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Списание „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“  
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.

ИЗДАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
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ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ

ОПЕРАЦИЯ „ПУСТИННА БУРЯ“ –
ИЗВОДИ И ПОУКИ

Петър ДИМИТРОВ

In article „Operation Desert Storm. Lessons Learned“ the author Petar Dimitrov analyses 
geopolitical environment prior to conflict and also inputs some historical perspective of the envi-
ronment. Based on some well-known works on the subject he depicts Saddam Husseins’ notori-
ous aggression against Kuwait and follow on actions of the international community to repel it. 
The author depicts and analyses the preparation and conduct of operations Desert Shield and 
Desert Storm. In the end of his work he draws some lessons from these operations.

Key words: Gulf War, Desert Storm, decision, attack, offense, defense, political environ-
ment, lessons.

Войната в Персийския залив през 
1991 г. е в резултат на агре-
сията на Ирак срещу съседен 

Кувейт. Военните му сили окупират 
малкия и беззащитен съсед за едно 
денонощие и предизвикват смут и 
изненада в света, а най-вече сред ара-
бите от района на Залива. Между-
народната общност порицава остро 
бруталния акт на Саддам Хюсеин и 
неговия режим и се обединява около 
идеята Ирак да бъде принуден да ос-
вободи Кувейт и да възстанови всич-
ки загуби, предизвикани от агресия-
та. Съветът за сигурност на ООН 
приема серия от резолюции в тази 
насока, но Хюсеин не се вслушва в 
предупрежденията. В отговор коа-
лиция от 34 страни начело със Съе-
динените щати принуждава със сила 
иракските войски да напуснат Ку-
вейт. Мащабът, размахът и продъл-
жителността на военната кампания 
на коалицията са непознати в най-но-
вата история. Войските на Саддам 
Хюсеин са разгромени и изгонени от 
Кувейт по най-позорен начин. Ирак-
ските сили понасят огромни загуби в 
личен състав, въоръжение и техника. 
За коалицията операцията се смята 
за бляскава победа и тържествена 
демонстрация на успеха на доктри-
ната за въздушно-земното сражение.

Изминалите повече от 20 годи-
ни са осигурили достатъчно време 
за многобройни анализи, изследвания 
и публикации, в които тази война е 
описана подробно и от нея са извле-
чени уроци за политически лидери, 
военни и технически специалисти, 
които да послужат за разработване 
на нови подходи, стратегии и техно-
логии и за прилагането им във въоръ-
жените сили. В някои по-задълбочени 
изследвания се подчертават и редица 
слабости, допуснати при подготов-
ката и провеждането на операциите. 
Целта на това кратко изследване е 
да се изложат основните моменти 
от конфликта, да се посочат участ-
ниците и техните действия, както 
и някои по-важни уроци от провежда-
нето на операцията.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКА 
ОБСТАНОВКА 

В СВЕТА И РАЙОНА 
НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ 

ПРЕДИ КОНФЛИКТА

Конфликтът в Персийския залив 
се осъществява в условията на фун-
даментални изменения на световния 
геополитически баланс в периода на 
разпадането на блоковото противо-
поставяне. С падането на Берлинска-
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та стена Европа се променя неузна-
ваемо. Военните сили на континента 
са разположени в съответствие с 
плановете за действие при двупо-
люсния модел на блоковото проти-
вопоставяне. Варшавският договор 
все още съществува, но реално не 
функционира. СССР e пред разпадане 
и решава тежки задачи за изтегляне 
на своите войски от Източна Гер-
мания, Полша, Унгария и Чехослова-
кия. Германия вече е една държава, 
но среща огромни трудности във 
връзка с реалното осъществяване на 
обединението. В страните от бив-
шия социалистически лагер има срив 
на управлението, повечето са затво-
рени в себе си и заети с решаване 
на проблемите на трансформацията 
от авторитарни комунистически ре-
жими към демократични форми на 
управление. Започва безвъзвратната 
дезинтеграция на съседна Югосла-
вия.

В Централна Азия след десетго-
дишна окупация на Афганистан е 
приключило изтеглянето на съвет-
ските войски от тази страна.

Противоречивата ситуация в Близ-
кия изток се корени далече назад в 
историята – в несправедливите мир-
ни договори, свързани с резултатите 
от Първата световна война. Осман-
ската империя като съюзник на Гер-
мания е разгромена и дезинтегрирана 
с поредица от договори (1918 – 1923) 
под диктовката на Великите сили. 
Основна роля в нарасналите апети-
ти спрямо Турция изиграват и раз-
критите през първото десетилетие 
на XX век огромни петролни залежи 
в района на Персийския залив и сегаш-
ната територия на Ирак. Областта 
Левант в Турция се състои от някол-
ко основи вилаета – Голяма Сирия, 
Трансйордания и Ирак. Арабия и Еги-
пет са също част от Османската 
империя, но по силата на договорите 
от Севър и Лозана тези територии 
ù се отнемат и се дават на Велико-
британия и Франция, като протек-
торати под егидата на Обществото 
на народите. Франция поема Сирия, 
а Великобритания – всички останали 
територии. В резултат на национал-

ноосвободителните движения двете 
държави се оказват в невъзможност 
да администрират и управляват тези 
територии, постепенно ги фрагмен-
тират и дават автономия на по-
голямата част от тях. От друга 
страна, в Арабия от векове същест-
вува антагонизъм между две големи 
фамилии – Хашемитите, които се 
смятат за преки наследници на Али, 
и Саудите. С помощта на англичани-
те Саудите прогонват крал Шериф 
Хюсеин и узурпират властта в Мека. 
За законен наследник на монархията 
се смята крал Фейсал I – син на Хю-
сеин. След приключване на военните 
действия той се установява първо-
начално в Дамаск, но е експулсиран 
от французите и британците му 
определят за столица Багдад, а не-
говият по-малък брат Абдула поема 
Кралство Трансйордания (Йордания и 
Палестина). Саудите надделяват на 
територията на днешна Саудитска 
Арабия. През 1932 г. Великобритания 
официално признава независимостта 
на Ирак и на някои други държави 
в Залива. Независимо че е част от 
бившия вилает Басра, Кувейт фор-
мално остава протекторат. Така се 
оформя географското разпределение 
на страните от Близкия изток.1

В последвалите години има опити 
за обединяване – за успешно проти-
водействие на създадения съюз между 
Сирия и Египет (Обединена арабска 
република), но те не се увенчават с 
успех. Така Ирак остава голяма мул-
тиетническа държава с малък излаз 
на Персийския залив (58 километра). 
През 1958 г. военните извършват 
преврат и провъзгласяват Ирак за ре-
публика. През 1961 г. Великобритания 
дава независимост на протектората 
си Кувейт, но министър-председа-
телят на Ирак Абд ал Карим Касим 
предявява претенции към Кувейт, 
като се аргументира, че той е бил 
част от вилаета Басра и принадлежи 
на Ирак.2 През 1979 г. Саддам Хюсеин 
узурпира властта в страната. След 
признаването на независимостта на 
Ирак всички управляващи поставят 
в основите на националните му ин-
тереси и геополитически стремежи 
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принадлежността на Кувейт към 
Ирак. Те демонстрират самочув-
ствие и стремежи за първенство 
сред страните от арабския свят.

През 70-те и 80-те години на ХХ век
сред арабските страни се оформят 
три центъра на влияние: Ирак, като 
най-силна във военно отношение 
страна, Египет, Сирия и Либия, а от 
трета страна – най-влиятелната и 
най-богатата на петрол Саудитска 
Арабия. Те си съдействат в общия 
им страх от Иран – като единстве-
ната неарабска държава в Залива. 
Като се изключи обаче въпросът за 
Иран, помежду им съществува про-
тиводействие в рамките на тези 
три конгломерата. Саудитска Ара-
бия, като най-голяма и най-богата на 
Арабския полуостров, поема естес-
твено лидерството на Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив 
(ССПЗ). Египет, като най-значима и 
многолюдна държава, има решаващ 
глас в Арабската лига.

Положението в Близкия изток в 
навечерието на войната е напрег-
нато и изпълнено с противоречия 
между основните субекти в регио-
на. Ирак излиза от войната с Иран 
като формален победител. Армията 
на Иран е разгромена и доведена до 
състояние, което изисква десетиле-
тия за нейното възстановяване. Не-
зависимо че не членува в Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив, 
Ирак започва да играе доминираща 
роля в региона и бъдещето му е само 
въпрос на време. Египет и Саудит-
ска Арабия все повече се съобразяват 
с претенциите на Саддам Хюсеин. 
Въпреки че все още подкрепят Ирак, 
САЩ започват да оценяват режима 
в тази страна като основна заплаха 
за сигурността в района на Персий-
ския залив.

АГРЕСИЯ НА ИРАК
СРЕЩУ КУВЕЙТ

Ирак понася тежки икономичес-
ки загуби в дългогодишната война с 
Иран. Брутният вътрешен продукт 
на страната спада от 85 през 1980 на 
37,4 млрд. щ.д. през 1989 г. Държави-

те от ССПЗ оказват значителна фи-
нансова помощ на Ирак в началото 
на войната (около 100 млрд. щ.д.), 
но тя е изразходвана много бързо 
за въоръжение, техника и други ре-
сурси. Невъзможността за извлича-
не и изнасяне на петрол още повече 
влошава икономическото положение 
на Ирак. За купуване на въоръжения 
от други страни режимът изразход-
ва около 85 млрд. щ.д., което се пре-
връща в непосилно бреме. Голямата 
задлъжнялост и неспособността да 
изплаща текущите задължения по 
главницата принуждава някои стра-
ни (Франция, Япония) да откажат 
нови кредити на режима. Дългът на 
Ирак към съседните страни от За-
лива надхвърля 37 млрд. щ.д. Като се 
прибавят и задълженията към други 
страни от Европа, външният дълг 
към началото на 1990 г. е повече от 
80 млрд. щ.д.3 Независимо от лавино-
образно растящия външен дълг след 
войната с Иран режимът на Саддам 
Хюсеин не коригира своята полити-
ка и не спира оръжейните доставки. 
Военните разходи продължават да са 
около 40% от БВП. Повишаването 
на раждаемостта и увеличаването 
на населението през десетте воен-
ни години – от 13 млн. през 1980 до 
18 млн. през 1990 г.4, рязко снижава 
БВП на глава от населението (2107 
щ.д.)5, което се отразява крайно не-
гативно на стандарта на живот на 
иракското население. Това създава 
трудности на режима в контрола 
и управлението на страната. През 
този период Ирак печели около 13 
млрд. щ.д. от износ на петрол, ко-
ето не е достатъчно за погасяване 
на външния дълг и осигуряване на на-
селението. Петролната криза през 
90-те години и рязкото спадане цени-
те на петрола (от 18 на 10 щ.д. за 
барел) още повече влошават иракски-
те финанси.

Авторитетът на Ирак сред араб-
ските страни, като победител над 
общия враг в Персийския залив – 
Иран, е нараснал. Арабските страни 
от района се съобразяват с искания-
та на режима и деликатно подмина-
ват забавените плащания по дълга. В 
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тази ситуация, ако Саддам Хюсеин би 
пренасочил усилията си към урежда-
не на задълженията чрез преговори, 
а защо не и спорните въпроси с Ку-
вейт, може би още повече би могъл 
да утвърди водещата си роля в Зали-
ва и постепенно да реши икономичес-
ките си проблеми. Вместо това той 
предприема агресивна политика:

• обвинява страните от Залива за 
неблагодарни, че Ирак се е справил с 
общия неприятел Иран, а те не са по-
магали;

• обвинява Кувейт, че източва 
иракския петрол от Румейла чрез 
диагонални сондажи;

• предявява териториални претен-
ции към островите Бабиян и Уарба, 
които са в устието на Шат ел Араб 
и затрудняват влизането на големи 
кораби до единственото пристанище 
в залива Ум Касър;

• обвинява Саудитска Арабия, Обе-
динените арабски емирства и Ку-
вейт в съглашателство със САЩ и 
нарушаване на квотите за добиване 
на петрол, че са преки виновници за 
спада на цените на петрола, в резул-
тат на което Ирак губи милиарди 
долари;

• призовава САЩ да изтеглят во-
енните си сили от района на Персий-
ския залив, като се аргументира, че 
може да поеме грижата за справяне с 
евентуални заплахи за сигурността;

• иска пълно опрощаване на дълга 
си към държавите от Залива;

• обявява, че разполага с бинарни 
бойни отровни вещества и може да 
нанесе удари по всички неприятели;

• провъзгласява се за патрон и 
баща на арабския народ.

Едновременно с войнствената ре-
торика Саддам Хюсеин предприема 
мерки за подготовка на военна аг-
ресия срещу Кувейт. В съкратени 
срокове иракските сили се изнасят и 
развръщат силна групировка в района 
между Басра и границата с Кувейт.

Арабските страни са обезпокоени 
от безпардонната политика на Сад-
дам Хюсеин и неговите приближени 
и с посредничеството на президента 
на Египет Хосни Мубарак и краля на 
Саудитска Арабия Фахд организират 

на 1 август 1990 г. мирна конферен-
ция в саудитския град Джида.6 Тя не 
се увенчава с успех. Иракската деле-
гация, водена от заместника на ми-
нистър-председателя Изат Ибрахим 
ад Дури, напуска с аргументацията, 
че Кувейт не приема сериозно иска-
нията на Ирак.

На 2 август 1990 г. Ирак извър-
шва агресия срещу Кувейт и за 24 
часа осъществява пълен контрол над 
територията и населението му. За 
окупацията Саддам Хюсеин използва 
корпус на Републиканската гвардия с 
три дивизии, армейски корпус (АК) с 
три дивизии; бригада специални сили 
и авиация. Численият състав на су-
хопътните формирования е около 
200 000 души. Агресията се осъщес-
твява с около 3000 танка, хиляди ар-
тилерийски системи, бронетранспор-
тьори и други системи въоръжение и 
техника. След началото на агресията 
в продължение на няколко седмици се 
извършва прегрупиране и дивизии от 
редовната армия заемат отбрани-
телни позиции по границата със Са-
удитска Арабия. На 8 август Саддам 
Хюсеин обявява Кувейт за 19-а про-
винция на Ирак. Извършва се опера-
тивно прегрупиране и се пристъпва 
към организиране на позиционна от-
брана на територията на Кувейт. 
Корпусът от Републиканската гвар-
дия е изтеглен, а са разположени още 
два армейски корпуса от сухопътни-
те войски на Иракските сили за си-
гурност (СВ на ИСС). На терито-
рията на Кувейт са 3-ти, 4-ти и 7-и 
АК (около 27 пехотни, механизирани 
и бронетанкови дивизии) от СВ на 
ИСС, а впоследствие в дълбочина се 
развръща и 2-ри АК.

Международната общност и най-
вече страните от Залива са сериозно 
обезпокоени, че съществува реална 
възможност агресията на Ирак да 
продължи и срещу Саудитска Арабия.

МЕЖДУНАРОДНА РЕАКЦИЯ 
НА АГРЕСИЯТА

Международната общност е стъ-
писана от бруталната агресия на Ирак 
срещу малката и беззащитна дър-
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жава Кувейт. На 2 август 1990 г. 
Съветът за сигурност на ООН при-
ема Резолюция 6607, с която се осъж-
да агресията и се призовава Ирак към 
безусловно изтегляне и прекратяване 
на огъня. Впоследствие Съветът за 
сигурност приема серия от резолю-
ции, с които налага икономически сан-
кции и оръжейно ембарго на Ирак.

Агресията е осъдена остро и от 
Съвета за сътрудничество в Пер-
сийския залив и Арабската лига. Пре-
зидентът на САЩ Джордж Буш на 
5 август прави изявление, в което ха-
рактеризира нахлуването като „бру-
тална агресия“ и заявява, че тя няма 
да продължи дълго. Призовава Саддам 
Хюсеин към незабавно, безусловно и 
пълно изтегляне на иракските войски 
от територията на Кувейт, възста-
новяване на законното правителс-
тво на Кувейт, установяване на си-
гурност и стабилност в Персийския 
залив, неприкосновеност на Саудит-
ска Арабия и сигурност за американ-
ските граждани в региона.8 Агресия-
та е осъдена остро и от страните 
от НАТО и Европейския съюз, много 
международни хуманитарни неправи-
телствени организации и известни 
обществени личности. Режимът на 
Саддам Хюсеин получава подкрепа 
само от Йемен, Палестина, Йорда-
ния, Судан, Либия и Алжир, а в Съве-
та за сигурност – от Куба.

ПОДГОТОВКА НА ОПЕРАЦИЯ 
„ПУСТИНЕН ЩИТ“

В първите дни на агресията ирак-
ските войски се държат брутално с 
местното население и представите-
лите на местната администрация. 
Конфискуват имущества, разграбват 
магазини и складове, унищожават 
техника и въоръжения.

По молба на краля на Саудитска 
Арабия президентът на САЩ из-
праща в Рияд министъра на отбра-
ната Дик Чейни и командващия на 
Централното командване на САЩ 
(CENTCOM) генерал Норман Шварц-
копф, които трябва да проведат раз-
говори относно защитата на Крал-
ството срещу евентуална агресия 

на Саддам Хюсеин. Преговорите са 
много тежки. Боб Удуърд в своя кни-
га ги описва като обтегнати. Про-
тиворечия възникват най-вече защо-
то в Саудитска Арабия се намират 
Мека и Медина – най-свещените мес-
та за мюсюлманите, и крал Фахд се 
опасява, че влизането на американски 
и други войски не от правата вяра в 
страната ще въздейства твърде от-
рицателно на мюсюлманската общ-
ност. От една страна, кралят виж-
да огромната заплаха за страната 
си, а от друга, се колебае да разреши 
влизането на немюсюлмански войски. 
Надделяват обаче опасенията, свър-
зани със заплахата, и той отправя 
„молба-покана“ към САЩ за защита 
на територията на Саудитска Ара-
бия. Въз основа на това президентът 
отдава заповед за стратегическо из-
насяне на войски и сили на САЩ и 
развръщането им на територията 
на Саудитска Арабия за създаване на 
минимална отбранителна групировка 
на застрашените направления.

Стратегическо изнасяне
и развръщане

Министърът на отбраната и 
председателят на Съвета на начал-
ник-щабовете отдават необходими-
те заповеди и за тяхното изпълнение 
са активирани 18-и въздушнодесантен 
корпус (82-ра и 101-ва въздушнодесан-
тна дивизия (вдд), 24-та пехотна 
дивизия (пд), 3-ти бронекавалерийски 
полк (бркп), две ескадрили F-15E от 
авиокрилото във военновъздушна база 
Ленгли, две ескадрили на морската 
пехота, базирани на о. Диего Гарсия 
и Гуам, две флотилии самолетоно-
сачи и ескадрила въздушнопреносима 
система за разузнаване и управление 
(Airborne Warning and Control System –
AWACS). Активираните формирова-
ния незабавно започват докомплек-
туване по военновременните щатове 
и подготовка за изнасяне и развръща-
не.9 Пред Централното командване 
възникват задачи за комплектуване, 
оборудване и екипиране на корпуса и 
развръщането му в кратки срокове 
в набелязаните райони в Саудитска 
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Арабия. Ескадрилите F-15E се изна-
сят от базата Ленгли до Саудитска 
Арабия за 18 часа непрекъснат полет 
с дозареждане във въздуха и присти-
гат на Летище Дхаран на 8 август 
1990 г. За организиране на логистика-
та се сформира специално командване, 
което се ръководи от генерал-майор 
Уилям Пагонис. То се развръща в Дха-
ран на 8 август и пристъпва незабав-
но към организиране логистиката на 
пристигащите от САЩ формирова-
ния. Осемнадесети въздушнодесентен 
корпус (ВДК) започва стратегическо 
пренасяне и развръщане. До 28 август 
са превозени, разтоварени и развърна-
ти формированията на 82-ра вдд.

За командващ на сухопътния ком-
понент е назначен генерал Джон Йо-
сок, който установява основния си 
команден пункт (КП) в Рияд на 16 
август и едновременно подпомага за-
местник-командващия на CENTCOM 
генерал Калвин Уолър в командване-
то и управлението на развръщането 
на съвместния КП на CENTCOM и на 
пристигащите войски и сили. Първо-
начално сухопътните формирования 
на 18-и ВДК са прехвърлени в Дхаран 
с транспортни самолети C5 Galaxy и 
С141, а тежкото въоръжение и тех-
ника – с морски транспорт.

