеството на риска следва 
да се приложи вероятностният под-
ход за изчисляването му. За всички 
влияещи рискови фактори се опреде-
лят вероятностните разпределения*. 
Крайната оценка на изчислен риск е 
степента, в която ще има риск.

Колкото по-голяма е тази степен, 
с толкова по-голяма сигурност може 
да се приеме, че изчисленият риск ще 
се сбъдне. С други думи, въпреки че 
оценката на риска си остава вероят-
ностна, тя дава изключително важна 
информация на командирите дали си 
заслужава да поемат даден риск. Ако 
достоверността на оценъчния риск е 
75% (в три от четири случая ще се 
сбъдне изчисленият оценъчен риск), в 
един от четири случая може и да се 
избегне рискът и някои ръководители 
биха поели такъв риск, като се надя-
ват да имат късмет. Но ако досто-
верността на оценъчния риск е 98%, 
т.е. само в 2 от 100 случая няма да 
се сбъдне изчисленият риск, едва ли 
добрият ръководител би разчитал на 
такъв късмет, особено ако залага си-
гурността и здравето на хората си.

Математическата оценка на този 
риск се пресмята при вече иденти-
фицирани рискови събития за дадени 
фактори (не всички фактори, а само 
тези, на които може да се влияе и 
които могат да се определят коли-

Фиг. 3. Криви на представяне на областите на риск, 
в зависимост от вероятността и последицата/загубите

* Вероятностните разпределения се 
определят от статистически данни или 
посредством експертни оценки за мини-
мална, максимална и средна (най-често сре-
щана) стойност, като се избира най-често 
закон на Beta разпределение.
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чествено или качествено) и напълно 
ясни зависимости, които водят до 
активиране на едни от тях или на 
всички едновременно.

ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
НА РИСКА

Съществуват различни подходи за 
измерване на риска при планирането 
и развитието на способности. В за-
висимост от ресурсите, с които раз-
полага Министерството на отбра-
ната, както и от възприетата от 
организацията стратегия оценката 
на риска може да се извършва на раз-
личните нива, които се асоциират с 
прилагането на различни методи и 
осигуряват различен по точност и 
надеждност резултат.

Най-общо нивата на оценяване на 
риска могат да бъдат качествено 
описание, описание на риска чрез кос-
вени характеристики, количествено 
измерване.

В зависимост от конкретната 
методология мярката може да бъде 
определена с различни термини – ко-
личествени, качествени, едномерни, 
многомерни или комбинации от тях 
(фиг. 5). Във всички случаи използва-
ният подход за измерване на риска 
следва да бъде понятен и логичен. 
Изборът на подход е строго специ-
фичен и варира в зависимост от вида 
на изследването, наличието и вида на 
данните за изследвания обект.

Рискът е оценъчна стойност на 
предвидения, очаквания риск. При 
липсата на сигурни източници на 
информация той може да се изчис-
ли чрез експертни оценки за вероят-
ността, честотата и последиците 
от всяко потенциално рисково съби-
тие (което би довело до нарушение 

или провал на изпълнението на цели-
те и задачите). Колкото по-голяма е 
достоверността на изчислената оце-
нъчна стойност, толкова по-малък е 
остатъчният риск.

При качествените подходи рискът 
се измерва в качествени термини, за-
давани с помощта на степени, които 
позволяват например вероятността 
за проява на риска да се оцени като 
„висока“, „средна“ или „ниска“, експо-
зицията като „ниска“, „средна“ или 
„висока“ и последиците като „сред-
ни“, „значими“ и „катастрофални“. 
За тази цел се използват ординални 
скали. В практиката този подход се 
прилага по-често чрез методите, в 
които се използват техники, базира-
ни на експертни оценки, обобщаващи 
опита на ангажираните с решаване-
то на подобен род проблеми експерти 
от различните области. Обикновено 
поставените пред изследователите 
изисквания налагат да се взема ре-
шение в среда, характеризираща се 
с непълна определеност, което пра-
ви използването на интелигентните 
технологии подходящ инструмент за 
решаване на подобни проблеми.

При количествените подходи рис-
кът се измерва с количествени изме-
рители. Те се основават на матема-
тико-статистически модели, изисква-
щи множество и различни по харак-
тер технически изпитания, опит и 
много висока квалификация на лицата, 
използващи модела. Този подход се ха-
рактеризира с по-висока степен на де-
тайлност, което дава възможност за 
оценяване на неговото влияние върху 
реализирането на целите по крите-
рии, като съдържание, качество, вре-
ме, бойни загуби, ресурси и т.н.

Технологията на работа се опре-
деля основно от характера на кон-

Фиг. 5. Видове подходи за анализ на риска
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кретната задача и от поставените 
изисквания към конкретното изслед-
ване. Във връзка с това аналитични-
те структури от Министерството 
на отбраната и Българската армия 
преценяват по целесъобразност ме-
тодите и подходите, състава, обла-
стите, степента на изпълняване на 
дейностите от процеса на управле-
ние на риска и елементите на риска 
за конкретната задача. Определяне-
то на стойностите на елементите 
на риска се извършва най-често с по-
мощта на:

• исторически данни (в записи и 
архиви), от които се извежда мате-
матическата зависимост на същест-
вуващите/измерените данни, като 
от тези данни се намира законът на 
разпределение;

• експертни знания – лингвистич-
но, посредством методи на мозъчна 
атака, дискусии, анкети и др., като 
тези стойности се кодират с числа 
за изчисляване на математическите 
зависимости или се моделират с из-
вестни функции от размитите мно-
жества*3;

• моделиране и симулации – позво-
ляват оценяване на несигурността и 
рисковете в количествен вид, изслед-
ването им чрез симулации и анализ 
на чувствителността и вземането 
на решения, свързани с тяхното уп-
равление, намалявайки до минимум 
човешкия фактор и избягвайки „не-
достатъка на средните стойности“.

Всеки модел представлява опро-
стен, но отразяващ реалните харак-
теристики вариант на реална систе-
ма, процес, проект. След като бъдат 
идентифицирани носителите на риск, 
се определя влиянието, което могат 
да окажат върху обекта на изслед-
ване. След като се идентифицират 

рисковите събития, се определят ве-
роятностните разпределения за на-
стъпването на тези събития.

Най-често се използва триъгълно 
разпределение, на базата на експерт-
ни оценки на долната и горната гра-
ница и най-вероятната стойност на 
отделните променливи. При опреде-
лени ситуации могат да се използват 
равномерно, нормално и логаритмич-
но (бета) разпределение. Равномерно 
разпределение се използва, ако всяка 
допустима стойност на дадена про-
менлива има една и съща вероятност 
за сбъдване (или когато няма инфор-
мация, която да опровергава това 
твърдение). Нормално или логарит-
мично разпределение може да бъде 
използвано, ако има ясна информация 
за най-срещаната стойност на даде-
на променлива.

За осъществяването на послед-
ващия анализ е необходимо да бъдат 
определяни доверителните интерва-
ли, с които ще се работи. Довери-
телните интервали са мярка за си-
гурност – определят вероятността, 
реалната стойност на търсените 
случайни функции да бъде в този ин-
тервал. Съответно, колкото по-го-
лям е този интервал, толкова по-
малък е рискът. Но също и колкото 
по-голям е този интервал, толкова 
по-голяма е стойността на непред-
видените разходи и отклонения от 
графика.

МОДЕЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА 
И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

С цел систематизиране на знание-
то, свързано с описаните по-горе осо-
бености на риска, методите за ана-
лиз и оценка, управление и т.н, през 
2011 г. в отдел „Операционен ана-
лиз“, дирекция „Стратегическо пла-
ниране“ беше подета инициатива за 
създаване на методологична основа, 
описваща процеса за управление на 
риска в системата на отбрана. В 
резултат на тези усилия беше разра-
ботен „Модел за управление на риска 
при планиране на отбраната и въоръ-

* Теорията на размитите множе-
ства е въведена от Л. Заде през 1965 г. и 
за разлика от точните множества един 
елемент може да принадлежи (или не) 
на размитото множество със степен от 
интервала [0, 1] вместо само бинарните 
1/0 (принадлежи напълно/не принадлежи). 
Използва се изключително много при екс-
пертни системи, при описване на неясни, 
неточни или несигурни данни.
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жените сили“. Документът е обявен 
със Заповед № 280/11.05.2011 г. на ми-
нистъра на отбраната на Република 
България. В него по подходящ начин 
са представени елементите от те-
орията на управлението на риска, 
които очертават както теоретич-
ните основи на материята, така и 
нейното практическо приложение. В 
модела управлението на риска се раз-
глежда като иницииране на процеса; 
дефиниране на средата; идентифици-
ране на рисковете; анализ на риска; 
оценка на риска; противодействие 
срещу риска; мониторинг и проследя-
ване. Този процес е насочен към мак-
симизиране на резултатите от пози-
тивните събития и минимизиране на 
ефектите от негативните.3

Съществуват различни концепции 
относно съдържанието на процеса на 
управление на риска. Те се различават 
основно по групирането и структури-
рането на дейностите в процеса и в 
нивото им на декомпозиция.1,6,7. В Мо-
дела за управление на риска при пла-
ниране на отбраната и въоръжените 
сили този процес е адаптиран и дораз-
вит (фиг. 4).5 На фигурата с помощта 
на IDEF0 диаграма са представени ос-
новните дейности на процеса, включ-
ващи накратко следното съдържание:

• А1 – иницииране на процеса. Пос-
тавят се началните условия на про-
цеса и се съставят задание (заявка за 
провеждане), организационна заповед 
(иницииращ акт) за сформиране на 
екипите и провеждане, както и програ-
ма за реда, начина и периодичността 
за оценяване на риска при планирането 
на отбраната и въоръжените сили.

• А2 – дефиниране на средата 
(контекста). Определят се процеси-
те, които са в обхвата на средата, 
заинтересуваните страни и какви са 
техните цели. Това е рамката, в коя-
то ще се търсят рискове с цел тях-
ното управление. Крайни продукти 
от етапа са критериите за оценява-
не и значимите външни и вътрешни 
фактори на средата.

• А3 – идентифициране на риско-
вете. Тук се изследват и определят 
рисковите области и източниците 
на риск за дейностите в Българска-

та армия. Това се извършва с раз-
лични методи за идентификация на 
рисковите събития, които най-общо 
се изразяват чрез следните подходи: 
определяне риска на базата на цели-
те – определяне целите на организа-
цията, а всички събития или обстоя-
телства, които могат частично или 
напълно да застрашат постигането 
на тези цели, се приемат като ри-
скове; определяне риска на базата на 
сценарии – разиграват се различни 
сценарии за развитието на дадено 
събитие или изпълнението на опре-
делен процес, а всяко събитие, което 
предизвиква реализирането на неже-
лан резултат, се третира като риск 
и/или заплаха; определяне риска на 
базата на класификацията – устано-
вяват се възможните източници на 
риск. На базата на тази класификация 
и на информацията за общо използва-
ните добри практики се разработва 
въпросник, а от отговорите се из-
вличат рисковете, които трябва да 
се контролират. Крайните продукти 
от етапа са описание на дейностите 
от процеса, идентифициране на по-
тенциалните рискове и източниците 
на риск.

• А4 – анализ на риска. Изследват 
се идентифицираните рискове и при-
чините за тях. Етапът е комплексен 
и е свързан с изграждане на работе-
ща структура на процеса на оценка-
та на риска. Анализът е насочен към 
изследване на параметрите на риска 
и потенциалните му влияния върху 
реализирането на другите специфич-
ни дейности по сценариите. Крайни-
те продукти от етапа са допустими 
нива на риска и карти за оценяване 
на риска, съдържащи стойности на 
вероятностите за проява на рискове 
и стойности на последиците от про-
ява на рисковете.

• А5 – оценка на риска. Най-общо 
рисковете се оценяват спрямо потен-
циалните вредни последици и вероят-
ността те да се случат. Това е най-
критичният и един от най-трудните 
етапи от процеса на управление на 
риска. Например сравнително лесно 
може да се изчисли размерът на за-
губата на някакъв материален актив, 



ВО
Е
Н

Н
И

 П
РО

Б
Л

Е
М

И

38

Ф
иг

. 4
. О

сн
ов

на
 д

иа
гр

ам
а 

на
 д

ей
но

ст
ит

е 
на

 п
ро

це
са

 п
о 

уп
ра

вл
ен

ие
 н

а 
ри

ск
а 

(А
0)



39

ВО
Е
Н

Н
И

 П
РО

Б
Л

Е
М

И
но не е толкова лесно той да се оп-
редели за нематериалните активи или 
да се оцени рискът за събития, свърза-
ни с въоръжени конфликти при отчи-
тане динамиката на бойните дейст-
вия. Често изпълнението на етапа е 
затруднено и от липсата на инфор-
мация, на която да се основават из-
следванията. В резултат от оценка-
та на риска се изготвят варианти, 
описващи желаните възможности и 
рисковите събития, изискващи отго-
вор, определят се и възможностите 
за пренебрегване или приемане на оп-
ределени рискови събития, без това да 
надхвърля допустимото ниво за риск.

• А6 – противодействие на риска. 
На този етап се определят, оценя-
ват, избират и прилагат подходящи 
техники за противодействие на иден-
тифицираните и оценени рискове с 
цел намаляване на влиянието им до 
приемливи нива. Тези нива са опреде-
лени предварително при дефиниране-
то на допусканията и ограниченията 
за извършваната дейност. Противо-
действието на риска се осъществява 
по следните начини: трансфер – пре-
хвърляне на риска към трета страна; 
избягване – да не се прави това, кое-
то евентуално би реализирало риска; 
редуциране – прилагат се механизми, 
чрез които да се намалят загубите; 
приемане – приемат се последстви-
ята (остатъчният риск), когато се 
случат. Обикновено се прилага за мно-
го малки или много големи рискове. 
Резултат от етапа е изготвянето на 
план за управление на риска.2,8

• А7 – мониторинг и проследяване 
процеса на управление на риска. Това 

е дейност за систематично следене и 
оценяване на прилаганите техники за 
противодействие на риска. На този 
етап могат да се разработват нови 
или да се усъвършенстват старите 
техники. Краен продукт от етапа е 
изготвянето на коригиран план за уп-
равление на риска.

Внедряването на риск-мениджмън-
та в отбраната е в основата на ви-
соката ефективност на организация-
та. Скромни инвестиции за създаване 
на адекватна политика за управление-
то на риска, създаване на методоло-
гична основа, обучение и подготовка 
на специалисти в тази област мо-
гат да доведат Министерството на 
отбраната и Българската армия до 
значителни резултати. И обратно, 
всеки лев, който организацията си е 
„спестила“, без да е отчела риска, в 
даден момент може да се обърне в 
огромни загуби за ликвидиране на по-
следици от реализирал се риск. Опи-
тът показва, че едно от най-скъпи-
те „удоволствия“ в управлението на 
риска е овладяването и преодоляване-
то на кризите (Crisis Management). А 
кризата е вече материализиран, „ове-
ществен“ риск, т.е. такъв, който не 
е бил контролиран ефективно, който 
е „изпуснат“. Изпуснат, защото не 
е идентифициран, анализиран и оце-
нен правилно и затова върху него не 
е било въздействано ефективно. Но 
най-важният елемент си остават 
осъзнаването на проблемите, свър-
зани с риска, техният точен анализ 
чрез предложените техники, както и 
изборът на информирано решение за 
вариантите на действие.

1 С л а т и н с к и, Н. Увод в управле-
нието на риска. Лекция 3 от поредицата 
„Четири лекции“ (http://nslatinski.org/?q=bg/
node/297, достъпен в интернет към октом-
ври 2010 г.).

2 Г е о р г и е в, В. Управлението на ри-
ска като инструмент на програмното уп-
равление. – Във: Военен журнал, 2005, № 4.

3 S a v a g e, S. (2009) The Flaw of Averages: 
Why We Underestimate Risk in the Face of 
Uncertainty, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
New Jersey.

4 I b i d e m.
5 Карев, М., С. Чолаков, И. Радулов, П. 

Андреева, С. Дюлгеров. Модел за управле-
ние на риска при планирането на отбрана-
та и въоръжените сили. София, 2011.

6 ISO/IEC 31010: 2009, Risk management – 
Risk assessment techniques.

7 С т о я н о в, В., П. Златева, Г. Киров, 
К. Стоянов. Приложение на размитата ло-
гика при прогнозиране на потенциалните 
загуби от природни бедствия. – Втора на-
ционална научно-практическа конференция 
по управление на извънредни ситуации и за-
щита на населението. БАН, София, 2007.

8 Department of Commerce. Project Risk 
Management Guideline, 2004.
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Управлението на риска е особе-
но приложимо по отношение 
на решаването на проблеми на 

оптимизация на обекти (операции, 
планове, програми), свързани с воен-
ното дело, доколкото военните дей-
ности имат пряко отношение към 
сигурността и са във висока степен 
рискообвързани и рискотретиращи.1 
Основна дейност пред всяка военна 
организация е да разкрива рискове-
те, така че те да могат да бъдат 
третирани преди да се превърнат в 
опасност или заплаха. Наред с рис-
кообвързващата релация риск – суве-
ренитет, са налични при военната 
дейност и релациите риск – военна ор-
ганизация и риск – изпълнители. Рис-
кът за изпълнителите се отнася в 
редица случаи и до живота им. Рис-
кът за военната организация може 
да се изразява например в загуба на 
статута ù като обем на делегирани 
правомощия, задачи и финансиране, а 
в крайни случаи съществува и рискът 
от преобразуването или закриване-
то ù.

Сред най-значимите приноси на 
прилагането на управлението на ри-
ска в областта на военното дело 
са увеличаване на вероятността за 
постигане на целите, подобряване 
идентифицирането на възможности-

ТЕХНИКА ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ 
НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА 

В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНИЯ
 ВЪВ ВОЕННОТО ДЕЛО

Д-р Мариан НИНОВ

Abstract: The paper clarifies the conditions under which it is possible specific limitations 
for the military and special structures to appear, as they refers to the realization of the process 
of risk management. The possible negative consequences about the results from the process 
of risk management are pointed out. A technique for minimizing these negative consequences 
is suggested.

Key words: risk management, military science.
Ключови думи: управление на риска, военно дело.

те и заплахите, насърчаване на про-
активното управление, подобряване 
на задължителното и доброволното 
докладване, подобряване увереност-
та и доверието на заинтересуваните 
страни, като не на последно място 
е и приносът за спазването на съот-
ветните изисквания на нормативни-
те актове и международните стан-
дарти.2

Прилагането на международни-
те стандарти за управление на рис-
ка като ISO 31000:2009 (БДС 31000: 
2011) – относно принципи и указания 
за управление на риска, както и ISO 
31010:2009 (БДС 31010:2010) – относ-
но методи за оценяване на риска, 
несъмнено повишава качеството на 
този процес. Основополагащ елемент 
за това е спазването на принципите 
на управление на риска, които са из-
ложени в БДС 31000:2011. Някои от 
тези принципи имат известни особе-
ности при прилагането им в сферата 
на военното дело и това са:

• Управлението на риска се основа-
ва на най-добрата налична информа-
ция. Според този принцип входните 
данни за процеса на управление на 
риска се базират на източници на 
информация като фактически данни, 
опит, обратна информация от заин-
тересуваните страни, наблюдение, 
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предвиждания и препоръки на експер-
ти. Освен това вземащите решение 
трябва да се информират и да обър-
нат внимание на евентуални ограни-
чения за данни или използвани модели, 
както и на евентуални разногласия 
между експертите.

• Управлението на риска е про-
зрачно и всеобхватно. Според този 
принцип подходящото и навременно 
участие на заинтересуваните страни 
осигурява управлението на риска да 
е адекватно и актуално. Участието 
на заинтересуваните страни позво-
лява и да са правилно представени 
и взети предвид техните виждания 
при определяне критериите на риска.

• Управлението на риска отчита чо-
вешките и културните фактори. Спо-
ред този принцип управлението на 
риска позволява да се идентифици-
рат способностите, възприятията и 
намеренията на външни и вътрешни 
лица, които могат да улеснят или 
възпрепятстват постигането на це-
лите на организацията.

• Управлението на риска е приспо-
собимо. Според този принцип управ-
лението на риска е в съответствие с 
външните и вътрешните обстоятел-
ства на организацията и нейния про-
фил на риск.3

Би могло от същността на из-
ложените принципи да се синтезира 
следното заключение по отношение 
на управлението на риска в сфера-
та на военното дело. Управлението 
на риска във военното дело използва 
предвиждания и препоръки на експер-
ти от военните организации в условия 
на определени ограничения на данните 
от тях, произтичащи от външни и 
вътрешни обстоятелства, както и 
под влияние на техните способности, 
възприятия и намерения.

Горното заключение се основава и 
на факта, че в сферата на военното 
дело широко приложими са качестве-
ните методи за оценка на риска4,5, кои-
то се основават на експертни мнения. 
Ограниченията произтичат от нацио-
нални и вътрешноведомствени норма-
тивни актове, като Закон за защита 
на класифицираната информация, запо-
веди на министъра на отбраната, пра-

вилници и др. Експертите са в условия 
на строга йерархична служебна зависи-
мост, която също е нормативно уре-
дена и това оказва известно влияние 
върху мненията на поне част от тях. 
Строгата йерархия и ограниченото 
движение на информацията във воени-
зираните среди създават предпостав-
ки за групово мислене (group think). За 
него е характерно постепенното от-
късване от действителността и из-
граждане на превратна представа за 
нея. Такива сплотени групи потискат 
различното мнение и хората в тях са 
склонни да не представят действи-
телните си преценки, а такива, които 
потвърждават позициите на намира-
щите се по-високо в йерархията.6

Важен момент от същността на 
принципа за прозрачност и всеобхват-
ност е участието на дефинираните в 
БДС 31000:2011 заинтересувани стра-
ни, които може както да са вземащи-
те решение във военните организа-
ции, така и външни за организацията 
субекти, свързани с гражданския кон-
трол или със спазване на международ-
ни изисквания. В този случай възниква 
конфликт относно техния достъп до 
процеса на управление на риска като 
експерти, доколкото според стандар-
та се изисква те да могат да участ-
ват във всички етапи по управление 
на риска (фиг. 1): установяване на 
обстоятелствата, идентификация на 
риска, анализ на риска, преценяване на 
риска, въздействие на риска.

Стандартите БДС 31000:2011 – 
относно принципи и указания за управ-
лението на риска, и БДС 31010:2010 – 
относно методи за оценяване на ри-
ска дават възможност за разрешава-
не на горните проблеми в следните 
текстове:

• „Всеки конкретен сектор или 
конкретно приложение на управле-
нието на риска носи със себе си 
собствените потребности, участни-
ци, възприятия и критерии, които го 
характеризират. Ето защо същест-
вен елемент на този международен 
стандарт е включването на „устано-
вяването на обстоятелствата“ ка-
то дейност от общия процес на уп-
равление на риска.“
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• „Начинът на предаване на ин-
формация и консултирането трябва 
да съдействат за честен, уместен, 
точен и разбираем обмен на инфор-
мация, като се вземат предвид опаз-
ването на професионалната тайна и 
личната почтеност.“

• „Независимо от конкретните 
използвани методи, важно е да се 
обърне внимание на човешките и ор-
ганизационните фактори, когато се 
идентифицира рискът. Следователно 
отклонения на човешките и органи-
зационните фактори от очаквания-
та трябва да са включени в процеса 
на идентификация на риска, както и 
събитията, свързани с техническите 
средства („хардуер) или програмно 
осигуряване („софтуер“).“

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ 
НА ПРОБЛЕМА

Най-общо казано, целта на управ-
лението на риска е да се осигури по-
ложителен (желан) резултат на из-
хода на обекта, по отношение на 
който той се реализира. Ефективен 
подход за постигане на това е мини-
мизиране влиянието на онези факто-
ри, чиито сбъдване и въздействие во-
дят до негативна (нежелана) изходна 
величина.

При реализиране на процес на уп-
равление на риска по отношение на 
операция, план или програма във во-
енното дело те могат да се възпри-
емат като обекти на изучаване, уп-
равление и оптимизация (ОИУО) и 

Фиг. 1. Процес на управление на риска
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в най-общ вид да се представят във 
вида от фиг. 2.7

Със символите zo ... zn са означе-
ни факторите, въздействащи върху 
обекта, докато с y0 ... yp – резултати-
те на изхода на обекта.

На практика твърде често резул-
татът от реализирането на операци-
ята, плана или програмата най-общо 
се свежда до два изхода: положителен, 
който се изразява в успешна реализа-
ция; отрицателен, който се заключа-
ва в непостигане целите на операция-
та, плана или програмата.

От своя страна факторите zn 
(било то източници на риск, или съ-
бития като явления и процеси), кои-
то влияят на ОИУО, се характери-
зират със следното:

• Обикновено са много на брой, 
което дефинира конкретния ОИУО 
като многофакторен обект.

•  Повечето от тези явления и 
процеси са със случаен характер, по-
ради което би било подходящо из-
ползването на статистически ме-
тоди за изучаване на влиянието им 
върху изходните величини на ОИУО.

• Принципно е налице взаимно влия-
ние между тези фактори, като сте-
пента на междуфакторното влияние 
при различните ОИУО е различна и 
трябва да се оценява конкретно дали 
може да се елиминира или да се от-
чита по подходящ начин.

Преди да се реализира оптимиза-
ция посредством управление на ри-
ска е необходимо да се определят 
съществените рискови фактори по 
отношение на ОИУО, които оказ-
ват най-значимо влияние върху изход-
ните величини yр.8

Схемата на процеса на управле-
ние на риска (фиг. 1) включва като 

централни елементи идентифици-
рането, анализа и преценяването 
на риска, които общо съставляват 
оценяването на риска. Особен инте-
рес представлява етапът на иден-
тифициране на риска, или според 
някои нормативни документи и ав-
тори9 – „разкриването“ на риска. По 
същество разкриването на риска е 
описание и обяснение на всички аб-
страктни възможности да се случи 
нещо нежелано, лошо, вредно, дори 
фатално. Предметът на разкрива-
нето на риска е качествена харак-
теристика на опасностите, като 
е препоръчително текстовият дис-
курс на риска да е максимално кон-
кретен и съдържащ минимално ко-
личество условности.10 Доколкото 
рискът сам по себе си представлява 
„влияние на неопределеността“11 и 
включва източници и събития, гене-
риращи заплахи и опасности, както 
и негативните последици от тях, 
списъкът на рисковите фактори, 
водещи към нежелан изход, може да 
се предполага, че ще клони към без-
крайност, което в практиката не е 
така, защото подобни незначителни 
фактори най-малкото интуитивно 
се отхвърлят от изследващите ри-
ска.

Реализацията на етапа на иден-
тифициране (разкриване) на всички 
възможни рискове по отношение на 
даден ОИУО в рамките на военното 
дело се съпътства с особености или 
ограничения, произтичащи от след-
ното:

• Изпълнението на операцията, 
плана или програмата протича не 
просто в среда на неопределеност от
гледна точка на факторите zo ... zn, но  
твърде често тази среда e и „враж-

Фиг. 2. Вид на ОИУО
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дебна“ или „конфликтна“,12 т.е. част 
от тези фактори се генерират от ня-
какъв противник. Тази особеност из-
исква максимална абстрактност при
първоначалното определяне на рис-
ковите фактори, така че да се об-
хванат максимално възможните. Об-
работването обаче на голям брой 
рискови фактори, като входни дан-
ни за анализа на риска, създава значи-
телни трудности, особено когато се 
прилага често използваният на този 
етап метод на ранговата корела-
ция.13 Този метод изисква ранжиране 
(подреждане) по тежест на първо-
начално идентифицираните рискови 
фактори. Човешкото съзнание обаче 
е най-ефективно при диференциране 
на седем-девет явления14 и колкото 
повече нараства броят на ранжира-
ните обекти, толкова по-неточно е 
то. Ето защо отделянето на не особе-
но значимите рискови фактори още на 
етапа на идентифицирането би довело 
до прецизирано реализиране на анализа 
им, а оттам и на тяхното преценява-
не и ефективното им въздействие.

• Функционирането на военните 
организации е съпътствано от нор-
мативни изисквания за контрол над 
информацията в тях на принципа 
„необходимост да се знае“, а в някои 
специални военни структури, като 
разузнаване и контраразузнаване, се 
прилагат стриктно и принципи за 
конспиративност и строга йерар-
хичност. Това създава ограничения за 
екипа, реализиращ процеса на упра-
вление на риска, относно достъпа до 
максимална и обективна информация. 
Тази особеност изисква прецизиране 
на участващите с мнения експерти, 
анкетирани при често прилагания 
метод на експертната оценка по-
средством контролни (анкетни) кар-
ти, така че техните мнения да са 
максимално обективни и съгласувани. 
Субективността или неточността 
на мненията на експертите може се 
дължи както на споменатото по-го-
ре групово мислене, така и на:

• подчертано внимание от стра-
на на експертите на определени дан-
ни и пренебрегване на други;

• отчитане от експертите на 

най-честите и най-скоро станали съ-
бития;

• наличие на тенденция за прене-
брегване на рядко случващи се съби-
тия;

• степен на мотивация в екс-
пертите за участие в експертната 
оценка.15

Подходящият подбор на експер-
тите е възможно да е ограничен в 
условията на военната организация и 
поради това, че екипът за управление 
на риска може да няма пряк достъп 
до участниците в анкетите, а анке-
тираните да бъдат служебно опреде-
лени от съответните им началници, 
както и посредством началниците 
им да се предават и получават ан-
кетните карти. Това опосредстване 
също може да породи неточности с 
различен характер. Ето защо подбо-
рът сред голям брой експерти на ета-
па на идентифициране на риска на под-
ходящи (надеждни) експерти за етапа 
на анализ може да доведе до елимини-
ране в голяма степен на субективния 
елемент и да се постигнат по-прециз-
ни резултати при определянето на 
най-значимите рискове.

В Стратегията за управление на 
риска в отбранителните програми 
на Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българ-
ската армия са предложени методи-
те и средства, които могат да се 
използват за идентифициране на рис-
ковете: структуриране източниците 
на риск, „мозъчна атака“, контролни 
карти, диаграми за описание на про-
цесите и етапите, интервюиране 
на експерти, метод „Ринги“, метод 
„Черна кутия“, метод „Синектика“, 
SWOT анализ.

Един от често прилаганите алго-
ритми за идентифициране на риско-
вите фактори включва:

• „мозъчна атака“ с няколко екс-
перти;

• структуриране на източници-
те на риск въз основа на резултати-
те от метода на „мозъчна атака“, 
както и въз основа на исторически 
знания и опит на екипа, реализиращ 
процеса на управление на риска;
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• използване на анкетни контрол-

ни карти за допитване до мнението 
на достатъчен брой експерти.

Такава схема предполага членовете 
на изследващия риска екип да имат 
подходящ опит, да познават в доста-
тъчна степен, макар и не детайлно, 
обекта на изследване, така че да мо-
гат да набележат първоначално мак-
симален брой рискови фактори и да ги 
структурират в йерархични области 
в анкетната контролна карта.

Методът на „контролните кар-
ти“ е разновидност на един от основ-
ните методи за изследване в соци-
алните науки – анкетата, която по 
същността си е „…особен вид пита-
не върху дадена ситуация, включваща 
индивиди, с цел обобщение“.16

Другите методи за изследване 
като наблюдение, експеримент или 
„изследване на следите“ (писмени до-
кументи, статистики и др.) са слож-
но приложими или дори неприложи-
ми – поради налаганите ограничения 
в сферата на военното дело.

Методът на анкетирането е под-
ходящ за целите на изследване на ри-
ска в условия на ограничения и поради 
следното:

• анкетирането е необходимо, ко-
гато поведението на изучавания 
обект не може да се наблюдава пря-
ко, тъй като това би изисквало пре-
калено много време, би било твърде 
опасно или твърде скъпо;

• анкетата е средство, което се
използва, когато прякото наблюде-
ние от страна на изследователя е 
възможно, но поради изискване за 
„интимност/конспиративност“ той 
трябва да се задоволява с мнението 
на анкетирания.17

Анкетирането може да се реали-
зира чрез различни техники18, като те 
основно се подразделят на две под-
групи: интервюта, при което е на-
лице пряка комуникация между анке-
тьора и анкетираните; въпросници, 
в които писмено се задават въпроси 
и им се отговаря, без да е необходи-
мо присъствието на анкетьор.

Поради възможния ограничен дос-
тъп до експертите във военните ор-
ганизации, заради външни заинтересу-

вани страни, подходящо приложима е 
техниката на анонимния въпросник.

Предварително идентифицирани-
те рискове фактори по метода на 
„мозъчната атака“, от гледна точ-
ка на теорията на социологическите 
анкети, е резултат от нестандар-
тизирани интервюта, на каквито 
на практика може да се оприличат 
беседите на участниците в „мозъч-
ната атака“. Тази част от етапа 
на идентификация на рисковите фак-
тори може да се определи като ка-
чествена фаза. Количествената фаза 
на изследването се осъществява по-
средством прилагането на анонимни 
анкетни карти (въпросници), чието 
обработване води до статистически 
заключения.

Целите на метода на „контрол-
ните карти“ е под формата на въ-
просник да се получи и обобщи чрез 
статистически методи мнението 
на анкетираните експерти относно 
валидността на идентифицираните 
чрез метода „мозъчна атака“ рискови 
фактори; да се разкрият евентуално 
нови; да се отделят онези от тях, 
които не са достатъчно съществени 
за изходните величини на изследвания 
обект.

По друг начин казано, анкетата 
трябва да даде отговор на следните 
две хипотези: идентифицираните рис-
кови фактори са наистина рискови 
по отношение на изследвания обект, 
както и че няма значителен брой 
други неописани; идентифицираните 
рискови фактори се различават по 
значимост, поради което част от 
тях може да не се разглеждат на 
етапа на анализ на риска.

Отделянето на част от рискови-
те фактори още на етапа на иден-
тифициране е за предпочитане по 
две причини: гореспоменатата вече 
обосновка за по-ефективна последва-
ща обработка на етапа на анализ на 
риска, където трябва да се прилага 
методът на ранговата корелация; 
такива рискови фактори, които се 
определят от експертите като не 
особено значими, принципно не но-
сят значими последици на изхода на 
изучавания обект. Втората причина 
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се обуславя от правилото на Вилфре-
до Парети „80–20“ – че около 80% 
от резултатите се проявяват като 
следствие на 20% от причините19; 
ниските нива на риск, поемани при 
реализация на дадена дейност, обик-
новено водят до ниски по ценност 
резултати20.

Ето защо е оправдано отпадане-
то още на този етап на не особе-
но значимите рискови фактори, тъй 
като минимизирането като последи-
ци на приблизително 20-те процен-
та най-значими рискови фактори ще 
даде приблизително 80% положите-
лен резултат. От всичко това може 
да се предполага, че след етапите на 
анализиране и преценяване на риска 
би трябвало да останат като значи-
ми около една пета от първоначално 
идентифицираните рискови факто-
ри. Което може да се използва като 
критерий за качеството на реализа-
цията на етапите идентифициране, 
анализиране и преценяване на риска.

Разработването на контролната 
карта за реализиране на анонимно 
допитване с експерти се базира на 
предварително идентифицираните 
посредством метода на „мозъчна 
атака“ и впоследствие структури-
рани рискови фактори. В съответ-
ствие с методологията на изготвяне 
на анкетни карти21 контролната кар-
та за първоначално идентифициране 
на риска е добре да бъде изготвена 
под формата на комбиниран въпрос-
ник от затворен и отворен въпрос 
за мнение, като към нея е приложено 
въведение, което разяснява на анке-
тираните някои основни моменти за 
целите на реализиране на анкетата.

Затвореният въпрос се отнася за 
мнението на анкетираните по иден-
тифицираните вече рискови факто-
ри: дали са наистина такива (отго-
вор: „Да, съществува такъв рисков 
фактор“), или не (отговор: „Не, не 
съществува такъв рисков фактор“) 
от гледна точка на реализиране на 
негативен изход от ОИУО. Добре е 
да се даде и опцията за отговор от
типа „без мнение“ (отговор „Не мо-
га да преценя“), който е и контро-
лен от гледна точка на подходящо-

то съставяне на въпросника (ако са 
твърде много отговорите от този 
тип, въпросите не са подходящо със-
тавени).

Отвореният въпрос за мнение 
дава възможност на анкетираните 
да предложат и други рискови фак-
тори освен предварително изложе-
ните във въпросника. Отговорът на 
отворения въпрос в анкетата не би 
трябвало да е задължителен.

Подходящо е въвеждането за по-
пълване в контролната карта от 
страна на анкетираните на различни 
характеристики за самите тях – на-
пример възраст (в години), общоекс-
пертен опит (в години), специфичен 
опит (в години или скалирано).

Целта на въвеждането на тези 
характеристики е да се стигне до:

• допълнителни изводи при обра-
ботване на данните от контролни-
те карти, въз основа на разкриване 
на корелации както между самите 
характеристики, така и между тях и 
отговорите за мнение по затворения 
и отворения въпрос;

• равномерно представителство 
по възраст и опит на анкетирани-
те при реализацията на анкетите 
на следващия етап на анализиране и 
преценяване на рисковите фактори.

Резултатите от попълнените 
контролни карти е подходящо да се 
нанасят в матрица, като се прекоди-
рат с цифрите: „1“ – „Да, съществу-
ва такъв рисков фактор“; „2“ – „Не, 
не съществува такъв рисков фак-
тор“; „3“ – „Не мога да преценя“.

Матричното записване на резул-
татите от контролните карти по 
отношение на затворения въпрос за
мнение позволява компютърно обра-
ботване посредством версии на широ-
ко разпространената и достъпна спе-
циализирана програма за статисти-
чески анализ на данни SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) на 
компания IBM. Тя предоставя въз-
можността за компютърно изчисля-
ване коефициента на вътрешна съг-
ласуваност, т.нар. алфа на Кронбах 
(Cronbach’s Alpha)22, на мненията на 
експертите при отговора им на за-
творения въпрос (възможно е да се 
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използват и други подобни коефици-
енти, изчислявани с други способи23). 
Този коефициент може да се използ-
ва за отделянето на т.нар. надежд-
ни експерти, чиито мнения водят до 
повишаване на вътрешната съгласу-
ваност и съответно до надеждност 
на резултатите. Това практически 
означава да отпадат онези анкетира-
ни, при които изваждането на отго-
ворите им на затворения въпрос от 
общия набор на отговори води до уве-
личаване стойността на коефициен-
та на вътрешна съгласуваност.

При реализирането на прецизира-
нето на състава на анкетираните 
трябва обаче да се вземат предвид и 
съображения като:

• запазване на относително рав-
номерна представителност на оста-
ващите в изследването анкетирани 
по отношение на характеристиките 
възраст, общоекспертен и специфи-
чен опит;

• запазване на относително рав-
номерна представителност на оста-
ващите в изследването анкетирани 
по отношение на принадлежността 
им към различните структурни звена;

• оставане на поне половината 
от първоначално анкетираните екс-
перти, за да има достатъчно ста-
тистическа достоверност на отго-
ворите им;24

• предотвратяване елиминира-
нето на важни и интересни гледни 
точки по рисковите фактори на от-
делни анкетирани.

Въз основа на така подбраните 
„надеждни“ експерти следва да се 
осъществява обработка на честот-
ното разпределение само на техни-
те отговори на затворения въпрос 
по отношение на рисковия характер 
на предложените първоначално иден-
тифицирани рискови фактори и да се 
отделят по-значимите. 

Прагът за разделяне на рискови-
те фактори по значимост е въпрос, 
който в екипа за управление на ри-
ска трябва да се определи в хода на 
конкретното изследване предвид на 
вътрешните и външните обстоя-
телства, а също и като се вземат 
мерки да се коригират някои откло-
нения на честотното разпределение 
на отговорите, свързани с регистри-
рани наклонности на експертите да 
максимизират или минимизират ри-
ска.

Предлаганата техника за прецизи-
ране в условията на военното дело 
на управлението на риска посред-
ством елиминиране на не особено 
значимите рискови фактори и под-
бор на надеждни експерти разширя-
ва обема на дейности на етапа на 
идентифициране на риска, а целта е 
по-ефективно обработване на етапа 
на анализиране на риска. В резултат 
се определят действително най-зна-
чимите рискове, чието подходящо 
третиране ще осигури висока степен 
на вероятност за положителен изход 
от осъществяваните операция, план 
или програма.
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Исторически структурните фон-
дове датират от 60-те годи-
ни на миналия век и премина-

ват през редица реформи, отчитащи 
етапите в развитието на ЕС като 
политическо и икономическо обеди-
нение и най-вече отделните вълни 
на разширяване на ЕС, т.е. приема-
нето на нови страни със специфич-
ни за тях проблеми. След последната 
реформа за периода на програмиране 
2007–2013 г. действат три структур-
ни фонда: Европейски фонд за регио-
нално развитие, Европейски социален 

ОСОБЕНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО 
И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ОТБРАНАТА, СЪФИНАНСИРАНИ 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ 

ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМНИЯ 
ПЕРИОД 2007–2013 ГОДИНА

Подполковник д-р Иво РАДУЛОВ, д-р Пламена АНДРЕЕВА

Abstract: The article „eatures in the management and implementation of projects of the 
Ministry of Defense, financed through the European Structural Funds for the programming 
period 2007–2013”considers some of the essential challenges in the overall project management 
of the Ministry of Defence for projects, financed by EU structural funds. The aim of the 
authors is to share experience and problems encountered in the field of business management 
and implementation of projects with European funding.