На 25 август в района на раз-
връщането пристига генерал Шварц-
копф с основния команден състав на 
CENTCOM и пристъпва незабавно 
към планиране и организиране на от-
бранителната операция.

Планиране и организиране
на отбраната

Опасенията на CENTCOM са, че 
иракските сили могат да настъпят 
основно в три направления. Двете 
са в близост до бреговата ивица на 
Персийския залив в посока: източна-
та част на Кувейт – петролните ра-
финерии на Саудитска Арабия в райо-
ните на Ал Кафджи, Ал Мишаб, Ал 
Манифа и Танура; Източен Кувейт 
по бреговата ивица към основните 
пристанища – терминалите Ал Джу-
байл и Ад Дамам; третото опасно 
направление е Западен Кувейт – Рияд, 

но поради липсата на удобни подходи 
и развита пътна мрежа се смята за 
по-малко вероятно.

За най-важен център на тежест-
та на отбраната е определен Ад Да-
мам.10 Американското командване е на 
мнение, че ако Саддам Хюсеин успее 
да превземе тези населени пунктове и 
промишлените съоръжения в тях, ще 
завоюва стратегическата инициати-
ва, ще затрудни изключително много 
развръщането на съюзническите вой-
ски и ще има потенциал да прегова-
ря от позиция на силата. Ето защо 
планирането се съсредоточава към 
отбрана и удържане на тези райони. 
Във връзка с това генерал Шварцкопф 
уточнява целите на отбранителната 
операция: „да се развият отбрани-
телни способности в Персийския за-
лив за възпиране на Саддам Хюсеин 
от провеждане на последващи атаки; 
а ако възпирането се провали, да се 
отбранява ефективно територията 
на Саудитска Арабия; да се сформира 
ефективна във военно отношение ко-
алиция и коалиционните сили да се ин-
тегрират в оперативния план; да се 
наложат принудително икономически-
те санкции срещу Ирак в съответс-
твие с Резолюция 661 и Резолюция 665 
на Съвета за сигурност на ООН“.11

По време на планирането възник-
ват противоречия между вижданията 
на CENTCOM и командването на си-
лите на Саудитска Арабия, представ-
лявано от генерал-лейтенант принц 
Калид ибн Султан. Докато в концеп-
цията за отбранителната операция 
на CENTCOM се предвижда първона-
чално да се създаде мобилна отбрана 
около важните стратегически пун-
ктове в дълбочина и същевременно 
със силите на армията на Саудитска 
арабия да се осъществи прикритие 
на границата с Кувейт, генерал-лей-
тенант Калид настоява да има силна 
позиционна отбрана по границата. В 
крайна сметка противоречията се 
изглаждат. Концепцията на генерал 
Шварцкопф е при евентуално на-
стъпление на иракската армия тя 
да бъде възпрепятствана с удари на 
авиацията от летища в Саудитска 
Арабия и кораби на флота, решител-
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но да се поразяват настъпващите 
войски, а при необходимост да се до-
разгромяват със силите и средства-
та на сухопътната отбранителна 
групировка. Ето защо той планира 
дълбоко ешелонирана мобилна отбра-
на, което да гарантира стратегичес-
кото развръщане на групировката на 
коалицията и отбраната на основни-
те инфраструктурни съоръжения и 
населени пунктове.

Междувременно иракските сили се 
готвят организационно, логистично 
и фортификационно за отбрана на 
територията на Кувейт и не показ-
ват намерения за провеждане на на-
стъпателна операция срещу Саудит-
ска Арабия.

До средата на септември 1990 г. 
в Саудитска Арабия се изнася и раз-
връща по-голямата част от 18-и ВДК 
(82-ра вдд, 3-ти бркп), продължава 
стратегическото транспортиране и
развръщане на 24-та пд и 101-ва вдд; 
активирана е и морската пехота 
(1-ва и 2-ра дивизия, 5-та бригада, 3-ти 
ак).12 В Залива се развръщат две фло-
тилии на ВМС на САЩ, групирани 
около два самолетоносача – „Инде-
пендънс“ и „Айзенхауър“. Присти-
гат и първите авиокрила на ВВС на 
САЩ. Войсковите формирования се 
стоварват и събират в райони за 
съсредоточаване, комплектуват се 
с необходимите въоръжения и тех-
ника и се развръщат в заповяданите 
райони за отбрана. Отбранителната 
групировка е създадена и развърната 
в готовност за отразяване настъп-
ление на иракските сили. Към нея се 
присъединяват и войски от Египет, 
Катар, Оман, Сирия и Мароко, как-
то и елитни части на Великобрита-
ния и Франция. В Залива пристигат 
кораби на Великобритания, Франция, 
Италия, Канада и други участнички в 
коалицията.

В този период, по сведения на ра-
зузнаването и като се имат предвид 
действията на иракските войски в 
Кувейт за подобряване фортификаци-
онното оборудване и инженерните за-
граждения на отбраната на Кувейт, 
започва все по-категорично да се 
очертава мнение сред военните спе-

циалисти, че Саддам Хюсеин няма на-
мерения да настъпва срещу Саудитска 
Арабия. Ето защо генерал Шварцкопф 
предприема действия за първоначална 
подготовка на план за настъпателна 
операция срещу иракските войски в 
Кувейт. Щабът на CENTCOM вре-
менно координира и управлява дейнос-
тите за уплътняване и консолидиране 
отбраната на Саудитска Арабия, но 
паралелно започва и подготовката на 
настъпателна операция. Първоначал-
но планът се разработва за масира-
на въздушна настъпателна операция 
и сухопътна операция със силите на 
18-и ВДК и 1-ва експедиционна сила 
морска пехота (ЕСМП). Залага се на 
стратегическа заблуда и изненада, 
като се предвижда морски десант по 
крайбрежието на Саудитска Арабия, 
в близост до границата с Кувейт, със 
силите на флота и бригада морска пе-
хота, както и нанасяне на фронтален 
удар с 18-и ВДК, силите на съюзни-
ците от Франция, Великобритания и 
участващите в коалицията арабски 
страни. При разработването на раз-
четите обаче планиращите са обез-
покоени от малкото сили и средства, 
с които разполагат. Генерал Шварц-
копф настоява пред министъра на 
отбраната и председателя на Съвета 
на началник-щабовете (генерал Колин 
Пауъл) в операцията да бъде включен 
още един корпус. В началото на ноем-
ври е решено да се използва 7-и АК от 
Германия. Президентът Буш обявява, 
че военното командване разработва 
настъпателна опция на операцията.

Решението за включването на 7-и
АК е огромно предизвикателство 
както за командващия на CENTCOM, 
така и за командира на корпуса ге-
нерал-лейтенант Фредерик Франкс. 
В този период корпусът е най-голя-
мото и боеготово формирование на 
въоръжените сили на САЩ. В съста-
ва му са три бронетанкови дивизии13, 
бронекавалерийски полк, бригада ар-
мейска авиация, инженерна бригада, 
корпусна артилерия и много други 
формирования. Предислокацията на 
7-и АК от Европа е съпроводена с из-
ключителни трудности, но едновре-
менно разкрива добра възможност за
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стратегическото ръководство на 
САЩ да намали своите въоръжени 
сили в Европа в съответствие с но-
вата геополитическа обстановка. На 
Стария континент остава само един 
тежък американски корпус.

За седем седмици от Германия в 
Саудитска Арабия са предислоцирани 
над 122 000 военнослужещи и цивилни 
и 50 500 танка, бронетранспортьора, 
артилерийски установки и други ви-
дове бойни и обслужващи машини.14

В периода на развръщането на коа-
лиционната групировка Саддам Хю-
сеин продължава агресивното си по-
ведение спрямо Кувейт, арабските 
страни и коалицията:

• въвежда военно положение в Ку-
вейт и осъществява репресии и пре-
следвания срещу населението;

• посяга на националното богатс-
тво на Кувейт (изнася златните и 
валутните запаси, ограбва банките, 
промишлените запаси, съоръжения за 
петролната индустрия и всичко въз-
можно да бъде изнесено от страна-
та);

• отправя открити заплахи към 
Саудитска Арабия и Египет за съ-
трудничеството им със САЩ и с войн-
ствена реторика се опитва да разце-
пи коалицията;

• предупреждава коалицията, че 
ако нападне Ирак, войната ще се пре-
несе дълбоко в нейния тил с атента-
ти и удари от арабски бойци;

• заплашва с удари срещу Израел, 
с което цели да привлече подкрепата 
на арабските страни;

• не изпълнява нито една от кла-
узите в резолюциите на Съвета за 
сигурност на ООН.

• продължава да укрепва отбрана-
та в Кувейтския театър на опера-
циите.

Като взема предвид всичко посо-
чено и редица други нарушения на ре-
жима, на 29 ноември 1990 г. Съветът 
за сигурност на ООН приема Резолю-
ция 678, с която се разрешава упот-
реба на сила срещу Ирак след 15 яну-
ари 1991 г., ако дотогава иракските 
войски не се изтеглят от Кувейт.15 
Съветът за сигурност упълномощава 
САЩ да сформират международна 

коалиция.* Започва същинската под-
готовка за настъпление.

Планиране на операция 
„Пустинна буря“

Планирането на настъпателна-
та операция започва към средата на 
август, паралелно с планирането на 
отбранителната операция. Генерал 
Шварцкопф разпорежда на командва-
щия ВВС на CENTCOM (USCENTAF) 
генерал-лейтенант Чарлс Хорнър да 
започне планиране на въздушна на-
стъпателна операция под кодово на-
именование „Внезапен гръм“ (Instant 
Thunder). В CENTCOM в Тампа е съз-
дадена група за планиране на съвмес-
тна настъпателна операция, която 
започва да работи към края на месе-
ца. Отделна група разработва план за 
оперативна маскировка и заблуда. По 
молба на генерал Йосок в CENTCOM 
в средата на септември са коман-
дировани четирима дипломанти от 
Школата за авангардни военни из-
следвания (SAMS) при командно-щаб-
ния колеж на сухопътните войски на 
САЩ във Форт Левънуърт (Канзас). 
Офицерите са прикрепени към дирек-
тора на дирекция „Планиране“ (J5) и 
генерал Йосок ги натоварва със за-
дачата да подготвят, анализират и 
формулират варианти за действие за 
евентуална настъпателна операция. 
В планирането участват офицери от 
щаба на ВВС, бойния център на щаба 
на ВМС, Агенцията за разузнаване на 
Пентагона (DIA), представители на 
Военновъздушния колеж, 513-а бри-
гада военно разузнаване, групата за 
бойни анализи на CENTCOM.16

Концепция за операцията

Първоначалната концепция за про-
веждане на настъпателна опера-

* Австралия, Аржентина, Бангладеш, 
Бахрейн, Белгия, Великобритания, Гърция, 
Дания, Египет, Испания, Италия, Канада, 
Катар, Кувейт, Мароко, Нигер, Нидерландия, 
Нова Зеландия, Норвегия, Обединени арабски 
емирства, Оман, Пакистан, Португалия, 
Република Южна Корея, Саудитска Арабия, 
Сенегал, Сиера Леоне, Сингапур, Сирия, Съе-
динени американски щати, Франция.
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ция предвижда настъплението да се 
осъществи само с 18-и ВДК, усилен 
с две дивизии от Великобритания и 
Франция и със силите на арабските 
страни. В нея е заложено провежда-
не на нощно фронтално настъпление 
към възвишението Мутла (северо-
западно от Кувейт Сити). Планът 
е докладван на президента Буш. По 
време на брифинга възникват много 
въпросителни и най-вече съмнение в 
успеха на тази концепция. Взема се 
решение настъпателната групировка 
да се усили значително, за да може да 
се постигне необходимото съотно-
шение на силите за настъплението. 
Към CENTCOM се придават допъл-
нително 7-и АК, 1-ва ЕСМП, 1-ва пд, 
5-а брмп, логистични формирования 
и формирования за бойна поддръжка. 
Концепцията се преработва и край-
ният ù вариант в съкратен вид е:

„Провеждане на съвместно, мно-
гонационално въздушно, морско и 
сухопътно настъпление от няколко 
направления, както следва:

• стратегическа въздушна настъ-
пателна операция, фокусирана върху 
центровете на тежестта: национал-
но командване на Ирак, ЯХБЗ спо-
собности на Ирак, командване сили-
те на Републиканската гвардия;

• впоследствие усилията на ВВС се 
пренасочват към Кувейтския театър 
на операцията (КТО) и се провежда 
сухопътна настъпателна операция за 
изолиране на КТО, прекъсване на ли-
ниите за снабдяване на Ирак;

• унищожаване силите на Републи-
канската гвардия;

• освобождаване на Кувейт Сити 
със силите на арабските страни.

Концепцията предвижда четири 
фази за провеждане на настъпател-
ната операция:

• първа фаза – стратегическа въз-
душна настъпателна операция (ВНО);

• втора фаза – завоюване на въз-
душно превъзходство на КТО;

• трета фаза – подготовка на 
бойното поле;

• четвърта фаза – сухопътна на-
стъпателна операция“.17

Настъпателната операция започ-
ва с многофазова въздушна настъ-

пателна операция за осигуряване на 
условия за последваща сухопътна 
настъпателна операция. ВВС пора-
зяват последователно стратегичес-
ки обекти на режима, ПВО на Ирак, 
осигуряват въздушно превъзходство, 
подавят командването и управлени-
ето на Ирак, изолират театъра на 
операциите в Кувейт и нанасят по-
ражение на сухопътните войски на 
Ирак в направление на планираното 
настъпление.

Сухопътното настъпление започ-
ва със заблуждаващо настъпление с 
една дивизия в района на Уади ал Ба-
тин и поддържаща атака на морска 
пехота, усилена с една механизирана 
бригада от сухопътните войски, по 
крайбрежието на Кувейт. Арабските 
сили настъпват отляво и отдясно 
на морската пехота. Лъжлив морски 
десант трябва да прикове иракските 
сили в отбрана на морския бряг, а 
въздушен десант в дълбочина на от-
браната следва да изолира Кувейт-
ския театър на операциите. Седми 
корпус нанася главния удар по направ-
ление западно от КТО и впоследс-
твие осъществява обхват на КТО в 
направление изток с цел разгром на 
дивизиите от Републиканската гвар-
дия, а по-късно извършва рязка смяна 
на посоката към северната част на 
Кувейт. 18-и ВДК настъпва западно 
от 7-и корпус и завършва т.нар. лява 
кука.

ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ОПЕРАЦИЯТА

Въздушна настъпателна 
операция (ВНО)

Първа фаза – стратегическа 
въздушна настъпателна операция

В изпълнение на Резолюция 678 на 
Съвета за сигурност на ООН ВНО 
започва на 17 януари с удари от стра-
тегически бомбардировачи B-52, въо-
ръжени с ракети „въздух – земя“ 

ALCM (Air Launched Cruise Missiles) по 
пунктовете за управление на режима 
на Саддам Хюсеин. Ударите от въз-
духа са съчетани с ракетни удари от 
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средства на флота с ракети „Тома-
хоук“ (Tomahawk land attack missiles –
TLAM) по стратегически обекти в Баг-
дад. Едновременно с ракетните удари 
ескадрила вертолети АН 64 „Апачи“, 
водени и насочвани от вертолети на 
ССО – MH-53J „Пейв Лоу“, нанасят 
удари по радарите за ранно предуп-
реждение в Южен Ирак. Изтреби-
тели „Стелт F117A“ нанасят удари 
по стратегически обекти в Багдад, 
самолети тип F-15E Eagle и GR-1 
Tornado – по системата за коман-
дване и управление и системата за 
ПВО на иракските сили. До сутрин-
та на 17 януари ВВС на коалицията 
неутрализират основните съоръже-
ния за командване и управление (С2), 
стратегическите средства за ПВО и 
средства за ЯХБЗ.18

Рано сутринта ударите се прена-
сочват към сухопътната групировка 
на Саддам Хюсеин на КТО. Ударите 
по сухопътната отбранителна групи-
ровка се систематизират за поразява-
не на командни пунктове, средства за 
ПВО и основни комуникационни възли 
и инфраструктурни обекти от отбра-
ната на противника. Ударите по от-
бранителната групировка на иракските 
сили са резултатни и водят до устой-
чиво снижаване бойните способности 
на войските и силите, както и възп-
репятстват свободата на придвижва-
не на техните формирования. В случаи-
те, когато те маневрират, са засичани 
от разузнаването и авиацията на коа-
лицията им нанася незабавни удари.

Независимо от често влошените 
атмосферни условия и обективните 
трудности коалицията завоюва пъл-
но въздушно превъзходство и принуж-
дава авиацията на Ирак да се призе-
ми и прикрива до края на операцията. 
Това позволява на командването на 
USCENTAF да прилага многофункци-
оналността на ВВС за изпълняване 
на други задачи в интерес на настъп-
лението. По сведения на разузнаване-
то, за да спаси част от самолетния 
си парк, Саддам Хюсеин изпраща 102 
от своите изтребители и около 20 
транспортни самолета в Иран, за кои-
то след това се водят дълги и теж-
ки преговори.

Втора фаза – завоюване 
на въздушно превъзходство на КТО

Основните усилия на командване-
то на CENTAF са насочени към по-
разяване на ракетите „земя – въздух“ 
и голямокалибрените зенитни оръ-
дия, които застрашават въздушни-
те средства на КТО. Подавянето 
на противниковата система за ПВО 
започва в самото начало на ВНО, но 
продължава и през тази фаза, за да бъ-
дат извадени от строя средствата 
за поразяване, разузнаване и управля-
ване на противниковата система за 
ПВО. Задачите се изпълняват успеш-
но и коалицията завоюва господство 
на средни и големи височини.

Основна роля за изпълнението на 
тези задачи изиграват и самолетите 
за радиоелектронна война (РЕВ), кои-
то локализират, подавят, заглушават 
или правят небоеспособни противни-
ковите радиоелектронни средства. 
Осигуряват се безопасни въздушни ко-
ридори за собствената изтребител-
но-бомбардировъчна авиация за на-
насяне на удари по сухопътната групи-
ровка.19 Нанасянето на въздушни уда-
ри по противника продължава до края 
на операцията. Авиацията причинява 
големи загуби в жива сила, техника 
и съоръжения на противниковите 
войски. Най-голямо отражение върху 
боеспособността на иракските сили 
обаче изиграва безвъзвратното нару-
шаване на командването и управлени-
ето и прекъсването на логистичните 
линии за снабдяване.

Екипажите развиват и прилагат 
нови форми за тактически маньовър 
както за борба с противниковите 
изтребители, така и за използване на 
обикновени и високоточни боеприпаси 
срещу иракските бронирани средства. 
По оценка на командването на су-
хопътните войски (ARCENT) голяма 
част от иракските танкове, броне-
транспортьори, артилерийски уста-
новки и други бронирани средства в 
КТО са унищожени от въздуха. По 
време на операцията са извършени 
над 100 000 самолетоизлитания и са 
хвърлени повече от 88 000 тона бой-
ни припаси.20
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Трета фаза

Авиацията изпълнява задачи за ра-
зузнаване на КТО, радиоелектронно 
подавяне на иракските сили и сред-
ства и поразяване на непланови цели. 
В хода на сухопътната настъпател-
на операция военновъздушният ком-
понент поддържа настъплението.

Ударите се нанасят от военновъз-
душни бази в Саудитска Арабия, Ка-
тар, Бахрейн, Обединените арабски 
емирства, Турция, Великобритания, 
Испания, о. Диего Гарсия, както и от 
самолетоносачи и кораби на САЩ в 
Персийския залив и Червено море. 
Коалицията събира и впоследствие 
използва в операцията около 2780 са-
молета и над 1000 вертолета с раз-
лично предназначение. За цялата опе-
рация тя формира военновъздушен 
компонент със следните въздушни 
средства.