Key words: project management, assessment, EU structural funds.
Ключови думи: управление на проекти, европейски структурни фондове.

Искам да се запомни, че няма нищо по-трудно 
за планиране, по-съмнително за успех и по-опасно 
за управляване от създаването на нова система. 
Защото инициаторът е обект на враждебност 
от страна на всички, които биха спечелили от 
запазването на старите институции, и обект 
на безразличие от страна на онези, които биха 
спечелили от новите.

Николо Макиавели

фонд и Кохезионен фонд. Дейности-
те им са определени с Регламент на 
Съвета (ЕС) № 1083/2006; Регламент 
(ЕС) № 1080/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета; Регламент 
(ЕС) № 1828/2006; Глава 21 „Регионал-
на политика и координация на струк-
турните инструменти“ (CONF-BG 
56/01) и Общата позиция на Евро-
пейския съюз по Глава 21 (CONF-
BG 80/01); Регламент на Комисията 
(EС) № 438/2001; Регламент на Ко-
мисията (ЕС) № 448/2001 от 2 март 
2001 г.; Регламент № 1260/1999 за 
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Структурните фондове; Регламент 
на Комисията № 448/2004; Регламент 
на Комисията № 1159/2000; Регла-
мент № 966 от 25 октомври 2012 г. – 
относно финансовите правила, прило-
жими за общия бюджет на Съюза и за 
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета, и др.

Настоящата статия обхваща из-
пълняваните проекти (към август 
2014 г.) от Министерството на от-
браната и подчинените му структу-
ри, съфинансирани от структурните 
фондове на ЕС, по следните опера-
тивни и общностни програми: опера-
тивна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ (ОПРЧР); оперативна 
програма „Административен капаци-
тет“ (ОПАК); оперативна програ-
ма „Развитие на конкурентоспосо-
бността на българската икономика 
2007–2013 г.”; програма „Еразмус”; EU 
Lifelong Learning Program, Leonardo da 
Vinci Transfer of Innovations.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Към август 2014 г. Министер-
ството на отбраната изпълнява 23 
проекта по европейски програми за 
безвъзмездно финансиране. Те се из-
пълняват от бенефициентите, как-
то следва:

• По оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ – 13 про-
екта: 5 са на ВА „Г. С. Раковски“, 

4 – на НВУ „В. Левски“, 3 – на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“. Един от проекти-
те е на ВМА, като партньор на Ми-
нистерството на здравеопазването.

• По оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет“ – 6 проек-
та: 3 са на администрацията на Ми-
нистерството на отбраната, 1 – на 
ЦВО, 1 – на Служба „Военна инфор-
мация“, 1 – на ИА ВК и ВПД.

• По програма „Еразмус“. Учене 
през целия живот на ЕС“ – 1 про-
ект – ВВМУ „Н. Й Вапцаров“.

• По оперативна програма „Разви-
тие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007–2013“ – 
1 проект на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

• По програма EU Lifelong Learning 
Program, Leonardo da Vinci Transfer 
of Innovations ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров“, в качеството си на партньор 
на Centre for Factories of the Future – 
UK и University of Rieka, Faculty of 
Maritime Studdies, изпълнява 2 проек-
та.

В процентно отношение най-го-
лям брой проекти (57%) се изпълнява 
по оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, на второ мяс-
то (26%) са по оперативна програ-
ма „Административен капацитет“, 
на трето (9%) – по програма EU 
Lifelong Learning Program, Leonardo 
da Vinci Transfer of Innovations, а на 
последно място с 4% са оперативна 
програма „Конкурентоспособност“ и 
програма „Еразмус” (фиг. 1).

26%

57%

4%
4% 9%

 – 26% 

 – 57%
„ ” – 4%

 „ ” – 4% 
EU Lifelong Learning Program – 9% 

Фиг. 1. Разпределение на проектите по оперативни програми
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През годините най-много сключе-
ни договори с управляващите и до-
говарящите органи на оперативните 
програми от страна на Министер-
ството на отбраната и подчине-
ните му структури са през 2013 г. 
(12 договора), за 2012 г. са 5, а за 
2014 г. – 6.

Общата сума на договорените 
финансови средства за проектите 
възлиза на 8 142 949,82 лв. На фиг. 2 е 
дадено разпределението на средства-
та по програми.

В процентно отношение от про-
грамите с най-голям дял (55%) има 
ОПРЧР, на следващо е ОПАК (с 
32%), със 7% е оперативна програ-
ма „Конкурентоспособност“, с 5% – 
програма „Еразмус“, а с най-малък 
дял от 1% – EU Lifelong Learning 
Program, Leonardo da Vinci Transfer 
of Innovations. По бенефициенти фи-
нансовите средства са разпределени 
по следния начин: администрация на 
Министерството на отбраната – 
1 212 129, Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и военно-почивно 
дело“– 549 948, Централно военно 
окръжие – 793 930, Служба „Военна 

информация“ – 89 993, Институт за 
перспективни изследвания за отбра-
ната на Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“ – 475 737, Военна академия 
„Г. С. Раковски“ – 1 498 817, Нацио-
нален военен университет „В. Лев-
ски“ – 1 510 288, Висше военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров“ – 1 980 745, 
Военномедицинска академия – 
31 423 лв.

До август 2014 г. от договоре-
ните средства за безвъзмездна фи-
нансова помощ бенефициентите на 
Министерството на отбраната са
получили 3 405 744,53 лв.: администра-
ция на Министерството на отбра-
ната – 357 484, Изпълнителна аген-
ция „Военни клубове и военно-почив-
но дело” – 109 990, Централно военно 
окръжие – 158 185, Служба „Военна 
информация” – 17 987, Военна акаде-
мия „Г. С. Раковски“ – 614 847, На-
ционален военен университет „В. 
Левски“ – 790 938, Висше военно-
морско училище „Н. Й. Вапцаров” – 
1 324 891, Военномедицинска акаде-
мия – 31 423 лв.

Реално разходваните и разпла-
тени средства към този момент 

Фиг. 2. Договорени финансови средства по оперативни програми (лв.)
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възлизат на 2 388 381,56 лв. Сключе-
ните договори с изпълнители са за 
4 545 498,87 лв.

Наложените корекции от страна 
на управляващите и договарящите 
органи, които са за сметка на бюд-
жетите на бенефициентите, са в 
размер на 1 404,14 лв. (не са включени 
сумите от загубени дела по жалби на 
фирми, свързани с изпълнението на 
ЗОП и други разходи от бюджетите 
на бенефициентите, направени в про-
цеса на управляване и изпълняване на 
проектите).

„ТЕСНИ МЕСТА“ 
В УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИТЕ

При различните бенефициенти се 
наблюдават специфични „тесни мес-
та“ в процесите по изпълняване и 
управляване на проектите. Анализът 
откроява редица проблеми в следни-
те области, известни от теорията 
за управление на проекти:

• Област „Управление на интегри-
раността“. Основните проблеми за 
бенефициентите възникват от на-
ложените ограничения (за някои от 
проектите) от управляващия орган 
(УО) на ОПАК, свързани с планиране-
то на разходите по тези проекти по 
бюджетните направления. Тези огра-
ничения в значителна степен лими-
тират проектните екипи при дефи-
нирането на обхвата на проектите, 
изготвянето на графика за изпълне-
нието на дейностите, изготвянето 
на проектния план и формирането 
на бюджета. Потенциални проблеми 
вследствие на тези ограничения са 
случаите при реализиране на иконо-
мии от средства при изпълняване на 
проектните дейности. Реализиране-
то на икономии дори само в едно от 
направленията на бюджетните раз-
ходи може да доведе до пропорцио-
нално намаляване на средствата и в 
останалите пера от бюджета (тези 
с процентни ограничения от общата 
реализирана стойност на проекта), 
което да наруши зададените про-
центни прагове. Това важи особено 
в случаите, когато екипът е бюдже-

тирал проектните разходи в близки 
граници до поставените процентни 
ограничения.

• Област „Управление на обхвата 
на проектите“. Предизвикателства-
та се съдържат в отделни проектни 
процеси, насочени към осигуряване 
проектът да включва всички необ-
ходими за успешната му реализация 
дейности. Основно това са опреде-
ляне целите на проекта, синхронизи-
рането им с целите на оперативна-
та програма, определяне на целевата 
група и събиране на всички съпът-
стващи документи за кандидатства-
нето. Изборът на оперативна про-
грама, която да съвпада с целите на 
проекта, е едно от предизвикател-
ствата в тази област. За целта от 
всеки бенефициент са направени про-
учвания и избор на най-подходящата 
от седемте оперативни програми на 
Република България (към 2011 г. това 
са оперативни програми „Транс-
порт“, „Околна среда“, „Регионално 
развитие“, „Конкурентоспособност“, 
„Техническа помощ“, „Развитие на 
човешките ресурси“, „Администра-
тивен капацитет”), а също и от дру-
ги програми, финансирани от Струк-
турните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС. Това е свързано с пред-
варително запознаване от тяхна 
страна с всички съществуващи про-
грами и открити процедури към мо-
мента, с цел избягване дублиране на 
дейности и/или двойно финансиране. 
Особеното е, че не съществува еди-
нен механизъм на Министерството 
на отбраната за мониторинг и под-
помагане на потенциалните бенефи-
циенти от структурите на Минис-
терството на отбраната, както и 
единна база от данни за напредъка по 
реализираните проекти.

• Област „Управление на време-
то“. Основното предизвикателство 
са вътрешните процеси и правила 
във ведомствата и организациите, 
имащи отношение към него. Проце-
дурите за съгласуване на документи-
те със заинтересуваните структури 
от ведомството, съгласно вътреш-
ните правила, водят до забавяне из-
пълнението на проектите. Синхро-
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и правила на Министерството на 
отбраната с управляващите органи 
и външните организации, имащи от-
ношение към проектите, е допълни-
телно препятствие, което екипите 
трябва да преодоляват. Допълни-
телно облекчаване на вътрешните 
правила на Министерството на от-
браната и процедурите по съгласува-
не на документите за проектите с 
европейско финансиране ще облекчи 
в значителна степен усилията на 
проектните екипи в работата им по 
управляването и изпълняването на 
проектите.

• Област „Управление на проект-
ните разходи“. Трудностите се свърз-
ват с планирането на ресурсите, 
прогнозирането и оценяването на 
проектните разходи и бюджетиране-
то в съответствие с процентните 
ограничения на процедурите, зада-
вани главно от ОПАК. Основното 
предизвикателство в това направле-
ние произтича от разликите между 
прогнозните стойности на разходи-
те при изготвянето на проектното 
предложение и реално направените 
при изпълнението. Условната веро-
ятност за началното допускане, на 
базата на което се формира бюдже-
тът, води до частична вероятност 
за успешната реализация на проекти-
те. Обикновено при бюджетиране на 
преките разходи, които са съотноси-
ми към дейностите по съответния 
проект и са извършени изцяло само 
за изпълнението на конкретния про-
ект, се вземат предвид индикативни 
оферти от фирми в областта. Про-
цесът на изпълнение протича след 
оценяването и финансирането на 
проекта, което обикновено е между 
пет и девет месеца по-късно. Про-
цедурите по Закона за обществени-
те поръчки за избор на изпълнител 
по дейностите от проекта се про-
веждат след още няколко месеца и 
на тях се явяват различни фирми от 
подалите индикативните. Разбира се, 
с оферти с коренно различни условия 
и цени. От друга страна, налагане-
то на редица ограничения от страна 
на управляващия орган при прилагане 

на критерия за оценка „икономически 
най-изгодна оферта“ и адекватното 
им съвместяване в методиките за 
оценяване на офертите от страна 
на бенефициента в определени случаи 
могат да се окажат основните при-
чини за трансформиране на методи-
ката на поръчката до критерия „най-
ниска цена“. Това увеличава риска за 
реализирането на проектите поради 
реалната възможност за драстично 
разминаване в цената на услугата, 
предмет на обществената поръчка. 
Вследствие на това може да се стиг-
не до промяна на общата стойност 
на проектите и до нарушаване на по-
ставените процентни ограничения, 
което би застрашило постигането 
на поставените цели.

При бюджетирането на непреки-
те разходи липсва механизъм, отра-
зяващ изискванията за реална часова 
ставка, която е различна в различни-
те месеци. При промяна на основни-
те възнаграждения на екипа не следва 
автоматична промяна на тези став-
ки, въз основа на които се изчислява 
възнаграждението на участниците.

Известна объркване внася и нор-
мативната уредба, в частност 
действащите ПМС 62/2007 и ПМС 
330/05.12.2011 г., както и указанията 
УК-1/25.01.2012 г. на ОПАК, където 
има неясноти за начина на изчисля-
ване на разходите за възнаграждения 
на служителите в администрация-
та. Липсват и указания за особени-
те категории служители, каквито 
са военнослужещите. За някои до-
говори разходът (в лв.) на участни-
ците в проектите е определен въз 
основа на средното годишно брутно 
възнаграждение на всеки служител. 
Настъпилите промени в норматив-
ната уредба (ПМС 129/29.06.2012 г. 
за държавните служители и ПМС 
13/18.01.2013 г. и чл. 69 от Кодекса 
за социално осигуряване за военно-
служещите) водят до изравняване 
на брутните с основните възнаграж-
дения на държавните служители, но 
не и на военнослужещите, което е 
причината за значително намаляване 
на възнагражденията им. За да бъде 
компенсирано това, са увеличени 
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часовете, които военнослужещите 
трябва да изработят по проектите, 
а това в определени случаи може да 
се окаже невъзможно.

На следващо място, проблеми за 
бенефициентите при управлението 
на проектните разходи могат да 
настъпят в началото и края на бю-
джетните години. Управляващите 
и договарящите органи извършват 
следните видове плащания: авансо-
во плащане към бенефициентите в 
размер до 20% от общата сума на 
допустимите разходи по изпълнение-
то на проектите; междинни и окон-
чателни плащания, като последните 
две се правят на базата на дейст-
вително извършени разходи, след 
представяне на първични разходо-
оправдателни документи и финансо-
ви отчети. Общата сума на аван-
совото и междинните плащания от 
страна на договарящия орган, съглас-
но сключените договори, не може да 
надвишава 80% от общата сума на 
допустимите разходи за изпълнение 
на проекта. Размерът на окончател-
ните плащания се изчислява, като 
от верифицираните общи допустими 
разходи по проектите, финансирани 
чрез безвъзмездна финансова помощ, 
се приспаднат отпуснатите авансо-
во средства и междинните плащания. 
Разпространена практика за бенефи-
циентите от Министерството на 
отбраната е да доплащат със сред-
ства от собствените си бюджети 
при наличие на големи разплащания, 
надвишаващи размера на авансовото 
плащане. Допълнителните средства 
от бюджетите на бенефициентите 
се възстановяват след окончател-
ните плащания на управляващите и 
договарящите органи, което поняко-
га става през следващата финансо-
ва година. Пренебрегването на тези 
особености може да постави бенефи-
циентите от Министерството на 
отбраната в положение на недостиг 
от финансови средства по направле-
нията, от които са били похарчени 
за текущата година.

Друго предизвикателство при уп-
равляване на проектните разходи са 
финансовите корекции от страна на 

управляващия орган. Корекциите се 
прилагат при констатиране на не-
редности, свързани с процедурите 
основно по:

• възлагането на обществени по-
ръчки по проекти, съфинансирани със 
средства от Структурните фондо-
ве, Кохезионния фонд на ЕС, Евро-
пейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони и Европейския 
фонд за рибарство, за програмния пе-
риод 2007–2013 г.;

• определянето на изпълнител от 
страна на бенефициенти на догово-
рена безвъзмездна финансова помощ 
от Структурните фондове на ЕС, 
Програма ФАР на ЕС и от Финан-
совия механизъм на Европейското 
икономическо пространство – за слу-
чаите, когато бенефициентът не е 
възложител на обществена поръчка;

• изпълнението на дейностите за 
информация и публичност.

Много често бенефициентите от
Министерството на отбраната пре-
небрегват риска за сбъдване на съ-
бития, които биха довели до налага-
не на финансови корекции по проек-
тите, и не планират допълнителни 
средства от собствените си бюдже-
ти за компенсирането им.

• Област „Управление на човешки 
ресурси“. Управлението на човешки 
ресурси е най-отговорната част от 
цялостното управление на проекти-
те, тъй като най-трудно за плани-
ране е човешкото поведение. Всеки 
проект е специфичен и зависи от раз-
личен брой участници, срокове, стой-
ност, сложност. Това е и основната 
причина да не съществува универса-
лен подход в управлението на човеш-
ките ресурси при планирането и из-
пълняването на проектите.

Като цяло Министерството на 
отбраната няма голям опит и изгра-
дени трайни механизми за управлява-
не на европейските проекти. Няма 
създадена отделна структура/звено 
или официално възложени функции за 
координация, няма определен т.нар. 
спонсор – роля, изпълнявана от служи-
тел на висока и отговорна позиция, 
които да отговарят за управление-
то на портфолиото на проектите 
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с европейско финансиране. Приет е 
подходът за формиране на проект-
ни екипи за различните проекти, с 
участието на специалисти от ве-
домството по компетентност. На 
участниците са разписани дейно-
стите, които трябва да извършат, 
задълженията и отговорностите. 
Това не са достатъчните условия за 
изграждане на доверие сред членове-
те на колективите. Чисто формал-
ният подход за привличане на експер-
ти, без да споделят идеята и без да 
са облекчени от всекидневните им 
задължения, води до формални резул-
тати. Липсва и база от данни за ус-
пешните експерти от структурите 
на Министерството на отбраната, 
с опит в управлението на проекти с 
европейско финансиране.

Друго предизвикателство е те-
кучеството на членовете от екипа. 
Смяната на член от екип за управ-
ление е „съществена“ промяна по 
силата на сключения договор и се 
извършва чрез подписване на допъл-
нително споразумение към договора 
по взаимно съгласие на двете стра-
ни или с изменение на заповедта за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ. Изменението не може 
да нарушава условията, съществу-
ващи към момента на сключване на 
договора/подписване на заповедта, 
и равното третиране на бенефици-
ентите. От своя страна този акт 
изисква определено време за изготвя-
нето на анекса от страна на възло-
жителя, съгласуването и подписване-
то му от страна на бенефициента.

Необосновани и прибързани реше-
ния, свързани със смяната на член на 
проектен екип, по волята на някой 
началник, без съгласието и контро-
ла на екипа за управление, поставят 
изпълнението на проектите пред 
допълнителен риск, авторитета на 
ръководителя на изпитание и нару-
шават изграденото доверие между 
членовете на екипа. Това е една от 
причините за нарушаването на кому-
никациите и/или за тяхната ниска 
ефективност.

• Област „Управление на комуни-
кациите“. Предизвикателствата при 

управлението на комуникациите се 
свързват обикновено с работата на 
екипите с вътрешните (ведомстве-
ните) комуникации и външните орга-
низации и фирми.

Липсата на интегрираност и изо-
лираното разглеждане на даден про-
блем в един аспект, без да се търсят 
взаимовръзките и възможните после-
дици за изпълнението на проектите 
като цяло, водят до формално дава-
ни становища и до неефективни ре-
шения. Разрешаването на даден про-
блем често зависи от съгласуването 
му с други звена в Министерството 
на отбраната, а в повечето случаи 
и след разрешение от управляващия 
или договарящия орган, като се изис-
ква предварително запитване (с офи-
циални писма), след което се пред-
приемат действия. Процедурите за 
съгласуване и комуникация на хартия 
водят до забавяне и формализиране. 
При възникване на жалби, опреде-
ления и/или решения на Агенцията 
за обществените поръчки (АОП), 
Комисията за защита на конкурен-
цията (КЗК) или Върховния админи-
стративен съд (ВАС) задължително-
то уведомяване от тяхна страна се 
прави обикновено в края на работ-
ната седмица, като срокът за отго-
вор тече в календарни дни, а това е 
допълнителен риск за навременно и 
действено ответно действие.

Друго предизвикателство е изис-
кването за документиране и доказва-
не на всяко действие или извършена 
работа по проектите. Документи-
рането на разходи за телефон на-
пример, съгласно Ръководството за 
бенефициенти на ОПАК, включва 
„Заповед за ползване на определени 
телефонни номера, лицата, ползващи 
съответните номера, и определен ли-
мит за всеки телефонен номер“, „Те-
лефонни сметки (извлечения)“, фак-
тура, касова бележка, разходен ор-
дер и/или банково бордеро, както и 
да се направи ясно разделение между 
общите разходи на бенефициента и 
направените за целите на проекта. 
В резултат експертите от проект-
ните екипи предпочитат да провеж-
дат телефонни разговори за собст-
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вена сметка, вместо да губят време, 
нерви и хартия за доказване на тези 
разговори.

Друго предизвикателство за еки-
пите е и обстоятелството, че по-
лучаването на положително ста-
новище от АОП или УО по дадена 
процедура по ЗОП не е гаранция за 
законосъобразност. Крайната отго-
ворност винаги остава единствено 
за бенефициента.

• Област „Управление на достав-
ките“. Най-сериозните предизвика-
телства и източник на събития с 
най-висок риск за проектите са свър-
зани с подготовката и провеждане-
то на процедурите по Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП). Това е 
предизвикателство не само пред еки-
пите на Министерството на отбра-
ната, но и за всички, които се зани-
мават с управление и изпълнение на 
проекти с европейско финансиране. 
Трудностите при реализацията на 
поръчките влияят върху цялостния 
изход на проектите. Влияят и вър-
ху основните фактори за успех, като 
време за реализиране на проекта, мо-
тивация на екипа, отношение на ръ-
ководния състав към тези проекти 
и т.н. Забавянето на една процедура, 
породено от допустимите от закона 
възможности за обжалване от стра-
на на потенциалните изпълнители, 
е причина за каскадно забавяне и на 
останалите дейности по проектите. 
Зависимостта на дейностите от 
провеждането най-вече на „откри-
тите“ процедури по ЗОП в повечето 
случаи поставя в невъзможност еки-
пите да изпълнят планирания график 
на дейностите си, а оттам и спазва-
нето на договорените срокове.

Като доста специфично предиз-
викателство за централните адми-
нистрации, включително бенефици-
ентите от Министерството на 
отбраната, е и изискването за обе-
диняване на процедурите със сходен 
предмет за цялата година. Ако дори 
„малка“ по размер поръчка се обяви в 
края на календарната година, рискът 
тя да надхвърли праговете по ЗОП, 
при обединяване на всички останали с 
подобен предмет за една календарна 

година, е значителен. Това крие риск 
за проекта – поради нежеланието на 
изпълнителите да кандидатстват за 
поръчки с малки и неатрактивни за 
тях суми по договора.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

През последните години се запазва 
тенденцията към намаляване на бю-
джетите за отбрана. Това логично 
определя интереса на администра-
цията за търсене на допълнителни 
финансови източници за придобива-
не и надграждане на способности. 
За съжаление, все още е трудно 
осъществимо придобиване на чис-
то отбранителни способности чрез 
Европейските структурни фондове. 
Затова администрацията трябва да 
търси възможности за повишаване 
на собствения си капацитет чрез въз-
можностите на оперативните про-
грами, финансирани от структурни-
те фондове на ЕС, което не е в про-
тиворечие с Регламентите на ЕС.

За да се запълнят липсващите ви-
зия и общоорганизационна рамка за 
използване на проектите като сред-
ство за реализация на стратегическия 
план на организацията, е необходимо 
да се ускори въвеждането на редица 
регулации и добри практики, свърза-
ни с управлението и изпълнението на 
проектите с европейско финансиране. 
На първо място, трябва да бъдат 
въведени механизми за управление на 
портфолиото от проекти и опреде-
ляне на т.нар. спонсор, който да от-
говаря за управлението на портфоли-
ото. Въвеждането на подобен подход 
ще подобри координацията между 
всички заинтересувани структури; 
ще осигури на управленския състав и 
на проектните мениджъри задълбо-
чена и детайлизирана представа по 
какъв начин изпълнението на различ-
ните проекти може да повлияе върху 
успеха на организацията като цяло; 
ще гарантира на висшето ръковод-
ство видимост за реалното състоя-
ние на изпълняваните проекти; ще 
разкрие нови възможности за канди-
датстване; ще повиши качеството 
на проектните предложения при кан-
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тема „Авангардни научни инструменти в 
управлението 2013 (VSIM:13), Равда, 10–14 
септември 2013 г., с. 355–369.
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Р а д у л о в, И. Доклад за състоянието на 
изпълняваните проекти от МО и подчинените 
структури по Оперативните програми, 
съфинансирани от европейските структурни 
фондове за програмния период 2007–2013 г.

дидатстване и ще допринесе за до-
брото управление на проектите в ор-
ганизацията. Конкретните действия 
в тази насока могат да бъдат свър-
зани със сформирането на постоянно 
действаща работна група (звено) към 
заместник-министър на отбраната 
или към постоянния секретар, която 
да подпомага управлението на порт-
фолиото от проекти.

През годините Министерството 
на отбраната е развило потенциала 
на експертите си, свързан с управле-
нието/изпълнението на проекти с ев-
ропейско финансиране. Този натрупан 
опит, като експертиза, трябва да 
бъде съхранен, развиван и използван 
от ведомството и в бъдеще при из-
готвянето на нови проектни предло-
жения при кандидатстване, както и в 
процеса на изпълняване на вече финан-
сирани проекти. Във връзка с това е 
препоръчително да се изгради база от 
данни на успешните експерти, с опит 
в управлението на проекти с европей-
ско финансиране, които да се обучат 
и развиват и на които Министер-
ството може да разчита и занапред.

Повишаването на ефективност-
та по изпълнението на проектите 
(съфинансирани от Структурните 
фондове на ЕС) е свързано с вземане-
то на гъвкави решения и по отноше-
ние на подходите за кандидатстване 
в процедури за подбор на проекти. 
Най-често използваните подходи са:

• Адаптивен – чрез търсене на 
общо сечение между нуждите на Ми-
нистерството на отбраната и пред-
ложените приоритети по оператив-
ните програми. Характерното при 
използването на този подход е, че 
възможностите за кандидатстване 
в подходящи процедури са по-малко, 

а ограниченията – повече.
• Рационален – чрез комбиниране 

на постигнат опит и резултати от 
досегашни проекти с нови процеду-
ри по сходни оперативни програми. 
При този подход Министерството 
на отбраната, в качеството си на 
бенефициент, може да надгражда ре-
зултатите от успешно завършили 
проекти. Единственото условие е да 
не се допуска дублиране на резултати 
и финансиране.

• Инициативен – чрез търсене на 
партньорство и споделяне на чужд 
опит, сформиране на мотивирани 
екипи и по-гъвкава работа по проек-
тите.

• Проактивен – чрез активно учас-
тие в предварително подготвяните 
индикативни програми и допълване 
на приоритети, сходни с нуждите  на 
Министерството на отбраната.

Фундаментът за повишаване ефек-
тивността на управлението на про-
ектите е правилният избор на под-
ходящите сечения, комбинации от 
дейностите в посочените подходи. 
Търсеният краен резултат е синер-
гия на ефектите.

Успешното кандидатстване и из-
пълняване на проектите с европей-
ско финансиране е немислимо без во-
лята за изграждане от управленския 
състав от всички нива на единна 
политика за подкрепа и окуражава-
не на подобни инициативи. Затова е 
важно ръководителите да се запоз-
наят с необходимостта от участие 
на Министерството на отбраната 
в подобни проекти, за да се улесни 
процесът на вътрешноведомствена 
комуникация и подобри управлението 
на промяната, която неминуемо но-
сят след себе си проектите.
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Ръководството на Министер-
ството на отбраната, по време 
на служебното правителство на 

Република България от 6 август до 7 
ноември 2014 г., успоредно и в резул-
тат на изготвянето и приемането 
на Визия „България в НАТО и Евро-
пейската отбрана – 2020“ и Нацио-
нална програма „България в НАТО и 
Европейската отбрана – 2020“, регла-
ментира и наложи за бъдещо изпъл-
нение и т.нар. проектно управление.

Целта на статията е да се запоз-
наят заинтересуваните и/или нуж-
даещите се от повече информация 
с регламентиращите проектното 
управление документи, както и с на-
соките и перспективите за неговото 
развитие в Министерството на от-
браната.*

РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ОТБРАНАТА

Максим АЛАШКИ

Abstract: As a result of the approval of „Bulgaria in NATO and European Defense – 
2020“ National Program, the implementation and application of „Project management in 
a controlled environment“ method has started in the Ministry of Defence (PRINCE 2). The 
article shows the regulation basis of this process and the current issues related to the National 
Program, the Portfolio of Projects Board (P2B), some of the highest authority for strategic 
direction of the project management, the method PRINCE 2 and other relevant issues are 
listed and analyzed.

Key words: „Bulgaria in NATO and European defense – 2020“ National program, „Project 
management in a controlled environment“ method (PRINCE 2), Portfolio of Projects Board 
(P2B), Unit for coordinated management of projects, Advisory Board for project management, 
Level of maturity.

Ключови думи: Национална програма „България в НАТО и Европейската отбра-
на – 2020“, метод „Управление на проекти в контролирана среда“ (PRINCE 2), Борд 
за управление на портфолио от проекти (П2Б), звено за координирано управление на 
проекти, Консултативен съвет за проектно управление, ниво на зрялост.

Основният регламентиращ доку-
мент е Национална програма „Бълга-
рия в НАТО и ЕО – 2020“, одобрена 
с Решение на Министерския съвет 
№ 690/03.10.2014 г. като стратегия 
за модернизация и разработена на ос-
новата на Визията със същото име, 
която от своя страна е одобрена от 
Съвета по сигурност към Министер-
ския съвет във връзка със срещата 
на високо равнище на НАТО в Уелс 
(4–5 септември 2014 г.). Национал-
ната програма дава направления за 
постигане реални способности на въ-
оръжените сили за период от шест 
до десет години за гарантиране на 
националната сигурност в рамките 
на колективната отбрана на НАТО и 
на Общата европейска отбрана. Този 
документ включва анализ на състоя-

* По-голямата част от съдържанието 
на статията е представена като брифинг 
на заседание на Борда за управление на 
портфолио от проекти (П2Б) на 17 декем-

ври 2014 г. Изказаните мнения и комента-
ри, извън посочените документи, са лични и 
не ангажират административната струк-
тура, в която работи авторът.
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нието на модернизацията на Българ-
ската армия в периода 2003–2014 г., 
структурата на силите и пакета от 
способности на въоръжените сили, 
разпределението на финансовия ре-
сурс, основните проекти за превъо-
ръжаване по приоритети, както и из-
точниците за тяхното финансиране. 
С решението на Министерския съ-
вет, одобряващо Националната про-
грама, с цел осигуряване изпълнение-
то на посочените в нея основни про-
екти за превъоръжаване, се възлага 
на министъра на отбраната в шест-
месечен срок да изготви проекти за 
решения на Министерския съвет, а 
задачите са:

• Министерският съвет да прие-
ме правила за проектно управление 
и създаване на управляващ орган по 
Националната програма.

• Народното събрание да приеме 
проекти за инвестиционни разходи 
за придобиване или модернизиране на 
въоръжение и техника, когато стой-
ността на всеки от проектите над-
вишава 100 млн. лв., на основание чл. 
16, т. 7 от Закона за отбраната и въо-
ръжените сили (ЗОВС) на Република 
България.

• Министерският съвет да прие-
ме проекти за инвестиционни разхо-
ди за придобиване или модернизира-
не на въоръжение и техника, когато 
стойността на всеки от проектите 
е от 50 до 100 млн. лв., на основание 
чл. 22, ал. 2, т. 11 от ЗОВС на Ре-
публика България.

• Министърът на отбраната, съв-
местно с министъра на икономика-
та и енергетиката, да изготви про-
ектите на актове за изменение на 
нормативната уредба, необходима за 
реализиране на Програмата.

Решението на Министерския съ-
вет определя, че финансирането на 
проектите е за сметка на бюджета 
на Министерство на отбраната в 
рамките на разходните тавани, оп-
ределени за съответните години.

Със Заповед на министъра на от-
браната № ОХ-744/14.10.2014 г. за 
„въвеждане на проектно управление“ 
в Министерство на отбраната се 
регламентира:

• Управлението на всички инвес-
тиционни проекти на Министер-
ството на отбрана се извършва по 
метода „Управление на проекти в 
контролирана среда“ (PRINCE 2*).

• Проектното управление се из-
вършва в рамките на отбранителни-
те програми на Министерството на 
отбрана и правилата и процедурите 
за планиране и изпълнение на бюдже-
та за съответната година, адапти-
рани към PRINCE 2.

• Създава се Борд за управление на 
портфолио от проекти П2Б (Portfolio 
project Board – P2B), като висш ор-
ган за стратегическо ръководство на 
проектното управление в Министер-
ството на отбрана, и се определят 
съставът и функциите му.

• Определя се състав на борда: 
двама съпредседатели – постоян-
ният секретар на отбраната и за-
местник-началник на отбраната, и 
членове: представители на старши-
те доставчици на ресурси и услуги 
(senior supplier): директорът на ди-
рекция „Инвестиции в отбраната“, 
директорът на дирекция „Планиране, 
програмиране и бюджет“, директо-
рът на дирекция „Правно-норматив-
на дейност“ и главният директор на 
главна дирекция „Инфраструктура 
на отбраната“; представители на 
старшите потребители (senior user): 
директорът на дирекция „Операции 
и подготовка“, директорът на ди-
рекция „Логистика“ и директорът на 
дирекция „Комуникационни и инфор-
мационни системи“; представители 
на старшите възложители (senior 
customer): директорът на дирекция 
„Отбранителна политика“ и дирек-
торът на дирекция „Стратегическо 
планиране“.

* PRINCE 2 (PRojects in Controlled En-
vironments) – проекти в контролирана 
среда, представлява процесно базиран ме-
тод за ефективно управление на проекти. 
Създаден е през 1989 от CCTA (Central 
Computer and Telecommunications Agency), 
Великобритания. Използва се широко от 
правителството и частния сектор във Ве-
ликобритания, както и от други страни и 
международни организации.
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• Възлага се на постоянния се-
кретар на отбраната да организира 
изготвянето на проект на поста-
новление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министер-
ството на отбрана, с цел създаване 
на Звено за координирано управление 
на проекти, като част от специали-
зираната администрация на Минис-
терството.

• За административно-техниче-
ското обслужване на проектното уп-
равление да се създаде Секретариат
за поддръжка в Звеното за подпома-
гане изпълнението на проектите с
административна подкрепа, експерт-
на помощ при управлението и кон-
султирането на проектните струк-
тури.

• До създаването на Звеното функ-
циите на Секретариат да се осъще-
ствяват от отдел „Инвестиционни 
дейности и индустриално сътрудни-
чество“ в дирекция „Инвестиции в 
отбраната“ и екипа на проекта за 
изграждане на капацитет за проект-
но управление.

• Създава се Контролен борд, кой-
то включва Инспектората на Ми-
нистерството на отбраната и ди-
рекция „Вътрешен одит“.

• От началото на 2015 г. да се из-
пълняват само проекти, одобрени от 
П2Б, като започналите до момента 
да бъдат преформатирани в съот-
ветствие с метода PRINCE 2.

• До 10 декември 2014 г. назначе-
ните със Заповед на министъра на 
отбраната № ОХ-216/21.03.2014 г. 
интегрирани проектни екипи (ста-
ва дума за екипите, създадени да 
изпълняват приоритетните инвес-
тиционни проекти, включени в Ин-
вестиционния план-програма на Ми-
нистерството на отбраната до 
2020 г.), под ръководството на ръко-
водителите на основни програми и с 
методическата помощ на Звеното за 
управление на проекти и назначени-
те външни експерти и специалисти, 
да разработят документи за иници-
иране на проекти (ДИП) по метода 
PRINCE 2 и да ги предоставят на 
П2Б.

• До 19 декември 2014 г. П2Б да 
извърши преглед, анализ и одобрение 
на проектите и да създаде необходи-
мите бордове за управление на проек-
ти (БУП).

• До 28 февруари 2015 г. П2Б да 
извърши привеждане към проектите 
на Единния финансов план за мате-
риално-техническо осигуряване (ЕФП 
за МТО) на Министерството на от-
брана за 2015 г.

• Да се създаде организация за 
привличане представители на управ-
ляващите органи по оперативни про-
грами на Европейския съюз в другите 
ведомства и от академичната общ-
ност за включването им в състава 
на Консултативния съвет за про-
ектно управление към министъра на 
отбраната.

Следващите регламентиращи до-
кументи, свързани с проектното 
управление в Министерството на 
отбраната, бяха Решение на Минис-
терския съвет № 731 от 24 октомври 
2014 г., с което се приемат правила 
за проектно управление по Нацио-
нална програма „България в НАТО 
и ЕО – 2020“, а П2Б се определя за 
управляващ орган по Националната 
програма, и министерска Заповед 
№ ОХ-768/27.10.2014 г. за утвържда-
ване правила и организация на рабо-
тата на Консултативния съвет за 
проектно управление (който трябва-
ше да се създаде до 5 ноември 2014 г.).

Въвеждането на проектното уп-
равление в Министерството на от-
брана по метода „Управление на 
проекти в контролирана среда“ 
(PRINCE 2) по разбираеми причини 
(големите амбиции на ръководство-
то на Министерството и крат-
кият му срок на действие) се осъ-
ществи екстремно, в много скъсени 
срокове, а не както би било в нор-
мална обстановка, предполагаща то-
ва да стане спокойно, плавно, добре
обмислено, детайлизирано и изчис-
тено в документално и практиче-
ско отношение. Поради тази причи-
на се оказа, че месец-два след това 
част от регламентиращите докумен-
ти трябваше да бъдат променени
(подобрени) – например министерска 
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Заповед № ОХ-744, за която под-
робно стана дума, разпорежда до 
28 февруари 2015 г. П2Б да извърши 
привеждане на ЕФП за МТО на Ми-
нистерството на отбрана за 2015 г. 
към проектите и от началото на 
2015 г. да се изпълняват само про-
екти, одобрени от П2Б. Така в ад-
министративните структури на
Министерството на отбраната  и Бъл-
гарската армия не беше съвсем ясно 
как ще става включването на пози-
ции в ЕФП за МТО на Министер-
ството на отбраната за 2015 г. и 
дали за всяка позиция е необходимо 
привеждане към метода PRINCE 2 (с 
цялата процедура за това), започнаха 
искания за допълнителни разяснения, 
а в Секретариата за поддръжка прис-
тигаха много документи за иници-
иране на проекти (ДИП) по метода 
PRINCE 2 за разглеждане от П2Б. В 
резултат на това министерска Запо-
вед № ОХ-744/14.10.2014 г. бе проме-
нена с № ОХ-907/16.12.2014 г., която 
измени т. 6 от нея, като разпореди 
да придобие следния вид:

„6. За постигане на първо ниво на 
зрялост за ефективно проектно уп-
равление до края на 2015 г. да се има 
за изпълнение следното:

6.1. Проектното управление да бъ-
де прилагано по отношение на:

6.1.1. Проектите от Инвести-
ционния план-програма на Министер-
ството на отбраната до 2020 г., как-
то следва*:

• изграждане на батальонна бойна 
група (ББГ) от състава на механизи-
рана бригада;

• модернизация на фрегати клас 
E-71 – модернизация на противокора-
бен ракетен комплекс;

• придобиване на нов тип осно-
вен боен самолет и осигуряване на 
интегрирана логистична поддръжка;

• осигуряване летателна годност 
на самолети Миг-29;

• интегрирана логистична под-
дръжка на вертолети „Кугър”;

• интегрирана логистична под-
дръжка на вертолети „Пантер”;

• модернизация на навигационни 
системи на кораби от ВМС;

• придобиване на модул за комуни-
кационно-информационна поддръжка 
(КИП) на контингент;

• развитие на технически систе-
ми за водене на стратегическо ра-
зузнаване;

• доизграждане на Силите за спе-
циални операции (ССО);

• изграждане на Съвместен опера-
тивен център (СОЦ) на Съвместно-
то командване на силите (СКС);

• проект „Кибернетична защита”;
• развитие на АИС на МО, БА, 

оперативните и тактическите ща-
бове;

• интегрирана логистична под-
дръжка на самолети „Спартан“.