ВВС на САЩ прилагат в операци-
ята парк с голямо разнообразие от 
бойни и спомагателни платформи. За 
нанасяне на удари от големи разстоя-
ния и на големи височини се използват 
B-52 „Стратофортрес“. Независимо 
че са по-стара модификация бомбар-
дировачи, те са модернизирани да из-
стрелват и управляеми крилати ра-
кети. Основното им предназначение 
обаче е да бомбардират големи пло-
щи с неуправляеми авиационни бомби. 
Оказват голямо влияние за снижаване 
морала и боеспособността на иракс-
ките войски. Самолети F 111 „Аар-
дварк“ са предназначени за нанасяне 
на удари по земни цели на големи раз-
стояния от средни височини. Снабде-
ни са със система за далечно наблюде-
ние в инфрачервения спектър (FLIR) 
и лазерна система за обозначаване 
на целите. Допринасят за унищожа-
ване на обекти с военно предназна-
чение, мостове, бункери и бронирани 
средства на противника. Доказват се 
като много надеждни и с минимал-
но техническо обслужване самолети. 
F-117A „Найтхоук“ са ново поколение 
платформи, разработени по техноло-
гия „Стелт“ и снабдени със системи 
за високоточно поразяване. На тези 
платформи са поставени задачи за 

поразяване на най-защитените и най-
труднодостъпни обекти в центъра 
на Багдад. Демонстрират много ви-
сок процент на успеваемост.

Основни изтребители в операци-
ята са F-15 „Ийгъл“ в две модифи-
кации – F-15C и F-15Е. Първите са 
класически изтребители и са пред-
назначени за въздушен бой с ВВС на 
Ирак. Почти всички свалени иракски 
самолети са поразени от тях. F-15E 
са многоцелеви изтребители-бомбар-
дировачи, които са снабдени с ин-
фрачервени системи за високоточ-
но насочване и поразяване при огра-
ничена видимост на малки височини 
(Low-Altitude Navigation and Targeting 
Infrared for Night System – LANTIRN) 
и в операцията изпълняват задачи за 
унищожаване на ракетни установки, 
бронирани цели, командни пунктове, 
пътни възли и др. Система LANTIRN 
е нова и за първи път се експеримен-
тира и утвърждава в тази операция. 
F-16 „Файтинг Фалкон“ е другият ос-
новен изтребител в операцията. И 
при него успешно се експериментира 
система LANTIRN. Доказва се като 
надежден самолет с висока ефектив-
ност. Друг самолет за близка огне-
ва поддръжка е А-10 „Тъндърбоулт“. 
Използван е много успешно за борба 
с противникови танкове и други бро-
нирани средства. Изпълнява задачи и 
за унищожаване на пускови установки 
„Скъд“, радари и зенитни установки. 
Той е единственият самолет, който 
има успех в поразяването на верто-
лети с бордово оръдие – отчетени 
са две поражения. ВМС на САЩ и 
морската пехота участват във въз-
душната операция с F-14 „Томкет“, 
F/A-18 „Хорнет“, A7E, A6E и AV-8B. 
Великобритания, Франция, Германия, 
Нидерландия, Италия и арабските 
страни в коалицията участват ос-
новно със самолети F-16, F-15, F-14, 
F-5Е, „Мираж“, „Торнадо“ и др.

За радиоелектронна борба се из-
ползват EF-111 „Равен“ и F-4G „Уайлд 
Уисъл“. Първите се използват за ра-
диоелектронно разузнаване и подавя-
не на иракската ПВО, а вторите –
за поразяване на средства за ПВО 
и други радиоелектронни средства 
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с ракети HARM. Обикновено двете 
системи платформи си взаимодейс-
тват при изпълнение на задачите 
по подавяне на иракската система 
за ПВО. Като най-ярък пример за 
успеха на средствата за радиоелек-
тронна борба (РЕБ) е фактът, че 
след четвъртия ден на ВНО въздуш-
ните сили на коалицията действат 
необезпокоявани в цялата дълбочина 
на бойното пространство на средни 
и големи височини.

Стратегическото разузнаване на 
ВВС се осигурява от платформи за 
далечно радиоелектронно разузнава-
не на въздушното пространство Е-3 
АУАКС (Airborne Warning and Control 
System – AWACS) и въведеният за 
експериментиране самолет за разуз-
наване на движещи се земни цели Е-8 
JSTARS. И двете системи самолети 
потвърждават успешно предназначе-
нието си.

По време на операцията за 43 дни 
са извършени 92 517 бойни самолето-
излитания. От тях 57% са изпълнени 
от ВВС на САЩ, 18,5% – от ВМС 
на САЩ, 10,8% – от морската пе-
хота на САЩ, което общо е 86,3% 
от всички бойни полети. ВВС на Са-
удитска Арабия извършват 5,4% от 
полетите, ВВС на Великобритания –
4,1%, ВВС на Франция – 1,5%, ВВС 
на Канада – 1%, останалите 1,4 % са 
изпълнени от ВВС на Кувейт, Бах-
рейн, Катар и Италия.21

За първи път в операцията масо-
во са използвани боеприпаси за висо-
коточно поразяване: авиационни бом-
би и ракети, които могат да бъдат 
управлявани по време на полета им 
до целта. Приложени са авиационни 
бомби с лазерно насочване GBU-12 
(Ground Bomb Unit) PAVEWAY I (от 
F-111). Първоначално за управление се 
използва лазерно насочване. Показват 
много висок коефициент на поразява-
не по бронирани цели. Друга високо-
точна бомба е GBU-27 PAVEWAY III, 
предназначена специално за F-117А. Тя 
е модифицирана GBU-24, специално 
заради платформата. Бомба GBU-24 
PAVEWAY III се използва от F-15E 
за поразяване на укрепени цели. Нари-
чат я още „унищожител на бункери“, 

защото тежи 900 кг и има бетоно-
бойни свойства. За поразяване на бро-
нирани цели F-16 и A-10 са въоръжени 
с ракети „Маверик“, които играят 
решителна роля в борбата с иракс-
ките бронирани средства. Особена 
важност в подготовката и хода на 
операцията добиват способностите 
за поразяване отвъд хоризонта на ви-
димост (Beyond Visual Range – BVR). 
Тази способност се постига с ракети 
AIM-7 И AIM-9 SPARROW. С тях са 
въоръжени почти всички изтребите-
ли на коалицията и те работят на 
принципа на търсене на целта с ра-
дарно управление на полета. Обсегът 
им, в зависимост от модификацията, 
е от 32 до 50 километра. По мнение 
на специалистите допринасят реши-
телно за успеха на коалицията във 
въздушните боеве. Иракските само-
лети са поразявани, без да виждат и 
без да знаят откъде идва заплахата. 
За поразяване на радарите е изпол-
звана ракета HARM22. Прилагането 
на тази ракета е спорно, тъй като 
иракските сили намират бързо про-
тиводействие – изключват радарите 
и тя не може да ги открие.

Описаните високоточни боепри-
паси, които използват ВВС, не оз-
начава, че във ВНО са прилагани 
предимно такива бомби и ракети. 
Преобладаващото количество ави-
ационни боеприпаси (около 90%) в 
операцията са конвенционални неуп-
равляеми авиационни бомби.

По време на операция „Пустинна 
буря“ Ирак губи над 400 самолета: 
свалени във въздушен бой – 33; уни-
щожени на открито на летища –
113; унищожени в укрития – 141; 
укрити в Иран – 122. В началото на 
операцията Ирак разполага с около 
750 самолета и 160 вертолета, а към 
края – с 316 самолета.

Коалицията губи 38 самолета, 
като повечето са свалени от ирак-
ски ракети „земя – въздух“ през пър-
вите четири дни на ВНО.*

* Данните за платформите и боеприпа-
сите, използвани в операцията, са взети и 
интерпретирани от White Paper – Air Force 
Performance in Desert Storm, Department of 
the Air Force, April 1991.
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Един от сериозните проблеми пред 
коалицията в хода на операцията е 
използването на ракети „Скъд“ сре-
щу Израел и Саудитска Арабия. По 
време на подготовката разузнаване-
то разкрива 28 стационарни позиции 
в Западен Ирак за изстрелване на ра-
кети „Ал Хюсеин“ (модификация на 
руските „Скъд“). Те са унищожени от 
силите на коалицията. По-трудни за 
разкриване са мобилните пускови ус-
тановки, които се развръщат само за 
произвеждане на пуск, след което пак 
се укриват. През първия ден на опера-
цията иракските сили осъществяват 
пуск с две ракети срещу Израел, но 
без значителни последици (трима уби-
ти граждани и много ранени). 

През следващите дни Ирак на-
нася серия от ракетни удари срещу 
Израел и Саудитска Арабия, които 
имат голям психологически и стра-
тегически ефект. За да бъде въз-
прян Израел да се намеси в конфлик-
та, са положени големи усилия от 
страна на САЩ. Лорън Ийгълбъргър 
и Пол Улфовиц заминават за Изра-
ел, за да убедят Ицхак Шамир да 
не се намесва в конфликта. Отчи-
та се, че борбата с ракетите със 
силите на ВВС не е много успеш-
на. За неутрализирането им в полет 
са развърнати и пускови установки 
„Пейтриът“. Това оказва известно 
влияние, но не спира Саддам Хюсеин 
напълно да нанася удари по коалици-
ята. Ракетните удара са 93: срещу 
Израел – 42, срещу Саудитска Ара-
бия – 48, срещу Бахрейн – 3. Един от 
ударите е срещу казарми на САЩ 
в Дхаран (Саудитска Арабия). В ре-
зултат са убити 28 и са ранени 97 
души. Последният ракетен удар сре-
щу Израел е на 25 февруари 1991 г.23

ПРОВЕЖДАНЕ 
НА СУХОПЪТНАТА 

НАСТЪПАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ

Мобилизация, изнасяне 
и развръщане

В изпълнение на замисъла на гене-
рал Шварцкопф за провеждане на нас-
тъпателната операция още през но-

ември 1990 г. започва да се разработ-
ва план за настъпление с използване-
то на 7-и AK. За целта той се усилва 
с 3-та бртд, подчинена на 5-и АК, 
3-та пд се придава на 5-и АК, като 
една механизирана бригада остава в 
подчинение на 7-и AK.

Едно от големите формирования
на САЩ – 1-ва бркд (танкова), се 
развръща и заема районите за отбра-
на към средата на ноември. Впослед-
ствие тя първоначално изпълнява за-
мисъла на командващия на CENTCOM 
за заблуждаващо настъпление, а пос-
ле е назначена в оперативен резерв.

Първа пехотна дивизия във Форт 
Райли (Канзас) също получава заповед 
за подготовка за транспортиране и 
развръщане. След санкция от президен-
та Буш започват мобилизация и под-
готовка на бригади от резерва – две 
механизирани, една бронетанкова и 
две артилерийски. Маневрените бри-
гади преминават обучение в национа-
лен център за подготовка във Форт 
Ъруин (Калифорния), a артилерийски-
те – във Форт Сил (Оклахома). След 
подготовката артилерийските бри-
гади са предислоцирани в Саудитска 
Арабия и участват в операцията.

Формированията от Европа се 
транспортират със самолети – за 
личния състав, и с кораби – за тех-
никата и въоръжението, от приста-
нищата Антверп, Ротердам и Бре-
мерхавен. Формированията на кор-
пуса се разтоварват на летищата 
Ал Джубейл и Ад Дамам, където, в 
специално организирани райони, те 
изчакват корабите, разтоварват и 
поемат щатните въоръжение и тех-
ника. Създават се трудности пора-
ди натоварването на материалните 
средства на различни кораби. Корпу-
сът се насочва в райони за съсредо-
точаване западно от тези на 18-и 
ВДК. След комплектуването и сгло-
бяването на формированията корпу-
сът към 20 февруари 1991 г. има го-
товност за развръщане в изходните 
райони за настъпление.*

* В този период се провеждат въздуш-
ната настъпателна операция и други ме-
роприятия за скрито развръщане и изнасяне 
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На театъра на операциите са из-
несени и развърнати 82-ра вдд, 101-ва 
вдд, 24-та пд, 3-ти бркп, 6-а лбртд 
(Франция) и 1-ва бртд (Великобрита-
ния). Силите на страните от Пер-
сийския залив също са заели райони за 
съсредоточаване. Паралелно с изнася-
нето и развръщането на 7-и AK, от 
пристанището в Хюстън се транс-
портират въоръжението и техни-
ката на 1-ва пд, а личният състав 
се превозва с въздушен транспорт. 
Стратегическия превоз на войски-
те и силите на коалицията от кон-
тиненталната част на САЩ и от 
Европа се очертава като непозната 
дотогава дейност по размах, мащаб, 
количества материални средства, 
въоръжение, техника и личен състав. 
Само за въоръжението, техниката 
и материалните средства на 7-и AK 
от Европа са използвани 157 кораба, 
а за транспортирането на личния 
състав – 578 самолета.24 Опитът 
от транспортирането показва, че за 
една дивизия са необходими между 14 
и 20 кораба.

Сформиране 
на настъпателната групировка

За практическото разработване 
на концепцията за настъпателна-
та операция генералите Шварцкопф 
и Йосок дават свобода за действие 
на групата за планиране. Всички дей-
ности по окончателния вариант са 
предварително проиграни, районите в 
Саудитска Арабия и в непосредстве-
на близост до Кувейт са обходени и 
проучени, всички разчети са отрабо-
тени. В крайна сметка разработени-
ят основен вариант за действие е:

Настъпателна групировка

3-та полева армия:
• 18-и ВДК (82-ра вдд, 101-ва вдд, 

24-та пд, 6-а лбртд (Франция), 3-ти 

на корпуса. С това се изпълнява замисълът 
за стратегическа изненада и приковаване 
вниманието на иракското командване в 
района на Персийския залив, откъдето се 
очаква главният удар на коалицията.

бркп, корпусна артилерия(18-а, 212-а 
и 196-а бригада), 12-а бригада армейс-
ка авиация (браа), 18-а браа);

• 7-и AK (1-ва бртд, 3-та бртд, 1-ва 
пд, 1-ва бртд (Великобритания), 2-ра 
бркп, корпусна артилерия (210-а, 42-ра, 
75-а и 142-ра бригада), 11-а браа);

• оперативен резерв – 1-ва бркд.
Съвместно командване „Север“ 

(СКС): АК Египет – 3-та мд , 4-та 
бртбд, полк рейнджъри; Сирия – 9-а 
бртбд; Саудитска Арабия – полк спе-
циални сили; тактическа група „Му-
тана“ – 20-а мбр и 4-та бртбр; Ку-
вейт – тактическа група СААД: мбр 
„Аш Шалид“, мбр „Ал Тахир“; Нигер –
пехотен батальон, един батальон АА 
(Саудитска Арабия).

1-ва експедиционна сила морска пе-
хота: 1-ва дмп, 2-ра дмп, 5-а ебрмп, 
4-та ебрмп (натоварена на кораби), 
1/2 бртд, 3-то авиокрило, група за 
логистика.

Съвместно командване „Изток“ 
(СКИ): тактическа група „Омар“ –
10-а мбр (Саудитска Арабия), мб 
(Обединени арабски емирства), так-
тическа група „Отман“ – 8-а мбр 
(Саудитска Арабия), мб (Оман), пе-
хотна рота (Бахрейн), бригада „Ал 
Фатах“ (Кувейт), тактическа група 
„Абу Бакър“ – 2-ра мбр (Саудитска 
Арабия), тактическа група „Тарик“ – 
батальон морска пехота (Саудитска 
Арабия), пб (Сенегал), 6-и пп (Маро-
ко), комплект на СКИ: 1-ви източно-
бенгалски мб; мб (Катар), батальон 
АА (Кувейт, ОАЕ), 14-и и 18-и адн 
(Саудитска Арабия), 5-а инжбр (Сау-
дитска Арабия).25

9-а въздушна армия – средствата 
са описани по-горе.

7-и американски флот: бойна сила 
за Персийския залив – самолетоно-
сачи „Мидуей“, „Рейнджър“, „Теодор 
Рузвелт“, „Америка“*; бойна сила 
за Червено море –: самолетоносачи 
„Джон Кенеди“, „Саратога“, „Амери-
ка“. Всички самолетоносачи са съпро-
водени от бойни и спомагателни ко-
раби.26

* „Америка“ се присъединява към бой-
ната сила за Персийския залив през февру-
ари 1991 г.
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В процеса на планиране и органи-
зиране на настъпателната операция 
се появяват редица трудности, свър-
зани с командването и управление-
то на коалицията. За да се изпълни 
задачата, се стига до споразумение 
под командването на генерал Швар-
цкопф да бъдат ARCENT (СВ на 
CENTCOM), морската пехота, ВВС 
компонентът и флотът на коалици-
ята. Под непосредственото коман-
дване на генерал-лейтенант Калид, 
по обективни причини, са поставе-
ни Съвместно командване „Север“ 
(СКС) и Съвместно командване „Из-
ток“ (СКИ). За постигане на единс-
тво в планирането и координирането 
на настъплението в CENTCOM се 
формира Съвместен координационен 
център, където задачите се съгласу-
ват и уточняват.

За основни форми на маньовър се 
приемат дълбок обхват и фронтално 
настъпление. Със силите на 18-и ВДК 
и 7-и AK се осъществява дълбок об-
хват на силите на Саддам Хюсеин, 
разположени в Кувейт, а със силите на 
1-ви ЕКМП, СКС и СКИ се осъщест-
вява фронтално настъпление към Ку-
вейт Сити. Резервът на ARCENT –
1-ва бркд, извършва лъжливо ограни-
чено настъпление към Уади ал Батин, 
по западната граница между Кувейт и 
Саудитска Арабия. Морската пехота 
провежда мероприятия за стоварване 
на морски десант в Персийския залив. 
Тези дейности се осъществяват за 
заблуждаване на противника относно 
направлението на главния удар.

Предвижда се 18-и ВДК с поддръж-
ка на авиацията да нанесе бърз разси-
чащ удар в направление Ал Рафа – Ас 
Салман – Насирия, да овладее доли-
ната на река Ефрат в заповядания 
участък и рязко да промени посоката 
на югоизток, за да пресече пътища-
та за отстъпление на войските на 
Саддам Хюсеин към вътрешността 
на Ирак.

След осигуряване на левия фланг от 
18-и ВДК и осъществяване на фрон-
тално настъпление от 1-ви ЕСМП, 
включително провеждане на заблуж-
даващ морски десант, 7-и AK с под-
дръжка на авиацията следва да нанесе 

главния удар по корпуса на Републи-
канската гвардия в направление Ал 
Бусая – Басра, да овладее долината 
на р. Ефрат в заповядания участък 
и да разгроми този корпус. Впослед-
ствие във взаимодействие с 18-и ВДК 
следва да изолира иракските войски в 
Кувейт.

Първи ЕСМП с поддръжкаа на 
авиацията и корабите в Персийския 
залив следва да настъпва фронтал-
но срещу Кувейт Сити, да овладее 
стратегическите височини около 
столицата и да осигури условия на 
арабските сили да освободят столи-
цата на Кувейт.

По време на третата фаза (подго-
товката на бойното поле) се извър-
шват подготвителни мероприятия 
с ограничени сили от сухопътната 
групировка. В районите се провеждат 
бойно сглобяване и подготовка на оп-
ределено количество резерв за дефи-
цитните специалности, като екипажи 
и мерачи на танкове, бронетранспор-
тьори М2 и М3, механик-водачи и др. 
С ограничен състав се провеждат пси-
хологически операции, а след заемане-
то на изходните райони за настъпле-
ние започва разузнаване с патрулиране, 
нанася се огнево поразяване на войски-
те, заели предния край на отбраната. 
Изискването на генерал Шварцкопф е 
степента на поразяване по време на 
въздушните операции да достигне око-
ло 50%, а на участъците за пробив за 
танковете и артилерията – 90%.

За осъществяването на този сло-
жен замисъл се осъществяват ог-
ромни подготвителни дейности още 
в районите за съсредоточаване. Въз-
никва необходимост от голямо коли-
чество извънгабаритни трейлери за 
транспортиране на тежката брони-
рана техника до изходните райони за 
настъпление. Разстоянията от райо-
ните за съсредоточаване до изходни-
те райони са огромни: за 18-и ВДК са 
средно 800 км, а за 7-и AK най-къси-
те са около 500 км.27 Американските 
логистици преследват едновременно 
скритост, бързина и ефективност 
при изпълнението на тези задачи.