6.1.2. Проектите от Национална 
програма „България в НАТО и Ев-
ропейската отбрана – 2020“, извън 
включените в Инвестиционния план-
програма на Министерството на от-
браната до 2020 г., както следва:

• придобиване на многофункциона-
лен модулен патрулен кораб;

• придобиване на нови трикоорди-
натни радари.

6.1.3. Нови проекти за превъоръ-
жаване, както и такива за поддържа-
не на способности или постигане на 
декларирани цели за способности.

6.2. Интегрираните проектни еки-
пи* да продължат работата си за 
разработване на ДИП по метода 
PRINCE 2 за реализиране на проекти-
те по т. 6.1.1 и внасянето им в П2Б.

6.3. Програмните ръководители 
да предложат състав на бордове за 
управление на проекти, ръководи-
тели на проекти и програмни екипи 
на одобрените от П2Б проекти по 
т. 6.1.

6.4. Секретариатът за поддръжка 
да подготви проект(и) на заповед на 
министъра на отбраната за назна-
чаване на бордове за управление на 
проекти, ръководители на проекти и 

* По министерска Заповед ОХ-216/21. 
03.2014 г.

* Инвестиционен план-програма на Ми-
нистерството на отбраната до 2020 г., 
утвърден на 29 март 2011 г. на заседание 
на Съвета по отбрана.
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програмни екипи на проектите, одо-
брени от П2Б.

6.5. При възникване на необходи-
мост от стартиране на нови проек-
ти за превъоръжаване, както и та-
кива за поддържане на способности 
или постигане на декларирани цели за 
способности, под ръководството на 
програмните ръководители да бъде 
разработен доклад за отбранителна 
способност (ДОС), като след прие-
мането му от Съвета по отбрани-
телни способности (СОС) да бъде 
внесено в П2Б предложение за ини-
цииране на проект с предложение за 
Борд за управление на проекта, про-
ектен ръководител и проектен екип.

6.6. Ръководителите на програми 
да предлагат за включване в ЕФП за 
МТО на Министерството на отбра-
ната позиции за капиталови разходи, 
свързани с проектите по т. 6.1, само 
след разработване на ДИП по всеки 
от проектите и след тяхното одо-
бряване от П2Б, като до 24 януари 
2015 г. изпратят в Секретариата 
за поддръжка първоначален списък с 
проекти за изпълнение през 2015 г.

6.7. Позициите за капиталовите 
разходи, които не са свързани с реа-
лизирането на проекти за превъоръ-
жаване, както и такива за поддържа-
не на способности или постигане на 
декларирани цели за способности, се 
включват в ЕФП за МТО на Минис-
терството на отбраната по пред-
ложение на ръководителите на про-
грами, след изрична обосновка, че те 
не се отнасят към изпълнението на 
проектите в обхвата на т. 6.1.

6.8. До създаването на Звено за 
координирано управление на проек-
ти предложенията по т. 6.6 и 6.7, за 
всяка отделна позиция, се съгласуват 
преди предлагането им със Секрета-
риата за поддръжка, който при не-
обходимост внася предложенията за 
разглеждане от П2Б за вземане на 
решение за даване на допълнителни 
указания“.

Дотук се опитахме да предста-
вим в хронологичен и оперативен ред 
как бе регламентирано (въведено) и 
как започна да се прилага проектно-
то управление по метода PRINCE 2 

в Министерството на отбраната 
(от септември 2014 г. насам) и какви 
са насоките за неговото прилагане 
през 2015 г., което сполучливо е посо-
чено в министерска Заповед № ОХ-
907/16.12.2014 г. като „постигане на 
първо ниво на зрялост за ефективно 
проектно управление“.

Както при всяко начало, така и 
тук, при въвеждането на това про-
ектно управление в Министерство-
то на отбраната могат да се кон-
статират и редица проблеми. След 
направени от автора анализи може 
да се посочи, че в основата си част 
от тях са свързани с изпълнението 
на Национална програма „България в 
НАТО и ЕО – 2020“, друга – с ра-
ботата на Борда за управление на 
портфолио от проекти (П2Б), а 
трета – с прилагането на метода 
„Управление на проекти в контро-
лирана среда“ (PRINCE 2). За какво 
става дума?

На първо място е необходимо да се 
изтъкне, че проектното управление 
с използване на метода PRINCE 2 е 
в пряка зависимост от изпълнението 
на Национална програма „България 
в НАТО и ЕО – 2020“. Докато във 
Визията със същото име се говори 
за национална политика, среда за си-
гурност, необходимост от придоби-
ване на отбранителни способности 
и модернизиране на въоръженията и 
техниката, което до голяма степен 
може да се схване като наши (по)
желания по отношение на развитие-
то на въоръжените сили за опреде-
лен период от време, в центъра на 
Националната програма, като фун-
дамент, са деветте проекта за пре-
въоръжаване на Българската армия*, 
а липсата на средства за тяхното 
започване практически спират (или 
силно ограничават) прилагането на 
проектното управление. Национална 
програма „България в НАТО и ЕО – 
2020“ е зависима изцяло от осигуря-
ването на нейното финансиране, как-
то то е зададено в нея (фиг. 1).

* Национална програма „България в 
НАТО и ЕО – 2020“, Раздел IV. Основни про-
екти за превъоръжаване по приоритети.
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Утвърденият от Народното съ-
брание бюджет на Министерството 
на отбраната за 2015 г. недвусмис-
лено показва, че изпълнението на 
Националната програма няма въз-
можност да започне през 2015 г. (или 
ако бъде поставено началото на оп-
ределени позиции или подпозиции от 
нея, те ще са в силно редуциран вид). 
Последното бе загатнато от на-
стоящия министър-председател още 
през периода, когато се изработва-
ха Визията и Националната програ-
ма (тогава той бе партиен лидер в 
предизборен период, но с много го-
ляма вероятност да застане начело 
на правителството). Трудностите 
пред Националната програма бяха 
заявени в редица изказвания и ин-
тервюта на сегашния министър на 
отбраната, при и след застъпването 
му на поста, в които той заяви, че 
на първо място ще следва стрикт-
но Национална програма „България 
в НАТО и ЕО – 2020“ (т.е. ще има 
приемственост спрямо предходния 
министър на отбраната), и веднага 
след това: обаче финансови средства 
за нейната реализация няма (двете 
изявления звучат като оксиморон, 
т.е. взаимно се изключват)! Освен 
това двама заместник-министри на 
отбраната декларираха в един ден 
(14 декември 2014 г.), пред средства 
за масово осведомяване, че началото 
на Националната програма се отлага 
с една година. От тези изявления би 
следвало, че все пак ще я има, ако не 
през 2015 г., през 2016 г., т.е. тогава 
ще бъдат осигурени средствата, за-
ложени в нея. Отсега обаче може да 
се каже, че това е твърде съмнител-
но да стане.

Бордът за управление на порт-
фолио от проекти (П2Б) е нов ор-
ган, който предстои да намери свое-
то място в системата от съвети 
в Министерството на отбраната, 
които са съвещателни органи на 
министъра на отбраната, в систе-
мата за отбранителна аквизиция и 
в Министерството на отбраната 
като цяло. Редица длъжностни лица 
в Министерството на отбраната 
(включително на ръководни длъж-

ности и експерти) смятат нововъ-
дения борд за още един „паразитен“ 
орган, който ще затормози и без 
това нелеката бюрократична маши-
на в Министерството. Действащи-
те правилници и указания в Минис-
терството на отбраната изискват 
при започване на нови проекти за 
превъоръжаване (както и такива за 
поддържане на способности или по-
стигане на декларирани цели за спо-
собности) най-много да се представи 
доклад за отбранителна способност 
(ДОС) в Съвета по отбранителни 
способности (СОС), след неговото 
приемане да бъде представена Кон-
цепция за изграждане на отбранител-
на способност (КИОС), с най-малко 
два варианта за реализация в Съвета 
по въоръженията (СВ), а утвържда-
ването на един вариант да бъде вне-
сен в Програмния съвет за вземане 
на решение за неговото финансира-
не, като едва тогава се внесе в П2Б 
предложение за иницииране на проект 
с предложение за борд за управление 
на проекта (БУП), проектен ръково-
дител и проектен екип.

И досега, преди да се въведе въ-
просното проектно управление, това 
се правеше в същия изброен ред, съ-
гласно изискванията на регламенти-
ращите жизнения цикъл на отбра-
нителния продукт документи. Така 
П2Б би се превърнал само в един ре-
гистратор на това какво се случва и 
какво е прието в другите три съвета 
(СОС, СВ и ПС), като освен това 
членовете на П2Б са и членове на 
тези три съвета (т.е. те вече имат 
необходимата информация за случва-
щото се). Все пак има една функция 
на П2Б, която би могла да е уникална 
в сравнение с функциите на другите 
съвети – да приоритизира проекти-
те в портфолиото от проекти на 
Министерството на отбраната (по 
критерии, приети от борда), т.е. на-
личните средства, определени за ка-
питалови разходи през съответната 
година (колкото и недостатъчно да 
са те), по какъв ред и за кои проекти 
да бъдат използвани. Но като цяло 
е твърде съмнително и недоказало 
се практически във времето дали и 
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функция.

На фиг. 2 са показани връзките 
между П2Б и съществуващите съ-
вети в Министерството на отбра-
ната – в опит да се демонстрира 
проектното управление по метода 
PRINCE 2 в схематичен вид.

Що се отнася до внедряването и 
използването на метода „Управле-
ние на проекти в контролирана сре-
да (PRINCE 2)“ – не е предмет на 
настоящата статия защо е избран 
точно този метод – като база за 
успешното управление на проекти 
в Министерството на отбраната, 
трябва да се посочат няколко съ-
ществени неща.

На първо място, според теорията, 
използвана при обучение по метода 
PRINCE 2, в основата за прилагане 
на метода е наличието на предвари-
телно и изцяло осигурени финансови 
средства, необходими за изпълнение-
то на проекта. При нашата (финан-
сова) действителност това е много 
съществен проблем.

На следващо място, за да се рабо-

сертифицирани подходящи и квалифи-
цирани в работата с проекти експер-
ти от всички структури на Минис-
терството на отбраната. Първото 
такова обучение премина в рамките 
на три дена (23–25 октомври 2014 г.) 
и в него се включиха десет служи-
тели (офицери и цивилни). На този 
етап обаче тази бройка е крайно 
недостатъчна, а от редица основни 
административни структури няма 
обучени – например Командване на 
ВВС, Служба „Военна информация“, 
Служба „Военна полиция“, а някои 
от тях са с инвестиционни проекти, 
включени в Инвестиционния план-
програма на Министерството на 
отбраната до 2020 г. и Национална 
програма „България в НАТО и ЕО – 
2020“.

От съществено значение, за да 
има проектното управление бъдеще 
в Министерството на отбраната, е 
да се създаде Звено за координирано 
управление на проекти, като част 
от специализираната администра-
ция. Това е възложено със Заповед 
№ ОХ-744/14.10.2014 г. на постоянния 
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ти с метода, трябва да се премине 
през специално обучение (от външна 
организация, на две нива – за начина-
ещи и за потребители), като е необ-
ходимо да има достатъчно обучени и 

секретар на отбраната, който тряб-
ва с такава цел да организира изгот-
вянето на проект на постановление 
на Министерския съвет за измене-
ние и допълнение на Устройствения 
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правилник на Министерството на 
отбраната. Като говорим за Звено, 
става дума и за Секретариата за 
поддръжка, като част от него, кой-
то подпомага изпълнението на про-
ектите с административна подкре-
па, експертна помощ, консултиране 
на проектните структури и админи-
стриране на дейността на П2Б. Как-
то бе споменато, до създаването на 
Звеното функциите на Секретариат 
се осъществяват от отдел „Инвес-
тиционни дейности и индустриално 
сътрудничество“ в дирекция „Инвес-
тиции в отбраната“, който обаче 
е в силна диспропорция по отноше-
ние на изпълняваните функционални 
задължения спрямо броя на работе-
щия в него личен състав. Ако звено-
то не бъде създадено до пролетта 
на 2015 г., с голяма степен на веро-
ятност може да се предскаже, че 
проектното управление ще се огра-
ничи само до проектите от Инвес-
тиционния план-програма на Минис-
терството на отбраната до 2020 г. 
и Национална програма „България в 
НАТО и ЕО – 2020“ (16 проекта).

Друг основен орган, съгласно На-
ционална програма „България в НАТО 
и ЕО – 2020“ и документите по при-
лагането на проектното управление 
в Министерството на отбраната, е 
Консултативният съвет за проект-
но управление към министъра на от-
браната. Съгласно министерска Запо-
вед № ОХ-768/27.10.2014 г. в срок до 
5 ноември 2014 г. трябваше да бъде 
създадена необходимата организация 
за неговото съставяне и започване 
на дейността му, но това не ста-
на. Съгласно правилата за дейност-
та и организацията на работа на 
Консултативния съвет той трябва 
да разглежда, координира и съгласува 
критерии за избор на проекти за фи-
нансиране в рамките на Национална-
та програма, периодично да следи по-
стигнатия напредък в тази област, 
да разглежда и съгласува докладите 
за нейното изпълнение и т.н. Негови 
членове са представители на осемна-
десет министерства, включително 
от Министерския съвет (с което е 
нещо като мини-Министерски съ-

вет) и следва да провежда заседания 
най-малко един път месечно.

Функциите, съставът и органи-
зацията на работа на Съвета обаче 
са свързани с работата по действа-
ща и напълно функционираща Нацио-
нална програма „България в НАТО и 
ЕО – 2020“, каквато всъщност тя, 
на този етап, все още не е (и не 
е ясно кога ще бъде). Поради тази 
причина и във връзка с бюджетната 
рамка на Министерството на от-
браната, както и поради невъзмож-
ността за финансиране на проекти 
по програмата през 2015 г. и във 
връзка с делегираните със Заповед 
№ ОХ-768/27.10.2014 г. функции на 
Консултативния съвет за проектно 
управление към министъра на отбра-
ната, на заседанието на П2Б, прове-
дено на 17 декември 2014 г., се стигна 
до консенсус да се предложи на ми-
нистъра на отбраната, съгласувано 
със заместник-министъра, определен 
за председател на Консултативния 
съвет, да се отложи създаването на 
Съвета – чрез осъществяване на не-
обходимите действия за промяна на 
съществуващата заповед, която го 
регламентира.

Като се спираме подробно на въ-
веждането на проектно управление 
в Министерството на отбраната, 
бихме искали да кажем няколко думи 
и за битуващи митове (в смисъл на 
неверни представи) във ведомство-
то по отношение на дискутираната 
тема.

Мит номер едно е, че досега в Ми-
нистерството не е имало проект-
но управление! От много години в 
Министерството на отбраната се 
прилага под една или друга форма 
проектно управление, създават се 
интегрирани проектни екипи за уп-
равление на проекти, които имат 
регламентирани права, задължения и 
функции. Това че проектите не се ре-
ализират (като обем, брой и качест-
во) така както би ни се искало, е 
пряка функция от постоянната лип-
са на достатъчно финансов ресурс, а 
не от избрания метод за управление 
на проектите.

Мит номер две е, че като се въ-
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веде новото проектно управление, 
проектите за постигане на необхо-
димите на въоръжените ни сили спо-
собности ще бъдат веднага реализи-
рани! Няма да се връщаме към вече 
посоченото (и то нееднократно), че 
най-важното за тяхната реализация 
е осигуряване на необходимия бю-
джет, така както е зададен в стра-
тегическите документи.

Мит номер три е, че с издаване-
то на документите (решения на Ми-
нистерския съвет и заповеди на ми-
нистъра на отбраната), които ре-
гламентират проектното управле-
ние, то вече е факт! Това е само 
основата, началото в това направле-
ние, което бавно, стъпка по стъпка, 
с отчитане на грешките, след прео-
доляване на проблемите, които ще 
го съпътстват, след анализиране на 
положителните страни и слабости-
те му, ще го развива за достигане 
до пълното му прилагане. Процес, 
който ще се развива теоретично и 
практически в рамките на години.

Тук е мястото да се посочи, че 
в Министерството на отбраната 
е въведено понятието „ниво на зря-
лост“ – за отчитане степента на 
прилагане на проектното управление. 
То е в преамбюла на Заповед № ОХ-
744/14.10.2014 г., където е казано, че 
за реализирането на Национална про-
грама „България в НАТО и в Евро-
пейската отбрана 2020“ изрично се 
предвижда да се приложи подходящо 
ефективно проектно управление чрез 
създаване на управляващ орган (П2Б), 
а използването на метода „Управле-

ние на проекти в контролирана сре-
да“ (PRINCE 2) се приема като осно-
ва за тази промяна с няколко нива на 
зрялост в следващите три-пет го-
дини. През този период следва да се 
достигне необходимата зрялост за 
управление на проекти, което включ-
ва (все по-)пълно внедряване на ме-
тода PRINCE 2, опит в управление-
то на проекти с него, постигане на 
необходимия административен и опе-
ративен капацитет, релативно обра-
зование, обучение и подготовка и ре-
ализиране на проекти с постигане на 
крайни резултати. Първото ниво на 
зрялост е изпълняване на посоченото 
в Заповед № ОХ-907/16.12.2014 г. по 
отношение на ефективно проектно 
управление до края на 2015 г.

В заключение бихме искали да вне-
сем така необходимата (и желана) 
оптимистична нотка по отноше-
ние на внедряването и прилагане-
то на проектното управление чрез 
използване на метода „Управление 
на проекти в контролирана среда“ 
(PRINCE 2) в Министерството на 
отбраната. Което е свързано с ам-
бициите на ръководството на Ми-
нистерството на отбраната и не-
минуемо ще продължи да се развива, 
като естествено надграждане на съ-
ществуващото досега управление 
на проекти във ведомството, с ка-
чествен, доказал себе си и използван 
в много страни – членки на НАТО (а 
и в Главната квартира на НАТО) и 
на Европейския съюз, модерен, инова-
тивен и перспективен инструмент, 
какъвто е методът PRINCE 2.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Конфликтът, поддържан от Ру-
сия, анексирала Кримския по-
луостров и подкрепяща сепа-

ратистките сили в източната част 
на Украйна, е активен. Чрез него се 
поддържа високо равнището на кон-
фликтност в Черноморския регион, 
а съществува и висок потенциал за 
опасното му дестабилизиране. Кон-
фликтът повлия отрицателно върху 
сигурността и стабилността в този 
регион на Европа и е заплаха за евро-
пейските мир и сигурност. Първите 
последици са налице – анексирана е 

РУСКО-УКРАИНСКИЯТ 
КОНФЛИКТ – СТРАТЕГИИ 

И СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

Съби СЪБЕВ

Abstract: The proposed article „Russo-Ukrainian conflict – strategies and means for re-
alization“ by Sabi Sabev presents an initial analysis on mainly the military aspects of Russo-
Ukrainian conflict in the eastern part of the country – the Donbass region of Ukraine. The em-
ployment of military power for its settlement up to now has not produced the expected results, 
but the opposing parties have been strengthening their battlefield positions and capabilities, 
ready to use them when required. Since March 2014 Ukraine has lost Crimea and since April 
insurgency activities have erupted in the eastern Ukrainian provinces, most intensive in Lu-
hansk and Donetsk Oblasts. In early May, the Ukrainian government launched an antiterrorist 
operation in two eastern provinces and managed to press hard the separatist forces. Russian 
support with armament, volunteer and regular forces, however, managed to stop the offence 
and disrupt part of the Ukrainian forces. The armistice of Sept 5th 2014 temporally stopped 
the heavy fighting between the two parties. The local illegal elections in the two separatist con-
trolled areas in early November raised the potential for new clashes between the adversaries. 
Both hostile parties have strengthened their capabilities in the period September – November, 
by deploying additional forces and heavy weapons and supplies along the frontline.

Key words: conflict, escalation, invasion, strategy, strategic goals, battle, command and 
control, casualties.

Ключови думи: конфликт, разрастване, нахлуване, стратегия, командване и 
контрол.

украинска територия, загубен е кон-
тролът над част от Източна Ук-
райна, икономически санкции на ЕС 
и САЩ срещу Русия и изолацията ù 
в международен план, както и зам-
разяване на партньорството между 
НАТО и Русия.

НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ 
НА КОНФЛИКТА

Вълненията в Украйна започват 
през ноември 2013 г., след като пре-
зидентът Виктор Янукович отлага 



69

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

подписването на споразумението за 
асоцииране с ЕС. Започват масови 
протести в Киев. През следващите 
седмици протестите са съпроводени 
с нарастващо насилие, с участието 
на дяснорадикални групи. След опит 
на правителството да неутрализира 
насилието, Киев се превръща в поле 
на борба с масови безредици. Про-
тестиращите с партизански такти-
ки започват да овладяват правител-
ствени служби и сгради. Насилието 
излиза извън контрол ден, след като 
президентът Янукович се съгласява с 
исканията, представени му от пар-
ламентарните опозиционни лидери. 
Когато снайперисти започват да 
стрелят както срещу протестира-
щите, така и срещу милицията, а в 
Киев настава кървава баня, прави-
телството се срива. Янукович на 22 
февруари 2014 г. бяга от страната, а 
на следващия ден е създадено времен-
но правителство.

Отношенията между Украйна 
и Русия рязко се изострят, когато 
след 23 февруари руски войски скри-
то навлизат на Кримския полуос-
тров, блокират украинските военни 
гарнизони и установяват контролни 
пунктове на всички входни точки, ле-
тища, пристанища и пътни възли в 
Украйна. На 27 февруари руски спе-
циални части, маскирани и без отли-
чителни знаци, овладяват, с подкре-
пата на местното руско население, 
ключовите държавни учреждения 
и обявяват независимост на Крим 
от Украйна, като бързо е устано-
вена нова местна проруска админи-
страция. След местен референдум 
за присъединяване към Русия Крим е 
анексиран на 21 март 2014 г. и става 
част от територията на Руската 
федерация, но този акт не е признат 
от световната общност. През април 
проруски бунтове обхващат източ-
ните области на Украйна.1 През май 
2014 г. конфликтът там прераства 
във военни действия с ниска интен-
зивност между украинската армия 
и проруските сепаратисти, които 
овладяват някои градове в тази част 
на страната. Действията се разви-
ват под формата на необявена вой-

на между Русия и Украйна. Москва 
периодично развръща в близост до 
украинската граница значителна по 
състав войскова групировка, коя-
то в определени периоди достига 
и надхвърля 40 000 души. Повечето 
информационни източници сочат, че 
бойните групи на тази групировка 
включват най-подготвените сухо-
пътни и въздушнодесантни формиро-
вания, като: 4-та танкова дивизия, 
2-ра мотострелкова дивизия, 76-а и 
106-а въздушнодесантна дивизия, 31-ва 
въздушнодесантна бригада, както и 
отделни части морска пехота и спе-
циални сили (СПЕЦНАЗ).2

В развитието на конфликта в Из-
точна Украйна могат да бъдат раз-
граничени няколко фази:

• граждански вълнения и окупира-
не на сгради на местната админи-
страция и силите за сигурност;

• антитерористична операция на 
правителствените сили;

• ескалация на въоръжените сблъ-
съци, с настъпление на правител-
ствените сили и ограничаване на 
зоните под контрола на сепарати-
стите;

• контранастъпление на сепара-
тистките сили, с възвръщане на те-
ритории и поставяне под контрол на 
нови;

• примирие с установяване на бу-
ферна зона (изтегляне на тежки въ-
оръжения) – от 5 септември 2014 г.

Настъпателните действия на пра-
вителствените сили, започнали през 
втората половина на юни 2014 г., са 
спрени след няколко дена. На 19 юли 
новият министър на отбраната на 
Украйна разпорежда антитерорис-
тичната операция в Източна Украй-
на да продължи с повишени усилия. 
В края на юли и началото на август 
2014 г. правителствените сили на Ук-
райна се насочват към обкръжаване 
и превземане на основните центрове 
на сепаратистите – Донецк и Лу-
ганск, и изхвърлянето им от Украйна. 
Началото на операциите е на 19 юли, 
като целта е обкръжаване на двата 
града, унищожаване или прогонване 
на сепаратистките сили от Украйна. 
Първоначално настъплението е насо-
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чено в северната зона, контролирана 
от сепаратистите, с основни цели 
Луганск, Северодонецк и Лисичанск. 
Независимо от интензивните боеве 
с използване на тежко въоръжение 
(артилерия, реактивни системи за 
залпов огън, бойни машини на пехо-
тата), както и на авиация за удари 
от украинските сили те не успяват 
да променят обстановката около Лу-
ганск и сепаратистите удържат кон-
трола над пътните връзки с Донецк. 
На 24 юли правителствените сили 
си възвръщат Северодонецк и Лиси-
чанск, но настъплението им в райо-
на е преустановено – най-вероятно 
поради пренасочване на усилията към 
Донецк. На 25 юли то продължава 
с цел овладяване на няколко населе-
ни пункта, за отрязване на Донецк 
от останалата зона, доминирана от 
сепаратистите, и за обезопасяване 
на района около останките на сва-
ления на 17 юли малайзийски пътни-
чески самолет „Боинг“. Към 28 юли 
подразделения на правителствените 
сили атакуват от две направления 
и успяват да се вклинят дълбоко в 
сепаратистките позиции, овладяват 
Дебалцево и установяват контрол 
над основната пътна връзка от Лу-
ганск за Донецк. След няколкодневни 
тежки боеве правителствените сили 
обаче не успяват да овладеят Гор-
ловка и Шахтьорск.

В началото на август 2014 г., след 
ожесточени боеве, настъпателни-
ят устрем на правителствените 
сили е изчерпан и сепаратистите, 
подпомогнати от свежи руски час-
ти и подразделения, преминават в 
контранастъпление, като успяват 
да обкръжат няколко украински фор-
мирования, които понасят тежки 
загуби. От украинско парламентар-
но разследване става известно, че 
най-мащабните са били в района на 
Иловайск в края на август, когато 
са били убити и ранени около 1000 
украински воини.3

Операциите около Луганск и До-
нецк са коренно различни от пози-
ционните действия в Луганска об-
ласт, граничеща с Русия, където 
украинските сили не предприемат 

настъпателни действия да възвър-
нат контрола си над около 30-кило-
метровия граничен сектор, който е 
под контрола на сепаратистите и 
през него те получават въоръжение и 
усиления от Русия. Възпиращ фактор 
за украинските сили е и системният 
обстрел от руска територия, както 
и наличието на руски формирования 
в близост до този граничен сектор, 
които са подготвени за нахлуване в 
Украйна.

Заслужава да се отбележи и ево-
люцията в тактиката на сепарати-
стите, когато се намират под силен 
натиск от украински сили. Техните 
подразделения в повечето случаи се 
оттеглят, разрушавайки пътната 
инфраструктура и подготвяйки кръ-
гова отбрана на по-големите гра-
дове, с основно внимание върху До-
нецк. След загубата на пътния възел 
при Дебалцево тяхната стратегия 
се променя към постоянна и упори-
та отбрана на ключовите градове, 
в резултат на което успяват да за-
държат Горловка и Шахтьорск. Се-
паратистите полагат и значителни 
усилия да си възвърнат загубени по-
зиции, след като получават подкре-
пления, въоръжение и материали от 
Русия. В края на юли и началото на 
август идва най-голямото количе-
ство тежко въоръжение от Русия, 
включително танкове.

Донецк е почти обкръжен, но ук-
раинските сили не успяват, поради 
нарастваща съпротива на сепарати-
стите и организационни и логистич-
ни проблеми, при операциите си да 
превземат някои населени пунктове 
около града и напълно да затворят 
обръча около него. Три са основните 
причини, поради които украинските 
сили не могат да постигнат бързо 
военните си цели. Първо, правител-
ствените сили не насочват основни-
те си усилия към прекъсване снабди-
телните линии на сепаратистите и 
овладяване на контрола над грани-
цата в Луганска област. От военна 
гледна точка това следва да бъде 
приоритет на украинското военно 
командване. Второ, дори ако двата 
града е могло да бъдат напълно об-
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кръжени, малко вероятно е на укра-
инските сили да е можело да бъде 
заповядано да ги щурмуват – пора-
ди очакваните неприемливи загуби. 
Трето, Русия е била твърдо решена 
да не допусне възвръщането на кон-
трола над Донбас от Киев, а руска 
интервенция в по-широк мащаб под 
хуманитарен претекст е била напъл-
но възможна. Това налага извода, че 
военните операции в Източна Украй-
на ще продължат още дълго.

Независимо че настъпателните 
действия на украинските сили от 
края на юни до края на юли са успе-
шен тактически пробив срещу сепа-
ратистите, стратегически пробив в 
районите на операциите не е постиг-
нат. Възвърнат е контролът само 
над част от територията, овладяна 
от сепаратистите. Успехът на ук-
раинските сили се вижда от карта за 
контрола в Източна Украйна към 23 
юли 2014 г. (фиг. 1).4

Украинското настъпление не само 
не успява да намали значително во-

енния потенциал на сепаратистите, 
но и да се противопостави на систе-
матичното му усилване и нараства-
щите нови попълнения от Русия – 
както под формата на доброволци, 
така и на кадрови подразделения на 
руската армия. Ако в началото кон-
фликтът се води под формата на 
ограничена партизанска война, от 
юли все повече се характеризира с 
въоръжени стълкновения на класиче-
ски формирования (части и подразде-
ления) на сухопътни войски, оборуд-
вани с артилерия и БМП, в които 
единият противник (Русия) действа 
под знамето на непризнатите Лу-
ганска и Донецка република, докато 
другата страна (Украйна) се опит-
ва да поддържа правно вид, че не 
води въоръжен конфликт със съседна 
страна за отбрана на собствената 
си територия, а само неутрализира 
сепаратистките сили и желае да си 
възвърне изгубения контрол над две-
те области.

Фактът, че Украйна практически 

Фиг. 1
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се отказва от военния приоритет 
за отрязване на сепаратистите от 
тяхната поддръжка от руска тери-
тория, повдига въпроса за реалните 
военни възможности на украинските 
сили да се справят със сепаратист-
кото движение в Източна Украйна, 
както и за политическите цели на 
антитерористичната операция. Не 
може да бъде изключена високата 
вероятност, че правителствените
сили се ограничават в целите и дейс-
твията си за пълно възстановяване 
на границата с Русия, защото се опа-
сяват от пряка руска интервенция в 
източната част на страната. Откъс-
ването на сепаратистите от воен-
ната поддръжка от Русия би дове-
ло до тяхното поражение за кратко 
време, което е неприемливо за руска-
та страна. Това поведение на Украй-
на най-вероятно е повлияно от сис-
темните развръщания от пролетта 
на 2014 г. на руски войски в близост 
до нейните източни граници, като 
в началото на август те достигат 
около 42 000 души. За сравнение чис-
леността на сепаратистките сили 
се изчислява на около 15 000 души, 
а на украинските сили, ангажирани в 
антитерористичната операция, на 
около 26 000 души.5

Ограниченията на правителстве-
ните сили се определят и от тях-
ното действително състояние, като 
численост, екипировка, оборудване и
подготовка, както и от организа-
ционните и логистичните им пробле-
ми. Както по състав и подготовка, 
така и по способности те не успя-
ват да постигнат стратегически ус-
пех в операцията.

През юли Русия предприема ма-
сирано съсредоточаване на военни 
сили на украинската източна грани-
ца и от началото на август руски 
батальонни бойни групи започват да 
навлизат на украинска територия в 
помощ на силно притиснатите се-
паратистки сили. До края на август 
те, усилени с руски формирования, 
отхвърлят украинските части на 
запад и дори успяват да обкръжат 
и неутрализират няколко украински 
подразделения. Причина за това е и 

прекаленото разпръскване на украин-
ските сили за настъпление на няколко 
направления и на голяма територия, 
което създава благоприятни условия 
за руските батальонни групи да изо-
лират, затворят в няколко котела и 
унищожат или пленят обкръжените 
украински формирования, като особе-
но показателен е случаят край Ило-
вайск. Трагедията край този населен 
пункт е едновременно с руското на-
стъпление към Мариупол и дезерти-
рането на две украински подразделе-
ния.6

На 5 септември 2014 г. предста-
вители на Украйна, Русия, Донецка-
та и Луганската народна република 
подписват протокол-споразумение в
Минск за прекратяване на огъня. 
През следващите седмици има от-
делни нарушения, като най-очевидно-
то е възобновяването на атаките на 
сепаратистите за овладяване между-
народното летище на Донецк.7 Съ-
щевременно, според изявление на пре-
зидента Порошенко, повечето руски 
части през първите две седмици са 
се изтеглили от Украйна. Независи-
мо от това според източници от 
НАТО на територията на Украйна 
продължават да оперират руски вой-
ски, а други са преместени за оказва-
не на по-голям натиск към Мариупол. 
В периода на относителното прими-
рие нови руски усиления пристигат 
в контролираните от сепаратисти-
те райони – както в Луганска, така 
и в Донецка област. Установеното 
примирие се използва от сепарати-
стите и за прегрупиране на силите 
за възможни нови стълкновения с 
правителствените сили и разширява-
не на районите под техен контрол. 
Наблюдатели констатират напри-
мер, че на 21 октомври руско военно 
формирование в състав до 500 души 
с 50 танка и бронетранспортьора е 
пристигнало в Амбросиевка и част 
от него се е насочила към Комсомол-
ское.8 Значителна част от усиления-
та поемат от Новоазовск към Ма-
риоупол.

По данни на Арсен Аваков – ми-
нистър на вътрешните работи на 
Украйна, загубите на Националната
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гвардия и Министерството на въ-
трешните работи на Украйна в ан-
титерористичната операция в Из-
точна Украйна9 са представени в 
табл 1.

Таблица 1

Загуби Национална 
гвардия МВР Всичко

Убити 66 68 134
Ранени 355 273 628
Изчезнали 59 31 120
Пленени 155 5 160
Общо 635 377 1042

Украинските ВВС, въпреки нару-
шената им оперативна готовност и 
недостатъчната подготовка на ле-
тателния състав, активно участват 
във военните операции и оказват ре-
шителна поддръжка за удържане на 
летище Донецк от правителстве-
ните сили. Същевременно понасят 
чувствителни загуби, които по данни 
на Jane’s Defence Weekly към края на 
октомври 2014 г. достигат 25 лета-
телни средства: 13 вертолета (осем 
Ми-8/17, пет Ми-24); 9 бойни самоле-
та (шест Су-25, един Су-24, два МиГ-
29) и 3 транспортни самолета – по 
един Ан-26, Ан-30 и Ил-76.10

По данни на руски активисти по 
човешките права загубите на ру-
ската армия в Донбас са 4360 души, 
докато руското Министерство на 
отбраната сочи само 900 загинали 
доброволци.11 Същевременно, по дан-
ни на ООН, броят на убитите в Из-
точна Украйна от април 2014 г. въз-
лиза на 4035 души.12

Днес в Украйна е развърната на-
блюдателна мисия на ОССЕ от око-
ло 1500 души, като Киев разчита на 
същата за наблюдение на сектора на 
източната си граница с Русия, който 
не е под неин контрол.13 Наблюдате-
ли от тази мисия обаче са допуснати 
само на няколко гранични пункта по 
близо 230-километровата гранична 
линия, която е под контрола на се-
паратистите.

На 2 ноември 2014 г. са проведе-
ни местни незаконни избори в кон-
тролираните от сепаратистите
части от Донецка и Луганска об-
ласт, което е явно нарушение на 
споразумението за прекратяване на 
огъня от 5 септември. Те са призна-
ти единствено от Русия, но не и от 
Украйна, ЕС, НАТО, САЩ и редица 
други държави, като минират още 
повече възможностите за намиране 
на изход от този конфликт. Непо-
средствено след изборите се наблю-

 
Фиг. 2
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дава поредно съсредоточаване на рус-
ки войски по границата с Украйна, 
както и процес на масирано усилване 
на сепаратистките формирования с 
военни конвои от Русия – с тежко 
бронирано въоръжение и голямокали-
брена артилерия, както и зачестили 
артилерийски престрелки, особено 
интензивни в района на международ-
ното летище край Донецк.14

Контролираните от сепарати-
стите райони от Луганска и Донец-
ка област към началото на ноември 
2014 г. са показани на карта, разпрос-
транена от Stratfor Global Intelligence 
(фиг. 2).

Основните усилия на сепарати-
стите и руската страна до настъп-
ването на зимата са към натрупване 
на достатъчно запаси от въоръже-
ние, боеприпаси, горива и други не-
обходими материални средства, тъй 
като транспортирането им при зим-
ни условия е силно затруднено или не-
възможно.15

Възможните сценарии за развитие 
на конфликта могат да бъдат све-
дени до три основни: възобновяване 
на пълномащабните военни действия 
за създаване на условия за приемливо 
политическо решение; замразяване на 
конфликта и поддържане на статук-
вото в Източна Украйна за години 
и дори десетилетия; поддържане на 
конфликта в тлееща форма чрез спо-
радични нискоинтензивни стълкнове-
ния, докато една от страните не се 
съгласи на реално примирие и полити-
ческо решение за неговото приключ-
ване.16

НАЧАЛНИ ИЗВОДИ 
ЗА СТРАТЕГИИТЕ НА СТРАНИТЕ

В КОНФЛИКТА

На основата на всестранен ана-
лиз на въоръжените стълкновения в 
Източна Украйна могат да бъдат 
очертани няколко характерни особе-
ности на руската стратегия в този 
конфликт:

• Руската стратегия е ефектив-
на главно в съседни страни с голямо 
руско малцинство и симпатизанти, 
които оказват значителна подкрепа 

при операции за овладяване контро-
ла над региони, където преобладават 
етнически руси. Без това условие 
тайни операции и инфилтриране на 
сили със специално предназначение 
биха били обречени на неуспех.

• С демонстрирането на военна 
сила в близост до източните граници 
на Украйна Москва създава неувере-
ност в политическото ръководство 
и военното командване на страната 
за предприемане на широки военни 
мерки за изолиране на сепаратистки-
те региони и прекъсване на снабди-
телните им линии през граничните 
зони под контрола на проруските 
сили. Поддържането на заплаха от 
широкомащабна руска инвазия е въз-
пиращ фактор за украинските сили.

• Руската стратегия заложи глав-
но на използването на сили за спе-
циални операции, въздушнодесантни 
сили и морска пехота, които са най-
пригодни и подготвени за асиметрич-
ни военни операции.

• Рейдовите действия на руските 
сили с малки, но високоподготвени и 
мобилни военни подразделения пре-
дизвикаха объркване у украинското 
военно командване, а и обкръжаване
и ликвидиране на отделни негови 
формирования.

• Руската стратегия заложи на 
активното използване на местни 
проруски сили, на които е доставя-
но всякакво нужно въоръжение, обо-
рудване и снаряжение. При необходи-
мост тези сили са усилвани с редовни 
руски конвенционални формирования, 
не по-големи по състав от батальон.

• Операциите на руските и прору-
ските сили бяха съпроводени от ши-
роки пропагандни и дезинформацион-
ни кампании.

Като цяло руската стратегия е 
максимално пригодена за хибриден 
тип война, включващ широк обхват 
враждебни действия, в който военни-
те сили не са преобладаваща част. Тя 
добре синхронизира всички възможни 
инструменти за въздействие върху 
украинското ръководство и използва 
гъвкава стратегия за постигане на 
дългосрочни политически цели. Ако 
максималната стратегическа цел на 
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руската страна в този конфликт е 
бърза победа и поставяне под кон-
трол на повече източни области на 
Украйна с преобладаващо население 
от етнически руси, минималната е 
продължителен замразен конфликт, 
който ще поддържа Украйна в нес-
табилно състояние и ще предотвра-
ти присъединяването ù към НАТО и 
ЕС. Крайният резултат на минимал-
ната стратегическа цел на руската 
страна е федерализация на Украйна, 
което ще я превърне в слаба и лесно 
контролирана от Русия страна.

Украинската стратегия не бе яс-
но очертана още в началото на кон-
фликта. Тя имаше повече отговарящ 
характер на ескалацията на напре-
жението в източната част на стра-
ната. Украинското политическо и 
военно ръководство не си постави-
ха решителни цели за управление на 
този конфликт и за приключването 
му възможно по-бързо:

• Украинските сили от самото 
начало не успяха да прикрият надежд-
но границата на Луганска и Донецка 
област, за да прекъснат подкрепата 
и снабдяването на сепаратистите 
от руска страна.

• В антитерористичната опера-
ция първоначално бяха въвлечени си-
лите на Вътрешното министерство 
и новосъздадената Национална гвар-
дия. Армейските части се оказаха не-
подготвени за такъв тип конфликт.

• Военните действия често не се 
водеха по единен координиран план и 
с надеждно командване и управление.