Изнасянето към изходните райони 
за настъпление започва под прикри-
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тието на авиацията, която провежда 
въздушна настъпателна операция и 
пречи на средствата за разузнаване на 
противника да разкриват реалния за-
мисъл за провеждане на сухопътната 
настъпателна операция. На 16 януари 
започва изнасянето на логистичните 
ешелони на 18-и ВДК и 7-и AK, кои-
то превозват материални средства 
и други запаси за 60 бойни дни, а на 
20 януари е началото на изнасянето 
на войските и силите на корпусите. 
Тежката бронирана техника се пре-
возва с 1300 тежки трейлера и дру-
ги 2700 специализирани транспортни 
средства, а автомобилната техника 
се движи на собствен ход. Изнасяне-
то продължава три седмици.28 Към 15 
февруари 1991 г. основната част от 
настъпателната групировка е заела 
изходните райони за настъпление. На 
място се отработват практически 
въпроси за преодоляване на загражде-
нията и минните полета на иракска-
та отбрана, патрулиране с разузна-
ване, психологически операции и други 
мероприятия.

На 22 февруари, след посещение на 
Тарик Азиз в Москва, Ирак предлага 
американците да се оттеглят, като 
поставя неприемливи условия. Прези-
дентът на САЩ отхвърля предло-
жението. Иракските сили започват 
масово палене на петролни кладенци 
в Кувейт, като само през този ден 
са запалени 145.

Сухопътната настъпателна опе-
рация започва на 24 февруари 1991 г. 
и продължава 4 дни. В много лите-
ратурни източници е известна като 
„Сточасовата война“. Излагаме крат-
ко описание на хода на настъпател-
ната операция, така както е описана 
от Центъра по военна история на 
сухопътните войски на САЩ в тях-
ната разработка за войната.29

Първи ден (24 февруари 1991 г.)

18-и ВДК (82-ра вдд, 101-ва впрд, 
24-та пд, 6-а лбртд (Франция), 3-ти 
бркп, бр аа – 2) атакува Ирак в най 
северозападната част на полосата 
за настъпление на 3-та ПА и до края 
на деня овладява райони и рубежи на 

дълбочина от 80 до 150 км в иракска 
територия, преодолява съпротива-
та на няколко военни формирования 
(45-а пд), залавя много военнопленници. 
6-а лбртд осигурява левия фланг на кор-
пуса, овладява обект Рошамбо, обект 
Уайт и продължава настъплението 
си към Ас Салман. 82-ра вдд следва и 
поддържа 6-а лбртд. 101-ва вдд, транс-
портирана от 18-а браа, осъществява 
въздушен десант, овладява района на 
десанта и създава ПОБ „Кобра“.

7-и АК (1-ва пд, 1-ва бртд, 3-а 
бртд, 1-ва бртд (Великобритания), 
3-ти бркп и браа) има задача за из-
насяне, развръщане, влизане в съпри-
косновение и разгром на центъра на 
тежестта на иракската армия – Ре-
публиканската гвардия.

1-ва бркд осъществява лъжлива 
атака по направление Уади ал Батин 
срещу 27-а пд (Ирак) и след серия де-
монстративни действия се прегрупи-
ра и изнася в полосата за настъпле-
ние на 7-и корпус като оперативен 
резерв на 3-та ПА.

1-ва пд осъществява фронтално 
настъпление, като преодолява инже-
нерните заграждения на фронт от 
16 км, разгромява противостоящия 
противник и осигурява маршрут за 
преминаване на 1-ва бртд (Велико-
британия). На левия фланг на корпуса 
2-ри бркп осигурява фронта и фланга 
на полосата за настъпление за 1-ва и 
3-та бртд.

24-та пд се изнася в брониран ред 
(правоъгълник), не среща съществена 
съпротива и достига рубеж на около 
60 км в дълбочина на иракската от-
брана.

1-ва експедиционна сила морска пе-
хота (1-ви дмп, 2-ри дмп, 1-ва бртбр/
2-ра бртд, 5-а брмп) има основна за-
дача овладяването на Кувейт Сити. 
Първоначално 2-ра дмп има затруд-
нения с преодоляването на телени-
те заграждения и минните полета в 
отбраната на иракските сили. 2-ра 
дмп прави чрез взривяване проходи в 
минните полета, след което осигу-
рява преминаването и на 2-ра бртбр 
(„Тигрите“). До края на бойния ден 
морските пехотинци преодоляват 
съпротивата на противника на дъл-
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бочина до 35 км, овладяват позици-
ите, залавят цял танков батальон 
(35 танка Т-55), овладяват Летище 
Ал Джабер и пленяват около 10 000 
войници.

Съвместните командвания „Север“ 
и „Изток“ през първия боен ден не 
осъществяват настъпление. Те от-
казват да влязат в стълкновение с 
иракските войски и това създава го-
леми затруднения за генерал Шварц-
копф за реализиране на схемата за 
маньовъра в съответствие с първо-
началния замисъл.

Втори ден (25 февруари 1991 г.)

18-и ВДК продължава настъплени-
ето си на изток. 82-ра вдд се изнася 

Фиг. 1. Провеждане на сухопътната операция30

с автомобили и се присъединява към 
6-а лбртд (Франция) в Ас Салман. 
101-ва вдд изпраща 2-ра вдбр да обо-
рудва укрепена позиция на южния бряг 
на р. Ефрат, западно от Ал Насирия. 
24-та пд продължава настъплението 
си на изток, преодолява съпротива-
та на 27-а и 35-а пд (Ирак) и консо-
лидира положението си към края на 
деня с оборудването на блокиращи 

бртд влиза в съприкосновение с 26-а
пд (Ирак), отразява контраатака и 
разгромява противника. Към обяд 
съвместно командване „Север“ за-
почва настъпление и освобождава 
7-и АК и 1-ва ЕСМП да продължат 
своето настъпление. 1-ва пд разши-
рява проходите в минните полета и 
овладява командния пункт на 26-а пд 
(Ирак), като пленява командира на 

позиции в долината на Ефрат. Диви-
зията залавя над 1000 военнопленни-
ци и големи количества въоръжение 
и техника.

7-и АК изпитва затруднения на 
десния фланг с преодоляване от 1-ва 
бртд (Великобритания) на проходи-
те в минните заграждения, осигурени 
от 1-ва пд. Преодоляването им про-
дължава и през следващия ден. Има 
опасения, че 1-ва пд и 1-ва бркд са 
уязвими при контраатака. В резул-
тат на нежеланието на войските 
на съвместно командване „Север“ да 
влязат в съприкосновение с иракски-
те войски се налага пренасочване на 
1-ва бркд западно от Уади ал Батин. 
На левия фланг на корпуса 1-ва и 3-та
бртд продължават на изток. 1-ва 
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дивизията и целия ù щаб. 1-ва бртд 
(Великобритания) преодолява минни-
те полета и се подготвя за настъп-
ление срещу 52-ра тд (Ирак).

ВМС на САЩ, в съответствие с 
плана на операцията, осъществяват 
морски десант с 5-а бригада морска 
пехота в района на Ал Мишаб (40 км
южно от границата с Кувейт). С 
това иракските сили са заблудени за 
основни настъпателни действия на 
приморското направление. Бригада-
та е придадена в резерв на съвмес-
тно командване „Изток“. Призори 
иракските сили осъществяват първа 
контраатака в полосата на морска-
та пехота, срещу центъра и десния 
фланг на 2-ра дмп. Дивизията води 
бой и отразява контраатаката. 2-ра
бртбр продължава настъплението 
си на север, до края на деня преодо-
лява съпротивата на противника, 
като пленява командира на 116-а пбр 
(Ирак) и около 1200 войници. Иракс-
ките сили нанасят четири ракетни 
удара по базата в Дхаран, в резул-
тат на което има жертви от стра-
на на САЩ.

Трети ден (26 февруари 1991 г.)

18-и ВДК продължава настъпле-
нието си на североизток. 82-ра вдд, 
101-ва вдд и 6-а лбртд (Франция) оси-
гуряват фланга от запад и навлизат 
в долината на р. Ефрат, като сре-
щат незначителна съпротива. 24-та 
пд се развръща в долината и блокира 
подстъпите по магистрала № 8, коя-
то води от Кувейт към Багдад. 1-ва 
мбр се насочва към Летище Джалиба, 
а 2-ра мбр – към Летище Талил. По 
време на придвижването и изпълне-
нието на задачите дивизията за пър-
ви път среща сериозна съпротива от 
иракските сили (47-а и 49-а пд, диви-
зия „Навуходоносор“ от Републикан-
ската гвардия и 26-а бригада коман-
доси). Тя преодолява съпротивата им 
и към края на деня 2-ра мбр достига 
заповядания рубеж, а 1-ва мбр и 197-а
мбр изпълняват задачите до при-
зори.

7-и армейски корпус. 1-ва бртд из-
вършва огнева подготовка срещу про-

тивника в района на Ал Бусая, до-
разгромява 26-а пд (Ирак), овладява 
командния пункт на 7-и АК (Ирак), 
продължава настъплението си на се-
вероизток и привечер влиза в съпри-
косновение с охранителните еле-
менти на дивизия „Тавалкална“ от 
Републиканската гвардия. През нощ-
та осъществява атака срещу нея и 
разгромява една от бригадите ù. И 
3-та бртд води тежки боеве с фор-
мирования на дивизия „Тавалкална“. 
1-ва пд и 2-ри бркп получават задача 
да пренасочат настъплението си на 
североизток за подпомагане бойните 
действия на бронетанковите дивизии 
(1-ва бртд и 3-та бртд) срещу групи-
ровката около дивизия „Тавалкална“. 
2-ра бркп при маньовъра се натъква 
на междината между 12-а тд и диви-
зия „Тавалкална“ и води тежки боеве 
до сутринта. 1-ва бртд (Великобри-
тания) преодолява минните полета и 
настъпва на изток на самостоятел-
но направление срещу 48-а и 52-ра пд, 
водейки боеве в продължение на две 
денонощия.

1-ва експедиционна сила морска пе-
хота. 2-ра дмп и 1-ва бтрбр („Тигри-
те“) настъпват в направление на Ал 
Джахра. Задачата е им е да овладеят 
възвишението Мутла. 1-ва дмп на-
стъпва на североизток към между-
народното летище на Кувейт. След 
ожесточени боеве възвишението 
Мутла е овладяно и от него се виж-
дат пушеците от „магистралата на 
смъртта“ – пътят от Кувейт Сити 
за Басра. През този ден са разгро-
мени 24 иракски дивизии, а броят на 
военнопленниците надхвърля 30 000.

Четвърти ден (27 февруари 1991 г.)

18-и ВДК се готви да настъпи към 
Басра. Преди настъплението да бъде 
възобновено 24-та пд следва да овла-
дее заповяданите обекти: 1-ва мбр и 
2-ра мбр – Летище Джалиба, а 197-а
мбр – Летище Талил. След тежки 
боеве те са овладени: първото –
към 10 часа, а второто – към обяд. 
Впоследствие 24-та пд и 101-ва вдд 
обединяват усилията си и възобновя-
ват настъплението в посока Румай-
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ла – Басра. В хода на настъплението 
24-та пд унищожава стотици бро-
нирани машини и друга техника на 
панически отстъпващите иракски 
сили. Магистрала № 8 се превръща в 
лобно място за сухопътните войски 
на Ирак. В нощта на 27 срещу 28 
февруари 1991 г. повечето от съе-
диненията на корпуса се намират в 
южните подстъпи на Басра.

7-и АК, усилен с 1-ва бркд, на-
стъпва на изток с цел разгром на 
дивизиите от Републиканската гвар-
дия. 1-ва бркд преминава през бойния 
ред на 1-ва пд и след ускорен марш 
запълва междината между 24-та пд 
(18-и ВДК) и 1-ва бртд. „Корпусът 
е в боен ред верига: 1-ва бртд, 1-ва 
бркд, 3-та бртд, 1-ва пд, 2-ри бркп и 
1-ва бртд (Великобритания). 

Пясъчните бури спират и на 
бойното поле се разкрива умопо-
мрачителна гледка: 1500 танка, 1500 
бронетранспортьора „Брадли“, 650 
артилерийски системи и стотици 
автомобили, движещи се срещу обез-
сърчените иракски дивизии.“31 

До края на деня е преодоляна съпро-
тивата на дивизии „Тавалкална“, „Ад-
нан“ и „Медина“ от Републиканската 
гвардия, 10-а, 12-а и 52-ра тд.

1-ва експедиционна сила морска пе-
хота осигурява подстъпите и пре-
доставя възможност на съюзните 
командвания „Север“ и „Изток“ да 
влязат в Кувейт Сити.

През този ден президентът на 
САЩ заповядва бойните действия да 
бъдат прекратени.

УРОЦИ 
ОТ ОПЕРАЦИЯТА

Стратегически уроци

Войната в Залива демонстрира на 
политиците и военните анализато-
ри, че за да се разреши конфликт от 
такъв характер, е необходима между-
народна подкрепа. Тя официално тряб-
ва да бъде осъществена чрез между-
народните институции и най-вече 
чрез Съвета за сигурност на ООН. 
В ООН е създаден консенсус за не-
правомерността и незаконосъобраз-

ността на агресията на Саддам Хю-
сеин срещу Кувейт, че тя е в нару-
шение на Устава на Организацията –
в частта ù за опазване и гарантиране 
на международния мир и сигурност. В 
този смисъл резолюциите на Съвета 
за сигурност допринасят за успешния 
завършек на тази операция. Те са на-
сочени към възстановяване на меж-
дународното статукво в региона, за-
пазване националния суверенитет на 
Кувейт, спазване правата на чуждите 
граждани в окупираната територия и 
подпомагане на иракското население. 
Резолюциите на ООН изпълняват 
своята мисия и в значителна степен 
допринасят за отслабване режима на 
Саддам Хюсеин, като го лишават от 
възможности за коалиране с други 
страни, внасяне на оръжия и военни 
технологии и развиване на последващи 
агресивни намерения спрямо съседите 
му. Това води до извода, че разреша-
ването на международни конфликти 
трябва да става с международно учас-
тие, под егидата на Съвета за сигур-
ност на ООН, тоест чрез коопери-
ране в областта на международната 
сигурност.

Резолюциите на Съвета за сигур-
ност на ООН обаче сами по себе си 
не биха решили проблема с междуна-
родния мир и сигурност в Залива и 
не биха възстановили суверенитета 
и независимостта на Кувейт. Реши-
телна роля за това изиграва прилага-
нето на военна сила в съответствие 
с глава VII, чл. 51 на Устава на ООН. 
Разрешаването на кризи и конфликти 
от този характер може да се осъщес-
тви само с комбинирано политическо, 
икономическо и военно въздействие.

Сътрудничеството на СССР и Ки-
тай в Съвета за сигурност на ООН 
и в общ международен план доприна-
ся за успешното планиране и осъщес-
твяване на операцията. И двете 
страни не допринасят със сили и 
средства, но тяхното съгласие и под-
крепа на каузата за освобождаване 
на Кувейт осигуряват благотворна 
среда за работа на международните 
институции. Форматът за провежда-
не на операцията е чисто коалицио-
нен. В коалицията участват почти 
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всички арабски държави от региона, 
много мюсюлмански държави и стра-
ните – членки на НАТО. Операцията 
е извън зоната за действие на Се-
верноатлантическия съюз и поради 
това не се приемат актове в съот-
ветствие с Вашингтонския договор. 
Формирането на коалиция със САЩ 
като водеща страна е най-добрият 
вариант за разрешаване на кризата в 
конкретната геополитическа среда.

Основен принос за успешния из-
ход на военния конфликт за коали-
цията от желаещи изиграват САЩ 
и техните въоръжени сили. След фи-
аското във Виетнам дълги години 
американските въоръжени сили пре-
живяват спад в мотивацията си и 
губят популярност сред населението. 
Значителен е тласъкът в развитие-
то им след гласуването в Конгреса 
на законопроекта „Голдуотър – Ни-
кълс“ (Goldwater Nichols Department 
of Defense Reorganization Act) през 
1986 г., с който се създава нова ко-
мандна структура и се изчистват 
много противоречия във военната 
служба. След Виетнам САЩ не са из-
ползвали войски и сили в мащабен кон-
фликт и за тази операция политици-
те и военачалниците са изключително 
предпазливи и внимателни.

По това време министър на от-
браната в администрацията на пре-
зидента Роналд Рейгън е Каспар Уай-
нбъргър. Като следствие от законо-
проекта и доразвиване на някои негови 
идеи той прави серия от изявления, в 
които посочва: 1) САЩ трябва да из-
ползват военна сила само при защита 
на своите или на съюзниците си на-
ционални интереси; 2) Военните сили 
трябва да бъдат използвани само за 
постигане на победа; 3) Военните сили 
трябва да бъдат използвани само при 
ясно дефинирани политически и военни 
цели и да бъдат осигурени с ресурси 
да ги постигнат; 4) Зависимостите 
между военните цели, структурата и 
осигуряването на военните сили тряб-
ва постоянно да бъдат преоценявани 
и оптимизирани; 5) Използването на 
военна сила трябва да се смята само 
като последна възможност за разре-
шаване на конфликт.32

Генерал Колин Пауъл е последова-
тел и до голяма степен участник в 
разработването на доктрината. В 
много източници тя дори се нари-
ча доктрина „Уайнбъргър – Пауъл“. 
Независимо от противоречивите 
отзвуци сред политическите среди 
тези идеи са доминиращи при стра-
тегическата подготовка на опера-
цията. Генералът е председател на 
Съвета на началник-щабовете и е 
пръв съветник на президента Буш-
старши по военните въпроси. Боб 
Удуърд очертава неговата дейност 
като медиатор между президента 
на САЩ, министъра на отбраната 
Чейни и командващия на CENTCOM. 
В тази си дейност генерал Пауъл не-
изменно се пита: Има ли застрашен 
национален интерес? Преценена ли са 
цената и последиците от военната 
интервенция? Изчерпани ли са всички 
налични възможности за разрешаване 
на проблема, последен акт ли е изпол-
зването на военна сила? Достатъчно 
ясна и постижима ли е военната за-
дача и има ли добре дефиниран желан 
краен резултат? Има ли силна меж-
дународна и национална обществена 
подкрепа за провеждане на операция-
та?33 С тези въпроси Пауъл ясно по-
казва афинитета си към доктрината 
на своя бивш шеф. В своята дейност 
той и генералитетът показват пред-
пазливост и презастраховане с цел 
успех в операцията и избягване на 
резултати, подобни на тези от Вой-
ната във Виетнам.

САЩ и водената от тях коали-
ция постигат пълна и недвусмисле-
на победа в операцията. В резултат 
иракските войски са или унищожени, 
или изтласкани от Кувейт, който е 
освободен от агресорите. Админис-
трацията на Джордж Буш-старши 
и арабските страни се надяват, че 
вследствие на тази съкрушителна 
загуба властта на Саддам Хюсеин е 
разклатена и той рано или късно ще 
падне. Това обаче не се случва. Ето 
защо много анализатори и военни спе-
циалисти смятат, че САЩ и коалици-
ята са спечелили само кампанията, но 
не и войната.34 Диктаторът остава 
на власт още дълго време, Републи-
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канската гвардия в по-голямата си 
част се запазва и въоръжените сили 
на Ирак са все още функционални. В 
американското общество възниква по-
лемика дали е трябвало войските да 
спрат, или да продължат до пълния 
разгром на режима на Саддам Хюсе-
ин. Резолюцията на Съвета за сигур-
ност на ООН всъщност дава мандат 
на коалицията да освободи Кувейт, 
но не осигурява възможност за по-на-
татъшно преследване на Саддам Хю-
сеин и режима му.

Изводът би могъл да е, че стра-
тегическото възпиране на агресии от 
държави със силни и добре осигурени 
въоръжени сили може да се осъщест-
ви само чрез изграждане на въоръже-
ни сили, които да превъзхождат по 
доктринално развитие, технологично 
обновление, подготовка и морал тези 
на агресора.