• Украинските сили предприеха нас-
тъпателни операции на няколко на-
правления и на широк фронт, без 
нужното превъзходство, което дове-
де и до няколко тактически пораже-
ния и възвръщане на територии под 
контрола на сепаратистите.

• Украинската стратегия беше 
постоянно сдържана от честите 
съсредоточавания на руски войски 
по източните граници на страната, 
техните широкомащабни военни уче-
ния, както и от навлизане на руски 
подразделения на украинска терито-
рия в критични за сепаратистите 
периоди.

• В политически план украинско-
то ръководство се стремеше да до-
каже, че страната е подложена на 
открита руска инвазия и да спечели 
най-голяма международна подкрепа.

Максималната и трудно пости-
жима стратегическа цел на украин-
ската страна е справяне със сепара-
тисткото движение и възвръщане на 
контрола над всички източни реги-
они на страната. Минималната цел 
е силно ограничаване на контролира-
ните от сепаратистите зони в из-
точните области и по възможност 
отрязване на снабдителните им ли-
нии през границата. И в двата случая 
Киев ще се стреми да избегне мащаб-
на конфронтация с Русия.

Вероятността за нови сражения 
между враждуващите сили за руската 
страна ще се определя от това дали 
е постигнат военен баланс на бойно-
то поле за трайно прекратяване на 
огъня. Може би ще бъде направен по-
реден опит за превземане на между-
народното летище край Донецк. Въз-
можно е да бъде предприет и опит 
за превземане на гр. Мариупол, който 
е ключово пристанище на Азовско 
море и важен пункт при евентуален 
опит за установяване на земен кори-
дор до Кримския полуостров. Зимна 
кампания в този конфликт е малко 
вероятна, поради трудните условия 
за маньовър и осигуряване на силите, 
които трябва да удържат заеманите 
позиции през зимния период. Това не 
изключва отделни локални боеве за 
овладяване на особено важни обекти 
и подобряване на неизгодни позиции.

* * *
Руско-украинската криза беше ини-

циирана от Русия, като независимо 
от подписаните споразумения за пре-
кратяване на огъня, не се очертава 
тя да намери скорошно разрешение. 
Това очевидно е в интерес на Русия, 
тъй като териториалните пробле-
ми на Украйна ще възпрепятстват и 
дори ще направят невъзможно член-
ството на страната в НАТО и ЕС. 
Освен това с анексирането на Крим 
Русия подобрява значително стра-
тегическото си положение и влияние 
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бъдещи преговорни процеси за окон-
чателното му разрешаване. Същевре-
менно нищожната вероятност Русия 
да върне обратно анексирания Кримски 
полуостров, както и да прекрати под-
крепата си за двете самообявили се 
републики (Донецка и Луганска народ-
на република) предполагат неопреде-
лена продължителност на този кон-
фликт и поддържане на постоянно на-
прежение в Черноморския регион. На 
Русия ù предстои да взема стратеги-
чески решения относно бъдещите си 
отношения с ЕС, НАТО и САЩ, като 
важно условие за тях ще бъде и раз-
решаването на конфликта с Украйна.

в този регион. Модернизацията на 
руския Черноморски флот и воен-
ната инфраструктура на Кримския 
полуостров засилват още повече во-
енното превъзходство на Русия в ре-
гиона и възприятията на държавите 
от региона за нарастваща заплаха. 
Руско-украинският конфликт съхра-
нява значителен потенциал за разра-
стване и за дестабилизиране на целия 
Черноморски регион и Източна Ев-
ропа. Чисто военно решение на кон-
фликта не може да има, но страните 
ще укрепят нужния им военен потен-
циал за евентуалното му използване 
и подобряване на позициите си при 

1 Russo-Ukraine War 2014: Anti-Terrorist 
Operation, pp. 1–2 (http://www.globalsecu-
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port_326402 (23.10.2014).
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Периодът на управлението на
Партията на справедливост-
та и развитието (ПСР) е 

време на промени в акцентите и 
приоритетите на политиката за си-
гурност и отбрана на Турция, про-
диктувани както от динамиката на 
военнополитическите процеси, така 
и от възгледите, преобладаващи сред 
елита на управляващата партия. 
След утвърждаването ù като водещ 
национален политически субект за-
почва процесът на интегриране на 
нейната идеологическа платформа с 
политиката за сигурност и отбрана. 
Приоритетите в тази област са де-
финирани по нов начин, което дава 
основания за твърдения, че се нару-
шават принципите на Ататюрк и е 
налице отстъпление от кемализма 
като национална идеология.  

Партията осъществява комплекс 
от реформи в обществено-политиче-
ската и социалната област, иконо-
миката, сигурността и отбраната, 
които водят до съществено ограни-

ПАРТИЯТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА 
И РАЗВИТИЕТО И СЪВРЕМЕННАТА 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ 
И ОТБРАНА НА ТУРЦИЯ

Полковник Васил СТАНКОВ

Abstract: The article „AKP and security and defense policy of Turkey“ identifies the key 
tenets of security and defense strategies of Turkey and reveals the views prevailing in the rul-
ing Justice and Development Party (AKP). Then, an analysis is made of the Party’s current 
approach to military industry, defense planning and defense capabilities as major cornerstones 
of the country’s ambition to become a regional power. Finally, the article features the regional 
security environment and describes the challenges that Turkey is expected to face while imple-
menting its security and defense policy.

Key words: Justice and Development Party, Turkey, military industry, regional power, 
regional security, defense policy.

Ключови думи: Партия на справедливостта и развитието, Турция, военна 
промишленост, регионална сила, регионална сигурност, отбранителна политика.

чаване ролята на въоръжените сили 
във вътрешен план, до укрепване 
на контрола ù над органите за си-
гурност и съдебната система и до 
нарастване ролята на религията в 
обществения живот.

Назначаването на Ахмет Даву-
тоглу за министър на външните 
работи през май 2009 г. бележи нов 
етап в оценките и подходите на дър-
жавното ръководство към пробле-
мите на сигурността и отбраната. 
Променят се и концептуалните ос-
нови на водената външна политика. 
Възприета е доктрината на „нулеви 
проблеми със съседите“, осъщест-
вявана чрез многопосочна регионал-
на политика. Книгата на Давутоглу 
„Стратегическа дълбочина“ се пре-
връща в аналитична база и източник 
на идеи, които оформят възгледите 
на държавното ръководство. В нея е 
направен задълбочен анализ на стра-
тегическата среда след Студената 
война, изтъкнати са националните 
интереси на Турция и способите за 
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отстояването им и са набелязани
основните цели в областта на външ-
ната политика и сигурността. Най-
ценният практически принос е фор-
мулираният от автора модел за 
реализация на стратегическите пре-
димства на Турция, поради което из-
ложените идеи имат основополагащ 
и дори програмен характер. Показа-
телен за амбициите на страната е 
стремежът за създаване на сфери на 
влияние на Балканите и в Близкия из-
ток.

На 6 септември 2014 г. Ахмет 
Давутоглу е назначен за министър-
председател на Турция. По всяка ве-
роятност идеите му ще намерят 
още по-широко място в концептуал-
ните държавни документи и ще се 
превърнат в теоретична основа на 
политиката за сигурност и отбрана.

Официалните възгледи по въпро-
сите на сигурността и отбраната 
са изложени в Документ за нацио-
налната политика по сигурността 
(Milli Güvenlik Siyaset Belgesi), който 
влиза в сила през март 2006 г., след 
като е утвърден от президента на 
страната. Обновява се периодично 
на заседания на Съвета за нацио-
нална сигурност и се състои от две 
части: стратегия за национална си-
гурност и национална отбранителна 
стратегия. Средствата за масово 
осведомяване популярно го наричат 
„Червената книга“ или „Тайната кон-
ституция“, заради определящия му 
характер за политиките в областта 
на външните отношения, отбраната 
и сигурността. Въз основа на оценки 
на стратегическата и геополитиче-
ската среда в документа са форму-
лирани целите и задачите на външ-
ната и отбранителната политика и 
способите за защита на национални-
те интереси в регионален и глобален 
план. Като основни цели на отбра-
нителната политика са посочени за-
щитата на независимостта и тери-
ториалната цялост на държавата, 
избягването на кризи и конфликти 
и недопускане неконтролирано нара-
стване на напрежението в междуна-
родните отношения. Главни направ-
ления на отбранителната политика 

са активното участие в системите 
за колективна сигурност и изгражда-
нето на съответните отбранител-
ни способности.

В основата на отбранителната 
стратегия са принципите на при-
лагане на военна сила само при не-
възможност за използване на други 
средства за защита на националната 
сигурност, изграждане и поддържане 
на висок отбранителен потенциал 
за сдържане на евентуални заплахи с 
военен характер, поддържане на го-
товност за управляване на военно-
политически и хуманитарни кризи и 
за провеждане на операции, различни 
от война, осъществяване на активно 
сътрудничество със съседните стра-
ни в интерес на мира и сигурността.

Специфична особеност на доку-
мента е, че по традиция при оценя-
ване на заплахите за сигурността се 
отдава предимство на тези с вътре-
шен характер. Като главни задачи се 
извеждат борбата с тероризма и ра-
дикалните ислямистки организации, 
неутрализирането на военизираните 
отряди на Кюрдската работническа 
партия (ПКК) и овладяването на се-
паратистките тенденции в Югоиз-
точен Анадол.

Според доминиращите в ПСР въз-
гледи формулирането на стратегия с 
отчитане само на външните заплахи 
е признак за ограничено мислене, но и 
отдаването на приоритетно значе-
ние на вътрешните заплахи е признак 
на слабост. Смята се, че акценти-
рането върху вътрешните проблеми 
в стратегията за национална сигур-
ност ограничава възможностите за 
отстояване на националните инте-
реси и предоставя възможности на 
геополитическите конкуренти на 
Турция. Това се оценява като проява 
на ограничено стратегическо мисле-
не, продиктувано от вътрешните 
противоречия в държавата и обще-
ството. Извеждането на тези про-
тиворечия на централно място в на-
ционалната стратегия се приема за 
неправилно и нецелесъобразно. Прила-
га се принципно нов подход, според 
който средствата за постигане на 
стратегическите цели подлежат на 
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промяна, но основните стратегиче-
ски положения и приоритети оста-
ват постоянни. Ето защо се смята, 
че заплахите трябва да се оценяват 
от гледна точка на действащата на-
ционална стратегия, а не обратно-
то – стратегията да се формулира 
според съществуващите заплахи.

Друга характерна черта на подхо-
да на ПСР към политиката за сигур-
ност и отбрана е, че се акцентира 
върху външнополитическия компо-
нент, като инструмент за моделира-
не на средата за сигурност в полза на 
Турция. Главните усилия са насочени 
към разширяване регионалното влия-
ние на Турция чрез оползотворяване 
на историческото наследство и пре-
димствата на географското разполо-
жение. Така се осигуряват благопри-
ятни условия за постигане целите на 
политиката за сигурност и отбрана. 
Давутоглу отбелязва: „При новите 
регионални условия отбраната на Из-
точна Тракия и Истанбул не зависи 
от разположените в Източна Тракия 
военни формирования, а от актив-
ното използване в дипломатически и 
военен аспект на трансграничните 
сфери на влияние на Балканите“.1

След проведените реформи въ-
оръжените сили постепенно губят 
функцията си на регулатор на поли-
тическия живот, но главно заради из-
пълняваните задачи по линия на бор-
бата срещу ПКК все още запазват 
ролята си на гарант на вътрешната 
стабилност. Поради тази причина 
управляващите не желаят изостряне 
на противоречията между държавно-
то и военното ръководство.

Преобладава виждането, че стра-
ната трябва преди всичко да укреп-
ва позициите си в съседните региони 
и да разширява сътрудничеството 
с арабския свят и мюсюлманските 
държави. Сред приоритетите са из-
дигане ролята на страната на Бал-
каните, продължаване на подкрепата 
за Азербайджан и за т.нар. Северно-
кипърска турска република, както и 
на сътрудничеството с държавите 
от Средна Азия, активното разви-
тие на отношенията със страните 
от Близкия изток и Северна Африка.

Основните формулировки във 
външнополитическата програма на 
ПСР и съответно на правителство-
то почти изцяло съвпадат с идеите, 
изложени в „Стратегическа дълбочи-
на“. Особено внимание е обърнато 
на отношенията с държавите от 
Балканите и Кавказ, Средна Азия, 
Близкия изток и Северна Африка. За 
сметка на отбранителния характер 
на военната доктрина се настоява 
за преминаване към настъпателна 
външна политика, насочена към ре-
ализация на отговорността на Ре-
публика Турция към мюсюлманските 
малцинства в близките региони, ис-
торически свързани с Османската 
империя, и към тюркоезичните репу-
блики в Средна Азия.

Посочва се необходимостта от 
отчитане баланса на силите в гло-
бален и регионален мащаб, от дълго-
срочно прогнозиране на процесите. 
Сериозно внимание се обръща на съз-
даване на способности за стратеги-
ческо планиране – поради необходи-
мостта от участие в управлението 
на регионални кризи и ликвидиране на 
последствия от тях.

Целта е планирането да обхване 
и системата за сигурност и отбра-
на, включително отбранителната 
промишленост. Елитът на ПСР от-
чита необходимостта от развиване 
на отбранителната промишленост 
като важен елемент на национална-
та мощ. Смята се, че национална-
та икономическа стратегия трябва 
да е съобразена с потребностите на 
въоръжените сили, тъй като отбра-
нителната промишленост не може 
да се развива отделно и независимо 
от общите икономически тенденции. 
Между икономическото развитие и 
политиката за сигурност и отбрана 
следва да има хармония, а не проти-
вопоставяне. Като несъстоятелна 
се оценява полемиката кое трябва да 
има приоритет – потребностите на 
икономиката или на отбраната, за-
щото те са части от неделимо цяло. 
Стремежът е да се осигури трайна 
и здрава връзка между стратегията 
за икономическо развитие и отбра-
нителната стратегия.
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Акцентира се върху създаването 
и развитието на собствен техно-
логичен капацитет с цел избягване 
на зависимостта от други държави. 
Отчита се като неправилно заради 
разходите за отбрана и сигурност да 
се пренебрегва икономическото раз-
витие и системата да се поставя 
в зависимост от вноса на въоръже-
ние и техника. При такива условия 
отбранителната промишленост не 
може да се развива и ресурсите се 
насочват към икономически неизгод-
но купуване на въоръжение. Затова 
отбранителната промишленост се 
разглежда като обособен сектор на 
икономиката, който трябва да задо-
волява националните потребности и 
същевременно да гарантира приходи 
чрез продажба на въоръжение и тех-
ника.

През март 2012 г. Генералният 
щаб обявява план за строителство 
на самолетоносач с водоизмести-
мост 24 000 бруто регистър тона и 
дължина 140 метра, с възможност да 
носи до 12 самолета и 8 вертолета. 
Същата година са проведени изпита-
нията на първия безпилотен летате-
лен апарат собствено производство, 
а премиерът Ердоган обявява наме-
рения за разработване със собствени 
сили на пилотиран боен самолет.

Ахмет Давутоглу е на мнение, че 
националната система за отбрана 
трябва да е съобразена със специфич-
ните особености, които отличават 
Турция от другите държави – исто-
рическо наследство, стратегическо 
географско разположение и огромна 
демографска мощ. Той изтъква: „Вли-
янието на историческите фактори 
върху системата за отбрана изправя 
Турция пред необходимостта да раз-
работва отбранителна стратегия, 
която надхвърля конюнктурното 
значение на съществуващите между-
народни граници. Турция е изградена 
върху историческите и геополитиче-
ските основи на Османската държа-
ва и като приемник на това наслед-
ство не може да анализира и планира 
отбраната си единствено в рамките 
на собствените си граници. Истори-
ческото наследство може във всеки 

момент да предизвика ситуации из-
вън границите на Турция, които да 
наложат нейната намеса. Турция е 
длъжна да развива отбранителната 
си стратегия и отбранителната си 
промишленост с отчитане на отго-
ворностите, произлизащи от исто-
рическото ù наследство“.2

Управляващите от ПСР оценя-
ват като поучителен пример факта, 
че по време на разпадането на Юго-
славия отбранителните способно-
сти на Турция не са били на равни-
ще, позволяващо защита на нейните 
интереси, поради което страната 
не е била достатъчно активен фак-
тор при управлението на кризите в 
Босна и Херцеговина и Косово. Тур-
ция не е могла да се прояви в роля-
та на защитник на мюсюлманските 
малцинства там, които вижда като 
исторически свързани с Османската 
държава. Една от причините е чисто 
военнотехническа – военновъздушни-
те сили тогава не са разполагали със 
самолети-горивозареждачи и поради 
недостатъчния си обсег на действие 
турските изтребители не са могли 
да изпълняват задачи срещу армията 
на Република Сръбска. По време на 
операцията на НАТО „Решителна 
сила“ става ясно, че участващите 
турски F-16, базирани на летищата 
в Бандърма и Даламан, могат да 
останат само пет минути във въз-
душното пространство на Босна и 
Херцеговина. Това налага да се пред-
приемат действия за придобиване на 
самолети-горивозареждачи KC-135 
Stratotanker.3 По-късно, със съдей-
ствието на управляващата ПСР, са 
осъществени програми за модернизи-
ране на наличните 7 самолета KC-
135R и за купуване на 10 самолета 
А400М „Аtlas“. Церемонията за при-
емане на въоръжение на първия от 
тях е проведена на 12 май 2014 г., в 
присъствието на бившия президент 
Абдуллах Гюл.4

Правителството на ПСР е изпра-
вено пред редица предизвикателства 
при осъществяването на политика-
та за сигурност и отбрана. Анали-
зът на средата за сигурност показ-
ва, че Турция може да се сблъска с 
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международен тероризъм като за-
плаха за сигурността и стабилност-
та; негативни последствия от вът-
решнодържавните конфликти в съ-
седни близкоизточни държави и 
действията на военизирани фунда-
менталистки групировки; възникване 
на хуманитарни кризи и на мащабни 
миграционни и бежански потоци от 
съседни региони; конфликти на ос-
новата на етнически национализъм 
и сепаратизъм; контрабанда на оръ-
жия, наркотици и нелегален трафик 
на хора; разпространение на оръжия 
за масово унищожение и нестабилна 
ситуация в държави, разполагащи с 
такива оръжия; неравномерно раз-
пределение на природните ресурси. 
Тези заплахи се отнасят до Близкия 
изток, Кавказ, Балканите и Черно-
морския регион.5

В оценките за състоянието на 
регионалната сигурност, като из-
точници на непосредствени рискове 
и заплахи, особено внимание се об-
ръща на процесите в Сирия и Ирак. 
Правителството на ПСР се обявява 
за смяна на властта в Сирия и все-
странно подкрепя умерената опози-
ция. Засега обаче режимът на Башар 
ал Асад е в процес на стабилизира-
не и Анкара не успява да осъществи 
амбициозните си намерения да влияе 
върху процесите и да ги насочва в 
желаната посока. Вместо това рис-
ковете и заплахите за сигурността 
нарастват, особено след бежанска-
та вълна и появата на групировката 
„Ислямска държава“. Вместо поле за 
възможности Сирия се превърна за 
Турция в източник на рискове.

Отначало Ердоган и Давутоглу 
не са склонни да се ангажират с пря-
ко участие във водената от САЩ 
международна коалиция срещу „Ис-
лямска държава“, защото смятат, 
че неутралната позиция би могла да 
им донесе дивиденти, по подобие на 
поведението на Турция по време на 
операция „Свобода за Ирак“. Това е 
в унисон със схващането, че полити-
ката за сигурност трябва да е съо-
бразена с международните задълже-
ния и съюзническите ангажименти, 
но заедно с това страната трябва 

да се държи като регионален фактор, 
който прилага собствена национална 
стратегия.

Кризата обаче се задълбочава и бе-
жанският поток през сирийско-тур-
ската граница се засилва, а след като 
ПКК се включва в борбата срещу 
„Ислямска държава“, ръководството 
на ПСР изоставя неутралитета и 
иска Великото национално събрание 
да разреши участие на въоръжените 
сили в трансгранични операции на 
територията на Сирия и Ирак.

Правителството на ПСР сле-
ди внимателно процесите в Ирак и 
оценява действията на Кюрдската 
автономна област (КАО) в контек-
ста на кюрдския проблем. Управля-
ващите смятат, че вътрешните и 
регионалните му измерения са свър-
зани и че без спокойствие в региона е 
трудно да се гарантира вътрешната 
стабилност. Държавното ръковод-
ство променя отношението си към 
КАО и не изключва възможността 
за създаване на независима кюрдска 
държава в Северен Ирак.

Турция официално държи на тери-
ториалната цялост на Ирак, въпре-
ки задълбочаването на вътрешнодър-
жавния конфликт там. В същото 
време правителството на ПСР де-
монстрира увереност в правилност-
та на политиката си по кюрдския 
въпрос. Това, което в миналото из-
глежда немислимо за турските поли-
тици, днес е реалност. В интервю 
за кюрдската информационна агенция 
„Rudaw“ говорителят на ПСР Хюсе-
ин Челик е потвърдил правото на са-
моопределение на кюрдите в Северен 
Ирак.

Вътрешните измерения на кюрд-
ския въпрос остават сериозно пре-
дизвикателство пред политиката за 
сигурност на Турция, въпреки дейст-
ващото от март 2013 г. примирие 
между правителството и ПКК. С 
инициативите си, насочени към ре-
шаване на проблема, ПСР убедител-
но демонстрира новия си подход към 
проблемите на сигурността. На пър-
во място, управляващите признават, 
че такъв проблем съществува. Всич-
ки предишни правителства твърдят, 
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че в Турция няма „кюрдски проблем“, 
а има проблем с тероризма. В рамки-
те на своята политика на културно 
„отваряне“ (açılım) правителството
на ПСР предприема кампания за при-
общаване на кюрдската общност 
към държавата и обществото и раз-
решава използването на кюрдския 
език в образователната система и 
средствата за масово осведомяване.

Негативен за Турция фактор на 
средата за сигурност в регионален 
контекст е значителният спад на 
диалога с водещите арабски държа-
ви, след като правителството на 
ПСР и впоследствие новоизбраният 
президент Ердоган открито заявя-
ват подкрепата си за движение „Мю-
сюлмански братя“. Това предизвиква 
рязко влошаване на отношенията с 
Египет и членките на Съвета за съ-
трудничество на страните от Пер-
сийския залив (СССПЗ), с изключение 
на Катар. След като пребиваващите 
в Катар активисти на движението 
са принудени да напуснат страната, 
президентът Ердоган недвусмисле-
но заявява, че те могат да намерят 
убежище в Турция.

Този път Турция няма възможност 
да възстанови баланса чрез сближава-
не с Израел, както прави преди около 
две десетилетия, когато конфрон-
тацията със Сирия достига опасно 
равнище заради сирийската подкрепа 
за ПКК и предоставеното от Да-
маск убежище на лидера ù Абдуллах 
Йоджалан. В края на 90-те години на 
миналия век турско-израелското съ-
трудничество в областта на сигур-
ността се развива изключително ин-
тензивно и придобива характера на 
стратегическо партньорство. Сега 
обаче положението в региона е дру-
га и турско-израелските отношения 
са коренно различни. Президентът 
Ердоган обявява, че нормализацията 
между двете страни е малко веро-
ятна, докато Израел продължава да 
провежда операции в палестинските 
територии.6

Регионалният балансиращ механи-
зъм действа така, че когато отно-
шенията на Турция с арабските мо-
нархии от Персийския залив, чийто 

лидер е Саудитска Арабия, са добри, 
се наблюдава застой в диалога между 
Турция и Иран. Обратно, когато тези 
отношения се влошават, сътрудни-
чеството между Турция и Иран се 
активизира. В момента противо-
речията между Турция и Саудитска 
Арабия се изострят заради подкре-
пата на ПСР за движение „Мюсюл-
мански братя“, което е традиционен 
опонент на управляващата династия 
Ас Сауд. Затова може да се очаква 
сближаване между Турция и Иран, 
въпреки диаметралните различия по 
основни въпроси на регионалната си-
гурност – например конфликта в Си-
рия. Иранското ръководство твър-
до подкрепя Башар ал Асад, докато 
правителството на ПСР се обявява 
за смяна на властта в Дамаск и под-
крепя умерената сирийска опозиция. 
Показателен е фактът, че на 10 юли 
2014 г. Иран и Турция подписват спо-
разумение за сътрудничество в ин-
терес на сигурността по общата 
граница, което предвижда обмен на 
информация и създаване на съвмест-
на комисия за съгласуване на общите 
действия в пограничните райони.

ПСР се стреми да позициони-
ра Турция като регионален фактор 
на мира и източник на сигурност и 
стабилност, което ще ù позволи да 
разширява икономическото и поли-
тическото си влияние. Политиката 
на „нулеви проблеми със съседите“ е 
замислена като опит за преодоляване 
на първото препятствие по дългия 
път към статута на държава със 
световно влияние, тъй като е ясно, 
че ако Турция иска да прилага поли-
тики от континентален и световен 
мащаб, преди всичко трябва да ре-
гулира отношенията със съседните 
държави. Например не може да раз-
ширява своя „обръч на мира и благо-
денствието”7 в съседните региони и 
по-далече, докато не реши двустран-
ните проблеми с Гърция – правата 
на турското малцинство в Западна 
Тракия, границите на въздушното 
пространство в Егейско море и про-
блема с Кипър.

Прави впечатление, че авторите 
на регионалната политика за сигур-
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ност в правителствата на ПСР се 
стремят да осигурят на Турция въз-
можно най-широко пространство за 
действие и смятат, че двустранни-
те ангажименти не трябва да огра-
ничават възможностите за избор 
на най-изгодната линия на поведение 
във всеки конкретен случай.

Дългосрочната цел е да се избег-
нат регионалните сценарии, които 
биха формирали нови заплахи за си-
гурността на Турция. Неблагопри-
ятните сценарии са разширяване 
периметъра на действие на „Ислям-
ска държава“, рязко увеличаване на 
бежанския натиск, криза в отноше-
нията с водещите арабски страни 
във връзка с „Мюсюлмански братя“, 
евентуално прекратяване на при-
мирието от страна на ПКК. Още 
по-неблагоприятен би могъл да бъде 
сценарият, при който някоя от за-
плахите придобиват траен характер 
и се превръщат в източник на кризи-
сен потенциал в региона.

Осъзнава се, че сигурността и ин-
тересите на Турция ще бъдат гаран-
тирани в най-голяма степен, когато 
тя развие способности за влияние 
върху локалните фактори в прилежа-
щите региони, в относителна неза-
висимост от състоянието на среда-
та за сигурност и отношенията с 
водещите държави от международ-
ната общност.

Съществен компонент на отбра-
нителната стратегия на Турция е 
активното участие в системите за 
колективна сигурност – НАТО, ЕС, 
ОССЕ, ООН и други международни и 
регионални организации. Тя е страна 
в редица двустранни и многостранни 
инициативи и споразумения, свърза-
ни със сигурността и военното съ-
трудничество между държавите на 
Балканите, в Кавказ, Черноморския 
регион, Средна Азия, Близкия изток 
и Средиземноморието. Нещо пове-
че, определя се за инициатор на два 
много важни проекта в областта 
на сигурността и отбраната, как-
вито са Многонационалните мирни 
сили за ЮИЕ (MPF SEE) и Черно-
морската група за сътрудничество 
(BLACKSEAFOR).8

Съюзническите ангажименти на 
Турция в рамките на НАТО са в ос-
новата на отбранителната страте-
гия, а пълноправното членство в ЕС 
е главен приоритет на външната по-
литика и политиката за сигурност. 
В ПСР преобладава виждането, че 
след разпадането на двуполюсната 
система стратегическото разпо-
ложение на страната не е загубило 
значимостта си за НАТО и че тя 
запазва стойността си на ключов 
съюзник и партньор на водещите 
страни членки. Също така нараства 
и значението на Алианса като важен 
инструмент на отбранителната по-
литика и средство за защита на ин-
тересите на страната.

Стремежът е чрез участие в сис-
темите за колективна сигурност 
Турция да укрепи позициите си преди 
всичко в Източна Европа. Давутоглу 
изтъква: „В рамките на НАТО Тур-
ция трябва да ориентира мисията 
и приноса си не към Близкия изток, 
а към Източна Европа. Ако Турция 
възприеме ролята на източноевро-
пейска, а не на близкоизточна стра-
на, тя ще разполага както с поле за 
действие на Балканите, така и с въз-
можност за частично компенсиране 
на недостатъците, произлизащи от 
това, че не членува в ЕС“.9

За да компенсира факта, че не чле-
нува в ЕС, в хода на преговорите за 
присъединяване правителството на 
ПСР се стреми да осигури възмож-
ност за принос на Турция към Общо-
европейската политика за сигурност 
и отбрана (ОЕПСО) – чрез равно-
правно участие в мироопазващите опе-
рации на ЕС и присъствие в Европей-
ската отбранителна агенция. Изтък-
ва се, че както редица страни извън 
НАТО участват в мироопазващите 
му мисии, така и кандидатите за 
членство в ЕС трябва да участват в 
мироопазващите операции на Съюза. 
Може да се очаква, че в рамките на 
отношенията между Турция и ЕС в 
областта на сигурността ще възник-
не необходимостта от хармонизира-
нето на ОЕПСО с интересите на 
Турция и насоките на регионалната 
ù политика.
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Сътрудничеството между Турция 
и ЕС в областта на сигурността 
навлезе в нов етап с подписаното 
през декември 2013 г. споразумение за 
реадмисия, което позволява на стра-
ните членки да връщат обратно не-
легалните имигранти, влезли от тур-
ска територия. Правителството на 
ПСР парафира споразумението през 
2012 г., но отлага официалното му 
подписване, като го обвързва с иска-
не ЕС да поеме ангажимент за облек-
чаване на визовия режим за турски 
граждани. Предвижда се до 2017 г. 
гражданите на Турция да пътуват 
безвизово в страните от ЕС.

Членството в ОССЕ се разглеж-
да като друга възможност за принос 
към мира и сигурността в региони, 
където Турция има своите интере-
си – Нагорни Карабах, Босна и Хер-
цеговина, Таджикистан. Членството 
на Турция в НАТО и значителните 
отбранителни способности, с които 
разполага, я причисляват към важни-
те участници в дейността на ОССЕ 
в Евразия. Значимостта на Органи-
зацията за Турция нараства поради 
актуалността на изпълняваните за-
дачи – предотвратяване на конфлик-
ти и изграждане на механизми за уп-
равление на кризи с военни, диплома-
тически икономически и други мер-
ки. Освен това, според Давутоглу, 
ОССЕ има значение за утвърждаване 
международните позиции на Турция, 
която е единствената страна извън 
Г-8, членуваща както в Г-20, така и 
в ОССЕ. Глобалната икономическа и 
политическа значимост на Организа-
цията произтича от това, че седем 
от държавите от Г-8 са нейни член-
ки, а осмата (Япония) участва със 
статут на наблюдател. Четири от 
петте постоянни членки на Съвета 
за сигурност на ООН (с изключение 
на Китай) участват в ОССЕ, което 
показва както глобалната по мащаб 
политическа отговорност на Органи-
зацията, така и изключително важ-
ната ù роля като форум за сътруд-
ничество.10

По време на управлението на ПСР 
сътрудничеството с България в об-
ластта на сигурността и отбрана-

та се развива успешно както на дву-
странна основа, така и в рамките 
на НАТО. Взаимно поетите ангажи-
менти за недопускане използването 
на териториите на двете страни 
за действия, насочени срещу другата 
страна, съгласно чл. 4 от Догово-
ра за приятелство, добросъседство, 
сътрудничество и сигурност, са до-
пълнени от редица споразумения и 
протоколи между МВР и службите 
за сигурност.

Добри резултати отбелязва съ-
трудничеството в борбата срещу 
организираната престъпност, кон-
трабандата на наркотици и теро-
ризма както на базата на Споразу-
мението за сътрудничество между 
министерствата на вътрешните 
работи на двете страни, така и на 
Тристранната междуправителстве-
на спогодба, подписана от България, 
Турция и Румъния.

Сътрудничеството във военната 
област също отбелязва значителен 
напредък и се развива на базата на 
ежегодни планове и на редица спора-
зумения и протоколи за взаимодейст-
вие във военнотехническата област, 
военното обучение, военната исто-
рия и стратегия, военните музеи, 
картографията, обмена на семей-
ства на военнослужещи със социални 
и културни цели.

Може да се прогнозира, че поли-
тиката за сигурност и отбрана на 
Турция по време на управлението на 
ПСР ще запази последователността, 
гъвкавостта и многовариантността 
си. Държавното ръководство по вся-
ка вероятност ще развива невоенни-
те способности и ще съдейства за 
поддържане на готовност за участие 
в управлението на кризи. Заедно с 
това ще продължи възприетата ли-
ния на всестранно осигуряване и под-
готовка на въоръжените сили за из-
пълняване на видовете мисии според 
Конституцията и отбранителната 
стратегия на страната.

С изкачването на Ахмет Давуто-
глу на върха на турската политика 
може да се очаква по-активно прила-
гане подхода на моделиране на среда-
та за сигурност чрез използване на 
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историческото наследство и предим-
ствата на стратегическото разпо-
ложение на страната. В рамките на 
този подход водената политика на 
разширяване на културното, иконо-

1 D a v u t o ğ l u, A. (2010) Stratejik 
Derinlik (Türkiye’nin Uluslararası Konumu), 
Istanbul, Küre yayınları, p. 55.

2 b i d e m, p. 41.
3 http://kokpit.aero/havakuvvetleri-kc135r-ucak-

lari
4 http://www.hvkk.tsk.tr/en/HaberDetay.aspx?

 ID=93&IcerikID=5702
5 Б е к я р о в а, Н. Югоизточна Европа 

в контекста на сигурността. Ч. 2. София: 
Военно издателство ЕООД, 2007, с. 192.

6 www.middleeastmonitor.com/news/europe/ 
12749

7 На интернет страницата на МВнР на 
Турция се посочва, че с помощта на динамична 
и визионерска политика страната се стреми 
да изгради все по-разширяващ се „обръч на 
мира и благоденствието“ в региона (http://
www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa).

8 Б е к я р о в а, Н. Пос. съч., с. 194.
9 D a v u t o ğ l u, A. Op. cit., p. 238.
10 I b i d e m, pp. 244–245.

мическото и политическото влияние 
на Турция в съседните региони, къде-
то и България има интереси, веро-
ятно ще стане още по-обхватна и 
целенасочена.
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Разпадането на Британска Индия 
и създаването през 1947 г. на две 
независими държави в района на 

Южна Азия – Индия и Пакистан, по-
ставят началото не само на нова ре-
гионална конфронтация, породена на 
религиозна основа и потискана дълги 
години от английските колониални 
власти, но разширява и размерите 
на съперничество и противопоста-
вяне между тях и на територията 
на съседните държави. Трите войни 
между Пакистан и Индия, както и 
постоянно тлеещото напрежение в 
Кашмир, свързано с подкрепата на 
различни терористични и екстре-
мистки организации и групи, явно не 
са недостатъчни за амбициите на 
военнополитическите им ръковод-
ства. Началото на операция „Трайна 
свобода“ в Афганистан и падането 
на режима на талибаните се оказ-
ват „леко забравена“ територия за 
ново напрежение между Пакистан 
и Индия, защото и двете държави 
имат там естествено присъствие 
от векове. И ако войната на „тихия 
фронт“ между пакистанската Меж-
дуведомствена служба за разузнава-

ТЕРИТОРИЯТА НА АФГАНИСТАН – 
НОВО ПОЛЕ ЗА РЕГИОНАЛНО 

НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ 
ПАКИСТАН И ИНДИЯ

Д-р Мирослав МИРЧЕВ

Abstract: The bilateral relations between Afghanistan, India and Pakistan in the economic 
field are is examined. On that basis an analysis is made of how the economic and investment 
ties of these two South Asia countries improve the infrastructure in Afghanistan and generate 
new challenges to regional and international security.

Key words: South Asia, India, Pakistan, Afghanistan National Development Strategy, 
World Food Programme ISI (Inter-Services Intelligence) and RAW (Research and Analysis 
Wing).

Ключови думи: Южна Азия, Индия, Пакистан, Национална стратегия за развитие 
на Афганистан, Международната програма за прехрана, Междуведомствена служба 
за разузнаване на Пакистан, Разузнавателна служба на Индия.

не (Inter-Services Intelligence – ISI) и 
индийската Разузнавателна служба 
RAW (Research and Analysis Wing – 
RAW) на територията на Афганис-
тан се води все още с неустановен и 
за двете страни успех, свързан с ор-
ганизиране на терористични атаки, 
борба за влияние върху политически 
формации, лобита, сепаратистки и 
терористични групи, взаимни обвине-
ния и др., икономическото противо-
поставяне между Пакистан и Индия 
отваря нов фронт за война помежду 
им. Най-вероятно той ще се окаже 
печеливш за една от двете страни за 
години напред.

Задачата за възстановяването на
Афганистан след свалянето на ре-
жима на талибаните е една от ос-
новните приоритетни цели на меж-
дународната общност. Първите 
решения за това са взети в рамките 
на Бонската конференция, проведе-
на през декември 2001 г. Помощта 
за новите афганистански власти при 
възстановяването на инфраструк-
турата и икономическото развитие 
на страната е възложена пряко на 
три структури – Мисията на ООН 
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в Афганистан, НАТО и ЕС. В тази 
област обаче активно се намесват 
и основните регионални играчи – Па-
кистан и Индия, без чието присъст-
вие трудно биха могли да се развият 
възстановителните процеси в Афга-
нистан. Ръководствата и на двете 
държави много ясно осъзнават, че 
след изтеглянето на Международни-
те сили за поддържане на сигурност-
та (АЙСАФ), а заедно с тях и на по-
вечето международни организации, в 
разрушения от близо 13 години война 
регион ще останат отново те – съ-
седите от изток.

Индия започва да развива активни 
контакти и сътрудничество с Афга-
нистан през 2002 г., след свалянето 
на режима на талибаните. Нейната 
позиция се основава на разбирането,
че демократичните промени и бър-
зото икономическото развитие на 
страната са ключови за превръща-
нето ù в регионален източник на 
стабилност и скъсване с екстремиз-
ма и тероризма, които е подкрепяла 
преди това. Тази позиция е деклари-
рана на високо политическо равни-
ще между ръководствата на двете 
държави и на практика се осъщест-
вява с активни програми за иконо-
мическа взаимопомощ и развитие. 
За периода 2002–2009 г. индийското 
правителство инвестира в различни 
проекти и програми в Афганистан 
750 млн. щ.д., което на практика я 
прави петият най-голям инвеститор 
след САЩ, Великобритания, Япония 
и Германия.

По време на управлението на ре-
жима на талибаните Индия подкрепя 
изцяло „Северния съюз“, като кон-
трапункт на ислямското управление 
и за ограничаване на ислямското вли-
яние в регионален мащаб. Президен-
тът на Афганистан Хамид Карзай се 
смята за един от основните провод-
ници на индийското влияние в стра-
ната, тъй като е получил висшето 
си образование в индийски универси-
тет (Himachal Pradesh University) в 
гр. Симла, което активно се използва 
от Делхи за оказване на влияние и 
развитие на двустранните отноше-
ния.

Веднага след падането на режима 
на талибаните в Кабул Индия пре-
доставя безвъзмездна помощ от 10 
млн. щ.д. на новото афганистанско 
правителство – близо 67 млн. щ.д. 
под формата на медикаменти и ме-
дицинска помощ, както и 125 тона 
одеяла и топли дрехи за население-
то. Освен това отпуска от 2002 г. 
безвъзмездно 2 млн. щ.д. всяка годи-
на за „Афганистански попечителски 
фонд за възстановяване“ (Afghan 
Reconstruction Trust Fund).

В икономическата сфера Индия 
инвестира и работи по различни про-
екти на цялата територия на Афга-
нистан, в широк спектър, който об-
хваща хидроенергетика, съобщения, 
изграждане и възстановяване на пъ-
тища и инфраструктура, селско сто-
панство и икономика, телекомуни-
кации, радиосъобщения, телевизия и 
радиоразпространение, образование, 
здравеопазване, определени от пра-
вителството на Афганистан като 
приоритетни области за развитие.

В Афганистан се трудят и над 
3500 инженери, лекари, техници и ра-
ботници. Във всички посочени сек-
тори индийското правителство раз-
работва и прилага програми, които 
са съгласувани с правителството на 
Афганистан и неговата Национална 
стратегия за развитие (Afghanistan 
National Development Strategy).

Основните проекти и програми, 
по които работи индийската стра-
на, са следните:

• изграждане на 220-киловолтов
двойнопреносен електропровод от
Пир-е-Хумри до Кабул и 220/110/209 
киловолтова електрическа подстан-
ция в Кабул, в рамките на проект 
„Североизточна енергийна система“ 
(North-East Power System), свързващ 
съседните на Афганистан държави с 
Кабул, като цената на проекта е 111 
млн. щ.д.;

• хуманитарна хранителна помощ 
от 1 млн. тона пшеница, доставена 
под формата на обогатени проте-
инови бисквити, за 1,4 млн. ученици 
всекидневно, на стойност 100 млн. 
щ.д., осъществявана в рамките на 
афганистанската програма за изхран-
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ване на училищата, управлявана по 
линия на Международната програма 
за прехрана (World Food Programmе);

• реконструкция на 218 километра 
от пътя между Заранаж и Деларам, 
целяща улесняване на снабдяването с 
храни, продукти и търговски арти-
кули от Иран за Афганистан и об-
ратно, на стойност 175 млн. щ.д., 
като допълнително за този проект 
са отпуснати още 91 млн. щ.д.;

• реконструкция и пълно завърш-
ване електроцентралата на язовир 
„Салма“ (Salma Dam Power Project) за 
42 киловолта в провинция Херат, на 
обща стойност 116 млн. щ.д., като 
допълнително е одобрено отпускане-
то на още 36 млн. щ.д.;

• построяване парламента на Аф-
ганистан, на стойност 83 млн. щ.д.;

• изграждане на болничен комплекс 
в Кабул, включващ хирургични отде-
ления, поликлиника и диагностичен 
център, на стойност 6,7 млн. щ.д.;

• проект за изкореняване на ре-
колтата от опиумен мак и програми 
за пренасочване усилията на местно-
то население в провинция Нангархар 
в други селскостопански дейности, 
на стойност 2 млн. щ.д.;

• изграждане и издръжка на ин-
дийски болници и медицински мисии 
в градовете Кабул, Херат, Мазари 
Шариф, Джалалабад, Кандахар, на 
стойност 6,6 млн. щ.д.;

• създаване в над 100 населени 
пункта на инсталации за използване 
на слънчева електроенергия, събиране 
и филтриране на дъждовната вода, 
като проектът е на стойност 3,5 
млн. щ.д.;

• реконструиране на училището в 
Хабибиа, на стойност 5,1 млн. щ.д.;

• извършване на 26 сондажа за 
вода и тяхното каптиране в Севе-
розападен Афганистан, на стойност 
1,2 млн. щ.д.;

• дар от страна на индийското 
правителство на превозни средства 
на стойност 25 млн. щ.д., сред кои-
то 400 автобуса, 200 минибуса, 105 
автомобила за нуждите на община 
Кабул и 285 за Афганастанската на-
родна армия (АНА);

• снабдяване с медицинско оборуд-

ване и екипировка на АНА, в размер 
на 0,5 млн. щ.д.;

• създаване на центрове за ком-
пютърно обучение в градовете Ка-
бул, Херат, Кандахар, Пул-е-Кхумри 
и Джалалабад, на стойност 0,5 млн. 
щ.д.;

• участие в изграждането на кана-
лизационна система за мръсни води в 
Кабул, на стойност 0,9 млн. щ.д.;

• изграждане на телефонни стан-
ции за връзка на 11 провинции с Ка-
бул, на стойност 11,1 млн. щ.д.;

• участие в разширяването на 
националната телевизионна мрежа 
свързваща Кабул с всичките 34 про-
винциални столици на страната, на 
стойност 6,8 млн. щ.д.

Индийското правителство оценя-
ва като приоритетна област включ-
ването на индийски фирми и компа-
нии в проекти, програми за развитие, 
строежи на пътища и сгради (об-
ществени, административни и т.н.). 
За друга приоритетна област се смя-
тат образованието и стипендиите 
за обучение на афганистански сту-
денти, като за периода 2006–2007 г. 
са отпуснати 500 дългосрочни и 500 
краткосрочни стипендии за обуче-
ние в индийски университети. Освен 
това над 30 индийски преподаватели 
и специалисти работят в Универси-
тета в Кабул, както и в различни 
държавни административни струк-
тури по програми, финансирани от 
индийското правителство за обуче-
ние на служители в афганистанската 
обществена администрация, в размер 
на 1,08 млн. щ.д. От 2002 до 2010 г. в 
Индия са получили образование около 
22 000 афганистанци, като 39 сту-
денти са обучавани за дипломати в 
Индийския институт за международ-
ни отношения.

Близо 70% от летателния и тех-
ническия състав на афганистанските 
авиолинии (Aryana Afghan Airlines) до 
2011 г. са обучени или се обучават 
в Индия, която оказва помощ и при 
купуването на самолети и поддържа-
нето им.

Друго приоритетно направление 
е работата по програми за профе-
сионално обучение на афганистански 
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граждани, свързани с дървообработ-
ване, изграждане на водопроводни 
инсталации, електрозаваръчна дей-
ност, строителство и създаване на 
шивашки умения, за което от 2002 г. 
са отпуснати 1,4 млн. щ.д. и са обу-
чени около 3000 местни граждани, 
създаване на Женски център за про-
фесионално обучение в гр. Багх-е-За-
нан, на стойност 0,6 млн. щ.д.

Като нов етап в бъдещото въз-
становяване на Афганистан индий-
ското правителство планира участие 
в по-малки по обем и краткосрочни 
програми за подпомагане и развитие, 
в рамките на около 20 млн. щ.д., на-
сочени основно в областта на сел-
ското стопанство, образованието, 
здравеопазването, професионалното 
обучение, при участие като подкон-
трактор с други държави – донори 
на Афганистан, или с местни фирми.

В политическата област индий-
ско-пакистанските отношения също 
могат да бъдат оценени като много 
добри. Смята се, че като знак на ук-
репване на двустранните отношения 
правителството на Карзай е разре-
шило откриване консулства на Ин-
дия в градовете Джалалабад, Канда-
хар, Херат и Мазар-и-Шариф, което 
веднага е определено от пакистанска 
страна като разкриване резидентури 
на индийската разузнавателна служ-
ба RAW, позволяващи ù да извършва 
подривна дейност срещу Исламабад 
и главно за отделяне на провинция 
Белуджистан от Пакистан.

При едно от официалните си 
посещения в Ню Делхи на 26 април 
2010 г., преди срещата в Бутан 
на страните – членки на SAARC 
(South Asian Association for Regional 
Cooperation), Карзай заявява и своя-
та готовност индийски военнослу-
жещи да бъдат включени в процеса 
на обучение и тренировка на АНА, 
както и в реконструкции на язовири 
и пътища в североизточната афга-
нистанска провинция Кунар. По вре-
ме на тази среща е направен и пълен 
анализ на двустранните отношения, 
като приоритетно са разгледани въ-
просите, свързани с икономическите 
отношения, със сигурността и бор-

бата срещу тероризма, което дава 
основание и на двете страни офици-
ално да декларират, че афганистан-
ско-индийските отношения са ключо-
ви за мира и стабилността в Южна 
Азия.

Индийското правителство декла-
рира трайния си ангажимент да под-
крепя и разширява участието си във 
възстановяването и стабилизиране-
то на Афганистан и в бъдеще – в 
интерес на регионалния мир и сигур-
ност. В потвърждение на това то-
гавашният министър-председател на 
страната Манмохан Сингх обявява 
решението за отпускане на допъл-
нителна помощ от 450 млн. щ.д. за 
подпомагане и разширяване дейност-
ите на индийските компании и фир-
ми, работещи в Афганистан. Освен 
това индийската страна предоставя 
и „кредитна линия“ от 50 млн. щ.д. за 
подобряване на двустранните тър-
говски отношения и разширяване на 
инвестициите. Сингх тогава опреде-
ля изгражданата от индийски фирми 
магистрала Заранж – Деларам като 
„символ на доброто сътрудничество 
между Афганистан и Индия“.

В борбата за влияние в Афганис-
тан индийското правителство успя-
ва през 2009 г. да изолира Пакистан, 
като подписва споразумения с Русия 
и Иран за изграждане на обиколни 
маршрути за осъществяване на тър-
говска дейност, превозване на стоки 
и материали, заобикалящи Пакистан 
и основното му пристанище в Кара-
чи, като създава нови транспортни 
маршрути, свързващи Западен Афга-
нистан с иранските пристанища на 
Арабско море, а оттам – към Индия.

Когато се разглеждат двустран-
ните политически отношения меж-
ду Индия и Афганистан, не може да 
бъде игнориран Пакистан, като за 
него войната в Афганистан е част 
и от косвеното противопоставяне 
и продължаването на конфронтаци-
ята с Индия. Основният проблем, 
свързан с Пакистан и рефлектиращ 
върху индийско-афганистанските от-
ношения, е подкрепата за дейността 
на Движението на пакистанските 
талибани (ТТР) и „Ал Кайда“, чиито 
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представители се укриват и имат 
бази на територията на Федерално-
административните племенни зони 
(ФАПЗ) в Пакистан, както и „мълча-
ливата“ подкрепа, с която тези те-
рористични организации се ползват 
от Междуведомствената служба за 
разузнаване на Пакистан (ISI) и па-
кистанското правителство. Те все 
още използват територията на Аф-
ганистан за извършване на саботаж-
ни действия срещу обекти, изграж-
дани от индийски фирми, отвличане 
на индийски граждани, както и атен-
тати срещу посолството на Индия 
в Кабул и индийските консулства на 
територията на страната. Някои 
местни анализатори са на мнение, че 
с подобни действия се цели дестаби-
лизиране на икономическата обста-
новка и отслабване на индийското 
влияние в Афганистан.

По време на посещението си в Ню 
Делхи на 26 април 2010 г. Карзай офи-
циално потвърждава участието на 
ТТР и ISI в самоубийствения атен-
тат срещу индийското посолство в 
Кабул на 26 февруари 2010 г. Неза-
висимо от направените официални 
декларации Карзай заявява по време 
на това посещение, че неговото пра-
вителство не желае Афганистан да 
бъде арена на война и противопоста-
вяне, от една страна, между САЩ и 
Иран, а от друга, между Пакистан и 
Индия. Отстоява позицията, че аф-
ганистанското правителство разви-
ва приоритетно отношенията си с 
Индия, характеризирайки страната 
като „много близък приятел на Афга-
нистан“, а Пакистан – основно като 
„братска страна и свой близнак“.

В сравнение с данните за индий-
ското икономическо присъствие в 
Афганистан икономическата помощ 
на Пакистан за Афганистан от 2002 
до 2010 г. е в размер само на 350 млн. 
щ.д. Независимо от това федерално-
то правителство на Пакистан пола-
га значителни усилия за инвестиране, 
икономическо подпомагане и въз-
становяване на Афганистан, на ба-
зата на постигнатите двустранни 
договорености, програми и отпус-
каните от пакистанска страна по-

мощи. Основните области, в които 
са съсредоточени усилията на пакис-
танското правителство, са свърза-
ни приоритетно със здравеопазване, 
образование и инфраструктурни про-
екти, както и с проблеми около афга-
нистанските бежанци, пребиваващи 
или живеещи постоянно на терито-
рията на Пакистан.

В областта на здравеопазването 
са финализирани няколко важни па-
кистански проекта:

• Изграждане на Център за ле-
чение на бъбречни заболявания в гр. 
Джалалабад (Nishtar Kidney Centre), 
който е завършен окончателно през 
2010 г., а стойността му е близо 7 
млн. щ.д. Центърът разполага с 4 ка-
бинета и 4 операционни зали, 24 ка-
бинета за диализа и лечение, лабора-
тории, 2 зали за трансплантации, над 
300 легла, кабинети за лекарски и друг 
медицински персонал.

• Построяване на болница „Джи-
на“ (Jinnah Hospital) в Кабул. Сред-
ствата, отпуснати от пакистанска 
страна за това, са 20 млн. щ.д. – по 
програмата за двустранно сътрудни-
чество с Афганистан. Пакистанска-
та страна оборудва изцяло болница-
та с апаратура и обзавеждане, като 
отпуска стипендии за обучение на 
лекари, парамедицински състав и ад-
министративни служители в пакис-
тански висши училища.

• Проект за болница „Наеб Ами-
нуллах Хан“ в гр. Логар (Naeb Ami-
nullah Khan Hospital). Болничният ком-
плекс ще бъде на близо 741 кв. м. Про-
ектът е на стойност около 20 млн. 
щ.д. и ще разполага с 200 болнични лег-
ла. Цялостното оборудване с медицин-
ска апаратура и обзавеждане е поето 
от правителството на Пакистан.

През 2011 г. са завършени следни-
те медицински центрове:

• нова сграда с хирургически блок 
на болницата в гр. Мазар-и-Шариф, 
на стойност 4 млн щ.д.;

• за изследвания с ядрено-магнит-
на апаратура „Фатима Джина“ в Ка-
бул, на стойност 8 млн. щ.д.;

• офталмологична болница „Ал 
Шифа“ с 50 легла и кабинети в гр. 
Гардез, на стойност 7,5 млн. щ.д.;
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• центрове за диспансеризация в 
малки населени пунктове на тери-
торията на цялата страна, на обща 
стойност 150 000 щ.д.

В областта на инфраструктур-
ните проекти пакистанската стра-
на отдава приоритетно значение на 
магистралите, свързващи страната 
с Афганистан, изграждани на базата 
на програмите за двустранно подпо-
магане. От тях най-важна е новата 
отсечка от 75 километра по пътя 
Торхам – Джалалабад, който е пър-
вият значим проект – на стойност 
34,42 млн. щ.д., започнат през 2006 г. 
Към този проект през януари 2010 г., 
по молба на афганистанското прави-
телство, пакистанската страна за-
почва допълнителното изграждане на 
ленти за движениет на тежкотовар-
ни автомобили, като стойността на 
проекта е 72,35 млн. щ.д.

Допълнително пакистански фирми 
участват в подобряване на инфра-
структурата в Джалалабад с постро-
яването на два пътя – съответно 
с дължина 3,25 и 2,5 километра, на 
обща стойност около 4 млн. щ.д. По 
други отделни проекти пакистански 
фирми участват през 2011 г. в стро-
ителството на 15 моста на терито-
рията на Афганистан, на обща стой-
ност 10 млн. щ.д.

В сектора на телекомуникаци-
ите през 2010 г. Пакистан подарява 
оборудване в размер на 3 млн. щ.д. 
за изграждане и поддръжка на вече 
съществуващи телекомуникационни 
системи в различни провинции на Аф-
ганистан.

Друг сектор, смятан за много ва-
жен за развитието на двустранните 
отношения, където Пакистан е кон-
центрирал своите усилия, е свързан 
с образованието и отпускането на 
стипендии за обучение на афганистан-
ци в пакистански учебни заведения. 
Този процес започва да се развива ак-
тивно през 1979 г., като от тогава 
близо 28 000 афганистански студенти 
са получили висше образование в Па-
кистан. Всяка година пакистанското 
Министерство на образованието от-
пуска 6000 стипендии за афганистан-
ци, като до края на 2014 г. те ще 

бъдат увеличени с още 3000. Основ-
ните области, в които се обучават 
афганистанските студенти, са ме-
дицина, стоматология, медицински 
технологии, инженерни науки, инфор-
мационни и компютърни технологии, 
агрономия и икономика.

В областта на образованието 
през 2010 г. на територията на Аф-
ганистан са осъществени следните 
пакистански проекти:

• Завършена е сградата на започ-
налия през 2008 г. строеж на висше-
то училище „Рахман Баба“ (Rahman 
Baba) в Кабул, на стойност 4 млн. 
щ.д. То разполага с 33 оборудвани 
класни стаи, лаборатории по химия, 
биология, две компютърни зали, биб-
лиотека, санитарни помещения и ге-
нератори за ток. В „Рахман Баба“ 
се обучават около 1200 студенти, 
основно от източните и южните 
части на Афганистан. Към училище-
то пакистанската страна допълни-
телно е изградила и общежитие на 
стойност 15,86 млн. щ.д. за 1500 сту-
денти. Цялостното оборудване на 
училището и общежитието с мебе-
ли, учебни пособия, книги, компютри 
и техническа апаратура е осъщест-
вено от федералното правителство 
на Пакистан.

• Изграден е факултет за хумани-
тарни науки „Алама Икбал“ (Allama 
Iqbal) към Кабулския университет. 
Сградата, която е на площ 460 кв. 
м, е завършена през 2010 г. и е на 
стойност 10 млн. щ.д. Факултетът 
разполага с 24 зали за лекции на око-
ло 2400 студенти, 48 помещения за 
преподавателския състав, 20 офиса 
за администрацията, 5 зали за про-
веждане на семинари, библиотека и 2  
компютърни зали. Цялостното обо-
рудване на факултета е извършено 
от федералното правителство на 
Пакистан.

• Изграден е факултет за следдип-
ломна квалификация по естествени 
науки „Сър Сайед“ (Sir Syed), към 
Университета в Нангахар, Джелала-
бад. Той е разположен в три сгради 
на площ 330 кв. м, завършен е през 
2010 г. и е на стойност 5 млн. щ.д. 
Разполага с 24 зали за лекции, 4 лабо-
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ратории за опити по физика и химия, 
2 зали за семинари за около 200 сту-
денти във всяка поотделно, 32 стаи 
за преподавателския състав, 5 стаи 
за администрацията и генератори за 
електричество, като оборудването 
и обзавеждането са платени от Па-
кистан.

• Изграден е факултет за ин-
женерни науки „Лиакат Али Хан“ 
(Liaqat Ali Khan) към Балкския уни-
верситет в Мазар-и-Шариф. Той е по 
линия на програмата за двустранно 
сътрудничество между Пакистан и 
Афганистан и има 58 зали за лекции, 
32 лаборатории, 24 стаи за препода-
вателския състав и генератори за 
електричество. Залите за лекции и 
лабораториите са оборудвани изцяло 
със средства, отпуснати от феде-
ралното правителство на Пакистан.

През 2010 г. Пакистан поема нова 
инициатива, свързана с изграждането 
на редица нови училища за основно 
образование в различни провинции на 
Афганистан. Проектът е на стой-
ност 200 000 щ.д. и предвижда четири 
основни училища в провинциите Кан-
дахар, Вардак, Багхлан и Херат. Пара-
лелно с това пакистанската страна 
предвижда изграждането и на вакан-
ционни институти за обучение на 
студенти, които по време на вакан-
циите могат да развиват своите зна-
ния и умения, както и да придобиват 
нови. Цената на този проект е около 
500 000 щ.д., като първият институт 
вече е изграден и функционира в района 
на квартал „Карт-е-Парван“ (Kart-e-
Parwan) в Кабул, на територията на 
старото пакистанско посолство в 
столицата на Афганистан.

Паралелно с това пакистанското 
правителство отделя значителни 
средства за образованието на афга-
нистанските бежанци, живеещи в ла-
гери на територията на Пакистан. 
Към края на 2012 г. близо 3710 деца 
на бежанци са завършили висше об-
разование в пакистански висши учи-
лища и професионални колежи, а над 
500 000 – основното си образование в 
пакистански училища.

През 2011 г. в афганистанските 
бежански лагера, намиращи се в Па-

кистан, са функционирали 402 основ-
ни, средни и професионални училища, 
в които са учили 169 372 деца на аф-
ганистански бежанци, обучавани от 
3403 преподаватели, основно афга-
нистански учители, получили образо-
ванието си в Пакистан.

Пакистанското правителство 
обръща значително внимание и на 
здравното осигуряване, както и на 
изграждането на здравни заведения 
в афганистанските бежански лагери.

През 2011 г. на територията на 
Пакистан все още съществуват 42 
бежански лагера, в които живеят 
1 742 699 афганистански граждани, 
които са регистрирани официално и 
имат издадени лични карти. По про-
винции те се разпределени:

• В Кхайбер-Пахтунтва общият 
брой на бежанците е 1 032 745 души 
(59,89%), като от тях 626 819 преби-
вават постоянно в изградените 29 ла-
гера, а 405 926 живеят в гр. Пешавар, 
други градове и малки населени пунк-
тове. В тези лагери са изградени 398 
училища, в които учат 159 982 деца и 
има 52 здравно-медицински завадения.

• В Белуджистан общият брой на 
бежанците е 408 260 души (26,67%), 
като от тях 110 550 пребивават по-
стоянно в 12 лагера, а 297 710 души 
живеят гр. Куета и други градове и 
населени пунктове. В тези лагери са 
изградени 43 училища, в които учат 
20 069 деца, и има 13 здравно-меди-
цински заведения.

• В Синдх общият брой на бежан-
ците е 75 256 души (4,36%), които се 
намират основно в гр. Карачи.

• В Пенджаб (Исламабад) общият 
брой на бежанците е 202 236 души 
(11,72%), като от тях 15 038 пре-
бивават постоянно в един лагер, а 
187 198 души живеят в градовете Ла-
хор, Исламабад и други населени пун-
ктове в провинцията. В бежанския 
лагер има 9 училища, в които се обу-
чават 1552 деца, и едно здравно-меди-
цинско заведение.

• В провинция Гилгит-Балтистан 
и района на Азад Джаму и Кашмир 
живеят 6202 афганистански бежанци, 
които обитават по-големите градо-
ве и населени пунктове.
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Направените от Пакистан инвес-
тиции и оказаната икономическа по-
мощ на Афганистан през 2011 г. в три-
те посочени области могат да бъдат 
разглеждани основно като продължа-
ване политиката на засилено влияние 
и пакистанското присъствие в тази 
страна. Независимо от тежкото ико-
номическо и финансово положение, в 
което се намира Пакистан, може да 
се очаква тази тенденция да продължи 
и през следващите години, тъй като 
това е свързано със стратегическите 
му интереси в Афганистан.

Нерешеният въпрос със завръ-
щането на все още многото афга-
нистански бежанци по родните им 
места остава значителен проблем в 
двустранните отношения. Афганис-
танските бежанци, които са актив-
но въвлечени в нелегалния трафик 
на хора, оръжие и наркотици, про-
дължават да бъдат и най-големият 
контингент за набиране на бойци за 
ДТ и „Ал Кайда“, които се обучават 
на територията на Пакистан и след 
това се изпращат да воюват срещу 
коалиционните сили от МСПС.

Безспорен е фактът, че в афга-
нистанско-индийските отношения ос-
новна роля играят големите инвести-
ции и участието на Индия в почти 
всички сфери на икономиката на Афга-
нистан. Те могат да бъдат определе-

ни като доминиращи в двустранните 
отношения и вероятно ще продължат 
да се развиват и задълбочават, вклю-
чително след изтеглянето на МСПС. 
Ръководна и определяща роля в тях ще 
продължава да играе Индия.

На фона на добре развиващите се 
афганистанско-индийски отношения 
в икономическата и политическата 
област може да се очаква обратна 
реакция от страна на Пакистан, кой-
то ще продължи да гледа на терито-
рията на Афганистан като на поле 
за противодействие и конфронтация 
с Индия, а това ще създава регио-
нално напрежение и ще се отразява 
негативно върху обстановката за си-
гурност в международен план.

Вероятно това също дава основа-
ние на командващия на Сухопътните 
сили на Пакистан до 2013 г. генерал 
Ашфак Кайани, най-влиятелният во-
енен в Пакистан, да формулира своя-
та позиция за „стратегическа дълбо-
чина или война на два фронта“, а по 
този начин да намали до минимум съ-
трудничеството на пакистанските 
въоръжени сили с МСПС в борбата 
срещу тероризма, особено в района 
на „линията Дюранд“ и Федерално-
административните племенни зони 
на Пакистан, определени от доста 
анализатори като „рай за теро-
ризма“.

При изготвянето на статията са из-
ползвани материали от лично участие на 
автора в семинари, организирани от па-
кистанските Институт за стратегиче-
ски изследвания в Исламабад (ISSI), Юж-
ноазиатски институт за изследване на 
стратегическата стабилност (SASSI) и 

Пакистански институт за мирни изслед-
вания (PIPS) в периода 2008–2011 г., бри-
финги, изнесени от представители на ISI, 
материали, публикувани във вестниците 
„Dawn“, „The News“ и електронните сай-
тове „Critical threats“ и „South Asia Terrorism 
Portal“.
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Използването на наемници във 
въоръжени конфликти и вът-
решни размирици е често 

срещано явление от древността до 
днес, но разработването на норми за 
неговото недопускане и противодей-
ствие се оказва сериозно предизви-
кателство както във вътрешното, 
така и в международното право.

В международното право регла-
ментация относно наемничеството 
се създава в два аспекта. От една 
страна, в контекста на участието 
и използването на наемници във въо-
ръжени конфликти с международен 
и немеждународен характер и необ-
ходимостта от съблюдаване на прин-
ципите и нормите на международно-
то хуманитарно право и обичаите за 
водене на война. Наемникът се раз-
глежда като нелегитимен участник 
във въоръжения конфликт, а като та-
къв не може да се ползва от статута 
на комбатант или военнопленник.

От друга страна, въвличането на 
наемници при борба за независимост, 
отхвърляне на колониални и расист-
ки режими поставя необходимостта 
наемничеството да се третира в 
контекста на защитата на права-
та на човека и основните свободи. 
В този контекст обаче то е проти-

НАЕМНИЦИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ 
КОНФЛИКТИ – РАЗВИТИЕ 

НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАВНА
 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Ирина МИНДОВА

Abstract: The article „Mercenaries in armed conflicts: development of the international 
legal framework“ by Irina Mindova examines the process of formation and development of 
internationally recognized legal rules for condemning mercenary acts and related activities in 
international and non-international armed conflicts.

Key words: mercenaries, combatants, international armed conflicts, international law.
Ключови думи: наемничество, наемници, международни въоръжени конфликти, 

международно право.

воправно и се обявява от закона за 
наказуемо.

Първите опити за разработване 
на правна регламентация за борба с 
използването на наемници при въ-
оръжени конфликти са предприети 
през 1907 г. с приемането на Пета-
та хагска конвенция относно права-
та и задълженията на неутралните 
сили и лицата при сухопътни военни 
действия. Въз основа на концепцията 
за осъждане на агресията се закреп-
ват принципите за неутралитет и 
ненамеса във вътрешните работи на 
определена държава. В чл. 4 от доку-
мента се предвижда изрична забрана 
да се откриват агенции за наемане 
на комбатанти, както и да се сфор-
мират военни подразделения и групи 
от комбатанти на територията на 
неутрална сила. Задълженията на не-
утралните страни се доразвиват с 
приемането на Конвенцията относ-
но правата и задълженията на дър-
жавите в ситуации на граждански 
размирици от 1928 г.

След създаването на ООН наем-
ничеството и свързаните с него дей-
ности се поставят в контекста на 
правото на самоопределение на на-
родите, изрично прогласено в чл. 1, 
т. 2 от Устава на ООН. Правото 
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на самоопределение е препотвърде-
но в Декларацията за принципите на
международното право относно дру-
жеските отношения и сътрудни-
чеството между държавите и Декла-
рацията за независимост на колони-
алните държави и народи, в които 
изрично се призовава към прекратя-
ване на въоръжени действия и акто-
ве на насилие срещу независими на-
роди.

Легална дефиниция за наемници е 
въведена през 1977 г. с приемането 
на Първия допълнителен протокол 
към Женевските конвенции относ-
но защитата на жертвите на меж-
дународни въоръжени конфликти. 
Предложението за дефиниране на 
наемниците е внесено от Нигерия 
и е подкрепено от други африкански 
държави.

С този Протокол въоръжените 
конфликти, при които народите во-
дят борба против колониално господ-
ство или чужда окупация и против 
расистки режим за осъществяване 
правото си на самоопределение, при-
добиват правен статут на въоръжен 
конфликт с международен характер 
и по отношение на тях се прилагат 
Женевските конвенции. Към 1977 г. 
наемници се използват в такива кон-
фликти в Африка.

По смисъла на чл. 47 като наем-
ник се третира всяко лице, което:

• е наето специално на място или 
в чужбина, за да се сражава във въо-
ръжен конфликт;

• взема пряко участие във военни-
те действия;

• участва във военните действия, 
ръководейки се предимно от жела-
нието за лична облага и в действи-
телност е получило обещание от или 
от името на участваща в конфлик-
та страна да получи материално 
възнаграждение, значително надви-
шаващо онова, което е обещано или 
се изплаща на комбатанти с подобен 
чин и функции от въоръжените сили 
на тази страна;

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

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

• не е било изпратено от държа-
ва, която не участва в конфликта, за 
изпълнение на официална служба като 
член на нейните въоръжени сили.

Дефинирането на наемничество-
то в Допълнителния протокол е в 
контекста на правната защита, коя-
то се дължи на комбатанти и во-
еннопленници при международен въ-
оръжен конфликт. Когато едно лице 
бъде определено като наемник, то не 
се ползва от защита, която участ-
ниците в конфликта дължат на ком-
батантите и военнопленниците. Въ-
преки това по силата на чл. 75 от 
Допълнителния протокол на наемни-
ците се дължи минималната защи-
та, когато не се ползват от друго 
по-благоприятно третиране: право 
на справедлив съдебен процес от ре-
довен съд и забрана за нечовешко и 
унизително отношение.1

Действието на тази закрила в 
обичайното международно право се 
разглежда като право на държава-
та да предостави статут на воен-
нопленник на наемника, но самият 
той няма право да изисква подобен 
статут от страна на държавата в 
рамките на повдигнато срещу него 
обвинение. В този смисъл през 1988 г. 
Иран предоставя статут на военно-
пленници на заловени на територия-
та на държавата чужди граждани, 
които са наемници, а в Наръчника на 
ВВС на САЩ се предвижда при зала-
вяне на наемници те да се третират 
като военнопленници.2

Проблемите с прилагането на 
дефиницията на чл. 47 се пораждат 
от нейния рестриктивен характер и 
необходимостта от кумулативното 
наличие на всичките шест условия, за 
да се смята дадено лице за наемник. 
Още по време на дипломатическата 
конференция за приемането на Пър-
вия допълнителен протокол някои 
държави, сред които Афганистан, 
Камерун, Куба, Нигерия и Маврита-
ния, изказват несъгласие с условието 
за лична облага, като се аргументи-
рат с трудности при доказването 
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на „заплащането, значително надви-
шаващо възнаграждението на ком-
батанти със сходни функции и чин“. 
Нидерландия се противопоставя 
изобщо на наличието на изискване за 
лична материална мотивация, тъй 
като тя може да не е продиктувана 
единствено от желанието за облага, 
а да е свързана с други мотиви.

При прегледа и анализа на вътреш-
ното законодателство в държави, 
които инкриминират наемничество-
то, се наблюдава и друг подход към 
условието за лична облага – отпада 
изискването заплащането на наемни-
ците значително да надвишава въз-
награждението на военнослужещите. 
Това води до нова практика – по от-
ношение на наемници предимно от 
източноевропейски държави да се 
предоставя значително по-ниско за-
плащане.

Във военните наръчници на Гер-
мания, Великобритания и Кения е 
залегнало изискването за желание за 
лична облага, независимо от нейния 
размер.

Друго условие, което създава 
трудности при прилагането, е изис-
кването наемникът да не е гражда-
нин или резидент на територията 
на участваща в конфликта страна. 
В международното право се поста-
вя въпросът за наемането от част-
ни военни компании на граждани на 
участваща в конфликта страна, с 
намерение да бъдат използвани като 
участници във въоръжени действия.

Наред с разработването на меж-
дународни договори и декларации, с 
които се обвързват с правна сила 
международните принципи, важно 
значение за тяхното утвърждаване 
и съблюдаване има Международният 
съд на ООН. През 1986 г. той уважава 
иск на Никарагуа срещу САЩ.3 Позо-
вавайки се на принципите на между-
народното обичайно право, с 12 гласа 
„за“ се произнася в полза на Никара-
гуа, като решава, че САЩ са допус-
нали нарушение на обичайноправните 
норми за ненамеса във вътрешните 
работи, извършвайки дейности за 
обучаване, финансиране, снабдяване 
и въоръжаване на опозиционни сили 

в Никарагуа и за подкрепа на военни 
и паравоенни действия на терито-
рията на и срещу Никарагуа. Съдът 
уважава и финансовите претенции 
на Никарагуа заради мащабни щети, 
причинени върху инфраструктурата 
на страната в резултат на използва-
не на наемници, макар че обезщете-
нието не е изплатено.

Правото на самоопределение е из-
рично прогласено в Устава на ООН и 
Всеобщата декларация за правата на 
човека. Неговият обхват е определен 
през 1966 г. в чл. 2 от Международ-
ния пакт за икономически, социални 
и културни права и чл. 2 от Между-
народния пакт за граждански и по-
литически права: право на народите 
свободно да определят политическо-
то си положение, да осъществяват 
икономическо, социално и културно 
развитие, да разполагат свободно с 
природните си богатства и източ-
ници, като изрично се забранява ли-
шаването на един народ от собстве-
ните му средства за съществуване. 
По силата на чл. 28 от Международ-
ният пакт за граждански и полити-
чески права се учредява Комитет за 
правата на човека, който изиграва 
сериозна роля за разработването на 
универсална правна регламентация за 
борба с наемничеството.4

Общото събрание на ООН по-
твърждава принципа за третиране ка-
то престъпление на наемничество-
то, когато наемници се използват 
срещу народи, водещи борба за осво-
бождение от колониални и расистки 
режими.

Няколко месеца по-късно е приета 
Конвенция срещу наемничеството 
на Организацията на африканските 
държави, която възприема същото 
определение, като се придържа към 
изискването за лична облага, но без 
конкретизиране на нейния размер.

През 1979 г. Нигерия инициира 
включване в дневния ред на Общото 
събрание на ООН (34-та сесия) на въ-
проса за разработване на универсална 
международна конвенция срещу наем-
ничеството. С Резолюция 34/140 от 
14 декември 1979 г. Общото събрание 
на ООН подкрепя предложението за 



97

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

международен договор, с който да 
бъдат обявени за престъпни наемни-
чеството и всички дейности, свър-
зани с него, и призовава държавите 
членки да предоставят своето мне-
ние пред генералния секретар.5

През 1980 г. генералният секретар 
на ООН представя първия доклад за 
изготвяне на международна конвен-
ция срещу вербуването, използване-
то, финансирането и обучаването 
на наемници (А/35/366 от 28 август 
1980 г.). Взето е решение за сформи-
ране на комитет за разработване на 
международна конвенция срещу наем-
ничеството. В него са включени 35 
държави, определени на принципа на 
справедливо географско представяне, 
както и на представяне на основни-
те правни системи.

Разработването на конвенцията 
започва въз основа на работен вари-
ант, предложен от Нигерия (А/АС.207/
L.3), комюнике на постоянния пред-
ставител на Тринидад и Тобаго, ин-
формация, предоставена от държа-
вите членки и залегнала в Резолюция 
35/48 на Общото събрание, и доку-
менти, разпространени от Бенин 
(А/АС.207/L.5).

Първият работен доклад на коми-
тета е представен на сесия на Об-
щото събрание на ООН през 1981 г. 
Следват доклади през 1982 и 1983 г. 
и резолюции на Общото събрание, с 
които те се приемат. През 1984 г. 
Общото събрание взема решение да 
бъдат допуснати наблюдатели на ра-
ботата на комитета от държавите 
членки.

Конвенцията за борба с вербува-
нето, използването, финансирането 
и обучаването на наемници е приета 
на 72-рата сесия на Общото събра-
ние на ООН през 1989 г., отворена е 
за подписване и ратифициране на 31 
декември 1990 г. и влиза в сила през 
2001 г.

Към момента тя е ратифицира-
на от 33 държави6, сред които са 
Белгия, Италия и Нова Зеландия (те 
разработват промени и във вътреш-
ното си законодателство), Хърва-
тия, Грузия, Азербайджан, Барбадос, 
Малдиви, Либия, Украйна, Сирия, Са-

удитска Арабия, Сейшели, Перу, Ве-
несуела. Сред подписалите, но нера-
тифицирали Конвенцията европейски 
държави са Германия и Полша, а от 
Балканския полуостров – Черна гора, 
Сърбия и Румъния. Нигерия, въпреки 
че е инициатор на разработването 
на документа, подписва, но не го ра-
тифицира.

Сред държавите, които продъл-
жават най-силно да са засегнати от 
наемничеството, към документа се 
присъединяват Камерун, Либерия и 
Гвинея, а Конго, Ангола и Мароко 
подписват, но не ратифицират доку-
мента.

В сравнение с Първия допълнителен 
протокол от 1977 г. Конвенцията има 
значително по-широко приложно поле, 
като обхваща не само хипотезите на 
международен въоръжен конфликт, 
но и тези на съгласувани насилстве-
ни действия, насочени към подкопа-
ване на властта, конституционно 
установения ред или териториалната 
цялост в определена държава, вклю-
чително отчитайки тенденцията на 
обвързване между наркотрафиканти и 
наемници за подкопаване на консти-
туционно установения ред.

Разширява се обхватът на дефи-
ницията за наемници, като се пред-
виждат две хипотези. Остават виж-
данията по Протокола от 1977 г., но 
тук по силата на чл. 1, т. 2 като 
наемник се третира и всяко лице, 
което е:

• наето специално на място или 
в чужбина, за да се сражава във въо-
ръжен конфликт или съгласуван акт 
на насилие, насочен към сваляне на 
правителство или подкопаване на 
конституционно установения ред в 
страната, или подравяне на терито-
риалната цялост на една държава;

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

• не е нито гражданин, нито жи-
вее на територията на държавата, 
срещу която са насочени тези дейст-
вия;
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• не е от състава на въоръжените 
сили на държавата, на чиято тери-
тория са предприети тези действия;

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

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

Отчитайки разширеното прилож-
но поле на Конвенцията, във втора-
та хипотеза като наемник се трети-
ра всяко лице, което при всяка друга 
ситуация, извън въоръжен конфликт, 
е специално наето на територията 
на страната или в чужбина да участ-
ва в извършването на съгласувани 
насилствени действия, насочени към 
подкопаване на властта или консти-
туционно установения ред, или те-
риториалната цялост на държава-
та. В тази хипотеза е достатъчно 
обещанието за материална облага, 
независимо от нейния израз спрямо 
възнаграждението, което получават 
въоръжените сили и органите на въ-
трешния ред в държавата.

За разлика от Първия допълни-
телен протокол, който засяга ста-
тута на наемниците във въоръжен 
конфликт, Конвенцията инкримини-
ра като престъпление фактическо-
то участие на наемници във военни 
действия или съгласувани актове на 
насилие, както и вербуването, из-
ползването, финансирането и обуча-
ването на наемници от всяко нака-
зателноотговорно лице. За наказуеми 
са обявени опитът и съучастието в 
извършване на тези деяния. По сила-
та на Конвенцията се създава задъл-
жение за държавите – страни по нея, 
да въведат във вътрешното си зако-
нодателство промени в тази посока.

Въвежда се изрична забрана за дър-
жавите да използват наемници в слу-
чаите на противопоставяне на леги-
тимно упражняваното неотменимо 
право на народите на самоопределе-
ние и се въвежда задължение за пред-
приемане на превантивни действия 
за недопускане намесата на наем-
ници. Поставя се изрично изискване 

държавите – страни по Конвенция-
та, да предприемат законодателни 
промени, с които да инкриминират 
във вътрешното си право наемни-
чеството и свързаните с него дей-
ности както по отношение на свои-
те граждани, така и по отношение 
на апатриди, които пребивават на 
техните територии.

Конвенцията създава задължение 
за държавите членки, да започнат 
наказателно производство срещу на-
емници, които са идентифицирани на 
тяхна територия, независимо дали 
са целели извършване на насилствени 
действия на тази територия, както 
и задължение за уведомяване на гене-
ралния секретар относно изхода от 
това производство.7

След 2001 г. започва процес на ре-
визия на вътрешното законодател-
ство в държави, които имат от-
ношение към вербуването, използ-
ването и обучението на наемници, 
включително държави, които не са 
страна по Конвенцията. Например 
през 2003 г. Франция8 приема Закон за 
изменение на Наказателния кодекс, с 
който инкриминира наемничество-
то и свързаните с него дейности за 
вербуване, използване, финансиране и 
обучаване за престъпление, за което 
предвижда пет години лишаване от 
свобода и 75 000 евро глоба.

В изпълнение на Конвенцията 
Нова Зеландия9 през 2004 г. приема 
специален Закон за забрана на наем-
ничеството и предвижда наказание 
лишаване от свобода до 14 години за 
наемничество, вербуване, използва-
не, финансиране и обучаване на на-
емници. В този подход се наблюдава 
разширяване на дефиницията за на-
емници в частта относно личната 
облага, като се допуска възможност 
и за наличие на други мотиви освен 
користния.

По смисъла на закона не се тре-
тират като наемници лица, които 
участват в мироопазващи мисии на 
ООН или въз основа на Устава на 
ООН участват в предоставянето на 
хуманитарна помощ, в дейности за 
обезвреждане на мини, когато това 
не са военни действия, при осъщест-
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щита на лица или собственост.