Оперативни уроци

В планирането и провеждането на 
операцията ясно проличава влияние-
то на военни теоретици като Карл 
фон Клаузевиц и Антоан Жомини 
върху разбиранията на висшия военен 
ешелон на САЩ. Бихме се съгласили 
с това до известна степен, ако се 
имат предвид поставените задачи 
на сухопътните формирования, кои-
то преминават през овладяване на 
система от решителни (критични) 
точки от иракската отбрана. Най-
силно изражение на заимстване от 
теорията на Жомини обаче е схема-
та и формите на маньовъра. Широ-
кият обход с изнасяне на войските 
и силите на главния удар на около 
500 километра западно от основ-
ния район за отбрана на иракските 
войски е ясна демонстрация на съ-
четаването на външните линии на 
операцията за маньовър с фронтално 
настъпление от 1-ва ЕСМП, съюзни 
командвания „Север“ и „Изток“ за 
приковаване вниманието на против-
ника към удържане на основните от-
бранителни позиции.

Друг основен принос към военна-
та теория е построението на опера-
цията. Отделните ù фази са решени 

така, че да осигурят най-голяма скри-
тост на замисъла за разгром. Неза-
висимо от придвижването на две 
огромни войскови формирования на 
големи разстояния успоредно на фрон-
та на отбраната, иракските войски 
не разбират за това, докато не са 
атакувани перпендикулярно и откъм 
тила на тяхната отбрана. Авиацион-
ните удари, оперативната маскиров-
ка и заблуждаващите демонстрацион-
ни действия на 1-ва бркд и 5-а ебрмп 
постигат скритост и оперативна из-
ненада. Това изиграва ключова роля за 
успеха в операцията.

Потвърждава се в практиката ин-
доктринирането и подготовката на 
въоръжените сили в съответствие с 
теорията за въздушно-земното сраже-
ние. Теорията произтича от страте-
гическите възгледи на американското 
политическо и военно ръководство и 
се прилага за практическо изпълнение 
в американския полеви устав FM 100-5,
издаден през 1986 г.35 Доктрината за 
въздушно-земното сражение залага 
на творческата реализация на бой-
ните способности и технологичните 
иновации на въоръжените сили – на 
основата на принципите и правила-
та за воденето на бойни действия с 
максимално прилагане бойната мощ 
на всички видове въоръжени сили. Тя 
изисква използване на съвместни сили 
на цялата дълбочина на бойното поле 
и поддържане на противника уязвим и 
напрегнат. Изисква също експлоати-
ране на резултатите от разузнаване-
то с огнево поразяване и маньовър. 
Същността на доктрината е неут-
рализиране на основните маневрени 
сили на противника (вторите ешело-
ни) в дълбочина, с което той да бъде 
лишен от възможност да влияе реши-
телно върху бойните действия в хода 
на тяхната динамика.36

Доктрината за въздушно-земното 
сражение е въведена във въоръжените 
сили на САЩ през 80-те години, като 
опит за ефективна стратегия за про-
тиводействие на войските на Варшав-
ския договор на Европейския театър 
на войната. За нейното развитие ос-
новен принос имат реформаторски 
настроени генерали от сухопътните 



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

26

войски, като Уилям де Пюи и Дон 
Стари (и двамата последователно са 
командващи на USTRADOC), както 
и Джон Бойд (полковник от резерва, 
боен пилот, воювал във Виетнам). 
В своята книга „Видове конфликти“ 
той развива теорията за активната 
отбрана, според която сухопътните 
формирования трябва да изработват 
способности да противодействат на 
превъзхождащи сили и средства на 
противника чрез избягване на стълк-
новения с неговите главни сили, про-
веждане на система от контраудари 
и контраатаки по силите му на не-
очаквани и нежелани направления, с 
цел постепенно снижаване на бойния 
му потенциал. Генерал Дон Стари 
въвежда разбирането за разширено 
бойно пространство. Чрез него се 
стреми да развие теорията и да вка-
ра инструменти за противодействие 
на противниковите резерви (втори-
те ешелони). Така се въвеждат пара-
метри за отговорност на формиро-
ванията освен в разстояние (15 км за 
бригада, 70 км за дивизия, 150 км за 
корпус) и по време: за бригада – 12 
часа, за дивизия – 24 часа, а за корпус –
72 часа.37

Основната идея на въздушно-зем-
ното сражение е развитието и прила-
гането на способностите на войски-
те и силите чрез комбиниране на огне-
вите и маневрените възможности на 
СВ и ВВС, с цел нанасяне решително 
поражение на вторите ешелони и ре-
зервите на противника, като по този 
начин бъде лишен от възможността 
да осъществи замисъла си.

Анализаторите отчитат като 
проблемна област разузнаването и раз-
криването на замисъла на противника. 
В своята разработка за Войната в 
Персийския залив Антъни Кордсман 
очертава проблемите на разузнава-
нето като провал на разузнавател-
ните служби на САЩ, Кувейт и Сау-
дитска Арабия да оценят заплахата, 
идваща от Ирак.38 Той се аргументи-
ра с това, че през 80-те години САЩ 
подкрепят Ирак във войната срещу 
Иран, едновременно концентрират 
вниманието си върху глобалното про-
тивопоставяне на Европейския те-

атър на войната и много трудно 
преустройват усилията на разузнава-
нето в Персийския залив. В резултат 
агресията на Саддам Хюсеин срещу 
Кувейт е стратегическа изненада за 
страните от Залива и за света.

Друг проблем на разузнаването е 
късното идентифициране намерени-
ята на Саддам Хюсеин за окупиране 
на Кувейт, оставане на място с цел 
укрепване на отбраната и трайно 
присъединяване на Кувейт като 19-а 
провинция на Ирак. В противовес на 
това разузнаването допуска и работи 
върху версията, че е много вероятно 
иракските войски да продължат аг-
ресията си и към Саудитска Арабия. 
Ето защо усилията се съсредоточа-
ват за провеждане на отбранителна 
операция на територията на тази 
арабска страна, без това да е необ-
ходимо, но за целта коалицията из-
разходва колосални ресурси и усилия.

Един от основните проблеми, кой-
то се констатира от военните спе-
циалисти по време на подготовката 
и провеждането на операцията, е пос-
тигането на съвместност в действи-
ята между видовете въоръжени сили 
на САЩ. Първата причина за това е 
традицията на строителство и раз-
витие на въоръжените сили в САЩ. 
След Втората световна война се съз-
дават четири вида въоръжени сили: 
сухопътни войски, военновъздушни 
сили, военноморски сили и морска пе-
хота. В съответствие със законо-
дателството те получават сравни-
телно висока самостоятелност в 
строителството, развитието и под-
готовката си както по отношение на 
бюджетното осигуряване, така и на 
административното развитие. Ето 
защо в различните видове въоръже-
ни сили се изграждат и установяват 
различни култури и подходи при под-
готовката и провеждането на опе-
рации. Като следствие се проявява 
и следващата причина – съществени 
доктринални различия и разбирания 
за съвместността в действията при 
провеждането на операции. Например 
в основния устав на СВ по това време 
са установени норми за използване на 
видовете въоръжени сили във въздуш-
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но-земното сражение, които се изпъл-
няват само от СВ и не са съгласувани 
и приети от ВВС и ВМС. В хода на 
подготовката и планирането на на-
стъпателната операция възникват 
противоречия между командирите на 
корпуси (генерал-лейтенант Франкс) 
и командващия на CENTAF генерал-
лейтенант Хорнър. Планирането на 
въздушната настъпателна операция 
се извършва по стандартите, възпри-
ети в САЩ, а не на тези в НАТО. 
Генерал Франкс повдига този въпрос, 
но това остава без последствие. Су-
хопътните командири са недоволни, 
че планирането и осъществяването 
на поразяването с авиация (Battlefield 
Air Interdiction – BAI) не става по 
техни заявки, а централизирано. За 
разрешаване на противоречията меж-
ду военновъздушните и сухопътните 
командири генерал Шварцкопф назна-
чава заместника си генерал Уолър за 
арбитър при организиране на поразя-
ването. Сухопътните командири не 
желаят и не смятат за целесъобразно 
бойните вертолети да бъдат вклю-
чени в централизираното планиране 
на въздушни удари. Липсата на единни 
разбирания и най-вече на централизи-
ран орган за решаване на тези въпро-
си води до съществени напрежения по 
време на операцията.

Тактически уроци

Основен извод в тактическата 
област е голямата слабост на оцен-
ката на ефективността на поразява-
нето в хода на операцията. За иници-
иране на настъпателната сухопътна 
операция генерал Шварцкопф изисква 
степен на поразяване на противни-
ка 50%, а на участъците за преми-
наване на войските през проходите 
в загражденията – 90%. Анализите 
отчитат, че оценката на ефектив-
ността на поразяването е евристич-
на* и не дава реална представа за по-
разяването по атакуваните обекти. 
В резултат очакваното поразяване 
на противника (особено в зоната на 

* За верни се приемат докладите за по-
разени цели на пилотите от авиацията.

1-ва ЕСМП) не съответства на ре-
алното. Същото се отнася и за обек-
тите в оперативна и стратегическа 
дълбочина.

Друг проблем, който възниква в 
хода на настъпателната операция, е 
поразяването на собствените войски, 
или т.нар. братоубийство. По време 
на операцията има 44 смъртни слу-
чая от огън на собствените войски. 
Явлението се проявява нощем и в ус-
ловия на ограничена видимост. Ето 
защо в анализите се отчита, че е не-
обходима система за опознаване на 
собствените войски.

При настъпателните действия 
се проявяват и много положителни 
страни на воденето на тактически 
настъпателни боеве.

На първо място, може да се под-
чертае технологичното превъзходс-
тво на американските военновъз-
душни сили, сухопътни войски и 
морска пехота. Способностите им 
да осъществяват комуникация, да 
наблюдават бойното поле и да ко-
ригират огъня на своите системи 
за поразяване денем и нощем, във 
всякакви условия на обстановката и 
при всякакви атмосферни условия им 
дава най-голямото предимство пред 
иракските войски.

На второ място, следва да се под-
чертае способността за високоточно 
поразяване. Макар все още в експери-
ментална фаза, се проявяват чертите 
на високоточните оръжия – авиацион-
ни боеприпаси с лазерно и радионасоч-
ване, ракети TLAM, ATACMS, HARM, 
артилерийски боеприпаси Copperhead, 
системи за разузнаване и насочване и 
много други.

На трето място, като елементи 
на маньовъра се използват маневре-
ни формирования (2-ри, 3-ти бркп, 6-а 
лбртд (Франция) за сигурността на 
настъпващата групировка на фланго-
вете и по фронта.

И на последно, но не по важност 
място, бихме посочили способности-
те за стратегически транспорт и ло-
гистично осигуряване на операцията, 
които изиграват решителна роля за 
победата.

Операция „Пустинна буря“ се под-
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готвя и осъществява в преломен пери-
од за човечеството. Тя е най-мащаб-
ният военен конфликт в най-новата 
история и дава пример за разрешаване 
на криза при едностранно нарушаване 
на международния мир и сигурност. 
Независимо от изминалите повече 

от двадесет години от конфликта 
все още има неизследвани области, 
от които можем да извлечем необ-
ходимите поуки за оптимизиране и 
подобряване на възгледите и доктри-
налните подходи за строителство и 
подготовка на въоръжените сили.
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Държавните глави на страните 
членки на срещата на НАТО в 
Букурещ през 2008 г. решават 

да бъдат развити инструменти, кои-
то да осигурят приноса на Съюза към 
всеобхватния подход за разрешаване 
на кризи и конфликти. В основата му 
е схващането, че на настоящия етап 
от човешкото развитие не същес-
твува инструмент за въздействие 
(включително военен), който да е в 
състояние самостоятелно да реши 
дадена кризисна ситуация. Ето защо 
е необходимо едновременно и съгласу-
вано провеждане на военни и невоен-
ни действия. Това изисква развитие 
и въвеждане на процедури за управле-
ние на кризи (в рамките на военния 
инструмент), позволяващи интегри-
ране на военни и невоенни ресурси и 
усилия за постигане трайно решаване 
на проблемите, довели до възникване 
на дадена криза. Тук не може без по-
мощта и на оперативното изкуство. 
Именно затова с въвеждането на 
всеобхватния подход се доразвиват 
и възгледите за същността и основ-
ните области на прилагане на опера-
тивното изкуство.

През последните няколко години 
в Министерството на отбраната 
започна процес на преработване на 
съществуващите и разработване на

ОПЕРАТИВНОТО ИЗКУСТВО 
В КОНТЕКСТА НА ВСЕОБХВАТНИЯ

ПОДХОД
Николай УРУМОВ

The article „Operational art in the context of comprehensive approach“ (author Nicolay 
Urumov) is related to the comprehensive approach where NATO recognises that nowadays 
the military alone cannot resolve a crisis or conflict. There is a need for more deliberate and 
inclusive planning and action through established crisis management procedures that allow for 
both military and non-military resources and efforts to be used in resolving crises. Therefore, 
according to the new Strategic Concept NATO undertakes military and non-military activities 
contributing to the comprehensive approach of international community. This article describes 
the application of operational art within the context of the comprehensive approach.

Key words: operational art, comprehensive approach.

нови доктринални документи – Док-
трина на въоръжените сили, Док-
трина за провеждане на операции, 
Доктрина за планиране на опера-
ции, Ръководство за планиране на 
операции (част I, II и III) и други. 
Анализът им обаче показва, че сла-
бо са залегнали въпросите, свързани 
с прилагането на всеобхватния под-
ход към разрешаването на кризисни 
ситуации. Още по-малко се комен-
тират същността и прилагането на 
оперативното изкуство в условията 
на синхронизирано и координирано из-
ползване на военни и невоенни ресур-
си при разрешаването на кризи.

Оперативното изкуство е „изпол-
зване на войски и сили за постигане 
на стратегически или оперативни 
цели чрез проектиране, организиране, 
интегриране и провеждане на стра-
тегии, кампании, главни (широкома-
щабни) операции и битки“.1 На ба-
зата на това определение може да 
се каже, че оперативното изкуство 
представлява способността на ко-
мандира и неговия щаб да поемат 
сложен и често неструктуриран про-
блем, като му придадат достатъчни 
яснота и логика, за да може да се 
осъществи детайлно планиране и да 
се проведат действия за постигане 
на определени цели.



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

30

Оперативното изкуство включва 
не само съображения, отразяващи 
постановките, процедурите и прак-
тиките, залегнали в доктрини и ръ-
ководства. То следва да се прилага 
с широко познаване и разбиране на 
сложните взаимоотношения между 
всички фактори, въздействащи върху 
планирането и изпълнението на да-
дена операция. Оперативното изкус-
тво изисква много точно отчитане 
на факторите време, пространство, 
сили и информация, за да могат те да 
бъдат използвани ефективно за пос-
тигане на набелязаните цели. Опера-
тивното изкуство изисква и отчи-
тане на пълния спектър от военни 
операции, а също и възможността 
те да бъдат провеждани едновремен-
но или последователно, както и фо-
кусът да се пренася от един на друг 
вид операции. Не на последно място 
оперативното изкуство изисква за-
дълбочен анализ и пълно разбиране на 
връзката между цели и средства за 
постигането им, както и на възмож-
ностите за повишаване на синергиз-
ма и мултиплициране на резултати-
те чрез интегриране на усилията с 
тези на други субекти и провеждане 
на координирани операции.

Независимо от конкретната си-
туация основно схващане за военни-
те операции е, че те се провеждат, 
за да неутрализират конвенционални, 
неконвенционални и асиметрични за-
плахи на противостоящи сили2 или 
да сдържат и предотвратят враж-
дебни действия и насилие. Това се 
отнася както за операции, провежда-
ни в рамките на колективната от-
брана, така и за такива в отговор 
на кризи извън обхвата на чл. 5 от 
Вашингтонския договор. Опоненти-
те, включващи политически лидери, 
цивилно население и въоръжени сили 
или паравоенни формирования, под 
въздействието на техните култу-
ра, схващания и житейски интереси 
имат собствена воля за преследване 
на цели, противоположни или в най-
добрия случай несъвпадащи с нашите. 
Ето защо при прилагане на опера-
тивното изкуство за структуриране 
на собствените операции е необхо-

димо да се отчита потенциалната 
възможност за противодействие от 
страна на опоненти или противо-
стоящи групировки в преследване на 
собствените им цели.

Друга съществена характеристи-
ка на съвременната среда за сигур-
ност е, че наред с опонентите в рам-
ките на оперативната среда, ще бъ-
дат представени и много други су-
бекти3, включително приятелски на-
строени и неутрални. Всеки от тях, 
също както нас и нашите опоненти, 
ще преследва собствени интереси и в 
изпълнение на своите цели ще пред-
приема действия в рамките на разпо-
лагаемите ресурси. В немалко случаи 
наличието на такива субекти ще пре-
достави възможности за обединяване 
на усилията с част от тях и по този 
начин за постигане на собствените 
цели при по-малък разход на ресурси, 
което не е маловажно при ограниче-
ността на ресурсите днес. В други 
случаи действията на отделни субек-
ти в зоната на операциите могат да 
имат неблагоприятно влияние върху 
собствените операции, да затруд-
няват или възпрепятстват нашите 
действия, а оттам и създаването на 
желаните ефекти и постигане на на-
белязаните цели и крайно състояние. 
Ето защо при формулиране на визия-
та и намерението за провеждането, 
както и при провеждането на дадена 
военна операция е необходимо, наред 
с отчитане на целите и способнос-
тите на опонентите, да бъдат взе-
ти предвид целите и способностите 
на всички субекти (неутрални и при-
ятелски настроени), представени в 
рамките на оперативната среда.

Особено важен фактор за ефек-
тивно прилагане на оперативното 
изкуство и за адекватна оценка на 
отделните субекти е задълбоченото 
познаване на оперативната среда. Тя 
е съчетание на условия, обстоятел-
ства и въздействия, влияещи върху 
прилагането на способностите на 
въоръжените сили и решенията на 
командирите. Съвременните кризи 
се характеризират със сложни взаи-
мозависимости, често конфликтите 
произтичат от комбинация от исто-
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рически, политически, военни, социал-
ни, културни, икономически и други 
проблеми. Те обикновено са взаимо-
зависими и решенията, необходими 
за уреждането им, могат да са най-
разнообразни. Приема се, че същест-
вуват няколко основни фактора, ко-
ито формират оперативната среда: 
политически, военен, икономически, 
социален, инфраструктурен и инфор-
мационен.

Политическият фактор е съвкуп-
ност предимно от цивилни действа-
щи лица, организации и институ-
ции – официални и неофициални, ко-
ито упражняват власт или осъщес-
твяват управление в рамките на 
определени географски граници или 
организации чрез прилагане различни 
форми на политическо влияние. Той 
включва политическата система, пар-
тиите и основните действащи лица 
и представлява културните, истори-
ческите, демографските, а понякога 
и религиозните фактори, формира-
щи идентичността на дадено обще-
ство.

Военният фактор са въоръжените 
сили, организационно формирани, под-
готвени и осигурявани за постигане 
или опазване на национални (на оп-
ределена организация) цели, свързани 
със сигурността, както и поддържа-
щата ги инфраструктура. Този фак-
тор засяга и аспектите на вътреш-
ната сигурност на дадена страна.

Икономическият фактор се със-
тои от общия обем на производс-
тво, разпределение и консумация на 
всички стоки и услуги на дадена дър-
жава или организация. Той включва 
не само икономическото развитие на 
страната, но и разпределението на 
богатството ù.

Социалният фактор е взаимозави-
симата мрежа от социални инсти-
туции, които подпомагат хората, 
приобщават ги към дадена културна 
среда и им осигуряват възможности 
за постигане на индивидуални очак-
вания и жизнени цели в рамките на 
наследствени и други групи, в устой-
чива или неустойчива среда. Тук се 
включват социални аспекти, като 
религия, структура на обществото, 

съдебна и правоохранителна систе-
ма, социална инфраструктура, хума-
нитарни условия и др.

Инфраструктурният фактор съдър-
жа основните съоръжения, услуги и 
обекти, необходими за функционира-
нето на дадена общност, организация 
или общество. Включва логистична, 
комуникационна и транспортна ин-
фраструктура, училища, болнични за-
ведения, водо- и електроснабдяване, 
канализационни и напоителни систе-
ми, география и др.

Информационният фактор обхва-
ща цялостната инфраструктура, 
организация, личен състав и компо-
ненти, които събират, обработват, 
съхраняват, предават, показват, раз-
пространяват информация и осъщес-
твяват свързани с това дейности. 
Обхваща информационните и кому-
никационните средства.