Въпреки че Конвенцията не пред-
вижда създаване на мониторингов 
механизъм, през 1987 г. Комитетът 
по правата на човека на ООН на 
практика създава такъв, като оп-
ределя Специален докладчик относ-
но използването на наемници като 
средство за нарушаване правата на 
човека и за погазване правото на 
самоопределение. Институтът на 
Специален докладчик просъществу-
ва до 2005 г., когато е заменен от 
работна група. За първи Специален 
докладчик на Комитета по правата 
на човека е определен Енрике Ба-
лестерос от Перу, който изпълнява 
тази функция от 1987 до 2004 г., а в 
периода 1992–2001 г. изготвя редица 
доклади въз основа на информация, 
предоставена от държавите членки. 
В тях се потвърждава консенсусно-
то мнение на държавите членки за 
инкриминиране на наемничеството и 
свързаните с него дейности.10

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

• Необходимо е дефиницията да 
отрази използването на наемници при
криминални прояви, като трафик на
хора, оръжие, наркотици, терорис-
тични актове, действия за деста-
билизиране на правителства, на-
силствено овладяване на природни 
ресурси, подпомагане на организира-
ната престъпност.

• Ревизия на изискването наемни-
кът да не е гражданин или резидент 
на наемащата го държава. В реалния 
живот граждани на държава – стра-
на в конфликта, биват наемани от 
държавата или частни компании. По 
смисъла на легалната дефиниция те 
не са наемници, но от гледна точка 
на субекта, който ги наема, и целта, 
за която ги наема, те са наемници.

• Дефиницията следва да отрази 
противоправния характер на наем-
ничеството при всички обстоятел-
ства, включително при прякото или 
опосредствано участие на държа-

вата. В този контекст се поставя 
въпросът за връзката между наем-
ничеството и частните военни ком-
пании и необходимостта от създа-
ване на международна правна рамка. 
Нейната цел е, изхождайки от кон-
цепцията за противоправност на на-
емничеството, да бъдат създадени 
минимални международни стандарти 
за регулиране от държавите членки 
на дейността на частните военни 
компании/компании за сигурност и 
техните служители, както и да бъде 
създаден международен мониторин-
гов механизъм.

Тази правна рамка е релевант-
на към системата и реда на меж-
дународния ред и сигурност през ХХ 
век – когато държавата е единстве-
ният субект, оправомощен да осъ-
ществява вътрешния ред, както и 
сигурност и отбраната на страната 
при агресия. Съществуват правоот-
ношения държава – наемник.

С навлизането на концепцията за 
приватизиране на сигурността и пре-
отстъпване на определени дейности 
на частни субекти, в правоотноше-
нието държава – наемник се въвлича 
и трети субект – частно юридиче-
ско лице, което по силата на договор 
с държавата осъществява дейности 
в областта на сигурността.

В този контекст се поставя въ-
просът за необходимост от дефи-
ниране в международното право на 
частните военни и компании за си-
гурност и създаване на минимални 
правни стандарти, с които да се 
регулират. За разлика от наемничес-
твото частните военни компании не 
са противоправни, а функционират 
въз основа на действащото вътреш-
но законодателство на държавите, в 
които са учредени.

През 2005 г. с Резолюция 2005/2 към 
Върховния представител на ООН по 
правата на човека е създадена работ-
на група относно използването на 
наемници като средство за наруша-
ване правата на човека и за погазва-
не правото на народите на самооп-
ределение, която изготвя проект на 
Конвенция относно частните военни 
компании и компании за сигурност. 
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Поради големия интерес проектът е 
поставен на обсъждане в два етапа. 
При първия етап работната група се 
допитва до експертната общност и 
академичните среди, както и до не-
правителствени организации, в ре-
зултат на което са получени над 400 
предложения и бележки.11

Във втория етап, чрез съдействи-
ето на Върховния представител по 
правата на човека на ООН, проек-
тът на Конвенцията е предоставен 
за обсъждане на държавите – членки 
на ООН, и на правителствени ор-
ганизации в сферата на сигурност-
та. Към момента по представения 
проект са дали отговор Австралия, 
Азербайджан, Беларус, Канада, Куба, 
Еквадор, Египет, Гватемала, Ливан, 
Мавритания, Катар, Русия, Сърбия, 
Словения, Република Южна Африка, 
Испания – от името на държавите 
в ЕС, Швейцария, Тринидад и Тобаго, 
Великобритания и САЩ.

Проектът на Конвенция отчита 
наемничеството като международно 
престъпление, препотвърждава прин-
ципите на Римския статут на Меж-
дународния наказателен съд и отго-
ворността на всяка държава да осъ-
ществява наказателната си юрис-
дикция спрямо извършителите на 
международни престъпления.

Приложното поле на новия проек-
тодокумент е значително по-широ-
ко, тъй като обхваща както ситу-
ациите на въоръжени конфликти, 
така и мирновременното състояние 
на държавите.

Проектът предвижда широка де-
финиция за частни военни и компании 
за сигурност, която да бъде съобра-

зена с изискванията на вътрешно-
то търговско законодателство, но 
поставя ограничения по предмета 
на делегиране или аутсорсване от 
страна на държавата към частните 
субекти. За разлика от норматив-
ната уредба на наемничеството се 
предвижда създаване на мониторин-
гов механизъм: Комитет по регули-
ране, наблюдение и мониторинг на 
частните компании, към който да се 
поддържа международен регистър на 
частните военни и компании за си-
гурност. Предвидена е забраната да 
се преотстъпват на частни субекти 
функции, произтичащи от принципа 
за държавен монопол върху легитим-
ното използване на сила, като пряко 
участие във военни действия, лиша-
ване от свобода, шпиониране, разуз-
наване и законотворчество. Изброя-
ването не е изчерпателно и се дава 
възможност всяка държава да преце-
ни този обхват в съответствие с 
вътрешното си законодателство.

Големият проблем, който се по-
ставя на дневен ред и предстои да 
намери решение преди всичко във въ-
трешното законодателство, е свър-
зан с отговорността на държавата 
спрямо частните компании. Тази от-
говорност обхваща легитимността 
на частните компании, регистрирани 
на нейна територия, независимо дали 
са сключили, или не договор за предос-
тавяне на услуги. На следващо място 
държавата трябва да гарантира, че 
частните компании, с които сключва 
договор за предоставяне на услуги, са 
обучени и спазват нормите на меж-
дународното хуманитарно право и 
правата на човека.
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humanitarian law in armed conflicts, Oxford 
University Press, pp. 69–96.
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АСПЕКТИ

След края на Студената война и 
сравнително кратък времеви пе-

риод от 20–25 години държавите 
продължават развитието си, тър-
сейки нови подходи за решаване на 
възникналите предизвикателства и в 
същото време в определена степен 
категорично отричат методиките и 
практиките от миналото. Едновре-
менно в определени случаи се проявя-
ва странен стремеж при решаване-
то на предизвикателства в новата 
среда да бъдат използвани именно 
подходите, които в близкото минало 
се смятаха за „единствени“ – свърза-
ните с прилагане на военна сила и во-
енно противопоставяне, съчетани с 
организиран културен, икономически 
и идеологически натиск. Все по-често 
под различна форма в политически-
те, икономическите, политико-воен-
ните и обществените отношения, в 
средствата за масово осведомяване 
вместо коректни понятия, като вза-

ХИБРИДНИТЕ „ВОЙНИ“ – 
ОТРАЖЕНИЕ И СЪСТАВНА ЧАСТ

НА ГЛОБАЛНАТА СРЕДА 
ЗА СИГУРНОСТ

Д-р Емил ЛЮЦКАНОВ, вицеадмирал от запаса

Abstract: The article „Hibryd wars“ – repercussion and a component of global security 
environment. First, the new and complex Global security environment nurtures illusions that 
the role of the military forces for maintainning security decreases. Second, that both, foreign 
and internal national policies, and military capabilities, especialy for the small allied member-
countries, must be fully dependent within the allied system. Third, the operational compatibility 
within the allied format and full adoption of the allied recommendations for buiding national 
security system are to be the same.

Key words: hybrid, global, complex, war, relations, debate, enemy, treaths, nacional 
policy, allied system, capabilities, format, acceptance, military, operational, foreign.
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имоотношения, дебат, опонент, опас-
ност, придобиват гражданственост 
война и свързаните с нея враг и за-
плаха.

Особено внимание в контекста на 
гореизложеното заслужава „масови-
зирането“ на термина хибридна вой-
на и развитието му във връзка с кон-
фликта в Украйна. Как би трябвало 
да се разбира неговата същност от 
гледна точка на новата парадигма 
за сигурност, война ли са по своята 
същност социално-културният, тър-
говско-финансовият и технологични-
ят обмен в глобалния свят? Въпроси, 
чиито отговори определят полити-
ческото поведение на държавите и 
посоката, задавана на развитието на 
обществото.

Основната промяна след края на 
90-те години и началото на новия век 
се определя от достигнатия етап на 
културно-цивилизационното ни раз-
витие, което доведе до разрушаване 
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на съществуващата устойчивост в 
обществено-икономическите отно-
шения и до осъзнаване за глобалност-
та. Глобализацията и нейното ак-
тивно влияние върху започналите 
промени извежда на преден план нови 
фактори, оказващи влияние върху си-
гурността, което наложи промяна в 
съществуващата парадигма за сигур-
ността, включително за национална-
та сигурност. Промените в струк-
турата на средата за сигурност 
разкриват взаимната зависимост 
между нейните елементи, където 
„върховенството“ на военната сила 
се определя от „силата“ на хората в 
държавата и създаването на възмо-
жен съюз/коалиция.

В основата на „силата“ на дър-
жавата са нейните интереси и цен-
ности, а на създаваните съюзи – 
формулираните и общопризнати от 
страните членки общи/съюзни инте-
реси. В процеса на тези промени се 
формират ясно понятията опасност –
заплаха – риск, което позволява да се 
анализират, моделират и оценяват 
произтичащите процеси. Новата 
сложна глобална среда за сигурност 
създава илюзиите, че ролята на си-
лата (въоръжените сили) в поддър-
жането на сигурността е намаляла. 
Втората илюзия е, че националната 
политика (външна и вътрешна) и из-
граждането на националните военни 
способности, особено на малките 
държави, членуващи в даден съюз, 
трябва да бъдат напълно единни/за-
висими в системата на съюза. Тре-
тата, но не и по важност, е, че опе-
ративната съвместимост в съюзен 
формат и пълното съгласие/приема-
не на съюзните мнения/препоръки 
при изграждане на системата на за-
щита на националните интереси са 
едно и също.

Независимо от позитивните на-
гласи, уроците от близкото и далеч-
но минало въпросът доколко светът 
е станал по-сигурен продължава да 
съществува. Робърт Мири1 твърди: 
„Сега ние [САЩ] се озовахме в свят 
с многобройни цивилизации, в близки 
връзки една с друга, притежаващи 
достатъчна сила и влияние да се пре-

дизвикат или заплашват една друга“. 
С такова звучене са и съжденията 
на Збигнев Бжежински по отношение 
на експонирането на особената пози-
ция на САЩ „с тяхната политическа 
свобода и с масовата им култура“, 
оказващи влияние в целия свят, и 
„до каква степен ценностите и ре-
алностите на съвременна Америка 
съответстват на един високо дифе-
ренциран свят, свидетел на масово 
политическо пробуждане“.2 В този 
контекст той обръща внимание и 
на формиращите се нови условия „на 
базисни преобразования в природата 
на международната политика. Тези 
преобразования, непрекъснато уско-
рявани от модерната икономика и 
модерните комуникации, включват 
ерозиране на върховенството на на-
ционалната държава и възникване 
на много по-тясна връзка между въ-
трешната и глобалната икономика 
и политика. В нарастваща степен 
световните дела биват формирани 
от вътрешни тенденции, които не 
познават граници и изискват колек-
тивни отговори от правителства-
та, все по-малко и по-малко способни 
да действат „суверенно“.3

Последвалите след периода на 
Студената война военни конфликти 
показват, че след 1990 г. са водени ак-
тивни военни действия. Такива са те 
в Персийския залив (1990–1991) – меж-
ду Ирак и коалиционните сили, пред-
вождани от САЩ. Войната е про-
вокирана от нахлуването на Ирак в 
Кувейт. Почти веднага след това са 
„югославските войни“ (1991–2001), съ-
проводили разпадането на Югославия 
и прекрояването на вътрешните ù 
граници. Проведени са военни дейст-
вия от страна на НАТО (1995 г. – 
операция „Преднамерена сила“ в Бос-
на и Херцеговина; 1999 г. – въздушна 
интервенция срещу Югославия). За 
първи път е извършен предварител-
но подготвян атентат с въздухо-
плавателни средства, координиран 
по време и граждански обекти (на 
11 септември 2001 г. в САЩ с уда-
ра по кулите близнаци). В резултат 
следват военни действия в Афганис-
тан (октомври 2001 г.), прераснали в 
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международни усилия за възстановя-
ване на държавността в тази стра-
на. Възникналият военен конфликт 
между Грузия и Русия през 2008 г. е 
опит за решаване на териториални 
спорове в район, живял в съюзна сис-
тема (СССР), където се предполага 
да са били създадени трайни вътреш-
нокултурни и социални връзки. През 
2014 г. в Украйна недоволството и 
демонстрациите срещу управленски-
те действия на правителството на 
Янукович прерастват във въоръжен 
конфликт и насилствена смяна на 
правителството. Процесът на про-
мяна преминава през възможно най-
малко очакван сценарий – дезинтег-
рация на страната, а започнатата 
от новото правителство антите-
рористична операция по същество 
поставя държавата в условията на 
разрушителна гражданска война със 
сериозни предизвикателства към све-
товната общност.

Би могло да се каже, че всичко 
това има и естествено философско-
логическо обяснение. Когато държа-
вите в своето социалнополитическо 
развитие стигат до изчерпване на 
инструментите за управление на 
ситуацията или е достигната сте-
пен на „насищане“ на средата, след-
ва преминаване към ново състояние, 
което има различни форми – еволю-
ционна и революционна с използване 
на въоръжена сила.

За успешното управляване на тези 
процеси е необходимо да се даде от-
говор на два въпроса. Първият е как 
осъзнаването на глобалната среда за 
сигурност променя нашите концеп-
ции за сигурността и какво отраже-
ние оказва това върху развитието на 
междудържавните и трансатланти-
ческите взаимоотношения? Втори-
ят и не по малко важен въпрос е кои 
са факторите, определящи степента 
и мястото на военните способности 
в защита на националните интереси 
и ценности?

Знае се, че анализирането и оце-
няването на всяка система изисква 
да се изучи каква е нейната функция 
в реализирането на определена цел, в 
случая „средата за сигурност“ тряб-

ва да създава и поддържа подходящи 
условия за развитие на хората и об-
ществото. Тази функция определя 
структурата и нейните елементи, 
като всеки от тях има свои роля и 
място за поддържане равновесието 
на системата. За целта трябва да 
се разгледат основните елементи на 
средата за сигурност, защото без 
това разбиране всички виждания и 
усилия биха се превръщали в опити 
да се „постави“ нещо там, където 
би изглеждало или изглежда общопри-
емливо. Когато се разглежда средата 
за сигурност, в „центъра“ на внима-
нието се поставят човекът, обще-
ството/държавата, а като основна 
цел – тяхното развитие, или както 
са казвали древните мъдреци, „кои 
сме ние и къде отиваме“. На тази 
основа би могло да се създаде илюс-
трационен сферичен модел на среда-
та за национална сигурност (фиг. 1), 
а в центъра да се постави „държа-
вата“, като обобщено изражение 
на човешката социална организация 
(кои сме ние). Основните елементи 
в показаната структура са в йерар-
хична зависимост, което поставя и 
националните интереси и ценности 
(2) като определящи в системата на 
анализа. Ресурсите (3) са следващи-
ят важен елемент, който е „гориво“ 
за човешкия прогрес (къде отиваме), 
научен и технологичен елемент. „Си-
лата“ (4) е подсистема, която има 
особено място за защита на нацио-
налните интереси и ценности, а чрез 
тях и за осъществяване на прогре-
са. Тя е породена от естеството на 
света, където всяка държава има на-
ционални интереси и ценности, кои-
то защитава на основата на своите 
обществено-политически отноше-
ния, включително понякога за смет-
ка на интересите на други държави. 
Именно съществуването на различ-
ни, в дадени моменти напълно раз-
нопосочни интереси, формира поня-
тието опасност – като намерение за 
реализиране на собствени интереси 
за сметка на други. Подготовката за 
реализиране на такива намерения се 
определя, като „заплаха“. Акцентира 
се върху тези понятия, за да може 
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по-нататък да се изясни, че упо-
требяваните на различни нива през 
последните години изводи, призиви, 
анализи, звучащи като: „Нашите на-
ционални интереси са защитени от 
ЕС/НАТО”; „Няма заплахи за Бълга-
рия и не е нужна такава армия...“, са 
некоректни и могат да се смятат за 
непознаване същността на процеса 
на трансформация на обществото.

Всеки от разгледаните елементи 
е динамичен в своето състояние, 
което определя средата за сигур-
ност като „динамична“, а тяхната 
йерархична подреденост и взаимоза-
висимост е обективен, а не човеш-

за национална сигурност на всяка 
страна.4

Глобалният свят, чрез засилените 
обществено-икономически и култур-
ни връзки, преструктурира средата 
за сигурност, където се формира в 
определена степен „опасност“ за раз-
витието на държавите с ограничени 
ресурси.* Във връзка с това се създа-
ват предпоставки, които биха могли 
да доведат до тяхното (на малките 
държави) „изчезване/асимилиране“ – 
поради невъзможност да защитят 
националните и етно-културните 
си интереси/ценности, които са 
непосредствено отражение на иден-

Фиг. 1

ки закон. Поради това откъсване-
то и фаворизирането на който и 
да е елемент и/или представянето 
му като постоянна величина водят 
до разрушаване на функционалност-
та и невъзможност за развитие на 
държавата. Няма да се спираме на 
същността и взаимовръзката на ре-
сурсите и процеса на научно-техно-
логичното развитие, но те са отра-
зени като политики в стратегията 

тичността им. Една от възможнос-
тите за укрепване структурните 
елементи на средата за сигурност 
(фиг. 1) е създаване на съюзи между 
държави, включително на различни 
континенти. Като пример може да 

* Под ресурси следва да се разбира де-
мографски, природни, финансови и научно-
технологични.



А
С
П

Е
К

ТИ

106

се разгледат НАТО и ЕС, чрез кои-
то националните държави формират 
съюзни структурни области „сила и 
ресурси“ за защита на интересите 
си. Има обширни публикации за ос-
новните принципи* на организиране 
и функциониране на тези съюзи, как-
то и на членството на страната ни 
в тях и затова те няма да бъдат 
обект на разглеждане. Като разви-
тие на разгледания модел (фиг. 1) 
структурата на средата за съюзна 
сигурност може да се представи под 
формата на илюстрационен сферичен 
модел (фиг. 2), където е изобразено 
как на основата на приетите общи 
принципи от Вашингтонския договор 
се формират области от споделени 
интереси (2), ресурси (3) и сили – спо-
делени и съвместни (4).

Ако същността и съдържание-
то на ЕС се разглеждат като сис-
тема, изграждаща възможностите 
за вътрешно социално-икономическо 

и културно развитие на страните 
членки, това е в интерес на създава-
нето на единно мултикултурно прос-
транство, основано на споделените 
интереси. Което е съдържанието на 
девиза на ЕС: „Единни в многообра-
зието“.

Анализът на елементите на сре-
дата за сигурност показва, че те са 
променливи, т.е. ако искаме да под-
държаме средата за сигурност в хар-
монично състояние, тези елементи 
стават фактори за влияние. Както 
бе споменато по-горе, същността 
на елементите/факторите на сре-
дата за сигурност в стратегиите 
за национална сигурност са опреде-
лени като политики5 – финансова и 
икономическа, социална, енергийна, 
отношения човек – природа, право-
съдие и вътрешен ред, външна поли-
тика, отбранителна политика. Тези 
фактори, като съставни части на 
средата за сигурност, са „подложе-
ни“ непрекъснато на въздействия и 
влияния както от вътрешен (нацио-
нален/съюзен), така и от външен 
(от други държави/съюзи) характер. 
Когато тези въздействия преминат 

Фиг. 2

* Окончателния текст на чл. 5, подпи-
сан във Вашингтон на 4 април 1949 г., а 
американският Сенат го ратифицира на 
21 юли.
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се класифицират като „опасност“ 
за съответния фактор. Това налага 
необходимостта от непрекъснато 
оценяване и анализиране, от мерки за 
възстановяване на приоритетите, 
за да се сведе степента на риска до 
приемливи граници, от определяне до 
каква степен и как въздействат на 
отбранителните възможности („си-
лата“) и от предприемане на необхо-
димите мерки.

Важен момент е в системата на 
анализиране и оценяване да се ползва 
единна терминология (общ понятиен 
апарат), за да може резултатите 
да имат практическо приложение за 
всички сфери на развитие. В подкре-
па на това заслужава внимание из-
граждането на областите от съюзни 
елементи на средата за сигурност, 
особено на елемента „ресурси“, кой-
то по същество е изграден институ-
ционално както за НАТО, така и за 
ЕС. Ако разгледаме съюзните ресурси 
по същество, за националните иконо-
мики те са „виртуални“, защото, за 
да се получи реален достъп, се изисква 
спазване на редица условия, от които 
най-съществени са политическите и 
икономическите. Така „достъпът до 
тези съюзни ресурси, от една стра-
на, изисква отдаване на суверени-
тет и ограничава възможностите 
на малките национални държави за 
самостоятелни решения, а от друга, 
е катализатор или „спирачка“ за раз-
витие. За сравнение САЩ, Франция, 
изобщо организиращите съюзите, за 
да защитават по-ефективно нацио-
налните си интереси чрез областите 
от съюзни интереси, не зависят от 
съюзниците си.

Може да се направят някои обоб-
щения, свързани с изясняване същ-
ността на понятието хибридна вой-
на. Първото е, че средата за сигур-
ност е „динамична“ величина от вза-
имозависими и с относителна самос-
тоятелност елементи, независимо 
от нивото на национална и съюзна 
интеграция. Второто определя съз-
даването на съюзи между държавите 
като един от необходимите инстру-
менти за подобряване на условията 

за социално-икономическо и културно 
национално развитие и създаване на 
тенденции към изграждане на общи/
съюзни области от интереси и цен-
ности, ресурси и сили за тяхната за-
щита. Третото, което все още не се 
разбира напълно, е, че областите от 
общи/съюзни интереси не са еквива-
лентни на националните, особено в 
културно-историческото развитие, а 
споделените „ресурси и сила“ са еле-
менти на съюзния инструмент, но 
целта им е да усилят националните, 
а не да ги заменят. Като четвърто, 
но без да се смята, че е на послед-
но място, трябва да се разбере, че 
защитата на областите от съюзни-
те интереси и стремежът за пълна 
„подмяна“ на „националните“ ресурси 
и сила със съюзни, води до условия 
за отдаване на национален суверени-
тет, което като политическо реше-
ние създава риск* за невъзможност 
да се защитят националните инте-
реси, с устойчива тенденция към раз-
падане държавността (асимилиране) 
на малките държави, особено на на-
миращи се в преход.

В контекста на гореизложеното се 
разглежда и въпросът за хибридната 
„война“ – динамично състояние на гло-
балната среда за сигурност. В своето 
развитие човечеството е използвало 
и продължава да използва „сила“ под 
различни форми (твърда/мека) за по-
стигане и в защита на своите инте-
реси, при което военната сила е била 
по-скоро правило, отколкото изключе-
ние. Едновременно дори през ХХI век 
все още трудно тя би могла да бъде 
изключена от арсенала на този компо-
нент. Затова при разглеждане на хи-
бридната война ще подходим с оглед на 
съдържанието на съставните части – 
хибрид и война, но следвайки основния 
смисъл – войната.

Същността на хибрид според реч-
ника на думите в българския език6 се 
определя като: „Организъм, получен 

* В класическото определение рискът, 
възникващ при вземане на управленско ре-
шение, се определя като вероятност за 
изпълнение/неизпълнение на дадена задача в 
процеса на изграждане на способности при 
идентифициран проблем/опасност.
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в резултат от кръстосването на 
различни видове, сортове, раси и др.“. 
Следвайки порядъка и обобщенията 
за структурата на средата за сигур-
ност, като динамична система от 
взаимозависими и с относителна са-
мостоятелност елементи, с висока 
степен на достоверност може да се 
каже, че „хибридна“ опасност/запла-
ха е синергичен ефект от вътрешни-
те/външните въздействия във вся-
ка сфера на социалнополитическия и 
икономически живот, класифицирани 
като опасност/заплаха.

Как се проявява това, може да 
се разгледа на основата на следните 
примери:

• Масово навлизане в разговорна-
та и писмената реч на чужди думи 
и изрази, което, от една страна, е 
развитие на социума и обогатяване 
на националната култура. От друга 
обаче, настъпва естествен отказ/
загуба на традиционно национални 
думи и изрази. В резултат се създа-
ва тенденция/опасност за промяна 
в националните изразни средства и 
образователни традиции.

• Свободният и активен достъп 
до различни от националните тради-
ции изкуство и култура, съчетавани 
с припознаването и укрепването им 
като национални, водят до трайно 
изместване на националните. От 
една страна, може да се направи от-
ново извода, че се проявява положи-
телен ефект – получаване на нови 
знания, обогатяване и развитие на 
националните културни постижения. 
От друга, се създават условия и тен-
денции/опасност за подмяна с краен 
ефект загуба на национална идентич-
ност.

Подобни примери могат да се из-
ведат за всяка област на обществе-
ния живот – политика, икономика, 
финанси, демография, образование.

Като се следва изложеното оп-
ределение за „хибридност“, описани-
те в примера по-горе отрицателни/
опасни по отношение на национал-
ните интереси ефекти по своята 
същност формират синергичен от-
рицателен ефект в областта на кул-
турата, който може да се определи 

с новото понятие хибридна опасност. 
Ако тези тенденции предизвикват 
неприемливи изменения за национал-
ната култура, могат и се определят 
като хибридни заплахи.

Втората част на понятието хи-
бридна война е „война“, която в класи-
ческия си и съвременен вид е опреде-
лена от Клаузевиц като продължение 
на политиката с други (насилствени) 
средства. Преди това обаче той от 
философска позиция я разглежда като 
„нищо друго освен едно противобор-
ство, двубой с изключително големи 
размери… всъщност войната е акт 
на насилие, целящо да принуди про-
тивника да се подчини на волята ни“.

Вероятно в следващото му за-
ключение се съдържа и философски-
ят отговор на понятието „хибридна 
война“, определящо „насилието [има 
се предвид войната като акт на на-
силие] използва постиженията на из-
куството и науката, за да се проти-
вопостави на друго насилие“.

В реалността, в мирно време, 
когато се поддържа функциониране-
то на средата за сигурност и се из-
гражда елементът/факторът „сила“ 
за защита на нашите интереси (за 
противоборство/двубой) в резултат 
на действащата политика, очевидно 
ще се ползват всички възможни по-
стижения (изкуство, наука, техноло-
гии), т.е. нашите действия ще имат 
комплексен, синергичен или хибриден 
характер съгласно определението, 
дадено по-горе. По време на самото 
военно противоборство, в отговор 
на ясно дефинирано състояние под 
формата на създадена единна запла-
ха/враг, политическо и военно реше-
ние за прилагане на сила, би трябвало 
по-скоро да се използват термините, 
свойствени за военната сфера, като 
мисия, съвместни действия, съвмест-
ни действия на многонационални сили, 
въздушно-космическо командване, ки-
беркомандване и др., които се оп-
ределят от равнището на техно-
логичното развитие. Тези термини 
най-добре определят комплексност-
та на войната като състояние на 
обществото.

Едновременно, вероятно поради 
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тта и навлизането на военната на-
ука в гражданската образователно-
квалификационна система, част от 
военната терминология се предава 
и възприема буквално. Много изсле-
дователи на съдържанието на хи-
бридна война се опират на професор 
Ван Кревелд – един от съвременните 
военни теоретици, който в своята 
книга „Трансформация на войната“ 
прави извода, че войната на бъдеще-
то няма да бъде класическото „про-
дължение на политиката“, форму-
лирано от Клаузевиц, а своеобразен 
начин на съществуване на човешки-
те общества. Със свои изводи и пот-
върждаване на необходимостта за 
подготовка за предизвикателствата 
на бъдещата хибрида война излиза и 
генерал Джеймс Матис.7 По никакъв 
начин не биха могли да се отричат 
излаганите от тях факти, още по-
вече че са резултат от анализ и са 
представени от военни специалисти. 
Да, войната е най-решителното съ-
прикосновение за осъществяване на 
задачата за защита на развитието 
на обществото, като глобалният 
свят оказва влияние върху нейния ха-
рактер, затруднявайки определянето 
на времевите и пространствените 
характеристики. Да, в резултат на 
това съвременната война придобива 
други измерения и част от компонен-
тите се задействат преди официал-
ното стълкновение, или както Сун 
Дзъ определя, „върховно превъзход-
ство е да покориш врага, без да се 
сражаваш“.8

Може да се обобщи, че средата за 
сигурност, като динамична система 
от елементи, които са взаимосвър-
зани и относително самостоятелни, 
е възможност в системата на дър-
жавата хората да поддържат под-
ходящи условия за развитието си. 
В резултат са се формирали две ос-
новни области за поддържане на сис-
темата, в зависимост от възмож-
ните опасности/заплахи – вътрешна 
и външна (отбрана), които, от една 
страна, боравят с едни и същи тер-
мини съпровождащи дейността им, 
но с различно съдържание – опас-

ност, заплаха, война. От друга, добре 
би било понятията, които се влагат 
в тях от двете области, да имат 
своята тежест, за да могат да бъ-
дат ясно анализирани причините, об-
стоятелствата и произтичащите 
от това резултати.

След формиране на единно разбира-
не и познаване същността на струк-
турата на средата за сигурност по-
нятията в областта на външната 
сигурност (отбрана) и вътрешната 
(реализация на отделните полити-
ки) могат да се следват основните 
принципи на войната, а като се от-
читат научените уроци без емоции, 
да се прогнозира възможният харак-
тер на противоборството/войната.

В резултат на глобалните про-
цеси всички области на живота, 
ръководени от националните инте-
реси и цели, са подложени (или има 
вероятност) на вътрешни и външни 
влияния, което, както бе определено, 
създава „хибридни“ предизвикател-
ства/опасности и дори заплахи, но 
терминът война в обществено-со-
циалните контакти би трябвало да 
се употребява условно и алегорично. 
В противен случай, от една страна, 
се снижава прагът на усещането у 
гражданското население и особено у 
политическия елит за войната като 
военен сблъсък, с всички произтича-
щи от това последствия (жертви 
и разрушения), а от друга, промене-
ното усещане може да създаде тен-
денция и нагласи за лесно приемане 
започването на истинска война.

Едновременно с това създаденият 
елемент „сила“, в лицето на военни-
те анализи, експертиза, решения и 
планове за реализиране на задачите, 
дефинитивно трябва да се придържа 
към терминологията, което най-до-
бре и ясно описва как и защо поддър-
жа и развива способности, които да 
имат най-напред сдържащ (deterrent) 
ефект и отбранителен потенциал за 
изпълняване на поставената задача. 
Понятията враг, противник, война 
са точни и естествени за военната 
среда, но използването им в мирно 
време в дипломатическите, соци-
ално-обществените и културните 
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отношения не отговаря на място-
то и ролята на „силата“, отредена 
за структурата на сигурността. 
Демонстрирането на такъв тип 
терминологично „превъзходство“ за 
тежест в общуването би могло да 
създаде тенденция за водеща роля 
(приоритет) на „силата“ (въоръже-
ните сили) в структурата на среда-
та за сигурност, а това е отминала-
та парадигма за сигурността.

Формулирането на съдържанието 
на хибридна опасност/заплаха, като 
резултат от синергията на вътреш-
ни/външни въздействия във всяка 
сфера на социалнополитическия и 
икономическия живот, квалифицира-
ни като опасност/заплаха по отно-
шение на тези области, би позволило 
да се внесе яснота в системата за 
анализ. Тази формулировка най-напред 

потвърждава предлаганото твърде-
ние, че хибридната „война“ (да, война 
в кавички) е отражение и съставна 
част на глобалната среда за сигур-
ност. Второ, потвърждава смисъла 
на казаното от професор Ван Кре-
велд, че „войната на бъдещето ще 
бъде своеобразен начин на съществу-
ване на човешките общества“.9

В заключение би могло да се под-
чертае, че в нееднородността на 
глобалния свят военната сила ще 
продължава да бъде един от решава-
щите инструменти за поддържане 
на средата за сигурност. По отно-
шение на развитието и използването 
на термина хибридна война (как, кога 
и къде) остава въпрос на разбиране 
същността на структурата на сре-
дата за сигурност, политическа кул-
тура и отговорност.

1  R o b e r t, M. Sand and Empire, 
Simon&Schulster, 2005, p. xv.

2 Б ж е ж и н с к и, З. Извън  контрол. 
Глобален безпорядък в навечерието на ХХI 
век. София: Обсидиан, 1994, с. 96–97.

3 П а к  т а м, с. 98.
4 Стратегия за национална сигурност 

на Република България, обн., ДВ, бр. 19 от 
18 март 2011 г.

5 П а к  т а м.

6 http://rechnik.info/%D1%85%D0%B8%
D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4

7 M a t t i s, J., F. Hoffman. Future 
Warfare: The Rise of Hybrid Wars. Proceed-
ings Magazine Issue: November 2005, Vol. 
132/11/1, 233.

8 Сун Дзъ. Изкуството на войната. 
София: ФАМА, 2003, с. 17.

9 К р е в е л ь д, М ван. Трансформация 
войны. Москва, 1991.
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Цялата история е съпроводена 
от войни и въоръжени кон-
фликти, носещи смърт и раз-

рушения, деградация на всички аспе-
кти на човешкия живот и дейности. 
Причините и източниците на войни-
те са различни, като невинаги се обу-
славят само от рационални фактори, 
икономически интереси и политиче-
ски стремежи. Природата на война-
та е твърде ирационална и трудно 
обяснима за формалната логика.

Само за последните десет години 
в света са загинали стотици хиля-
ди мирни граждани, още толкова са 
пострадалите, а милиони са се пре-
върнали в бежанци. По жертви и раз-
рушения, по степен на въздействие 
върху икономиката, инфраструкту-
рата и социалните дейности на дър-
жавите въоръжените конфликти в 
момента са сравними с най-жестоки-
те войни от миналото.

Възникналите през последните 
години форми на военни конфликти, 
започващи с „мирни“ антиправител-
ствени акции и завършващи с жес-
токи граждански войни и външна 
интервенция, напълно могат да се 

ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ –
НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРЕД СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ

Полковник доц. Нено ХРИСТОВ, д.н.

Abstract: The article „Hybrid threats – a new challenge to the security sector“ explains and 
identifies the types of wars of the modern era that have arisen in recent years. These are forms 
of conflict, beginning with „peaceful“ anti-government actions and ending with the brutal civil 
war and foreign intervention. Such wars go beyond the traditional concepts, feature a hybrid 
character, becoming a tangled knot of political intrigue, fierce struggle for resources and finan-
cial flows and irreconcilable civilization clashes. In a move to apply all sorts of resources, actors 
resort to immoral ways and undertake both violent and non-violent actions.

Key words: hybrid threats, destabilize international and regional security, asymmetric tool, 
political objectives, terrorism, migration, piracy, corruption, ethnic conflict.

Ключови думи: хибридни войни, дестабилизиране на международната и 
регионалната сигурност, асиметрични заплахи, политически реалности, тероризъм, 
миграция, корупция, етнически конфликт.

определят като нов тип – войни 
на съвременната епоха. Те излизат 
извън рамките на традиционните 
представи за война, придобивайки 
комплексен характер, превръщат се 
в заплетен възел от политически ин-
триги, ожесточена борба за ресурси 
и финансови потоци, в непримирими 
цивилизационни сблъсъци. В ход се 
пускат всевъзможни средства, при-
бягва се към неморални способи и 
се предприемат силови и несилови 
действия.

С приключването на Студената 
война и отстраняването от поли-
тическата арена на свръхдържавата 
Съветски съюз, с формирането на 
еднополюсен свят военнотеоретич-
ната мисъл се оказа в криза. Сега, за 
разлика от края на ХХ век, сме свиде-
тели на очевиден разрив между тра-
диционната военна теория и реална-
та геополитическа действителност. 
Заплахата от възникване на светов-
на война или от голямомащабни вой-
ни се засилва. Новите опасности и 
заплахи за пореден път дават нови 
съдържание и характер на войната и 
въоръжените конфликти, вкарвайки 
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в употреба нови „хибридни“ методи 
и способи за въздействие върху про-
тивника.1

Стратегическата концепция, прие-
та от държавните глави и прави-
телствените ръководители в Лиса-
бон през ноември 2010 г., потвържда-
ва ангажимента на НАТО за „възпи-
ране и отбрана срещу всяка заплаха 
от агресия и срещу възникващите 
предизвикателства пред сигурност-
та, когато те застрашават основно 
сигурността на отделни съюзници 
или на Алианса като цяло“. Тя пред-
ставлява стратегическа карта за 
НАТО през ХХІ век, като отчита 
екстремизма, тероризма и транс-
националните незаконни дейности, 
като трафик на оръжие, наркотици 
и хора, кибератаки и други техноло-
гични и екологични заплахи. Страте-
гическата концепция обаче не се спи-
ра на хибридните заплахи и не дава 
представа за размера, вероятност-
та, естеството или нюансите на 
„нововъзникващите предизвикател-
ства пред сигурността“. Освен това 
не разглежда възможността НАТО 
да се справи с някои или с повече-
то от тези заплахи едновременно, 
както и не предвижда заплахата от 
сближаване и преплитане на многото 
отделни елементи, което е заплаха с 
различно естество.2

Новата заплаха, с която се сблъск-
ва Съюзът, е коварна и трудна за оп-
ределяне или идентифициране. Тя се 
състои от различни, но преплетени 
елементи, откъдето идва и наимено-
ванието хибридна заплаха. Хибридните 
заплахи са много повече от механично 
сливане на съществуващите предиз-
викателства пред сигурността. Това 
се дължи отчасти на обвързаност на 
съставните елементи на заплахата, 
на сложния и взаимозависим характер 
на дейностите, необходими за борба 
с тях, на зависимостта на ключови 
заинтересувани страни с интереси в 
динамичната международна среда за 
сигурност, в която традиционните 
военни решения не са най-добрите 
(или дори не са ключов компонент), 
но са необходими.

Заплахите са комбинация от на-

шата слабост и намерение и силата 
на врага. Последното, което искаме, 
е „война срещу хибридните заплахи“.3 
Поради това възниква спешната не-
обходимост внимателно да се ана-
лизира спектърът от заплахи, пред 
които е изправен нашият свят, за 
да сме по-подготвени, по-добре за-
щитени. Има ли нещо като хибридна 
заплаха или това е просто нов начин 
на възприемане на заплахи, съществу-
вали в продължение на дълъг период 
от време?

Въпреки че много от тези заплахи 
не са нови, те започват да се по-
явяват по-често и по нови начини. 
Дали тяхната комбинация, едновре-
менност или извършването им от 
един противник или група от про-
тивници представляват нова и не-
посредствена опасност? Трябва да 
определим кога тези заплахи стават 
много опасни и кога могат да изис-
кват реакция, а и с какви действия 
трябва да бъде съпроводена конкрет-
ната реакция.

Вярно е, че хибридна заплаха е обоб-
щаващ термин, обхващащ широк спек-
тър от съществуващи неблагоприят-
ни обстоятелства и действия – напри-
мер тероризъм, миграция, пиратство, 
корупция, етнически конфликти и 
т.н. Новото е възможността да се 
изправим пред адаптивно и системно 
използване на такива средства, поеди-
нично или в комбинация, с цел преслед-
ване на дългосрочни политически цели, 
а не за тяхното появяване в резултат 
на случайни фактори. Тази възмож-
ност изисква нов концептуален подход 
за това как да се противодейства. Ва-
жно е да се отбележи, че хибридните 
заплахи не са изключително средство 
само за асиметрични или недържавни 
субекти, а могат да бъдат използвани 
и от държавни и недържавни актьори. 
Хибридните заплахи са атрактивни 
от гледна точка на това, че могат да 
бъдат използвани, без да предизвикват 
вина в прилагащите ги, т.е. това ста-
ва, когато явните действия не са за 
предпочитане.