Анализът на целите, силните и 
слабите страни, взаимодействието 
и взаимозависимостите на разгледа-
ните шест фактора за всеки субект, 
както и взаимодействието и взаи-
мозависимостите между субектите 
позволяват да се изгради познание 
за поведението и способностите на 
основните субекти в оперативната 
среда. Впоследствие това дава въз-
можност да се определят начините, 
по които да се въздейства върху су-
бектите, както и ресурсите, с кои-
то това да бъде осъществено, за да 
бъдат създадени набелязаните ефек-
ти и постигнати определените цели 
и желаното крайно състояние.

Една от основните задачи на опе-
ративното изкуство е намирането 
на баланс между „цели, средства и 
начини“ при планиране и провеждане 
на операции. Ето защо прилагането 
на оперативното изкуство изисква 
от командирите и щабовете да от-
говорят на няколко основни въпроса:

• Какво трябва да бъде изпълнено, 
за да се постигне крайното състоя-
ние и какви ефекти трябва да бъдат 
създадени за това? Тоест какви са 
целите.

• Какви налични военни способнос-
ти и ресурси трябва да бъдат при-
лагани в рамките на установените 
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ограничения, за да бъдат създадени 
необходимите условия? Тоест какви 
са средствата.

• Как трябва да бъдат подреде-
ни действията във времето и про-
странството, за да бъдат създадени 
тези условия? Тоест какви са начи-
ните.

• Какви рискове съществуват при 
постигане на набелязаните цели с оп-
ределените ресурси, по набелязаните 
начини и как могат те да бъдат не-
утрализирани или минимизирани?

Както беше посочено, на съвре-
менния етап не съществува отде-
лен субект (организация), който да 
е в състояние самостоятелно да се 
справи с разрешаването на дадена 
криза. Съществуващите реалности 
налагат международната общност да 
се ангажира с координирано и синхро-
низирано прилагане на различни инс-
трументи за въздействие, с което 
да се създадат всестранни условия 
за решаване на проблемите и спра-
вяне с кризата. Подход, при който 
едновременно се прилагат различни 
по характер ресурси, провеждат се 
координирани и синхронизирани воен-
ни и невоенни действия за намиране 
на трайно решение на възникнали или 
зараждащи се кризи, се нарича всеоб-
хватен.

От военна гледна точка прилага-
нето на всеобхватния подход изисква 
при планирането и провеждането на 
военни операции фокусът да се пос-
тавя върху синхронизиране и коорди-
ниране на военните действия с тези 
на невоенните участници в рамките 
на общите усилия за разрешаване на 
кризата.4 Ето защо е необходимо 
планирането да се базира на единно 
желано крайно състояние5, определе-
но (утвърдено) от политическото 
ръководство – национално или съюз-
но. То носи отговорността да гаран-
тира съгласуваност и съответствие 
на желаното крайно състояние с об-
щоприетите международни цели и 
норми. Ясно заявеното желано край-
но състояние позволява на военните 
командири и техните щабове да се 
концентрират върху формулиране на 
стратегическите и оперативните 

цели, които поддържат постигане-
то му, както и върху определяне на 
необходимите ресурси и начините 
за това. Въпреки че целите, средс-
твата и начините произтичат от 
желаното крайно състояние, тряб-
ва да се подчертае, че то следва да 
съответства на възможностите и 
на съществуващите ограничения в 
подходите за постигане на поддър-
жащите го цели. Това ще рече, че ако 
наличните ресурси не са достатъчни, 
за да удовлетворят постигането на 
целите или съществуващите ограни-
чения възпрепятстват изпълнението 
им, е необходимо да бъдат ограниче-
ни политическите амбиции с цел пос-
тигане на баланс между, цели, средс-
тва и начини.

След намиране на необходимия ба-
ланс отговорност на командирите 
и щабовете е да осигурят единство 
между желано крайно състояние, цели 
и ефекти, както и да определят дейс-
твия, които да въздействат върху 
поведението и способностите на от-
делните субекти с цел създаване на 
набелязаните ефекти и постигане на 
определените цели и желаното край-
но състояние.

Ефектите играят важна роля при 
прилагане на оперативното изкус-
тво в контекста на всеобхватния 
подход. Те представляват промяна в 
състоянието на дадена система, раз-
ликата между нейното текущо и бъ-
дещо състояние.6 Ефектите могат 
да бъдат разглеждани като отдел-
ни елементи на набелязаните цели, 
т.е. предизвикването на промени в 
състоянието на една или повече сис-
теми на отделните субекти води до 
постигане на една или повече цели. 
От друга страна, ефектите са от-
правна точка за определяне на необ-
ходимите действия. Създаването на 
определен ефект се постига чрез въз-
действие върху дадена система, с ко-
ето се предизвиква промяна в нея или 
в друга свързана система. По този 
начин ефектите могат да бъдат раз-
глеждани като свързващо звено меж-
ду цели и действия (задачи).

Ефектите могат да бъдат групи-
рани в две основни категории – фи-
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зически и нефизически. Физическите 
представляват промени в способнос-
тите на дадена система, докато не-
физическите се състоят в промяна 
в поведението на дадена система. 
Трябва да се отбележи освен това, 
че предприемането на действия за 
предизвикване на промени в способ-
ностите на дадена система може да 
доведе освен до създаване на физи-
чески ефекти и до възникване на про-
изводни нефизически, т.е. промяна в 
поведението на системата, която 
е обект на въздействие или в друга 
свързана с нея система.

Важно е да се знае и това, че ефек-
тите могат да бъдат желани и неже-
лани. Желани са тези, които доприна-
сят за постигане на целите, докато 
нежеланите затрудняват или възпре-
пятстват това постигане. Ефекти-
те могат да бъдат и преднамерени, 
когато възникването им е предвари-
телно прогнозирано като резултат 
от определени действия. Ефектите, 
чието възникване не е било обвързано 
с определени действия в процеса на 
планиране или тяхното възникване не 
е било прогнозирано по-рано, се нари-
чат непреднамерени, а те могат да 
бъдат желани или нежелани.

Желаните промени в поведени-
ето и способностите на всеки от 
субектите във всяка или в част от 
разгледаните вече шест области на 
оперативната среда могат да бъдат 
постигнати чрез прилагане на един 
или на комбинация от няколко инс-
трумента за въздействие, наричани 
още инструменти на националната 
(съюзната) мощ. Съществуват че-
тири основни инструмента за въз-
действие.

Политическият инструмент се 
отнася до използване на политическа 
сила, по-специално на дипломатичес-
ката арена, чрез сътрудничество с 
различни субекти, за да се въздейства 
върху противника или да се създадат 
благоприятни условия за постигане 
на набелязаните цели.

Военният инструмент се отнася до 
прилагане на военна сила, включител-
но заплаха или смъртоносна и несмър-
тоносна сила, за да бъдат наложени 

принуда, възпиране, задържане или 
унищожаване на противник, включи-
телно разрушаване на негови особено 
важни военни и невоенни способнос-
ти. Той може да се отнася и до при-
лагане на военни сили за стабилизира-
не и възстановяване на сигурността 
или като инструмент за подпомагане 
разрешаването на сложни хуманитар-
ни кризи или извънредни и бедствени 
ситуации.

Икономическият инструмент обик-
новено се отнася до инициативи, 
стимули и санкции, предназначени да 
повлияят върху движението на стоки 
и услуги, както и върху финансовата 
подкрепа за държавни и недържавни 
субекти при криза.

Гражданският инструмент се от-
нася до използване на способности в 
области като съдебна, полицейска, 
образователна, публично-информаци-
онна, гражданско-административна, 
помощна инфраструктура, които 
биха могли да водят до осигуряване 
на достъп до медицинско обслужване, 
храна, електроенергия и вода.

От национална гледна точка во-
енният, политическият, икономичес-
кият и гражданският инструмент 
следва да бъдат координирани и син-
хронизирани във времето и пространс-
твото, за да се гарантира постига-
нето на желано крайно състояние. В 
международен аспект провеждането 
на консултации би могло да ангажи-
ра прилагане на различни инструмен-
ти за въздействие, под контрола на 
суверенни държави или международни 
правителствени и неправителствени 
организации, за създаване на страте-
гически ефекти в преследване на обща 
цел.

Членството на страната ни в 
НАТО е уникална възможност при 
определени условия да се възползваме 
от съюзните инструменти за въз-
действие. От съюзна гледна точка 
следва да се отбележи, че НАТО раз-
полага главно с военен инструмент, 
но до известна степен посредством 
Северноатлантическия съвет и съюз-
ният политически инструмент може 
да бъде координиран за постигане на 
желано крайно състояние. Освен това 
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провежданите консултации и решени-
ята на Съвета могат да доведат до 
използване от суверенни държави или 
международни правителствени и не-
правителствени организации на ико-
номически и граждански инструменти 
в интерес на НАТО.

Вече отбелязахме, че оперативно-
то изкуство се прилага преди всич-
ко за формулиране на обща визия и 
намерение за провеждане на даде-
на операция, както и за ефективно 
управление на планирани действия. 
Процесът на планиране на операция-
та следва да се ръководи от следни-
те общи принципи.

Водеща роля на командирите с под-
дръжка от щаба. При разработване 
на дизайн на операцията са създадени 
съответните процедури, които оси-
гуряват гладко информирано проти-
чане на процеса. Въпреки това тези 
процедури са само подпомагащи инс-
трументи и не изчерпват неговата 
същност. В основата на процеса ос-
тават интуицията, опитът и воен-
ната преценка на командира. Опера-
тивното изкуство, направлявано от 
него, е основен аспект на планиране-
то на операции.

Стратегическа съгласуваност. От 
съществено значение за успеха при 
разрешаването на дадена криза са 
съгласуваността и синхронизацията 
на действия, ефекти, цели и желано 
крайно състояние в хода на планира-
нето и провеждането на операцията 
както в рамките на военния инстру-
мент, така и между отделните инс-
трументи за въздействие.

Системен подход при оценка на 
оперативната среда. Тя е част от 
пространството, в което всички су-
бекти и системи си взаимодействат. 
Ето защо за осигуряване поддръжка 
на процеса на вземане на решение по 
време на планирането и провеждане-
то на операциите е необходимо да се 
отчита до допустима степен от на-
личното време сложността на опера-
тивната среда и съществуващите в 
нея взаимовръзки, силни страни, вза-
имозависимости и уязвими места на 
субектите и системите, от които е 
изградена. Също така е необходимо 

да се знае, че процесът на системен 
анализ на средата е непрекъснат и 
следва да започне още в началните 
фази на планиране на операцията и да 
продължи до нейното приключване.

Консултации и сътрудничество. По-
ради наличието на различни субекти 
в рамките на оперативната среда е 
необходимо планирането и воденето 
на операциите да се извършват с от-
читане на този факт. Също така е 
необходимо да се търсят възможнос-
тите за синхронизирано и съгласувано 
използване на националните и съюз-
ните инструменти за въздействие, 
както и тези за въздействие на други 
субекти. За постигане на сътрудни-
чество и взаимодействие при пре-
следване на споделени общи интереси 
и цели трябва да бъде стимулирано 
изграждането на взаимно уважение, 
доверие, прозрачност и разбирател-
ство между различните субекти.

Гъвкавост и адаптивност. Отно-
во трябва да се подчертае, че съвре-
менната оперативна среда е сложна 
и постоянно се променя. Целите, ин-
тересите и вероятните действия на 
опонентите също имат комплексен 
характер и са трудно предсказуеми. 
Изводът е, че е трудно да бъде раз-
работен план, който да гарантира 
предвиждане на пълния спектър от 
възможности за развитие на обста-
новката и за набелязване на необходи-
мите действия за справяне с различни-
те ситуации. Ето защо е необходимо 
дизайнът на дадена операция да дава 
възможност за адаптиране на дейс-
твията в съответствие с настъпи-
лите промени в оперативната среда.

Непрекъсната оценка. За да се оси-
гури успешно провеждане на дадена 
операция и да се гарантира желаното 
крайно състояние, е необходимо не-
прекъснато да се оценяват постига-
ните резултати. Такава оценка се ба-
зира както на критерии, отчитащи 
изпълнението на набелязаните дейс-
твия, така и на критерии за ефек-
тивност, показващи дали се пости-
гат желаните ефекти, цели и крайно 
състояние. Освен че ще покаже дали 
се постигат набелязаните резулта-
ти, оценката ще даде възможност 
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при необходимост да бъдат взети 
необходимите решения действията 
да съответстват на възникналите 
нови предизвикателства в рамките 
на оперативната среда.

Изтъкнахме, че оперативното из-
куство е връзката между стратеги-
ческите цели и тактическите дейс-
твия. От друга страна, процесът 
на управление при кризи най-общо се 
състои в оценяване на дадена кри-
зисна ситуация и анализиране на рис-
ковете и заплахите за сигурността, 
в резултат на което се дефинират 
политическите и стратегическите 
цели, а впоследствие се планират и 
провеждат операции за постигане на 
набелязаните цели. Ето защо опера-
тивното изкуство намира основно 
приложение при осъществяване про-
цеса на управление за разрешаване на 
кризисна ситуация. Това се отнася 
още за най-ранните фази на оценява-
не на кризисната ситуация, тъй като 
точно тогава то ще способства за 
намиране на баланс между цели, средс-
тва и начини. Оперативното изкус-
тво ще има по-нататък важна роля и 
при планирането на операции, при ана-
лизирането на политическите и стра-
тегическите цели и превръщането им 
в последователност от операции и 
тактически действия. Оперативно-
то изкуство има място и при про-
веждане на планираните операции –
чрез осъществяване на непрекъсната 
оценка на постигнатите резултати 
и адаптиране на провежданите дейс-
твия при необходимост. Не на пос-
ледно място то намира приложение 
в заключителните фази на разреша-
ването на кризи чрез анализиране на 
ситуацията и подпомагане на поли-
тическото ръководство при дефини-
ране целите на прехода и планиране и 
управляване на действията за пости-
гане на крайните цели.

Развитието на познанието за опе-
ративната среда е първата фаза от 
процеса на управление при кризи. Той 
е непрекъснат, адаптивен, мрежов 
и неразривно свързан със системния 
анализ. Базира се на човешка експер-
тиза и прилагане на информационни 
технологии за осигуряване по-висока 

степен на ситуационна осведоменост 
и разбиране на оперативната среда 
при планиране, провеждане и оценява-
не на операциите. За разлика от тра-
диционния подход, при който на всяко 
командно равнище се събира и анали-
зира информация, при развитието на 
познанието вниманието се съсредо-
точава върху непрекъснатото взаи-
модействие и обмен на информация, 
с което се цели по-висока степен на 
познаване и общо разбиране на дадена 
криза. Процесът предвижда създаване 
на единен информационен комплекс 
(база от данни), откъдето различни-
те щабове добиват информация за 
удовлетворяване на своите потреб-
ности. Развитието на познанието из-
лиза от рамките на традиционното 
фокусиране върху военните въпроси. 
При него анализите и оценките тряб-
ва да осигуряват всестранен поглед 
върху средата. Той изисква подход, при 
който на оперативната среда се гле-
да като на система от системи. При 
това се анализират системите в опе-
ративната среда и се изготвят бази 
от данни за различни политически, 
военни, икономически, социални, ин-
фраструктурни и информационни об-
ласти на стратегическата обстанов-
ка, за да се гарантират максимално 
познаване и разбиране на поведението 
и способностите на основни субекти 
и тяхното взаимодействие в рамки-
те на оперативната среда, както и 
да се осигури вземане на компетен-
тни решения при по-нататъшното 
планиране, провеждане и оценяване на 
операциите в рамките на процеса на 
управление при кризи.

Планирането на операции е про-
цес, при който основната цел е в 
рамките на поставените политичес-
ки и ресурсни ограничения да се оп-
редели последователността за про-
веждане на военни операции, която с 
голяма вероятност би довела до пос-
тигане на желаното крайно състо-
яние и на стратегическите цели, 
определени от политико-военното 
ръководство. Планирането на опера-
ции на стратегическо ниво е насо-
чено към трансформиране на поли-
тическите указания в стратегическа 
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директива (указания по планирането) 
за оперативния командир и към оп-
ределяне на условията, които са му 
необходими за успешното планиране 
и провеждане на операции. На опера-
тивно ниво планирането е насочено 
към трансформиране на стратеги-
ческата директива в поредица един-
ни военни действия за постигане на 
оперативните цели.

Стратегическото планиране за-
почва със задълбочено проучване и 
анализиране на кризата и причините 
за нея, но в рамките на времевите 
ограничения с цел осъществяване на 
максимално пълна оценка. Анализът 
на различните участници и системи, 
действащи в оперативната среда, 
на техните мотиви, положителни 
и отрицателни страни, взаимодейс-
твия и взаимозависимости допринася 
за определяне на възможно най-доб-
рия стратегически подход. Този про-
цес следва да доведе до определяне на 
възможните опции и алтернативи 
за справяне с кризата, като една от 
тях ще послужи като база за разра-
ботване на стратегическа директи-
ва за планиране, а впоследствие и на 
стратегическа концепция и план.

На оперативно ниво процесът за-
почва с преглед на обстановката, на 
базата на стратегическата оценка и 
анализ на мисията, за изготвяне на 
ясна оценка „какво“ трябва да бъде 
извършено, при какви „условия“ и „ог-
раничения“. Въз основа на тази оцен-
ка се определя „как“ трябва да бъдат 
подредени операциите (действията) 
в рамките на цялостен дизайн на 
операцията. Този дизайн предоста-
вя впоследствие основата за по-на-
татъшно разработване на концепция 
на операцията, както и на подробен 
план за нейното провеждане.

Целта на анализа на мисията е на 
базата на задълбочено оценяване на 
съществуващите условия в рамките 
на оперативната среда да се опреде-
лят задачите, които трябва да бъ-
дат решени за постигане на набеляза-
ните цели, както и съществуващите 
ограничения и рискове. Освен стра-
тегически оценки и указания върху 
анализа на мисията влияят оценките 

и препоръките, дадени от подчине-
ни командвания и взаимодействащи 
организации. Въпреки че се осъщест-
вява от щаба, е необходимо команди-
рът да се ангажира лично с анализа 
на мисията и да утвърди резултати-
те от него, тъй като този анализ 
е насока за по-нататъшната работа 
на щаба за планиране на операцията. 
Анализът на мисията трябва да даде 
отговор на следните въпроси:

• Какви условия трябва да бъдат 
създадени, за да се постигнат стра-
тегическите цели и желаното крайно 
състояние?

• Какви променени в различните 
системи, определящи оперативната 
среда, е необходимо да бъдат напра-
вени за създаването на тези усло-
вия?

• Какви задачи трябва да бъдат 
решени, за да се създадат такива 
ефекти?

• Как влияят върху решаването 
на тези задачи факторите време, 
пространство, сили и информация?

• Какви способности, поддръжка и 
предпоставки са необходими за реша-
ването на тези задачи?

• Какви ограничения съществуват 
при решаването на задачите?

• Каква е необходимостта от 
взаимодействие с други субекти?

• Какви са потенциалните риско-
ве?

След изясняване на посочените 
въпроси следващата важна стъпка в 
процеса на планиране е разработва-
нето на дизайн на операцията. Той 
осигурява връзка между проблема, 
който трябва да бъде решен, опера-
тивните и стратегическите цели и 
желаното крайно състояние. Пред-
ставя общия ред за трансформиране 
на текущата неприемлива ситуация в 
приемливо желано крайно състояние. 
Дизайнът на операцията отразява 
намерението на командира за реда за 
постигане целите на операцията и 
представя общата визия за нейното 
провеждане. Ето защо той е особено 
важен елемент при планирането на 
операция, тъй като съдържа голяма 
част от указанията на командира 
за по-нататъшно планиране и служи 
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като отправна точка за разработ-
ване на различни варианти за дейс-
твие. Като се има предвид казано-
то, а и това, че по своята същност 
оперативното изкуство представля-
ва връзката между стратегически-
те цели и тактическите действия, 
може да се направи изводът, че то 
намира в най-голяма степен приложе-
ние при разработването на дизайна 
на операцията.

Разработването на дизайна на 
операцията по същество се състои в 
проектиране на бъдещите действия 
за създаване на определени критични 
условия (критични точки) по различни 
линии на операцията, което гаранти-
ра неутрализиране центровете на те-
жестта на опонентите, защита на 
собствените центрове на тежестта 
и води до постигане на оперативните 
и стратегическите цели, както и на 
желаното крайно състояние.

Следващата важна стъпка при пла-
ниране на операцията е разработва-
не на концепция за нея (КОНОП). То 
протича в няколко етапа. Най-напред 
на базата на указания на командира 
и задълбочен анализ на условията в 
рамките на оперативната среда и 
на разработения дизайн на операци-
ята се определят възможностите за 
провеждането ù – т.нар. варианти за 
действие. Впоследствие се анализи-
рат и оценяват вариантите за дейс-
твие, за да се избере един от тях, на 
чиято основа се разработва концеп-
цията за операцията. Концепцията 
описва нейната цел, основните фази 
и последователността на изпълнение 
на основните задачи, главното уси-
лие и реда за разпределяне на ресурси-
те, реда за командване и управление, 
общия ред за логистично осигуря-
ване. КОНОП определя и необходи-
мите способности, отчита потен-
циалните рискове и посочва реда за 
тяхното минимизиране. Всъщност 
КОНОП е ясна и кратка формули-
ровка на реда и последователност-
та за провеждане на тактическите 
действия, изпълняване на целите и 
постигане на желаното крайно воен-
но състояние.

След утвърждаване на концепци-

ята на операцията се разработва 
план на операцията, който конкре-
тизира реда за изпълнение на задачи-
те, доуточнява реда за разпределяне 
на наличните способности и за все-
странно осигуряване на силите в хода 
на операцията. Съществен елемент 
на разработването на плана е оси-
гуряване на необходимите способнос-
ти и впоследствие на балансиране на 
разпределянето на задачите между 
предоставените сили и средства.

Изпълнението изисква осъщес-
твяване на ефективно командване 
и управляване на военните сили и 
осигуряване на синхрон и сътрудни-
чество, когато това е възможно, с 
невоенните усилия за извършване на 
интегрирани, координирани или съгла-
сувани действия, които създават же-
лани ефекти. За да се постигне това, 
е необходимо непрекъснато взаимо-
действие между военни и цивилни 
участници. Ключова за успешното 
изпълнение на всяка операция е въз-
можността за непрекъснато оценя-
ване на постиганите резултати и 
на тази база за адаптиране на про-
вежданите действия към промените 
в оперативната среда.

Оценяването на оперативните ус-
ловия включва наблюдение и оценка на 
предприетите действия, провеждани 
в рамките на оперативната среда, 
както и на произтеклите от това 
ефекти и постигнатите резултати. 
Напредъкът в действията, създаване-
то на ефекти, постигането на цели-
те и на желаното крайно състояние 
се оценяват чрез непрекъснат цикъл. 
Чрез него се измерва състоянието на 
отделните системи и тенденциите в 
тяхното развитие в даден момент, 
осигурява се обратна връзка към про-
цеса на планиране за оценяване на пос-
тигнатите резултати и вземане на 
решение при необходимост от адап-
тиране на действията. Необходима-
та информация се събира от всички 
възможни източници, включително 
под оперативния контрол на даден 
командващ. Това още веднъж подчер-
тава необходимостта от непрекъс-
нато сътрудничество и синхрониза-
ция между всички инструменти за 
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въздействие, както и със субектите, 
с които това е възможно. Следва да 
се отбележи, че оперативната оценка 
и развитието на познанието за опе-
ративната среда са неразривно свър-
зани процеси и пряко се влияят от 
наличната информация за оператив-
ната среда и на извършвания систе-
мен анализ.

Разрешаването на криза и пре-
ходът са ключови моменти във вся-
ка операция. Ето защо те трябва да 
бъдат интегрирани в процеса на ця-
лостното планиране на операцията. 
В резултат на интегрирането следва 
да бъдат определени ясни критерии, 
които на даден етап от провеждане 
на операцията да покажат, че цели-
те и желаното крайно състояние са 
постигнати.

Няколко пъти беше подчертано, 
че съвременните кризи се характе-
ризират с комплексен характер и из-
ползването само на военни средства 
не би могло да доведе до установя-
ване на всички условия, характери-
зиращи желаното крайно състояние. 
Независимо че на определен етап 
военните операции ще имат опреде-
ляща роля при реагирането на дадена 
кризисна ситуация, в даден момент 
ще е необходимо пренасочване на 
усилията, като при това постепен-
но ще намалява ролята на военния 
инструмент. Ето защо от особено 
значение за успешното приключване 

на военното участие е на базата 
на задълбочен анализ на съдържани-
ето на желаното крайно състояние 
да се определи какви военни условия 
трябва да са създадени, за да бъде 
обосновано спирането на военните 
операции.

Оперативното изкуство е връз-
ката между стратегическите цели 
и тактическите действия, която не 
е еднопосочна и еднократно осъщес-
твявана. Ефективното прилагане на 
оперативното изкуство изисква дву-
странна комуникация между всички 
нива на управление и непрекъснато 
запълване на междината между поли-
тически и стратегически цели и так-
тически действия на всички етапи на 
дадена операция.

Не бива да се забравя фактът, 
че съвременните реалности налагат 
изискването командирите и щабове-
те да отчитат непрекъснато мно-
гостранната и многофакторна обус-
ловеност на оперативната среда. 
Също така трябва да се има предвид 
и многообразието от различни субек-
ти, които биха могли да възпрепятс-
тват, но и да сътрудничат и съдейс-
тват за постигане на набелязаните 
цели. Може да се направи заключе-
нието, че тези са основните пред-
поставки за ефективно прилагане на 
оперативното изкуство в условията 
на интегрирани военни и невоенни 
усилия за разрешаване на кризи.

1 Терминологичен речник на НАТО AAP-6.
Посоченото определение е използвано във 
всички актуални документи на НАТО 
(AJP-1(D) Allied Joint Doctrine, AJP-5 Allied 
Joint Doctrine for Operational Level Planning, 
ACO Comprehensive Operations Planning 
Directive и др.).

2 Терминът „противостоящи сили“ е 
използван в AJP-01(C) Allied Joint Doctrine 
спрямо противник и страни, възприемани за 
враждебно настроени към приятелски сили, 
срещу които е възможна употреба на сила.

3 Личност, организация, включително 
държавни и недържавни образувания, кои-
то са част от международната система, 
притежават способности и имат желание 
да преследват собствени интереси и цели. –
В: COPD Interim version 17 Dec 10.

4 COPD Interim Version 17 Dec 10.
5 Заявени от САС условия, които дефи-

нират приемлива крайна ситуация за учас-
тието на НАТО. – В: COPD Interim Version 
17 Dec 10.

6 COPD Interim Version 17 Dec 10.
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Цената на военния конфликт 
в Ирак (2003 – 2011), изразена 
в жертви и финансови средс-

тва, се оказва изключително висока. 
В най-активния период там се под-
държат 170 000 войници и около 500 
бази. Загиват 4500 американци и над 
100 000 иракчани.

През тези години изключително 
ценна помощ на властите в Ирак 
оказва НАТО. През 2004 г. е взето 
решение за подпомагане обучението 
на Иракските сили за сигурност, след 
като е приета Резолюция 1546 на 
Съвета за сигурност на ООН и е на-
лице официално искане на временното 
иракско правителство. Целта е Ирак 
да създаде ефективни способности за 
защита на нацията.

Резолюцията на Съвета за си-
гурност на ООН, която призовава 
държавите членки, международните 
и регионалните организации да ока-
жат помощ, става факт на 8 юни. 
Две седмици по-късно назначеният за 
министър-председател на Ирак Аяд 
Алауи изпраща до генералния секре-
тар на НАТО писмо, в което насто-
ява за спешна помощ от страна на 

МИСИЯ НА НАТО ЗА ОБУЧЕНИЕ 
В ИРАК (2004 – 2011)

Д-р Дончо ДОЙЧЕВ

The NATO Training Mission-Iraq (NTM-I) was established in 2004 at the request of the 
Iraqi Interim Government under the provisions of UN Security Council Resolution 1546. The 
aim of NTM-I was to assist in the development of Iraqi security forces training structures and 
institutions so that Iraq can build an effective and sustainable capability that address the needs 
of the nation.

NTM-I completed its successful mission and cease operations on 31 December 2011. The 
trainers, mentors and advisers have achieved the main goal over the seven years. The NATO’s 
mentor expertise has shared with their Iraqi partners has laid the foundation for future co-
operation. The mission has trained military and police personnel, helped to design advanced 
security courses and mentored many of the senior leadership within Iraqi security institutions.

The completion of the training mission does not mean the end of NATO’s relationship with 
Iraq. Both NATO and Iraq are committed to continuing a strategic partnership. Together, pro-
posals and procedures will be developed to strengthen the Structured Cooperative Framework 
through NATO’s Individual Partnership and Cooperation Program.

Key words: Training Mission-Iraq, security, courses, partnership, сooperation

международната общност и специал-
но от НАТО. Ключовите области на 
подпомагането са подготовка и обу-
чение в Ирак, снабдяване с техника, 
провеждане на други форми на тех-
ническа помощ. Така иракското пра-
вителство смята да укрепи новосъз-
дадените институции за сигурност, 
да предотврати заплахата от теро-
ризъм и да намали зависимостта от 
чуждестранните сили. Това искане е 
потвърдено впоследствие и от вън-
шния министър на страната Хошияр 
Зебари по време на посещението му 
в Главната квартира на НАТО на 13 
юли, след прехвърлянето на властта 
от предходното правителство.

След срещата на НАТО в Истан-
бул за Ирак заминава проучвателен 
екип от съвместното командване в 
Неапол (Италия). Въз основа на него-
вия доклад на 30 юли Северноатлан-
тическият съвет решава да създаде 
мисия на НАТО за осъществяване 
на подготовка в Ирак. Първоначал-
но тя се командва от генерал-майор 
Карел Хилдеринк от Нидерландия, 
като включва 50 сержанти и офице-
ри от двете върховни командвания 
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на НАТО – Съюзното командване 
по операциите в Монс (Белгия) и 
Съюзното командване по трансфор-
мацията в Норфолк, щат Вирджиния 
(САЩ).

На 7 август за Ирак заминава пър-
вите от екипа, а останалите се при-
съединяват седмица по късно. Начал-
ните задачи на мисията за осъщес-
твяване на подготовката в Ирак, 
наречена по-късно само мисия за 
подготовка в Ирак (NTM-I), включва 
изграждане на механизми за връзка с 
временното иракско правителство и 
с многонационалните сили и опреде-
ляне на най-сполучливите методи за 
провеждане на подготовка в Ирак и 
извън страната. В началото мисия-
та съсредоточава усилията си вър-
ху работата с иракските власти за 
развиване на структурите за сигур-
ност – особено на Министерството 
на отбраната и военните щабове, а 
междувременно се работи върху до-
клад с по-подробни предложения за 
пътищата, по които НАТО може да 
осигури подготовка, консултации и 
сътрудничество. През август мисия-
та вече подпомага иракския персонал 
във военните щабове.

та и ускоряване на подготовката 
на членовете на Иракските сили за 
сигурност и на съветите към тях. 
През втория етап усилията са на-
сочени към съдействие за създаване-
то на иракски Център за обучение, 
подготовка и доктрини, който да 
осигурява подготовката на лидери на 
средно и висше равнище.

Тясната координация между мно-
гонационалните/коалиционните сили 
(MNF-I) и мисията на НАТО е изклю-
чително важна. Многонационалните 
сили са основният гарант за сигур-
ността на терена и в това им качес-
тво гарантират защитата в зоната 
на действие на мисията на НАТО. 
Освен това се грижат за подготов-
ката на Иракските сили за сигурност 
чрез собственото си Многонационал-
но временно командване за сигурност 
в Ирак (MNSTC-I). За да се осъщес-
тви възможно най-доброто сътруд-
ничество, за командващ и на двете 
мисии е назначен генерал-лейтенант 
Дейвид Петреъс от САЩ. Въпреки 
това мисията на НАТО за подготов-
ка е самостоятелна, подложена на 
политически контрол от Сеерноат-
лантическия съвет и с непроменена 
докрай цел – да помогне за развити-
ето на структури и институции за 
силите за сигурност чрез обучаване, 
съветване и координиране.

Мисията приключва успешно на 
31 декември 2011 г. Инструкторите, 
съветниците и консултантите след 
седем години постигат главната си 
цел, като споделят своя опит с пар-
тньорите си от Ирак и полагат ос-

Заминаване от Летище София

На подготовка в Неапол

Северноатлантическият съвет 
одобрява концепция за операциите на 
мисията в разширен състав, в която 
се определят два етапа на участие 
на НАТО в подготовката на ирак-
ските сили за сигурност. Първият 
включва създаването на механизми 
за командване и контрол в страна-
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новите на много добро сътрудничес-
тво. Те постигат обучение на личния 
състав, спомагат за утвърждаване 
на голям брой курсове и съветват 
много от иракските лидери на раз-
лични равнища в институциите по 
сигурността. Личният състав от 
НАТО не надхвърля 250 души от 
23 държави в различни периоди през 
тези седем години, но приносът им 
има положителен ефект за израст-
ването и утвърждаването на хиляди 
иракски полицаи и военнослужещи.

Инструкторите от НАТО допри-
насят за развитие на способностите 
в Ирак, защото се развръщат много-
етнически сили за сигурност. Успех е 
често обучението да се провежда в 
една група: на араби и кюрди, сунити 
и шиити, военнослужещи от армията 
на Саддам Хюсеин и новопостъпили.

От 2004 г. мисията на НАТО под-
готвя над 5000 военнослужещи и по-
вече от 10 000 полицаи, като осигу-
рява курсове за около 2000 обучаеми 
в страни от Съюза. В същото вре-
ме мисията гарантира над 115 млн. 
евро за военно оборудване и помощи, 
от които 17,7 млн. са за материална 
база за обучението.

В края на мисията щабът на 
НАТО е от 170 души от държави 
от Съюза и от страни по „Парт-
ньорство за мир“ – Албания, Велико-
британия, България, Дания, Естония, 
Италия, Литва, Нидерландия, Полша, 
Румъния, САЩ, Турция и Украйна. На 
завършващия етап България участва 
с двама офицери със звание „майор“.

България изпраща през тези седем 
години общо 25 свои представители, 
които заемат длъжности в основния 
(„зелената“/интернационалната зона) 
и в изнесения щаб на НАТО (Ал Рус-
тамия). Държавата ни се включва в 
тренировъчната мисия на НАТО през 
март 2005 г., а участието на българ-
ски военнослужещи приключва на 21 
декември 2011 г. За успешния край на 
мисията допълнително допринасяме 
с предоставянето на учебно-трени-
ровъчни пособия, както и с обучение-
то на 21 военнослужещи от Иракски-
те сили за сигурност в Националния 
военен университет „Васил Левски“.

Най много български офицери – че-
тирима, има в мисията в периода 
октомври 2006 – март 2007 г.: ръко-
водител на преводачите, съветник 
по етиката, лидерството и за свръз-
ка между NTM-I и MNSTC-I, съвет-
ник по работата с личния състав и 
съветник по логистиката в обедине-
ния щабен колеж за старши офицери.

Основните рискове, трудности и 
предизвикателства за българските 
представители от НАТО са:

• При подготовката, развръщане-
то и завръщането: липса на някол-
комесечна индивидуална и специална 
военна подготовка за района на ми-
сията в подразделение на Българс-
ката армия (през септември 2006 г. 
е проведена само петдневна теоре-
тична подготовка във Военна акаде-
мия „Г. С. Раковски“ – изключително 
полезна поради участието на офицер, 
завърнал се от мисията в Ирак през 
август 2006 г.); комбинирано пътува-
не, съпроводено с много трудности –
с частни авиокомпании и военни са-
молети, с пълно бойно снаряжение, 
включително въоръжение и патрони, 
без национален поддържащ елемент; 
напрегнато едноседмично обучение в 
Обединеното командване на НАТО в 
Неапол.

Пред щаба на НАТО 
в „зелената“ зона

• В района на мисията: стрелба 
от закрита огнева позиция; обстре-
ли с леко стрелково оръжие; взривя-
ване на коли-бомби и импровизирани 
взривни устройства; улични сражения 
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и стрелба по вертолетите, които в 
повечето случаи с единствено сред-
ство за придвижване; отвличания и 
убийства на иракски лидери, участ-
ващи в програмата за съветване и 
обучаване.

Моменти от обучение 
на иракската полиция

В средата на седемгодишния пе-
риод с участие на български пред-
ставители са развити програмите 
„Обучение на обучаващи“ и „Работа 
за самостоятелно справяне с учебния 
процес“. В основния курс, провеждан 
от иракски обучаващи в базата за 
старшини и офицерски кандидати 
Киркуш, за първи път през януари 
2007 г. НАТО организира модул по 
управление и лидерство.

През 2007 г. НАТО решава да раз-
шири подпомагането с включване на 
обучение от типа на жандармерия 
за федералната полиция, за да се за-
пълни празнината между рутинната 
полицейска работа и военните опера-
ции. През декември 2008 г. по искане 
на иракския министър-председател 
НАТО разширява мисията в други 
области, включващи обучение на ли-
дерите във ВМС и ВВС, реформи в 
отбраната, отбранителни институ-
ции, отговорности за притежаване 
и използване на леко стрелково оръ-
жие.

През 2010 г. двата най големи при-
носа към Иракските сили за сигур-
ност са в иракското Военно училище 
„Ал Рустамия“ (IMAR) и подготов-
ката на Иракската федерална поли-
ция. Стандартите, които се пости-

гат, до голяма степен се изравняват 
с постиганите във военни училища 
на страни от НАТО.

В лагера „Дъблин“ италиански ка-
рабинери обучават Иракската фе-
дерална полиция – в специализирани 
курсове на жандармерията, определе-
ни да осигурят бъдещето и да пови-
шат уменията в базовите центрове 
за обучение. Офицерите от полиция-
та се обучават в планиране на опе-
рации, полицейски процедури, умения 
за разузнаване, познаване на оръжия 
и бойни умения. Курсът е насочен и 
към етиката на полицая и човешки-
те права.

След обстрел 
на иракското Военно училище

Последната инициатива е да се 
създадат кадри – професионалисти, 
които са в състояние да защитават 
критична инфраструктура от ирак-
ската икономика. Първото обучение 
на полицията, охраняваща петролна-
та индустрия, започва през октом-
ври 2010 г.

Предизвикателство пред мисията 
на НАТО остава преходът от обу-
чение към съветване на обучаващи, 
като в основата на това е създаване 
на способности на Ирак самостоя-
телно да организира и направлява 
обучението на силите за сигурност. 
Критичен момент за страната е 
поемането на отговорността за 
вътрешната сигурност и сигурност-
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та на границите. Тази отговорност 
е и тест за усилията на мисията на 
НАТО, която изиграва важна роля за 
професионализирането на офицерите 
и федералната полиция, за развитие-
то на сержантите.

Ирак и мисията на НАТО рабо-
тят съвместно за обновяване на 
обучението на граничната полиция, 
като част от демократичното из-
растване и утвърждаване на сектора 
за сигурност.

Пример за принос на мисията на 
НАТО е увеличаване ефективност-
та на Националния оперативен цен-
тър по сигурността на Ирак. Той е 
създаден с помощта на съветници-
те от мисията на НАТО и тест-
ван при изборите през март 2010 г., 
когато доказва способността си да 
поддържа командването и управле-
нието.

Иракчани се обучават и в други 
форми, като курсове по антитеро-
ризъм, граничен контрол и техничес-
ки способности за контрол на въз-
душното движение.

Първите иракчани, участвали в 
програма за подготовка в школа на 
НАТО, са 19 ключови фигури – в Съв-
местния военен център в Ставангер 
(Норвегия). В края на мисията НАТО 
изпраща 50 иракски военнослужещи и 
цивилни за обучение в Оберамергау –
между 7 и 18 март 2011 г. Училище-
то на НАТО е в програмата още от 
2004 г. с широка гама от теми за 
обучение, включително защита сре-
щу терористи, мироопазващи опера-
ции, управление при кризи, гражданс-
ко-военно сътрудничество, политика 
на НАТО за връзки с общественост-
та. Училището на НАТО е един от 
центровете за високи способности, 
подпомагащи обучението в Съюза.