Според най-новите виждания на 
НАТО „хибридни заплахи са тези, 
предизвикани от противници, с въз-
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можност за адаптивно едновременно 
използване на конвенционални и не-
конвенционални средства в преследва-
не на целите“.4 Без да се уточняват 
държави противници, с това опре-
деление се изтъкват неяснотата 
относно противника и едновремен-
ното и комбинирано използване на 
конвенционални и неконвенционални 
средства, откъдето идва и естест-
вото на самата заплаха. Традицион-
ните граници, дефиниращи конфлик-
та, служили като база за определяне 
интересите на НАТО, днес не могат 
да се прилагат. Вече не е вярно, че 
само най-силните държави разпола-
гат с необходимите средства и на-
мерения да представляват смъртна 
опасност за сигурността на Съюза 
или на страните членки. Средства-
та за масово унищожение се разпрос-
траняват, на пазара навлязоха нови 
технологии и методи, които могат 
да причинят хаос на относително 
ниска цена. Противниците, които са 
в състояние да застрашат НАТО, 
няма да са само държавни субекти, 
ще има и недържавни, и анонимни 
участници, които могат да представ-
ляват съществена заплаха. Заплахи-
те вече не са обвързани само с ге-
ографски райони, а могат да имат 
влияние върху сигурността в свето-
вен мащаб. Те не са обвързани със
сухоземни граници и може да се про-
явяват както в действителното 
пространство, така и в киберпро-
странството, застрашавайки съюз-
ническите интереси. Смъртоносни и 
застрашителни атаки срещу членове 
на Съюза могат да се предприемат в 
един миг от отдалечени места, без 
да се остави следа и да се определи 
техният произход.

Все по-често воюващите страни 
ще бъдат трудно различими като 
национален произход (недържавни 
субекти), преследвани цели (нацио-
налистически, религиозни) или по из-
ползвани средства (военни, икономи-
чески, дипломатически и др.).

Жертви на конфликтите от нов 
тип стават мирни жители и преди 
всичко най-уязвимите от тях – стар-
ци, жени и деца. В условията на граж-

данска война е невъзможно да се от-
личат врагове от съюзници, виновни 
от невинни, работещи от комбатан-
ти и терористи смъртници. Скри-
тата и явна интервенция, извърш-
вани от сили за специални операции, 
действащи като бандити и комба-
танти от съседни държави, при под-
дръжката им с високотехнологични 
средства за разузнаване и поразяване 
от развити държави, придават на 
такъв конфликт още по-неразрешим 
и нееднозначен характер.5

Съдържание на военните дейст-
вия във войните от нов тип, какви-
то са хибридните, става не само 
физическото унищожаване на въоръ-
жените сили на противника, а де-
морализацията и подчиняването на 
своята воля на цялото население на 
държавата. Това дава възможност 
да се реализира класическата идея на 
древнокитайския стратег Сун Дзъ: 
„Сто пъти да сразиш и сто пъти да 
унищожиш не е най-доброто от до-
брото, най-доброто от доброто е да 
покориш противниковата армия, без 
да се сражаваш с нея“.

На съвременното бойно поле, 
наред с редовните въоръжени сили, 
се появяват много нови действащи 
лица: доброволци, престъпни банди, 
международни терористични мрежи, 
частни военни компании, легионери и 
военни наемници, представители на 
секретни служби от различни стра-
ни, както и военни контингенти и 
международни организации. Толкова 
широк спектър от противоборства-
щи сили в общия смисъл може да се 
представи във вид на матрица с въз-
можните типове съвременни военни 
конфликти (фиг. 1). Както се вижда, 
целият спектър възможни варианти 
военни конфликти може да се сведе 
до четири основни модела:

• традиционна война – редовни въ-
оръжени сили срещу редовни въоръ-
жени сили;

• картелна война – редовни въоръ-
жени сили срещу паравоенни форми-
рования;

• партизанска война – паравоенни 
формирования срещу редовни военни 
сили;
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• нетрадиционна война – параво-
енни формирования срещу паравоенни 
формирования.6

Фиг. 1

Всеки от тези варианти намира 
място в „чист вид“ – например в 
традиционните форми на междудър-
жавни военни конфликти, когато и 
от двете враждуващи страни дейст-
ват групировки (сили) редовни военни 
сили. С широка степен на използване 
на паравоенните формирования се ха-
рактеризират вътрешнодържавните 
военни конфликти. Както свидетел-
ства опитът от последните конфлик-
ти в Северна Африка, Сирия, Ирак 
и Украйна, в бъдещите военни кон-
фликти всички противоборстващи 
страни все по-често ще използват 
паравоенни формирования от разли-
чен тип и с различно предназначение. 
Именно затова с висока степен на 
увереност може да се прогнозира, че 
в бъдеще най-вероятната форма на 
военните конфликти ще бъде сложна 
комбинация от действия на редовни 
и паравоенни формирования и сили и 
от двете противоборстващи стра-
ни. В представената матрица на вой-
ните на ХХІ век тези конфликти са 
в „граничната зона“ между четирите 
типа военни конфликти. В съвремен-
ната военна теория конфликтите, в 
които страните участват с редовни 
и нередовни въоръжени сили, са полу-
чили наименованието хибридни войни.

Най-опасните обстоятелства при 
воденето на съвременни войни ще 
възникват, когато сме изправени пред 
комплекс от предизвикателства. В 
бъдеще най-способните противници 
ще могат да съчетават истинския 
разрушителен капацитет на тради-
ционните войни с катастрофалните 
нетрадиционни (асиметрични) форми 
за водене на война. Това твърдение 
съвпада с мнението на много военни 
анализатори, които предполагат, че 
бъдещата война ще бъде мултимо-
дална или мултивариантна и ще се 
води със смесване на форми и спо-
соби за използване на силите, с цел 
увеличаване на ефектите. Тези нови 
начини на използване най-често се 
описват като хибридна война, война, 
в която противникът най-вероят-
но ще прилага уникални комбинации 
от заплахи, насочени към уязвимите 
страни на противника.

Вместо отделни претенденти с 
коренно различни подходи (конвен-
ционални, паравоенни или терорис-
тични) можем да очакваме да се из-
правим пред конкуренти, които ще 
използват всички методи и форми 
на войната, и то може би едновре-
менно. Престъпната дейност също 
може да се смята за част от този 
проблем, тъй като допълнително ще 
дестабилизира местната власт или 
ще подтиква към контрабанда, нар-
котероризъм, незаконни трансфери 
на оръжия и боеприпаси.

Когато една страна е атакувана 
от конвенционални сухопътни, мор-
ски или въздушни сили, е ясно обик-
новено как да се отговори най-добре. 
Но ако това се осъществява чрез 
комбинация от специални сили, ин-
формационни кампании и кибератаки, 
какъв е най-добрият отговор? И как 
могат въоръжените сили на държава 
като България да се адаптират към 
такива нападения?

Като пример може да послужи 
ставащото в Украйна. Тя е в със-
тояние на необявена война. Водена 
е срещу нея от Русия и се опреде-
ля като „хибридна“, „нелинейна“ или 
„война на контролиран хаос“. Такъв 
вид война съчетава използването на 
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военни сили, информация, тероризъм 
и други агресивни действия, коорди-
нирани от един център за постигане 
на определени стратегически цели.

Съдържанието, характерът и осо-
беностите на този вид война са мно-
го по-различни от традиционните мо-
дели на предишни войни. Експертите 
говорят за т.нар. контролиран хаос 
на войната. Обект на контролирания 
хаос е геополитическото влияние на 
държавата, върху която се въздейст-
ва. Целта е неутрализиране на геопо-
литическите ù предимства – размер 
на територия, население, статут в 
света, икономически възможности, 
военна мощ и общ потенциал.

В условията на такава война е 
държава, върху която се въздейства, 
или в някои от нейните райони са за-
почнали политически процеси, които 
са етапи на контролираната стра-
тегия на хаос. Истинската роля, мяс-
тото и целта на държавата агресор 
са скрити от обществеността зад 
„информационен боклук“ и демагогия.

Като цяло контролираният хаос, 
или хибридната война, включва три 
етапа:

• изостряне на ситуацията в стра-
ната обект, върху която се въз-
действа, а по време на кризата, въз-
никнала впоследствие, – подпомагане 
на вътрешния конфликт;

• деградация и разпадане на дър-
жавността, за да премине страната 
в т.нар. неуправляемо състояние;

• промяна на политическата власт 
към такава, която да бъде напълно 
контролирана от агресора.

Украйна се сблъсква пряко с този 
феномен за първи път. В същото вре-
ме военните експерти са запознати 
с такъв вид война. Още през 2004 г. 
Пентагонът заявява, че хибридни 
войни могат да се водят от Китай, 
КНДР, Иран и Русия.

В тази нова война залогът е из-
ползването на цивилното население 
за постигане на масова истерия сре-
щу способностите на компетент-
ните държавни органи да решат 
възникналите проблеми, а нерядко и 
като „човешки щитове“ за прикрива-
не на въоръжени екстремисти.

В същото време средствата за 
масово осведомяване играят поч-
ти основна роля за формирането на 
„правилни“ тези от гледна точка на 
агресора. Представянето на населе-
нието като жертва на престъпни-
те действия на правителството е 
много по-важна задача във войната, 
отколкото стигането до реална по-
беда. Унищожаването на вражески 
войници престава да бъде основната 
цел. В хибридната война е допустимо 
дори да се загубят собствени войни-
ци, за да се осигури необходимата ин-
формационна подкрепа.

Основната цел на хибридната вой-
на не е унищожаване на противни-
ковите въоръжени сили, а на населе-
нието. Целта и методът на такива 
войни са мотивацията на граждани-
те да предадат правителството и 
да подкрепят агресора.

Важна характеристика на хибрид-
ната война е най-активното използ-
ване на асиметрични методи и фор-
ми, които се характеризират със зна-
чителна разлика във военната мощ, 
стратегията и тактиката на участ-
ващите страни.

Новите методи и форми за из-
ползване на въоръжените сили изис-
кват все по-голям професионализъм, 
изразяващ се в нарастване на тео-
ретичната и практическата подго-
товка на офицерите и сержантите. 
Необходимо е да се въведе специали-
зирано обучение, за да се отговори 
на измененията в стратегическата 
и оперативната среда. Трябва да се 
преразгледат задачите и подготовка-
та на силите за специални операции, 
като способностите им се приведат 
към изискванията за противодей-
ствие на комплексните заплахи.

Новите форми и методи за воде-
не на операции изискват все по-на-
стойчиво използване на широк набор 
от инструменти – военни и граж-
дански, икономически, информацион-
ни, дипломатически и т.н. Това на-
лага всички механизми на държавата 
да се съобразяват със способите за 
водене на хибридна война и да са в 
състояние да генерират синергичен 
ефект помежду си. За целта все по-
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реална е необходимостта от интег-
рирано обучение на всички, които са 
призвани да гарантират национал-
ната сигурност. Затова още повече 
нараства ролята на военнообразова-
телната система, която следва да 
се разглежда като център на единна 
национална система за образование 
и квалификация на кадрите за систе-
мите за сигурност и отбрана. Така 
ще има реално решение и въпросът 
с оперативната съвместимост на 
националните инструменти от тези 
системи с останалите субекти в ко-
лективната отбрана на НАТО.

На този фон България все още е 
далече от възможността да иденти-
фицира и формулира новото поколе-
ние заплахи, както и да разработи 
ефективни стратегии за смекчава-
не на хибридните заплахи. Разбира
се, следваме усилията на НАТО да 
очертае лицето на противника, като 
даде концептуална яснота за естест-
вото на заплахата, както и да разра-
боти способности да ù бъде противо-
действано.

Противодействието на хибрид-
ните заплахи и новото разбиране за 
тях изискват иновативно използва-
не на възможностите за посрещане 
на новите предизвикателства и води 
пряко до изискването за придобиване 
на „нов хардуер“. Съответните мер-
ки за противодействие са включени 
до голяма степен в съществуваща-
та концепция на НАТО. Това не оз-
начава, че е разработено решение на 
проблема, преди той да е бил опреде-
лен. Сегашното разбиране на цялост-
ния подход за борба с тези заплахи е 
силно повлияно от съществуващите 
конфликти, което затруднява инова-
циите в областта на стратегията. 
Затова се нуждаем от по-широко и 
концептуално виждане относно хи-
бридните заплахи, абстрахирайки се 
от опита и опитвайки се да поглед-
нем отвъд него.7

Един от начините за справяне с 
тези заплахи е прилагането на всеоб-
хватния подход. Но и тогава главно-
то предизвикателство при дефинира-
нето на понятието хибридни заплахи 
остава неяснотата кои участници 

или комбинацията от кои методи 
осигуряват най-добрата реакция в 
зависимост от времето, характера 
и мястото на заплахата. Как трябва 
да бъдат координирани действията 
на различните участници?

Ясно е, че в момента не е възмож-
но да се посочи международна ин-
ституция, способна да координира 
всички усилия, необходими за посре-
щане на хибридните заплахи. НАТО 
не може да даде надежден отговор на 
тези заплахи и в момента предлага 
само част от решението на пробле-
ма. Като военен съюз признава, че не 
може да се приложи всеобхватният 
подход изцяло и се ограничава до под-
държаща роля. Което налага отдел-
ните страни членки да предприемат 
собствени допълнителни мерки, за 
да се увеличава общият капацитет 
на Съюза в борбата с тях. Какво 
трябва да се направи, за да се пови-
ши ефективността в борбата с хи-
бридните заплахи? Последните про-
учвания показват, че са необходими 
следните мерки:

• последователно прилагане на на-
ционалните силови инструменти;

• цялостно взаимодействие с дру-
ги участници, засилване на между-
народните отношения и ролята на 
международните организации;

• всеобхватни действия във всич-
ки области и елементи на кризите;

• адаптиране на международното 
законодателство;

• промени в стратегическите от-
бранителни доктринални и концеп-
туални документи;

• разширяване междуведомствено-
то сътрудничество на всички нива;

• създаване на нови начини, за да 
се поддържа обществото информи-
рано;

• промени в разузнаването, наблю-
дението, командните и контролните 
системи за отбрана;

• координиране на планове за не-
предвидени ситуации и учения с дър-
жавните институции;

• защита на критичната инфра-
структура, включително  устойчи-
востта на жизненоважни киберне-
тични системи;
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• засилване на гражданския кон-

трол и борбата с корупцията;
• насърчаване на силна и диверси-

фицирана икономика.8
Като се имат предвид необходи-

мите мерки, трябва да се изградят 
следните способности:

• интегриране на кибернетични-
те способности във всички военни 
операции и дейности за създаване на 
капацитет за едновременна борба с 
няколко заплахи;

• национални способности за ком-
пютърен отговор на инциденти (Ca-
pability Computer Incident Response);

• създаване на способности за от-
говор на промените в средата за си-
гурност;

• изграждане на съвместни (граж-
данско-военни) способности за отго-
вор на специфичните предизвикател-
ства, породени от хибридни военни 
заплахи;

• развиване на способности в рам-
ките на инициативата „Свързаност 

на силите“ (Connected forses);
• изграждане на способности за 

създаване на национална система за 
планиране при кризи;

• развиване на способности на 
сили за бързо разгръщане.

Хибридните заплахи създават уни-
кално предизвикателство към целия 
свят и страните – членки на НАТО, 
в частност. Силно устойчиви на 
едностранни подходи, хибридните 
заплахи реагират на всяко противо-
действие чрез прилагане на такти-
ки, техники и процедури, които не 
се поддават на традиционните кон-
венционални подходи, използвани през 
миналия век. Силно устойчивият 
характер на всички елементи на хи-
бридната заплаха изисква подобрява-
не на колективната отбрана. Само 
едновременното ефективно прилага-
не на военни и невоенни подходи ще 
може да противодейства на тези 
нови заплахи, осигурявайки бързи и 
видими резултати.
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Модерните предизвикателства 
пред просперитета и мира 
сериозно променят средата 

за сигурност. Изостаналата адапта-
ция на днешните огромни, консерва-
тивни и трудно подвижни системи 
за отбрана и сигурност налива вода 
в мелницата на опити проявите на 
нови и недостатъчно познати пре-
дизвикателства, рискове и заплахи да 
бъдат представени като страшили-
ще за мира и съвременен аналог на 
войната. През последните години по-
редица от голямомащабни съюзни из-
следвания1 на предизвикателствата 
за сигурността сканираха хоризонта 
и подпомогнаха очертаването на ма-
щаба и сложността на конвенционал-
ни и неконвенционални, кинетични и 
некинетични, летални и нелетални 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО
НА ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ

Професор Митко СТОЙКОВ, д.н.

Abstract: The new, modern threats to global peace, prosperity and security seriously threat-
en the security environment. The scanning of the horizon highlighted the scale and complexity 
of conventional and non-conventional, kinetic and non-kinetic threats to peace and security, 
identified from NATO as “hybrid threats“. These threats tend to enlarge the domains of the 
operating environment – air, land, sea, space, cyber, the electromagnetic spectrum, and raise 
an increasing challenge of new players. An overview of the NATO response conceptualization 
will help explaining the military contribution to counter hybrid threats.

Key words: ACT Multiple Futures Project, Assured Access to the Global Commons, hy-
brid threats, Military Contribution to Countering Hybrid Threats, NATO Computer Incident 
Response Capability, insurgency; counterinsurgency, NATO Cyber Defence Policy and Capa-
bilities; NATO Readiness Action Plan, Framework Nation Concept; Defence and Related Se-
curity Capacity Building Initiative, Very High Readiness Joint Task Force, Federated Mission 
Networking, NATO Defence Planning Process.

Ключови думи: хибридни заплахи, военен принос в борбата с хибридните заплахи, 
способност на НАТО за реагиране при компютърни инциденти, безредици, борба с 
безредици, политика и способности на НАТО за киберотбрана, План за готовност 
за действие на НАТО, Концепция за рамкова страна, Инициатива за изграждане 
на отбранителни и свързани със сигурността способности, Процес за отбранително 
планиране на НАТО, Съвместни сили с много висока готовност, федеративно 
мисийно взаимодействие.

заплахи за мира и сигурността, вклю-
чително сценарии за кибернетични 
противоборства, асиметрични кон-
фликти с нисък интензитет, глоба-
лен тероризъм, пиратство, трансна-
ционална организирана престъпност, 
демографски предизвикателства и 
миграция, сигурност на ресурсите, 
енергоизточниците и критичната 
инфраструктура, заплахи от бързата 
глобализация и нарастващи възмож-
ности за разпространяване на оръ-
жия за масово унищожение (ОМУ), в 
комбинация с нарастващите природ-
ни бедствия, предизвикани от проме-
ните в климата, чиито проявления, с 
ефекти от различни комбинации, са 
идентифицирани от НАТО като хи-
бридни заплахи. Свързани с тях основ-
ни предизвикателства за системите 
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за сигурност и отбрана са влияние-
то на постоянната мутация в про-
явяването на нови хибридни заплахи; 
разширяването, пресичането и слива-
нето на различните общи домейни2 
на средата за сигурност – въздушен, 
наземен, морски, Космос – простран-
ство, информационен, киберспектър, 
електромагнитен спектър; безпре-
пятствената и сравнително евтина 
поява на нови участници с регионал-
ни и глобални възможности – вари-
ращи от елементи на традиционни 
въоръжени сили до самостоятелни 
групи и играчи, чиято същност се 
променя в посока към децентрализа-
ция и разпокъсаност, повишена живу-
чест и понижена предсказуемост на 
поведението.

КАКВИ СА ОСНОВИТЕ 
ЗА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО 
НА ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ 

В СЪЮЗНА СРЕДА?

Последните конфликти потвърж-
дават недвусмислено, че хибридните 
заплахи оказват изключително силно 
въздействие върху промяната на це-
лия спектър разновидности на съвре-
менното противоборство в сферата 
на сигурността и отбраната, ком-
бинирайки всички аспекти на въоръ-
жената борба със способностите на 
множество участници. В отговор на 
нарастването на разнообразието и 
сложността на заплахите НАТО съз-
даде проект за основополагаща кон-
цепция* – „Военен принос в борбата 
с хибридните заплахи”3, насочена към 
разширяване на теоретичните осно-
ви и концептуалната база за справя-
не с тях. Предназначението на този 
базов документ е формиране на кон-
цептуална рамка за разясняване влия-
нието на параметрите на хибридни-
те заплахи за сигурността на НАТО 

върху разширяването на оперативно-
то пространство и необходимост-
та от адаптиране на стратегията, 
структурата и способностите му 
за ефективен отговор на заплахите. 
Друга основна цел на концепцията е 
изграждане на информирано разбира-
не на политическото ръководство и 
стратегическите командвания за по-
тенциалното влияние на заплахите 
в областта на техните отговорно-
сти.

В концепцията „хибридни заплахи 
са тези, предизвикани от противни-
ци с възможности за едновременно 
адаптивно използване на конвенцио-
нални и неконвенционални средства 
за преследване на техните цели“.4 С 
непоставянето на акцент единстве-
но върху държави противници това 
определение признава както неопре-
делеността на противниците, така 
и техните способности да предиз-
викат едновременно познати и не-
традиционни разрушителни заплахи, 
с което внася и ясно пояснение за 
разширяване границите на съвремен-
ните и бъдещите конфликти, които 
могат да увредят интересите на 
НАТО и страните членки.

Противодействието на хибридни 
заплахи не е нов проблем за стра-
ните от Съюза, тъй като различни 
противници постоянно опитват да 
разширят както политическия, така 
и военния мащаб на противопоста-
вянето. Хибридни заплахи могат да 
бъдат предизвикани от отделни дър-
жави, недържавни и терористични 
организации, които с комбинации от 
дейности в нарастващо неограниче-
на оперативна среда се опитват да 
постигнат своите цели. Ето защо 
се приема, че хибридните заплахи 
представляват значително предизви-
кателство за НАТО и неговите ин-
тереси, независимо дали възникват в 
рамките на територията на стра-
ните членки, на оперативни театри, 
или в различни физически домейни. 
Опитът от текущите конфликти 
показва, че заплахите могат да по-
родят напрежение и противопоста-
вяне в целия спектър от конфликти, 
включително върху разделителните 

* През юни 2010 г., като началник на 
Департамента по трансформация в Цен-
търа на НАТО за борба с тероризма в 
Анкара (Турция), бях домакин на първата 
среща на работната група на НАТО за съз-
даване на концепцията. – Бел. авт.
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линии на политическата, военната, 
икономическата и други отговор-
ности на управлението на НАТО и 
страните членки, да бъдат комбина-
ции както от различни аспекти на 
противоборството, така и от спо-
собности на различни участници.

Последните разрушителни кризи 
и конфликти недвусмислено подсказ-
ват, че не е задължително необходи-
мо съвременните заплахи за мира и 
сигурността да бъдат създадени от 
определени държави, а да са предизви-
кани и от недържавни или анонимни 
субекти. Друга същностна характе-
ристика на новите заплахи е липсата 
на ясно установена и/или единстве-
но наземна географска или простран-
ствена локация. Тенденцията към 
повишаване на асиметричните кон-
фликти ще продължи да се засилва 
при запазване или ненапълно изключ-
ване на заплахи от силна конфронта-
ция между отделни държави, поради 
което е задължително въоръжените 
сили да продължат да изграждат и 
усъвършенстват както конвенцио-
налните, така и неконвенционални 
способности за противодействие на 
заплахите.

На фона на нарастващия брой 
неразрешени въоръжени конфликти 
в света и засилващата се регионал-
на нестабилност (повлияни от фа-
лирали държави или райони/части 
от държави с липсващо управление; 
намаляване на жизненоважните ре-
сурси; екстремни изменения на кли-
мата; засилена икономическа мигра-
ция; нарастване на разрушителните 
природни или техногенни бедствия и 
катастрофи; засилване на религиоз-
ния и идеологическия екстремизъм) 
хибридните заплахи могат да бъдат 
разглеждани като по-значими пре-
дизвикателства за сигурността от 
всички досега. Тъй като са с трудно 
проследимо и прогнозируемо поведе-
ние при зараждането, допълнително 
благоприятни за тяхното безпрепят-
ствено проявление са липсата на ясни 
физически, географски и политически 
граници, подсилвано от глобализаци-
ята чрез нарастване на достъпа до 
международни финансови ресурси и 

до съвременни средства за комуника-
ция, при което силните взаимна об-
вързаност и зависимост между от-
делни лица и групи постоянно могат 
да създадат нови предимства.

Възможността за „сътрудничест-
во“ и „взаимодействие“ при генерира-
не на нови хибридни заплахи ще про-
дължи да нараства благодарение на 
постоянната обвързаност и глобали-
зацията на средата за сигурност, при 
което не е изключено да се форми-
рат нови трудно обясними връзки и 
съюзи. Облагодетелствано от обвър-
заността и мрежите, ще продължи 
да нараства използването на тех-
ники и прийоми (характерни за ин-
формационната война) за работа със 
средствата за масово осведомяване 
(включително социалните), с цел из-
ползването им за предизвикване на 
стратегически ефекти. Хибридните 
заплахи ще продължат да се усъвър-
шенстват с прилагането на широко 
разнообразие от конвенционални ле-
тални и нелетални средства (обикно-
вени оръжия, ОМУ, ядрени, химиче-
ски и биологични материали и др.) и 
начини (криминални дейности, шпио-
наж, кибератаки, тероризъм, поддър-
жани от увреждащи информационни/
кибероперации на обикновени „биз-
нес“ организации). Поради сложния 
характер на формиране и проявление 
хибридните заплахи ще продължат да 
се възползват от несъвършенствата 
в националните, съюзното и между-
народното законодателства за ин-
терпретиране на своето поведение и 
привличане на поддръжници и после-
дователи.

Наличието на достатъчно харак-
теристики и елементи, на които 
може да се реагира с традиционни 
способности на системата за от-
брана, създава предпоставки в бор-
бата с хибридните заплахи да бъдат 
приложени традиционни подходи за 
управление на риска, превенция, раз-
решаване на конфликти и управление 
на последствията. Но широтата на 
техните обхват и влияние (едновре-
менно в някои системи/подсисте-
ми – икономическа, финансова, прав-
на, политическа, социална, военна и 
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др.) изисква координирана военно-по-
литическа (като форма) и военно-
гражданска (като структура) реак-
ция на страните – членки на НАТО, 
и на международната общност.

При анализа на хибридните запла-
хи могат да бъдат разкрити някои 
предизвикателства, на които задъл-
жително трябва да се намерят от-
говори в сигурността и отбраната, 
за да има ефективна реакция на про-
мените в средата за сигурност. На 
първо място е формирането на ново 
отношение към хибридните заплахи 
и справянето с тях в силно урбани-
зирана среда. Наличието на много 
социални, етнически и културни раз-
личия, наситеността с елементи на 
различни публични системи и инфра-
структура, заедно с потенциалната 
възможност за възникване на сътруд-
ничество на опоненти, които споде-
лят общи идеологии, компресиране-
то във високо социализирана среда, 
предполагат задълбочено изучаване и 
формиране на ново разбиране на по-
сочената проблематика и изграждане 
на способности за справяне със за-
плахите.* Хибридните заплахи могат 
да бъдат комбинация от действия 
на множество държавни и недържав-
ни участници, чието активиране се 
улеснява от наличието на достъп до 
широка мрежа от канали за комуни-
кация. Противоборството с подобни 
заплахи изисква формиране на способ-
ности за споделено разбиране на раз-
личията в каналите за комуникация 
при широкото социално, културно, 
религиозно и етническо разнообразие, 
както и на отношението към кому-
никацията с всички форми на леги-
тимните власт и управление. От 
ключово значение за бързо противо-
действие на хибридните заплахи е по-
знаването/оценяването на скорост-
та на оповестяване и комуникация, 
както и на възможността за използ-
ване на информация за въвеждане в 
заблуждение. Непрекъснатото пови-

шаване и „поевтиняване“ на достъпа 
до високи технологии и материали за 
производство на ОМУ се съпровожда 
от наличие и достъп до специалисти 
за тяхното използване, включително 
в недостъпни досега домейни на опе-
ративното пространство, като ки-
бер-, въздушно и морско. На практи-
ка подобни възможности означават 
потребност от изграждане на опера-
тивни способности в системите за 
отбрана и сигурност, предназначени 
за противодействие на нови реални 
заплахи с повишена скорост и обхват, 
различни от традиционните за спра-
вяне с конвенционалните заплахи. По-
вишените адаптивност и гъвкавост 
на проявата на хибридните заплахи 
изисква незабавна реакция на способ-
ностите на системата за отбрана 
и сигурност. Заедно със запазените 
възможности за противоборство с 
конвенционален противник въоръже-
ните сили могат да се сблъскват с 
бързо променяща се среда с по-малки, 
с временна структура, добре коорди-
нирани и ресурсно осигурени нетради-
ционни сили на противника. В подоб-
на среда е решаващо наличието на 
способности за опериране в населени 
райони – трудно разпознаване или 
отличаване на опонентите, липса 
на постоянни структури, опериращи 
без ограниченията на международно-
то право, включително въоръжени 
конфликти с прилагане на пълен на-
бор от информационни, кибер-, теро-
ристични, престъпни, конвенционал-
ни и неконвенционални, но достъпни 
средства и методи.

Киберзаплахите обикновено се 
свързват с петото измерение (до-
мейн) на съвременните бойни дейст-
вия (често и погрешно наричани 
кибервойна) и се отнасят до плани-
ране, организиране и провеждане на 
продължителна кампания от съгласу-
вани действия, като киберпрониква-
ния и кибератаки, най-често срещу 
информационната инфраструктура 
на определена държава, система, ор-
ганизация, включително свързани с 
увреждане, използване на спам и зло-
вреден софтуер за унищожаване на 
мрежи и връзки, стигащи и до блоки-

* Рефлектира в намерение за създаване 
в НАТО на Център за компетенции за опе-
рации в населени пунктове (NATO Urban 
Operations Centre of Excellence).
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ране на интернет. Интензивността 
на подобни операции, техният „ус-
пех“ при увреждане и прекъсване на 
ИТ-услуги, както и дезинформация и 
промяна на интерфейси могат да по-
стигнат не само криминални (като 
електронни пощи и интернет банки-
ране), но и политически цели, които 
променят значително естеството 
на заплахата и могат да бъдат отна-
сяни не само към киберпрестъпност, 
но и към киберконфликти и бойни 
действия, което поставя киберзапла-
хите в ролята на мултипликатор на 
хибридните заплахи и конфликти.

Независимо че не са новост, аси-
метричните сценарии за бойни дейст-
вия (текущите операции в Афга-
нистан, Пакистан, Сирия, Украйна 
и др.) ще продължават да оказват 
значително влияние върху промяната 
на традиционната военна култура на 
планиране и провеждане на операции 
с използване на множество „такти-
чески“ способности и прийоми за по-
стигане на стратегически ефекти. С 
възможността за постигане на бър-
за ескалация, която изисква поддър-
жане на повишени готовност и реак-
тивност, асиметрията може да бъде 
определена като основна характерис-
тика на хибридните заплахи, което 
подтиква скоротечната промяна на 
политическата, правната, доктри-
налната и концептуалната база (на-
пример за използване на сила в съот-
ветствие с разпоредбите на чл. 2 (4) 
и чл. 51 от Устава на ООН5, както 
и на чл. 5 от Договора за НАТО6) на 
изграждане на способности и използ-
ване на въоръжените сили.

Сравнително достъпните пости-
жения на науката и технологиите съ-
действат на тероризма и в обозримо 
бъдеще да бъде сред най-вероятните 
непосредствени заплахи за междуна-
родните стабилност, просперитет и 
сигурност. Глобализацията разшири 
неимоверно възможността за пре-
дизвикване на широкомащабни ефек-
ти и „издигна“ тероризма до глобална 
хибридна заплаха (без лимит на гра-
ници, националност или религия), бор-
бата с която е осъществима един-
ствено при близко сътрудничество и 

взаимодействие на международната 
общност. Противодействието на 
тероризма изисква широко военно съ-
трудничество на НАТО7, включител-
но във всички партньорски формати 
при изграждането на способности за 
обмен на информация, предотвратя-
ване, защита и реагиране на терорис-
тичните заплахи.

Нарасналите възможности за не-
посредствено обвързване на крими-
налните и нелегалните престъпни дей-
ности (включително пране на пари, 
незаконна миграция, трафик на нар-
котици и хора, разпространяване на 
ОМУ и др.), като част от всички 
предизвикателства на съвременните 
конфликти, създават възможност за 
превръщането им в неразделна част 
от хибридните заплахи. Като съпът-
стващи политическата, икономиче-
ската, социалната, етническата и 
религиозната нетърпимост, крими-
налните и нелегалните престъпни 
дейности усилват тяхното прояв-
ление и формират негативен образ 
на държавните и международните 
институции за противодействие в 
обществото.

Същевременно използването на 
формите на недоволство за предиз-
викване на бунтове, подривна дей-
ност, саботажи, политически, ико-
номически, психологически въздейст-
вия и дори въоръжени конфликти в 
името на политически цели, за от-
слабване на контрола и оспорване 
легитимността на официалните вла-
сти са предизвикателства и заплахи, 
справянето с които налага прилагане 
на специфични мерки. Независимо от 
достатъчния положителен опит за 
доктриниране8 и отчетените резул-
тати от прилагането на докумен-
тите в текущите конфликти, ре-
дицата национални правни лимити и 
съответно липсата на достатъчно 
способности все още формират мно-
го ограничения за използване на въ-
оръжени сили в подобни конфликти, 
включително за въоръжените сили на 
България.

Ефективното противодействие 
на хибридните заплахи от НАТО, 
страните членки и партньорки се 
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свързва с промяна на основната 
им роля като предоставящи военни 
способности за колективна само-
отбрана, или след упълномощаване 
под егидата на чл. 51 от Устава 
на ООН за справяне с глобални ри-
скове и заплахи, както и при упра-
вление на кризи. Борбата с новите 
хибридни заплахи и необходимостта, 
от заемане на водеща роля в под-
държането на мира и сигурността, 
с участието на много заинтересу-
вани страни, би поставило НАТО в 
новата роля на участващ посредник 
в стабилизиращи и мироопазващи 
операции.9 Същевременно е необ-
ходимо да се изграждат специали-
зирани способности и процедури за 
противодействие на асиметрични 
и хибридна заплахи, произтичащи 
от използването на информация с 
невярно съдържание, кибератаки и 
действия на неидентифицирани въ-
оръжени лица. Подобни способности 
предполагат усъвършенстване на съ-
ществуващите и използване на нови 
системи за ранно предупреждение; 
постоянно актуализиране на оценки-
те за заплахите; усъвършенствани 
планове за защита на населението 
и инфраструктурата, както и за ре-
агиране при кризи; подобряване об-
мена на разузнавателна информация 
между съюзниците и с партньорите.

Тенденцията към отчетливо про-
явление на хибридните заплахи в ки-
берпространството за преследване 
на политически и икономически цели, 
както и опитите за предизвикване 
на стратегически ефекти за спечел-
ване на геополитически предимства 
се засилват с бързи темпове. Някои 
страни изсипват огромни средства 
в обучаване и използване на високо-
квалифициран персонал и изграждане 
на способности за справяне с пре-
дизвикателствата и заплахите. След 
като повече от 35 държави10 вече 
са усъвършенствали доктриналната 
си база и изграждат способности за 
провеждане на операции в киберпро-
странството, става отчетливо 
ясно, че съвременният свят се движи 
към усъвършенстване на стратеги-
ческото използване на кибероръжия. 

Ето защо надеждното участие в 
световните политика и икономика, 
както и адекватното опериране в 
бойното киберпространство нала-
гат изграждането на съответни спо-
собности.

КАКВИ ОСНОВНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ЗА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
 СЪЗДАВАТ ХИБРИДНИТЕ 

ЗАПЛАХИ И КАК БИ МОГЛО 
ДА ИМ СЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА?

Те са свързани със следното:
• Силната уязвимост на управ-

лението на международно и нацио-
нално политическо и стратегическо 
ниво предизвиква неотложна по-
требност от ускорено адаптиране 
на националното и международното 
законодателство, засилване на меж-
дународното сътрудничество, по-
вишаване ролята на международни-
те организации, изменения в стра-
тегическите доктринални и концеп-
туални документи на системата за 
отбрана и сигурност, разширяване 
на междуведомственото сътрудни-
чество, усвояване на всички съвре-
менни канали за поддържане диалога 
в обществото и неговата инфор-
мираност. Кризата в Украйна по-
казва недвусмислено потребността 
от адаптиране на колективните 
политически и правни инструмен-
ти (чл. 51 от Устава на ООН и 
чл. 5 от Вашингтонския договор) за 
справяне с киберзаплахи.

• Жизненоважно значение има 
необходимостта от инвестиции в 
усъвършенстването на военните 
способности за наблюдение, разуз-
наване и управление на риска, как-
то и в аналитичните способности 
на системите за командване и кон-
трол; от реална преоценка на струк-
турата и стратегическото разпо-
ложение на силите; от допълване и 
усъвършенстване на способностите 
за бързо реагиране (включително за 
стратегически превози, специални 
операции и логистично осигуряване); 
от засилване на сътрудничеството 
с останалите институции на държа-
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вата при изграждане на способности 
за справяне с миграционния натиск, 
контрола над трафика на наркоти-
ци, оръжие и хора, за управление на 
сигурността на границите.

• Необходимостта от усъвър-
шенстване и пълно координиране на
планове за извънредни ситуации, 
включително постоянно провеждане 
на съвместни учения с държавните 
агенции за защита на критичната ин-
фраструктура, на устойчивостта на 
жизненоважните киберсистеми. По 
примера на НАТО отговорът на по-
требността означава изграждане на 
необходимите отбранителни кибер-
способности (НАТО Computer Incident 
Response Capability)11 за осигуряване на 
постоянна киберзащита/отбрана на 
мрежите за управление на държавата.

• В никакъв случай не трябва 
да се омаловажава ролята на граж-
данския контрол над процесите на 
инвестиране в отбраната и изграж-
дане на способности. Целта е по-
вишаване ефективността на бор-
бата с корупцията, подпомагане 
диверсификацията и насърчаване на 
националната икономика, спазване 
върховенството на закона, борба с 
предизвикателствата на монополи-
те в бизнеса и средствата за масо-
во осведомяване.

• Необходимо е да се търсят въз-
можности за изграждане и поддър-
жане на способности за справяне с 
пълния спектър рискове за държава-
та и обществото, включително по-
литически, финансови, икономически, 
социални, демографски и др.

• Сигурността в днешно време 
означава/изисква и правилно адреси-
ране на нарастващите екологични и 
ресурсни ограничения, включително 
защита при пандемии, епидемии и дру-
ги рискове за здравето, при природни 
бедствия в резултат от чувствител-
ните промени в климата, справяне с 
предизвикателства като недостиг на 
питейна вода и непрекъснато повиша-
ване потреблението на енергия, тъй 
като всички тези предизвикателства 
ще продължат да имат нарастващо 
влияние върху формирането на бъде-
щата среда на сигурност.

КАК РЕАГИРА НАТО 
НА НЕОБХОДИМОСТТА 

ОТ СПРАВЯНЕ 
С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
НА ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ?

В светлината на декларацията 
на страните – членки на НАТО, от 
срещата на върха в Уелс могат да 
бъдат идентифицирани няколко ос-
новни политически намерения, кои-
то ще определят тенденциите в 
планирането и изграждането на спо-
собности за справяне със съвремен-
ните заплахи. Първите политически 
стъпки са насочени към разработва-
не на инструменти за подобрява-
не политиката и изграждането на 
способности от Съюза в отговор 
на новите предизвикателства пред 
сигурността и отбраната: Полити-
ка за киберотбрана и способности 
(Cyber Defence Policy and Capabilities); 
нови мерки с Плана за готовност за 
действие на НАТО (NATO Readiness 
Action Plan), Концепция за рамкова 
страна (Framework Nation Concept) 
при съвместно изграждане на сили-
те и способностите, Инициатива за 
изграждане на отбранителни и свър-
зани със сигурността способности 
(Defence and Related Security Capacity 
Building Initiative) за подпомагане на 
страните партньорки от НАТО.

Основният политически документ 
на НАТО от Уелс отчита недоста-
тъчната интеграция на киберспособ-
ности в операциите на въоръжените 
сили. Кибернетичният подход към си-
гурността и военното дело се смята 
за самостоятелно приложим, поради 
което основно предизвикателство е 
неговото интегриране в по-широки 
стратегически и оперативни кон-
цепции за отбрана и борба с прес-
тъпността. Днешните реалности 
показват недвусмислено, че при про-
тивоборство киберпространството 
е значително уязвимо, поради което 
оперирането в него съпътства всич-
ки значими съвременни кризи и кон-
фликти (включително в Украйна). 
Ето защо киберзаплахите биха могли 
да бъдат използвани като сумарен 
представителен образ за обобщаване 



125

А
С
П

Е
К

ТИ
на резултатите от въздействието 
на стратегически интегрираните 
нови хибридни заплахи, които могат 
да бъдат комбинация от използване 
на конвенционални военни сили и ин-
формационни операции, от социално 
недоволство и неподчинение, граж-
дански безредици и бунтове, кибер-
престъпления и атаки, финансови и 
икономически престъпления.

Кризата в Украйна показа и необ-
ходимостта от повишаване на по-
литическата и стратегическата яс-
нота при прилагане на договорните 
задължения за колективна отбрана 
(чл. 5 от Вашингтонския договор) 
при киберзаплахи. Адекватната ре-
акция на НАТО изисква освен на-
деждна политика за киберсигурност 
и отбрана изграждане на конкрет-
ни способности от типа NATO 
Computer Incident Response Capability, 
за централизирана и денонощна ки-
берзащита при инциденти с компю-
търната сигурност в мрежите на 
НАТО – превенция, реагиране, прав-
но осигуряване. Веднъж създадени, 
подобни високотехнологични способ-
ности следва да се усъвършенстват 
постоянно и в крак с развитието на 
технологиите, с бързо променяща-
та (разнообразяващата) се същност 
на заплахите. Освен посочените ин-
струменти за отговор НАТО опре-
деля конкретни цели за прилагане на 
отбранителните киберспособности 
чрез интегрирането им в процеса на 
планиране на отбраната на НАТО, 
както и чрез съвместно развиване 
на отбранителните способности за 
противодействие в кибернетичното 
пространство с останалите способ-
ности от инициативата за интели-
гентна отбрана.

Планът на Съюза за готовност 
за действие е предназначен да оси-
гури съгласуван и всеобхватен пакет 
от мерки, който да отговори адек-
ватно на промените в средата за 
сигурност, включително на рискове-
те и заплахите от Близкия изток и 
Северна Африка. Мерките съдържат 
демонстриране на непрекъснато при-
съствие по въздух, земя и море, зна-
чимо насищане източната част на 

Алианса с дейности, повишаване ре-
активността на Силите на НАТО за 
реагиране със създаване на Съвмест-
ни сили с много висока готовност 
(Very High Readiness Joint Task Force), 
чиято краткосрочна готовност ще 
бъде проверявана постоянно в уче-
ния, за да могат те да бъдат развръ-
щани в рамките на няколко дни като 
незабавен отговор на нововъзниква-
щи заплахи и предизвикателства.

НАТО се подготвя за ефективен 
отговор на специфични предизвика-
телства, породени от хибридни за-
плахи, с широка гама от военни и 
граждански мерки, организирани в сил-
но интегриран дизайн. От съществе-
но значение са изграждането и опе-
ративността на необходимите ин-
струменти и процедури за възпиране 
и ефективна реакция на хибридни за-
плахи, както и способности за под-
държане и усилване при необходимост 
на въоръжените сили на страните 
членки, включително чрез подобрява-
не на стратегическата комуникация, 
разработване и експериментиране със 
сценарии за учения с хибридни заплахи, 
повишаване обмена на информация, 
засилване ролята на политическите 
консултации и координацията с меж-
дународните организации. Ето защо 
решенията на НАТО задължиха под-
готовката за противодействие на хи-
бридните заплахи да бъде преразгледа-
на заедно с изпълнението на мерките 
от Плана за готовност за действие. 
Същевременно се предвижда контро-
лът над въоръженията, разоръжаване-
то и неразпространяването на ОМУ 
да продължи да има първостепенна 
роля при постигането на посочените 
цели в отбраната и сигурността.

С утвърждаването на друг доказа-
но действен инструмент – Концеп-
цията на НАТО за рамкова страна, 
страните членки се фокусират вър-
ху облагодетелствано от ръковод-
ната роля на специализирана рам-
кова страна изграждане на сили и 
основни способности. Тя може да 
бъде разглеждана като продължение 
на реализацията на Инициативата 
свързани сили за повишаване на опе-
ративната съвместимост чрез съз-
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даване на съюзна рамка за съгласува-
ни съвместни и общи подготовка и 
учения, включително с участието на 
партньори, усвояване на предимства-
та от развитието на технологиите 
при изграждане на общи способности 
с помощта на федеративно мисий-
но взаимодействие (Federated Mission 
Networking – FMN)12, насочено към 
шест важни области: доктрини; при-
съединяване към MFN; мисийни връз-
ки (между страните в реализация на  
конкретна мисия); обучение и учения; 
групиране в Процеса на планиране на 
отбраната в НАТО (NATO Defence 
Planning Process – NDPP); синхрони-
зация с усъвършенстване на кибер-
отбраната, базирани на опита от 
мисиите, с цел ускоряване на изграж-
дането и намаляване стойността на 
способностите.

Като част от обявеното в Уелс 
начало на Инициативата за изграж-
дане на отбранителен и свързан със 
сигурността капацитет (Defense 
and Related Security Capacity Building 
Initiative) е повишаването на ангажи-
мента на Алианса към партньорите, 
целящо подпомагане поддържането 
на стабилност без необходимост от 
значимо развръщане на сили (при опе-
рации на НАТО в принос към между-
народните сигурност и стабилност). 
Решаването на една от основните 
задачи на НАТО – управлението на 
кризи, също е свързано с разширено 
участие на партньори. При опера-
циите за реагиране при кризи следва 
да се отчитат влиянието на редица 
ограничения и рискове, нарастване-
то на броя на основни екологични и 
ресурсни ограничения – включително 
на нововъзникващи рискове за здра-
веопазването, повишаването на уни-
щожителните природни бедствия в 
резултат от скоротечни промени в 
климата, непрекъснатото огранича-
ване на достъпа до питейна вода и 
засиленото потребление на енергия, 
които допълнително ще влияят вър-
ху формирането на бъдещата обеди-
нена среда на сигурност в областите 
на интерес на НАТО, както и върху 
бъдещото планиране и провеждане на 
операции от него.

За едновременна реализация на 
инициативите и изграждане на раз-
нообразие от способности Съюзът 
следва да повиши възможностите си 
за прилагане на всеобхватен подход за 
справяне с хибридните заплахи, тъй 
като тяхната сложност изисква ан-
гажиране на останалите институции 
и подкрепа на обществото, включи-
телно способности за оказване на 
подкрепа и осигуряване на някоя стра-
на членка, която има водеща роля при 
справяне с определена заплаха. Тъй 
като съществува ясна тенденция хи-
бридните заплахи да се проявяват и 
да печелят предимство в области с 
пропуски или недостатъчни способ-
ности за реагиране на негативните 
промени в средата за сигурност (съ-
ответно на пропуски в политиката 
за сигурност и отбрана), те могат 
постепенно да се проявят в пълния 
спектър от конфликти. Независимо 
че в НАТО съществува действена 
рамка за вземане на политически ре-
шения, холистичността на подходи-
те за справяне със заплахите налага 
да се прилагат нови механизми за съ-
трудничество с партньорите. В по-
добна среда е необходима синергията 
на всеобхватния подход за осигурява-
не на по-ефективен отговор на широ-
кия спектър от заплахи (в допълнение 
към конвенционалните във виртуал-
ното/киберпространството инфор-
мационни, финансови, психологически, 
природни, климатични). Създаването 
на работеща интеграция в борбата 
с хибридните заплахи би могло да се 
нареди сред най-големите предизви-
кателства за НАТО, което изисква 
поддържане на постоянно повишено 
внимание.

В същото време непрекъснато 
следва да се отчитат всички аспекти 
и ограничения за непосредствено из-
ползване на въоръжени сили, породени 
от етнически, културни и социални 
различия на театъра на операциите. 
При тяхното преодоляване ефектив-
ността на противоборството ще се 
определя не от реакцията на всяка 
заплаха поотделно, а от холистич-
ния поглед върху всички последствия 
и едновременно противодействие с 
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трудно предсказуеми конвенционални 
или неконвенционални способности, 
включително политически, икономи-
чески и военни мерки. В помощ за 
Алианса и страните членки би било 
прилагането на системен подход 
при провеждането на операции, с 
ясно отчитане влиянието на всяко 
използване на военни способности и 
съответните политически, икономи-
чески, социални и други последици за 
съответната страна (регион). Не-
зависимо че сред критериите за ус-
пех и досега във всички операции е 
включена легитимността на използ-
ването на сила, поради смесицата 
от различни заплахи и основното им 
проявление на границата на закона, 
особено критично значение за пости-
гане на успех в операции за борба с 
хибридни заплахи ще продължи да има 
гарантирането на политическата и 
правната им легитимност. Естест-
веното разминаване в скоростите 
на проявление на заплахите и адапта-
цията на нормативната база за про-
тиводействие показва, че борбата с 
хибридните заплахи не би могла да се 
разглежда в единна и завършена прав-
но-политическа рамка на съществу-
ващите международни отношения и 
международно право. Въпреки че кон-
сервативността на международно-
то право е превърната в ценност в 
международните отношения, прила-
гането на системния подход в борба-
та със съвременните заплахи налага 
постоянно отчитане на ограничени-
ята и при възможност – адаптиране 
на международните правни норми.

Главната задача на създаването на 
основополагаща концепция на НАТО 
за противодействие на хибридни-
те заплахи13 е формиране на рамка 
с мерки за реагиране, която да до-
принесе за по-устойчиво, ефективно 
управление и съвместен и базиран на 
консенсус отговор. Рамката съдържа 
четири свързани елемента, с уточ-
нението, че не е необходимо винаги 
едновременно да се прилагат всички, 
както и възможността за прилагане 
преди и след провеждане на операции 
за реагиране, но задължително след 
развръщане на сили за реагиране.

Стратегическото намерение с 
прилагането на първия елемент – из-
граждане на партньорства и знание, 
е намаляване на вероятността за 
възникване на въоръжени конфликти. 
Затова елементът съдържа и мерки 
за разкриване и следене на проблема-
тични региони и потенциални учас-
тници, които биха могли да деста-
билизират тези региони. Подходящи 
мерки са повишена дипломатическа 
активност, оказване на икономиче-
ска и финансова помощ за стабили-
зиране на региона, оказване военна 
и хуманитарна помощ на легитим-
ните власти, разузнавателна помощ 
за разкриване на потенциални учас-
тници в конфликта, провеждане на 
информационни кампании, засилено 
сътрудничество със страни от ре-
гиона, с международни и неправител-
ствени организации, които биха мог-
ли да участват или съдействат за 
регулиране на кризата и предотвра-
тяване тя да прерасне в конфликт.

С полагането на втория елемент 
в рамката за реагиране на хибридни 
заплахи се цели използване на способ-
ности за възпиране на опонентите от 
действия и демонстриране на реши-
телност със способности на НАТО; 
информиране на региона, местното 
население и международната общ-
ност за намеренията на НАТО в тяс-
но партньорство с други участници 
да не допусне ескалация и при необхо-
димост готовност за използване на 
въоръжени сили. Към политическите 
мерки за демонстриране на решител-
ност могат се прибавят също ико-
номически, за оказване на помощ, за 
засилване на влияние (ембарго), фи-
нансови – за ограничаване трафика 
на хора и материали, за засилване на 
контрола над разпространението на 
обикновено оръжие и ОМУ, за орга-
низиране защитата на информацион-
ните мрежи, за опазване живучестта 
на жизненоважните услуги и инфра-
структура, за оказване на помощ за 
защита на населението при разруши-
телни природни бедствия, за сътруд-
ничество с международни и неправи-
телствени организации.

Стратегическото намерение на 
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НАТО за прилагането на следващия 
елемент от рамката за противо-
борство на хибридните заплахи – 
реагиране и справяне със заплахата, 
може да включва и развръщане и 
използване на бойни способности, в 
допълнение към вече ангажираните в 
дадения регион въоръжени сили и про-
веждането на операции за реагира-
не. Операциите могат да включват 
както бойни, така и хуманитарни, и 
за прилагане на закона, за оказване 
помощ на цивилните власти. Логиче-
ски следващият елемент от рамка-
та включва стабилизиране и може да 
съдържа операции за стабилизиране и 
реконструкция с участие на развър-
натите сили. Той се насища и с ди-
пломатическа, икономическа, правна 
и хуманитарна дейност не само на 
въвлечените страни, но и на парт-
ньори и международни и неправител-
ствени организации.

Скоротечността и катастрофал-
ните последици за обществото при 
проявяването на хибридни заплахи 
провокират фокусиране на НАТО и 
страните членки върху изграждане на 
способности за превенция и за при-
нуждаване на опонентите да се въз-
държат. Бързото развитие на техно-
логиите и повишаването на тяхната 
достъпност показват, че кратковре-
менно и с ефективен резултат сни-
жаване нивото на хибридните запла-
хи не е възможно. Ето защо в близко 
бъдеще предстои дълбоко значително 
преосмисляне на съществуващите 
мерки и поставяне на по-нетрадицио-
нен и неконвенционален, различен от 
досегашните кинетичен и некинети-
чен акцент при изграждане на способ-
ности за справяне със съвременни и 
нововъзникващи заплахи. Предизвика-
телство за традиционната политика 
за отбрана и сигурност е необходи-
мостта за реагиране на нетрадицион-
ни (с трудно прогнозируемо проявле-
ние, поведение и последици) заплахи с 
традиционно базиране на международ-
ното и националното право и пред-
сказуеми политически и военни мерки.

Независимо че Стратегическата 
концепция на НАТО е сравнител-
но нов документ, който формира 

изграждането на способностите и 
стратегическото поведение на Съ-
юза в следващото десетилетие, не би 
могло да се твърди, че е завършена 
рамка на политиката и стратегията 
за справяне с хибридни заплахи. По-
литическите и експертните интер-
претации на сравнително непознати 
кумулативни ефекти от проявле-
нието на хибридни заплахи в съвре-
менните конфликти, включително 
отъждествяването им с реални вой-
ни (Глава VII от Устава на ООН 
„Действия в случай на заплахи срещу 
мира, нарушения на мира и актове 
на агресия“), засилват неотложната 
необходимост от по-цялостна кон-
цептуализация на борбата със запла-
хите, а впоследствие – проявяване на 
политическа воля за адаптиране на 
съответната правна и доктринална 
база за справяне с тях.

КАКВИ ИМПЛИКАЦИИ
ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА СПОСОБНОСТИ 
ПРОВОКИРА КОНЦЕПТУАЛНИЯТ
 ПОГЛЕД НА ПРОТИВОБОРСТВОТО

С ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ?

Несигурността и нестабилност-
та в периферията на европейската 
и евро-атлантическата зона за си-
гурност, наситена с кризи и дълго-
трайни конфликти, дестабилизират 
не само отделни страни, но и регио-
ни, създават сериозни икономически, 
социални и политически трудности, 
териториални спорове, етнически и 
религиозни вражди, които пряко вли-
яят върху сигурността на страните 
от НАТО. Като се отчита потреб-
ността от незабавно започване на 
процеса за изграждане на способно-
сти за адекватна реакция на широ-
кия спектър от хибридни заплахи, 
не е необходимо продължително да 
се изчаква цялостното адаптиране 
на съюзните договори, национални-
те законодателство, политики и 
стратегии. Предвид зависимостите 
в сложната архитектура на самите 
способности, ролята при изграждане-
то и използването им от познание-
то на въвлечения в процеса персонал, 
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подготовката може да започне с усъ-
вършенстване на знанието и обуче-
нието.

Доказаната потребност след Уелс 
от промяна на политиката за сигур-
ност и отбрана за противодействие 
на хибридните заплахи непосредстве-
но рефлектира в необходимостта 
от адаптиране на стратегически-
те документи в сигурността и от-
браната. Редицата ограничения за 
използване на въоръжените сили в 
мисии (независимо че се отнасят за 
въоръжените сили на редица стра-
ни от НАТО) не само създават не-
благоприятен имидж, а възпрепят-
стват постигането на синергия от 
изграждането и използването на 
наличните национални способности, 
затрудняват междуинституционал-
ното взаимодействие в страната и 
пълната оперативна съвместимост 
в съюзни операции. Бързото „писане 
на коляно“ не заменя потребността 
от наистина актуални и адресирани 
към използването на способностите 
на българските въоръжени сили. Не-
обходимата експертиза за формира-
не на отбранителната политика, за 
изграждане и адаптиране на доктри-
налната и концептуалната база за 
функциониране на въоръжените сили 
може да се създаде единствено чрез 
активиране на наличния потенциал 
върху единна постоянно оперативна 
интелектуална платформа.14

Стратегическото разположение на 
въоръжените сили на територията 
на страната, тяхната структура 
и система за командване и контрол 
също не облагодетелстват изграж-
дането на надежден щит за бързо 
справяне с хибридни заплахи. Кон-
центрацията в определени райони на 
страната затруднява реагирането, 
включително при операции за подпо-
магане на гражданските власти и ин-
ституции. Настоящото разпределе-
ние на способностите би се отразило 
негативно върху възможностите на 
въоръжените сили самостоятелно да 
провеждат или приемат усиления при 
съюзни операции на територията на 
страната. Изграждането на липсва-
щи национални способности – напри-

мер за киберотбрана, не трябва да 
се асоциира с възлагането на кибер-
защитата на администрацията на 
определени ведомствени центрове, 
тъй като тези структури не заме-
нят потребността от изграждане 
на необходимите за въоръжените 
сили способности за провеждане на 
операции в киберпространството, 
включително със задължителните 
елементи в системата за командва-
не и контрол на стратегическо, опе-
ративно и тактическо ниво.

Повишаването на знанието може 
да се използва като работещ механи-
зъм за подпомагане промяната на от-
ношението и по-добро разбиране на 
промените в средата за сигурност, 
анализите, оценките и възможните 
перспективи за развитие на запла-
хите, което ще повиши интелекту-
алния потенциал на планирането и 
прилагането на мерки и операции за 
реагиране. Възможността при незна-
чителни хибридни заплахи да бъдат 
предизвикани стратегически трайни 
ефекти и адресирането на противо-
действието им към традиционното 
тактическо ниво, както и необходи-
мостта от повишаване на потен-
циала за разпознаване на заплахите и 
избиране на реакция на същото ниво 
налагат промяна/разнообразяване на 
подготовката на обучаемите в мал-
ките звена, с изграждане на умения 
за критично и креативно мислене 
при провеждането на традиционни и 
нетрадиционни операции, основно със 
смесен характер и във взаимодейст-
вие с други институции и организа-
ции.

След като са неразделна част от 
структурата на способностите, 
промените в обучението и подготов-
ката на личния състав не могат да 
бъдат самоцелни. Те следва да се 
предприемат при постоянно целе-
насочено управление на знанието, с 
отчитане на поуките от практика-
та, на необходимостта от оперира-
не в наситена информационна среда, 
свързана с ефективно събиране, об-
работване, споделяне и предоставя-
не на информация не само от военен 
тип и между страните в НАТО, а с 
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партньорите и с международни ор-
ганизации. Противодействието на
хибридните заплахи изисква отлични 
информираност и познаване на всич-
ки аспекти в областите, в които 
се проявяват. Ето защо при обуче-
нието и подготовката на различни-
те нива (тактическо, оперативно, 
стратегическо) следва да се акцен-
тира върху креативността на ми-
сленето, умението да се обхващат 
всички елементи за съответното 
ниво от споделена оперативна кар-
тина и познанието за ефектите, 
които могат да бъдат генерирани, и 
тяхното проявление на различните 
нива, да се оперира самостоятелно, 
включително логистично осигурява-
не, във всички аспекти на комуни-
кацията, включително на стратеги-
ческата, познаване на социалните и 
културните особености на опонента 
и страната домакин и т.н., които, 
сумирани, ще наложат задължителни 
промени в програмите за образова-
ние, обучение и подготовка.

Неразделна част от новата опера-
тивна култура на силите за справяне 
със съвременните рискове, предизви-
кателства и заплахи следва да бъде 
постигането на оперативна съвмес-
тимост и синергия при задължител-
но изпълняване на всички технически 
и оперативни изисквания, на всички 
нива, във всички домейни на съвре-
менните конфликти, почти винаги с 

готовност за опериране в коалицион-
на среда, с използване на високотех-
нологични и невоенни способности. 
Повишената скорост на проявление 
и възможността за едновременно 
въздействие в няколко домейна едно-
временно предполагат предварителна 
подготовка за генериране на споделе-
но разбиране на оперативната карти-
на от военните и невоенните компо-
ненти на съвместните сили.

Концептуализацията на противо-
действието на хибридните заплахи 
също е изключително сложен процес, 
защото не може да бъде извършена 
само с отчитане приносите на во-
енни или отбранителни способности. 
При разработването на базовите кон-
цепции и всички стратегически доку-
менти следва да се има предвид спе-
циализираната експертиза, познаваща 
особеностите за противодействие на 
опоненти във всички домейни на обе-
диненото оперативно пространство. 
Хибридните заплахи, с особеностите 
на характеристиките, сложността на 
предизвикателствата и многостран-
ността на проявлението им, както 
и с разнообразието на импликациите 
върху оперативните способности, с 
тяхното изграждане за своевременно 
и ефективно противодействие, ще 
продължат да се нареждат сред значи-
мите предизвикателства за системи-
те за сигурност и отбрана на съвре-
менното общество.
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КРЪГОВРАТИ

След 2000 г. новите форми на ко-
муникация все повече започват 
да изместват информационни-

те контакти от лични към опосред-
ствани, с техническите средства и 
възможности на интернет и на бази-
раните в него социални мрежи. Тази 
особеност променя начина на живот 
и създава качествено нови възмож-
ности не само от гледна точка на 
интензифицирането на контактите, 
но и за използването им с определени 
цели в различни пластове на общест-
вения живот и функционирането на 
съвременното общество в глобален 
аспект. Информационният характер 
на съвремието диктува и предопре-
деля развитието на нов модел на 
функциониране на всички аспекти от 
живота на индивида, а и на глобал-
ното общество – политика, дипло-
мация, сигурност, социални процеси, 
бизнес, лични контакти.

Георги Бахчеванов сочи, че среда-
та за сигурност се изследва на три 
нива (глобално, континентално и ре-
гионално), и тя влияе посредством 
политическите, икономическите, со-

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ – 
НОВ МОЩЕН РЕСУРС 

В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Богдана ЛАЗАРОВА

Abstract: Security and defence have become a hot topic nowadays. Some of the reasons 
can be found in the new emerging challenges as a result of globalization and multipolarity of 
the modern world. But one of the most influential factors is probably the domain of social 
networks and social media. Hence, they seem to be of a very high interest for the decision 
makers as well as for the open public, especially in the area of global and national security.

Key words: social networks, social media, security, defence, politics, diplomacy.
Ключови думи: социални мрежи, социални медии, сигурност, политика, 

дипломация.

циалните, технологичните, природни-
те, културните, правните, екологич-
ните и други фактори.1 Определят се 
глобалните, континенталните и ре-
гионалните фактори, които влияят 
върху нейното развитие. По този на-
чин средата на сигурност, подложена 
на влияние от страна на процесите в 
социалните мрежи в интернет и со-
циалните медии, търпи трансформа-
ция и на трите посочени нива – гло-
бално, континентално и регионално.

Процесите на трансформация и 
еволюция в резултат на комуника-
ционната среда, каквато са социал-
ните медии, са толкова нови, че дори 
Агенцията за национална сигурност 
в САЩ в своята разработка „Global 
trends 2010“ от 1997 г., подготвена от 
целия аналитичен състав на разузна-
вателните органи и водещи профе-
сори в американските университети, 
не отчита достатъчно значението 
на глобализацията и разпространява-
нето на информационните техноло-
гии за промените в сигурността.2

Такъв акцент се появява едва в 
доклада „Светът през 2020“.3 В го-



133

К
РЪ

ГО
ВРА

ТИ
дишния доклад на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ (ДАНС) за 
2010 г., приет от Народното събра-
ние през 2011 г.4, се определя средата 
за сигурност по обобщен начин, но 
в публикуваната на сайта на ДАНС 
открита част от доклада липсват 
каквито и да било данни за влияние 
на уеб базираните социални мрежи и 
процесите, протичащи в тях, върху 
промяната и развитието на среда-
та за сигурност в България и върху 
вземането на управленски решения в 
областта на сигурността и отбра-
ната.

В Годишния доклад за състоянието 
на националната сигурност на Репуб-
лика България през 2011 г.5, одобрен 
от Народното събрание през 2012 г., 
се забелязват кратко споменаване на 
киберпрестъпленията и интернет 
пиратството, както и акцент вър-
ху мрежовата и информационната 
сигурност: „В изпълнение на мето-
дическите указания на Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA) е необходимо пред-
приемане на действия за създаване 
и функциониране на национален цен-
тър“. Отново, както и в цитирания 
по-горе Годишен доклад на ДАНС за 
състоянието на националната сигур-
ност за 2010 г., липсват каквито и 
да било данни за влиянието на уеб 
базираните социални мрежи.6

Както личи от посочените доку-
менти, при анализа на средата за си-
гурност на България за двете години, 
ДАНС и останалите специализирани 
държавни органи за сигурност, как-
то и Министерският съвет изобщо 
не обръщат внимание на социално 
значимите процеси в българското 
общество, протичащи в социалните 
мрежи в интернет, чието развитие 
доведе до масовите протести през 
февруари – март 2013 г. в цялата 
страна и до оставката на правител-
ството на ГЕРБ с министър-предсе-
дател Бойко Борисов. Далечен намек 
за променена обстановка в този ас-
пект се открива единствено в заклю-
чителния абзац на Годишния доклад 
за състоянието на националната си-
гурност на Република България през 

2011 г.: „Повиши се участието на 
гражданите и техните организации в 
обсъждането на различни аспекти от 
националната сигурност и на нейно-
то системно управление. Това прави 
възможно отчитането на мнението 
на гражданското общество при фор-
миране на политиката за национална 
сигурност“.7 Така описаният процес 
на трансформация на средата на си-
гурност, с всички оказващи влияние 
фактори, което неизбежно се отра-
зява и на възгледите и политиките за 
сигурност в резултат на процесите 
в социалните медии, формулира ня-
кои основни задачи за концептуално 
решаване: трябва ли да има контрол 
над социалните медии, какъв да бъде 
моделът на контрол над тях, как да 
се регулират отношенията между 
социалните медии и гражданското 
общество.

Пред сектора за сигурност в 
нашата страна стоят и тепърва 
трябва да се решават принципните 
въпроси дали ще ползваме елементи 
на руския модел – с активно инфил-
триране на форумници за формиране 
и насочване на общественото мне-
ние, или на китайския и арабския мо-
дел за забрана на определени социални 
мрежи и създаване на локални, които 
властите биха могли по-лесно да кон-
тролират, или на американския мо-
дел на тотално следене на социални-
те мрежи и протичащата през тях 
информация. Това е фундаментална 
база, която трябва да се създаде, 
а принципите ù на функциониране 
трябва да се регулират с норматив-
ната база на сектора за сигурност. 
Това е необходимо, за да бъде тя в 
съответствие с глобализацията как-
то в областта на социалните медии, 
така и на сигурността и отбрана-
та. Тъй като посоченият процес на 
трансформация на всички аспекти 
на обществените отношения вслед-
ствие на социалните мрежи и соци-
алните медии е започнал, а те вече 
оказват влияние и върху секторите 
сигурност и отбрана, е очевиден из-
водът, че законодателната рамка 
изостава, като продължава да се ос-
новава на стари понятия, които са 
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следствие на отминаващия модел на 
обществени отношения, и да възпро-
извежда досегашния модел на секто-
ра за сигурност.

Николай Слатински определя ка-
то една от главните характеристи-
ки на настоящето засилващия се кон-
фликт между йерархичните и мрежо-
вите структури, в частност между 
йерархичния характер на институ-
циите в системите за сигурност и 
мрежовия характер на рисковете и 
предизвикателствата пред тези сис-
теми.8 С пълна сила това се отнася 
и до ясно очерталото се противо-
речие между йерархично устроената 
система за национална сигурност на 
България и мрежовия характер на 
все повече дейности и процеси в съ-
временното глобализирано общест-
во – особено за начина на вземане на 
решения в областта на сигурност-
та и отбраната. Оттук произти-
ча въпросът не само и не просто за 
опазване на националната сигурност 
със средствата и новите възможнос-
ти на интернет технологиите, а за 
активно използване на тези потен-
циално огромни, но коренно нови и 
различни по характер от досегашни-
те възможности за формиране среда-
та на сигурност, структуриране на 
нова по характер, функции и методи 
система за национална сигурност, а 
съответно и на система за отбра-
на. Те трябва да отговарят във все 
по-голяма степен на глобалния ха-
рактер на обществените процеси в 
различните им аспекти, на мрежовия 
характер на заплахите и рисковете 
за националната сигурност по всички 
нива: индивидуално, групово, държав-
но, групи от държави и световно.

Още в Концепцията за национална 
сигурност от 1998 г. се подчертава 
ролята на информационния фактор 
за гарантиране на националната си-
гурност, като се казва, че „опазва-
нето на националната сигурност из-
исква да не се допуска използването 
на информацията за манипулиране на 
масовото съзнание“.9

Цветан Семерджиев смята, че 
гарантирането на сигурността в 
националното информационно прос-

транство се състои в осигуряване 
на информационно превъзходство на 
държавните информационни систе-
ми за стратегическо ръководство.10 
Глобализицията обаче унищожава те-
зи географски и политически преиму-
щества, а социалните мрежи до го-
ляма степен обезсмислят досегашния 
модел на представителна демокра-
ция и нейните йерархично устроени 
системи за сигурност и отбрана. В 
същото време все още не се е очер-
тал нов модел на обществени от-
ношения с конкретни параметри. 
Единствените процеси, които биха 
могли да дадат характеристики на 
бъдещия модел, протичат в социал-
ните медии.

Николай Слатински сочи, че на-
ционалната сигурност се основава на 
своеобразен закон: в колкото по-го-
ляма криза е една държава, колкото 
по-нестабилна е тя, толкова повече 
проблеми стават проблеми на сигур-
ността, т.е. секюритизират се, не-
зависимо че не всеки проблем е задъл-
жително проблем на сигурността.11 
Според него той става такъв от 
момента, в който не може да бъде 
овладян без структурни трансфор-
мации в системата за национална 
сигурност, в държавата и обществе-
ните отношения, и дава пример, че 
сериозни проблеми, като изтичане на 
мозъци, образование, здравеопазване, 
демография и бежанци, за България 
вече са проблеми на националната 
сигурност.

В Стратегията за национална си-
гурност на Република България от 
2011 г.12 гражданската сигурност е 
поставена като основен елемент. Тя 
формира трети стълб на сигурност-
та след външната и вътрешната, 
който има пряка връзка със социал-
ните мрежи в интернет и описаните 
тук процеси. Моделът на обществе-
ните отношения в пласта на граж-
данската сигурност, както е добре 
известно, е част от решаването и 
на въпросите, свързани с асиметрич-
ните рискове и заплахи. В същото 
време в Стратегията за национална 
сигурност на Република България е 
поставен и друг изключително важен 
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акцент: че липсата на последовател-
на политика за развитие на система-
та за гражданска сигурност намалява 
възможностите на държавата, об-
ществото и гражданите за адекват-
ни действия при предотвратяване и 
овладяване на кризи и преодоляване 
на последствията от тях.

Най-ярък пример за ролята и вли-
янието на социалните медии вър-
ху средата за сигурност са т.нар. 
Facebook и Тwitter революции по вре-
ме на Арабската пролет през 2010 г. 
Събитията започват едновременно 
и протичат синхронно – със сведения 
и сформиране на групи в тези социал-
ни мрежи, телефонни разговори и съ-
общения. Според Евгений Примаков 
Арабската пролет не само промени 
обществено-политическата ситу-
ация в самите страни, но и беляза 
следващия етап от преразпределяне-
то на силите в геополитически план 
в света.13

Необходимо е да се отбележи и 
другия поглед върху този вид рево-
люции, върху дигиталния пробив на 
социалните мрежи. Негов основен 
застъпник е Евгений Морозов, док-
торант на Джорджтаунския универ-
ситет.14 Той разглежда социалните 
медии от типа на Facebook и Twitter 
само като комуникационна среда, 
която е единствено средство за об-
щуване между участниците в тези 
протестни движения, и като начин 
да бъдат уговорени и организирани 
мястото и времето на протести-
те, а не като фактор с решаващо и 
катализиращо значение за формиране 
на самите протести. Морозов смя-
та също, че интернет и развитието 
на социалните мрежи могат на прак-
тика да спрат развитието на демо-
крацията и да бъдат в услуга и на 
тоталитарни и деспотични режими 
за налагане на тотален контрол, как-
то и да доведат до неочаквани резул-
тати. Той илюстрира това с тен-
денцията към завземане на властта 
от радикалния ислям в Египет, Тунис 
и Либия.

Става очевидно, че процесите, 
формиращи се в социалните медии, 
и особено тези, които започват от-

там и преминават в реалността, 
оказват влияние и маркират нача-
лото на промени на параметрите 
на рисковете и заплахите за на-
ционалната сигурност, формулира-
ни в Стратегията за национална 
сигурност. По същия начин и като 
следствие на това тези процеси в 
социалните медии преформулират 
и необходимите мерки за контрол 
и въздействие, както и характерис-
тиките на съвременния организа-
ционен модел за противодействие. 
Нови измерения придобиват възмож-
ностите на тероризма, респективно 
на кибертероризма, като форма на 
проявление на съвременния техно-
логичен тероризъм. От значение за 
различните аспекти на сигурността 
са извършваните в интернет прос-
транството на социалните мрежи 
нерегламентирани дейности – обуче-
ние на терористични и екстремист-
ки организации, вредителство чрез 
компютърни вируси, престъпления 
с цел кражба на данни и реализиране 
на финансови облаги, хакерски атаки 
срещу критична инфраструктура на 
държавни и частни мрежи, опити за 
извличане на класифицирана инфор-
мация от компютърни системи на 
въоръжените сили и др. Нови форми 
и параметри, както и нови възмож-
ности придобиват шпионажът, опи-
тите за прокарване на политически, 
сепаратистки и други идеи, опасни за 
обществото, държавата и национал-
ната сигурност, здравето и живота 
на хората. Нови характеристики 
придобиват психологическите опера-
ции на секретните служби за влия-
ние върху масовото съзнание (чрез 
разпространяване на целенасочена 
информация в социалните мрежи и 
социалните медии, предназначена да 
повлияе върху емоциите, мотивите, 
представите и поведението на пра-
вителства, организации, групи хора 
и отделни личности в собствената 
им или чужди страни). В условията 
на глобален интернет и социални ме-
дии нови същностни характеристики 
придобиват и операциите за дезин-
формиране, за въздействие и други 
секретни операции на службите за 
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сигурност и разузнавателните служ-
би. Многократно нараства рискът 
от икономическа дезинформация. Со-
циалните медии особено ефективно 
могат да се използват и от служ-
бите за сигурност и разузнаване за 
активна интервенция за промяна на 
хода на събитията без афиширано 
участие на държавата. Като фено-
мен, характерен за съвременния етап 
от развитието на информационното 
общество, с многочислеността си 
социалните мрежи привличат внима-
нието и на експерти по пропаганда-
та, информационните и психологиче-
ските войни. Пред специалистите в 
тези области се очертава благопри-
ятната възможност да използват 
потенциала на социалните мрежи за 
собствени и корпоративни интереси. 
Трябва обаче да се има предвид, че 
те биха могли да се използват и в 
обратна посока, за предизвикване на 
негативни последици, като държавен 
преврат и дискредитиране на поли-
тически режим. Процесите в тях 
могат да служат като претекст за 
предприемане на радикални вътреш-
нополитически мерки или за поддър-
жане на напрежение, разстройване 
на системата за сигурност и инсти-
туциите, всяване на неувереност и 
страх у населението, формиране и 
подсилване на шовинизъм, ксенофо-
бия, религиозна и етническа нетърпи-
мост и конфликтност. Новите въз-
можности на социалните медии мо-
гат да се използват в еднаква степен 
ефективно както за запазване на си-
гурността и обществения ред, така 
и от тоталитарни и тиранични ре-
жими, терористични групировки и 
паравоенни формирования в ущърб на 
интереса на обществото и гражда-
ните.

Правителствата оценяват като 
реална заплахата от недобронамере-
но използване на социалните мрежи 
и полагат усилия да намалят въз-
можните отрицателни последици. За 
целта нараства броят на държави-
те, които въвеждат контрол над на-
ционалните сегменти от интернет. 
В САЩ се разработват и тестват 
няколко системи за преодоляване на 

цензурата в интернет. Първата е 
проект на американската организа-
ция с идеална цел Media Development 
Investment Fund (MDIF) за създава-
не на глобална алтернативна мрежа 
на интернет, наречена Outernet.15 
Целта е до 2015 г. всеки гражданин, 
който притежава устройство с въз-
можност за връзка с Wi Fi, да има 
достъп до новата голяма световна и 
безплатна интернет мрежа. Предви-
дено е за целта в Космоса да се из-
пратят 150 евтини спътника, всеки 
с тегло под 1,5 килограма, които да 
препредават информация, излъчена 
от Земята. На уеб страницата на 
проекта16 е посочено, че тази сис-
тема ще преодолее и цензурата на 
някои страни, като в същото време 
гарантира анонимността на потре-
бителите.

Друга от разработваните от 
САЩ системи17 предвижда на чужде-
странни граждани да бъдат разпра-
щани чрез имейли предимно новини 
и видеоматериали, като се блоки-
рат чрез съответните технологии 
защитните филтри, забраняващи 
достъпа до едни или други мрежови 
ресурси. Изпробва се и система, оси-
гуряваща на чуждестранни потреби-
тели достъп до сайтове, забранени 
от цензурата чрез трети сървъри. 
В това отношение Украйна е била 
избрана за първоначална точка на 
тази дейност в страните от Общ-
ността на независимите държави 
(ОНД), като данни за това има в 
доклад на експерти от Института 
„Брукингс“.18

Освен това Държавният депар-
тамент на САЩ е разработил кон-
цепция „Дипломация 2.0“19, която се 
основава на използването на съвре-
менни кибертехнологии, за да под-
помага постигането на целите на 
външната политика. Въвежда се 
терминът „виртуални политтехно-
лози“, като се изтъква, че в този 
смисъл социалните мрежи са сфера, 
гранична с пропагандата и психоло-
гическите войни. В съответствие с 
тази тенденция Федералната служ-
ба за сигурност на Русия е получила 
допълнителни пълномощия от пре-
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зидента Владимир Путин за борба 
срещу престъпността в информа-
ционното пространство и за разра-
ботване на държавната система за 
прогнозиране и предотвратяване на 
кибератаки.20 На официално държав-
но равнище в Русия също се обсъж-
да идеята за създаване на собствена 
вътрешна комуникационна мрежа, до 
която да нямат достъп страните 
от ЕС и САЩ.21

Според анализ на Американско-ки-
тайската комисия за наблюдение в 
областта на икономиката и сигур-
ността22 операциите срещу интер-
нет мрежи заемат централно място 
в стратегиите за отбрана и нацио-
нално развитие на Пекин. В Китай 
Facebook и Twitter са забранени и бло-
кирани от 2009 г.23, а китайските со-
циални мрежи са внимателно следени 
от органите по сигурността.

Може да се направи изводът, че 
кибернетичните атаки срещу отдел-
ни ресурси на практика са нищожни в 
сравнение с възможността ресурсите 
на социалните мрежи да бъдат мо-
билизирани в интерес на определени 
правителства или неправителствени 
групировки. В този контекст „цвет-
ните революции“ придобиват много 
по-голям мащаб и значение. Практи-
ката показва, че условията, при кои-
то въоръжените сили осъществяват 
своите операции, също се променят 
под влияние на блоговете, социалните 
мрежи и технологиите за обмен на 
информация, като процесите се уско-

ряват с ръста на мобилните техно-
логии.

Очертават се следните по-значими 
последици от дейността на социални-
те медии, свързани с притеснения във 
формирането на средата за сигурност. 
Глобализира се ефектът от терорис-
тичната дейност и останалия арсенал 
на асиметрични заплахи чрез показване 
и коментиране в реално време на те-
рористични атаки, протести и други 
дестабилизиращи процеси. Нарастват 
многократно възможностите да се 
въздейства върху много хора от не-
идентифицирани лица, групи и органи-
зации, включително от авторитарни 
режими, с недемократични цели. Уве-
личава се опасността от създаване на 
фалшиви самоличности, организиране 
на групи и общества от фалшиви са-
моличности, прокарване на идеи през 
тях и предприемане на реални дейст-
вия, включително опити за създаване 
на виртуална държава от фалшиви 
самоличности. Става много сериозен 
въпросът със сигурността в социал-
ните медии и с омаловажаването и 
нарушаването на сферата на личните 
данни и идентичността на участници-
те. Катализира се процесът на тран-
сформация на заплахите и рисковете 
за сигурността, а оттам и на струк-
турата на органите по сигурността 
и отбраната, както и на цялото об-
щество от йерархичен модел в мре-
жов, чиито параметри тепърва ще са 
в процес на изграждане и нямат ясни 
рамки и принципи на функциониране.
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