Курсовете извън Ирак са важни не 
само заради съдържанието на учеб-
ната програма, но и защото дават 
възможност на иракските специалис-
ти по сигурността да се запознаят 
с най-добрите практики в НАТО. 
Иракските офицери контактуват 
със свои партньори и развиват трай-
ни връзки на лично и професионално 
равнище.

Обучение в Ирак – 
етапи и обучаващи структури

Процесът може да бъде сведен до 
следното:

• Стратегическо съветване и въз-
питаване. Включва три мобилни еки-
па от съветници, които работят с 
Националния оперативен център на 
иракското ръководство – министър-
председателя, Съвместния операти-
вен център на Министерството на 
отбраната и Националния коман-
ден център на Министерството на 
вътрешните работи. С интензивни 
обучаващи програми и всекидневно 
съветване НАТО помага за пости-
гане на пълна оперативна съвмести-
мост (Full Operational Capability) на 
трите оперативни центъра.

• Програма за обучения и квалифи-
кация. Националният университет 
по отбраната е институцията, ко-
ято управлява обучението на иракс-
ките офицери. Екипът от НАТО за 
обучение, квалификация и съветване 
по доктрините подпомага иракския 
министър на отбраната с развиване 
на тригодишен курс за военното учи-
лище в Ал Рустамия, колежа по от-
браната и обединения щабен колеж за 
лидери в областта на сигурността. 
Той се фокусира върху обучението 
на личен състав на средно и висше 
равнище. Развива се иракският офи-
церски корпус, като се осъществява 
обучение за съвременни умения на во-
енните лидери. Цели се да се утвър-
дят ценности, като се въведе демок-
ратичен контрол във въоръжените 
сили. От март 2006 г. НАТО изпра-
ща свой представител от България 
(преподавател по правна подготовка 
във Военна академия „Г. С. Раковс-
ки“) в Центъра за военни ценности, 
принципи и военно лидерство, който 
освен като офицер за свръзка разра-
ботва учебни материали по правни 
аспекти на въоръжени конфликти.

• Национален колеж по отбраната. 
Северноатлантическия съвет приема 
на 22 септември 2004 г. да подкрепи 
създаването на Иракски национален 
колеж по отбраната, който е открит 
официално на 27 септември 2005 г. 
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През 2010 г. мисията на НАТО вече 
съветва и подпомага иракските пре-
подаватели за създаването на учебни 
планове и лекции.

• Езиков институт по отбраната. 
Той е разположен в Багдад и обучава 
цивилни и военни лидери на английски 
език. В подчинение е на Националния 
колеж по отбраната. НАТО играе 
ключова роля в създаване на учебни 
програми, намиране на помещения, 
снабдяване с компютри и мебели. 
Съветниците от НАТО подпомагат 
иракчаните за придобиване на елек-
тронна военна библиотека.

• Отдел за обучение и квалифика-
ция на въоръжените сили. Тези дей-
ности са част от стандартизация-
та/сертификацията на обучаващите 
институции в Ал Рустамия. Чрез 
отдела представителите на НАТО 
развиват и подпомогат курсовете за 
сержанти и за бойни и щабни проце-
дури.

Райони за обучение в Ирак

Такива райони са:
• Щаб на мисията в „зелената“ 

зона – Багдад. От основния щаб лич-
ният състав пътува до различни бази 
на Иракските сили за сигурност за 
обучаване, съветване и възпитаване

• Преден щаб на НАТО в Ал Рус-
тамия – Багдад. Подпомага Военно-
то училище, Обединения щабен колеж 
и батальона за защита на базата.

• Военновъздушна база Таджи. Под-
помага обучението на старшини и 
офицерски кандидати. Преди мисията 
на НАТО никога в Ирак не е същест-
вувала добра традиция за подготовка 
на сержантски състав във въоръже-
ните сили. Подпомагането не включ-
ва само обучение, но и съветване как 
да се изгражда и управлява сержант-
ският корпус като интегрирана част 
от въоръжените сили, базиран на во-
енния модел, доказал ефективността 
си.

• Лагер „Дъблин“. Италиански ка-
рабинери обучават Иракската феде-
рална полиция.

• Киркуш и Зако. С мобилни гру-
пи на НАТО се организират моду-

ли по лидерство и управление, като 
част от по-дългосрочни курсове, про-
веждани от иракските обучаващи 
структури за старшини и офицерски 
кандидати.

Обучение извън Ирак – 
структури и координация

Това обучение включва:
• Училища на НАТО. Мисията 

на НАТО подпомага обучението из-
вън Ирак в собствени институции 
за обучение и в центрове за високи 
постижения в страните членки. За 
да се увеличи броят на обучаваните 
иракски военнослужещи в страните 
от НАТО, е подпомогнато създава-
нето на Институт по отбраната за 
езиково обучение.

• Група на НАТО за координиране 
на обучението и доставяне на военно 
оборудване. Тя е основана под кон-
трола на Обединеното командване 
по трансформацията в Главната 
квартира на НАТО на 8 октомври 
2004 г. Разположена в Брюксел, ра-
боти с подгрупа за синхронизиране 
на обучението и квалификацията в 
Багдад, за да координира изисквани-
ята на иракското правителство за 
обучение извън Ирак и получаване на 
военно оборудване, предлагано от 
отделните страни членки.

• Координиране на двустранното 
подпомагане. Допълнително НАТО 
подпомага координирането на дву-
странното подпомагане, осигурено 
от страни на НАТО под формата на 
допълнително обучаване и даряване 
на военно оборудване и техника.

Мисията на НАТО за подготовка 
в Ирак се заема с координиране на на-
ционалните предложения за обучение 
и дарения на техника чрез създадена-
та Координационна група на НАТО 
по подготовка и оборудване в Глав-
ната квартира на Съюза в Брюксел. 
Това е изключително важно, защото 
липсата на координация на национал-
ните усилия и/или различните подхо-
ди биха могли да подкопаят процеса. 
Освен това редица страни първона-
чално се заемат с подготовката на 
Иракските сили за сигурност на дву-



45

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

странна основа, а други изразяват го-
товността си да го сторят в близко 
бъдеще.

Тренировъчната мисия на НАТО 
допълва международните усилия, на-
сочени към цялостно възстановяване 
на Ирак и няма боен характер. Въпре-
ки че мисията приключва в края на 
2011 г., НАТО преговаря с иракското 
правителство, което желае тя да 
продължи до края на 2013 г. През есен-
та Съветът на НАТО решава, че ще 
го направи, но е необходимо законова-
та рамка, в която действа личният 
състав, също да бъде удължена. До-
тогава споразумението между НАТО 
и иракското правителство предвижда 
военните и инструкторите на НАТО 
да отговарят само пред военното 

правосъдие на Съюза или на държави-
те членки, а не пред иракското во-
енно правосъдие. Такова споразумение 
за статута на представителите от 
НАТО не е постигнато и това слага 
край на мисията.

Мисията на НАТО показва как с 
малко личен състав могат да се пос-
тигнат високи резултати в процеса 
на формиране на силни професионал-
ни иракски сили за сигурност. Нейно-
то приключване не означава край на 
връзките между НАТО и Ирак. Двете 
институции продължават страте-
гическото си партньорство. Предло-
женията и процедурите са развити и 
усъвършенствани заедно в структурна 
рамка за индивидуално партньорство 
и програма за сътрудничество.

В края на обучението на модул, 
осъществен от НАТО

http://www.jfcnaples.nato.int/training_mis-
sion_iraq.aspx

http://www.aco.nato.int/page136952.aspx
http://www.aco.nato.int/resources/10/docu-

ments/NTMI.pdf

http://www.mod.bg/en/doc/tema/MissionsOp-
erations5.pdf

http://www.arrc.nato.int/training_mission_
iraq/page55533127.aspx
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През последното десетилетие 
се наблюдава устойчива тен-
денция към увеличаване на 

терористичните актове, проведени 
като преки атаки с цел масови убийс-
тва на цивилни лица. Въпреки че по 
абсолютен брой бомбените атента-
ти държат първо място като теро-
ристичен похват за действие, те за-
емат около 50% от осъществените 
терористични актове и нарастват 
около пет пъти – от 500 през 2004 на 
над 2500 през 2010 г.1, въоръжените 
терористични атаки на обществени 
места с цел убийства на повече лица 
се увеличават над 5,5 пъти за същия 
период – от 315 през 2004 на 1700 през 
2010 г.2 С почти същия темп нараст-
ват и терористичните актове, насо-
чени срещу определени категории цели: 
правителствени обекти: през 2004 са 
около 200, а през 2010 г. – около 10003; 
обществени и търговски обекти – хо-
тели, банки, театри, кина, обществен 
транспорт, търговски центрове: от 
около 300 през 2004 до около 1650 през 
2010 г.4; образователни институции –
училища, университети и пр.: от 50 
през 2004 до 250 през 2010 г.5

Това означава, че в световен ма-
щаб е доста по-вероятно да бъде 
извършен терористичен акт срещу 
обществен обект, отколкото срещу 

ОСОБЕНОСТИ И ПРИНЦИПИ 
НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИ
ОПЕРАЦИИ В НАСЕЛЕНИ

ПУНКТОВЕ И СГРАДИ

Д-р Пламен ВАСИЛЕВ

The article „Peculiarities and principles of counter-terroristm operations in urban areas 
and buildings“ (author Plamen Vassilev) analyses some of the major terrorist attacks and 
hostage crises in the past two decades. It reveals some useful conclusions, recommendations 
and principles for successful execution of counter-terrorism and hostage rescue operations in 
urban areas and buildings.

Key words: counter-terroristm, terrorist attacks, rescue operations.

правителствен. Това е закономерно, 
като се имат предвид основните цели 
на терористичната дейност: пости-
гане на медиен отзвук; изнудване или 
принуда за изпълняване на искания от 
страна на официалните власти; вся-
ване на страх сред населението.

Бомбените атентати заемат 
най-голям дял – около 50%. На второ 
място с около 30 – 40% са преките 
атаки с цел убийство, а на трето –
задържането на заложници.6 Бомбе-
ните атентати са начело, тъй като 
най-трудно се предотвратяват, а 
имат бърз ефект – човешки жертви и 
широк медиен отзвук. Терористични-
те атаки с цел убийства, когато са в 
по-голям мащаб имат почти същия, 
а често и по-голям ефект. Същото 
важи и за задържането на заложници. 
Понякога тези терористични похва-
ти се комбинират, което гарантира 
постигането на целта на терорис-
тите. Най-мащабните терористич-
ни актове със заложници от близко-
то минало са в японското посолство 
в Перу през 1996 – 1997 г., където са 
задържани над 500 души, в москов-
ския театър „Дубровка“ през 2002 г. 
и в училище в дагестанския град Бес-
лан в Русия през 2004 г. Примери за 
терористични действия, започнали 
като масови убийства, преминали в 
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задържане на заложници в голям ма-
щаб, са операциите на чеченските 
терористи в Будьоновск през 1995 г., 
в Кизляр-Первомайское през 1996 г., 
а най-актуална е терористичната 
атака в търговския център „Уест-
гейт“ в Найроби – столицата на Ке-
ния, през септември 2013 г.

Най-мащабните терористични ак-
тове със задържане на заложници от 
последните две десетилетия имат 
редица общи характеристики. Пър-
во, извършени са на територията на 
населени пунктове, които често са 
големи градове. Второ, в тях са за-
държани много заложници (500 – 2000 
души). Трето, във всички инциденти 
властите предприемат с различен ус-
пех силови действия срещу извърши-
телите за тяхното неутрализиране 
и освобождаване на заложниците.

Проведените антитерористични 
операции показват, че те имат реди-
ца особености, принципи и фактори. 
Целите им обикновено се свеждат до 
освобождаване на заложниците; про-
тиводействие и пресичане на евенту-
ално намерение на терористите да 
детонират взривни устройства; зала-
вяне или ликвидиране на терористите. 
Операциите на силите за сигурност 
за превземане на сгради, в които са 
се барикадирали терористи със залож-
ници, са сериозно предизвикателство. 
Непознаването на особеностите и 
закономерностите им водят до неус-
пех на операциите за освобождаване 
на заложниците, задържани в болни-
цата на гр. Будьоновск в Русия през 
1995 г. Заради пропуски и грешки в пла-
нирането и управлението на операци-
ята срещу терористите, задържали 
над 1000 заложници в начално училище 
в Беслан, загиват над 300 от тях.

Положителни за противодействие 
срещу терористични актове в населен 
пункт са фактори като възможност 
за относително лесно ограничаване 
придвижването на терористите; по-
бързо мобилизиране и реагиране на си-
лите за сигурност; ограничаване на 
бойните действия в определена зона 
или отделна сграда, което дава въз-
можност за обкръжаване на терорис-
тите.

Някои негативни особености на 
антитерористичните операции в на-
селен пункт са присъствието на 
много странични лица, които могат 
да пострадат; възможността те-
рористите лесно да се укрият сред 
местното население; лесният и бърз 
достъп на средства за масово осве-
домяване до терористичния акт, не-
говите извършители и жертви, кое-
то понякога обслужва интересите на 
терористите. Сериозно предимство 
за тях гарантират зле охраняваните 
обществени обекти – болници, кина, 
театри, училища, университети, тър-
говски центрове, хотели и пр. Най-
мащабните терористични актове
показват, че постигат много по-го-
лям успех при обекти като образо-
вателни институции, търговски цен-
трове и болници.

Принципите и факторите за ус-
пех на антитерористичните опера-
ции включват:

• определяне само на един орган 
или щаб, имащ правомощия за пла-
ниране, командване и управление на 
операцията;

• определяне, в случай на участие 
на личен състав от различни ведомс-
тва, на ръководен орган, координи-
ращ действията, и ясно очертаване 
на командната верига;

• водене на непрекъснато разузна-
ване по отношение на терористите 
и окупирания от тях обект;

• планиране на операцията с отчи-
тане на местоположението, големи-
ната, архитектурните особености 
на сградата, броя на заложниците и 
терористите, тяхното въоръжение, 
разположение и подготовка;

• поддържане на постоянна го-
товност за незабавно започване на 
операцията, като атака е допустима 
да започне, без да е извършена цялос-
тната предварителна подготовка, 
единствено ако терористите започ-
нат да избиват заложници;

• използване на превъзхождаща ог-
нева мощ, подходящо оръжие и тех-
ническо оборудване;

• прилагане на тактическа изнена-
да и заблуда на противника.

Типични примери за нарушаване 
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на тези принципи са антитерорис-
тичните операции в Будьоновск и 
Беслан. След неуспешна атака сре-
щу болницата в Будьоновск, където 
има около 1600 заложници, която е 
вследствие на недостатъчна огнева 
мощ и погрешна тактика на щурму-
ващия отряд, чеченските терористи 
получават гаранции за свободно от-
тегляне в замяна на освобождаване 
на заложниците. Резултатът е 105 
загинали заложници и цивилни гражда-
ни и не по-малко от 25 милиционери 
и военнослужещи.7 В подготовката 
на операцията срещу терористите, 
задържали над 1000 заложници в на-
чално училище в Беслан през 2004 г., 
не е спазен принципът за поддържане 
на постоянна готовност за щурму-
ване в случай на започване на масово 
избиване на заложници, което се оказ-
ва решаващо за броя на жертвите. 
Липсва единство в ръководството 
на операцията, а взаимодействието 
между държавните служби и инсти-
туции е слабо. В резултат загиват 
над 300 заложници.

През октомври 2002 г. около 40 
въоръжени с автоматично оръжие 
чеченски терористи задържат около 
900 заложници в киносалона на дома на 
културата „Дубровка“ в Москва. Те-
рористите поставят мощни взривни 
устройства в залата, освобождават 
около 100 души от заложниците, пре-
димно мюсюлмани, поставят искания 
и започват преговори, заплашвайки 
да избият всички останали залож-
ници, ако руската армия не напусне 
Чечения. На третия ден през нощта 
руските сили за сигурност щурмуват 
киносалона с помощта на неизвестен 
до момента упойващ газ. В резултат 
всички терористи са ликвидирани, но 
не по-малко от 130 заложници също 
загиват.8 Операцията се смята за 
относително успешна, макар че рус-
кото правителство е подложено на 
сериозни критики по отношение на 
подготовката и провеждането ù.

Успешно приключва антитеро-
ристичната операция за освобож-
даване на заложници в перуанската 
столица Лима през 1997 г. На 17 де-
кември 1996 г. група от 21 терорис-

ти от крайнолявата терористична 
организация „Тупак Амару“ превзема 
резиденцията на японския посланик, 
където в онзи момент се намират 
над 500 души. В течение на една-две 
седмици терористите постепенно 
освобождават повечето заложници, 
сред които е и българският посланик 
Димитър Станоев. Представяйки се 
за заложници, се измъкват и осем от 
терористите. В резиденцията оста-
ват 72 заложници и 14 терористи. 
Перуанските власти нямат опит в 
операции за освобождаване на залож-
ници в населени пунктове и сгради, 
поради което търсят съдействие от 
американски и британски експерти. 
С тяхна помощ е съставен план, кой-
то предвижда съгласувана едновре-
менна атака от различни направле-
ния. За целта е прокопан специален 
тунел, по който да проникне част 
от щурмовата група. След близо че-
тиримесечна обсада на посолството 
на 22 април 1997 г. 140 командоси, 
подкрепяни от снайперисти и оръдия, 
чрез които се отварят проходи в ог-
радата, изненадват терористите и 
нахлуват в резиденцията. Всичките 
14 терористи са ликвидирани, загива 
само един заложник, а по-късно още 
един умира в болница. Силите за си-
гурност дават само двама убити.9

Внимателен анализ заслужава че-
тиридневната антитерористична 
операция за обезвреждане на терорис-
тите и освобождаване на заложници 
в търговския център „Уестгейт“ в 
Найроби – столицата на Кения. На 
21 септември 2013 г. група терорис-
ти от ислямската организация „Ал 
Шабаб“ открива стрелба по клиен-
тите на търговския център, в кой-
то се намират около 2000 души. С 
използване на автоматично оръжие 
и гранати терористите се придвиж-
ват последователно по етажите и 
помещенията, задържат заложници и 
убиват избирателно немюсюлмани, а 
мюсюлманите биват освобождавани. 
Правителствените сили мобилизират 
около 5000 военнослужещи, полицаи и 
паравоенни формирования, които об-
кръжават търговския център и за 
четири денонощия постепенно про-
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чистват всички помещения. Загиват 
61 заложници, 4 терористи, 6 военни 
и полицаи. Пленени са 11 терористи, 
а не по-малко от 175 души са ране-
ни.10

Тази операция на кенийските сили 
за сигурност разкрива и потвържда-
ва редица особености, характерни за 
противодействието срещу терорис-
тични актове и задържане на залож-
ници в населени пунктове и сгради. 
Първата особеност на терористич-
ния акт е големината и мащабите на 
сградата – тя е огромна, на 4 ета-
жа, с над 80 магазина и много коридо-
ри, сервизни и складови помещения –
общо 33 000 квадратни метра тър-
говска площ. Съотношението на 
силите е крайно неравностойно, но 
въпреки че терористите са само 15 
души, успяват да окажат сериозна 
съпротива. Причината е проведена-
та подготовка, която се изразява 
в предварително складиране на до-
статъчно оръжия, боеприпаси и ек-
сплозиви в наети под фалшива само-
личност складови помещения.

Друга особеност е, че терористи-
те прилагат различни тактически 
действия и похвати – придвижване, 
смяна на позициите, барикадиране, из-
ползване на експлозиви и на заложници 
като жив щит, контролиране на сек-
торите за придвижване. Това затруд-
нява властите в получаването на на-
временна и достоверна разузнавателна 
информация за местоположението на 
терористите. В основен способ за по-
лучаване на информация се превръща 
разузнаването с бой. Допълнителен 
проблем е присъствието на много ци-
вилни, на жени и деца. Обикновено опе-
рации за освобождаване на заложници 
се провеждат от добре подготвени 
за близък бой и тактически действия 
в сгради формирования, но поради ха-
рактера на тяхната подготовка те 
са малки – 100 – 200 души. В случая 
обаче малобройно подразделение няма 
как да установи контрол над подобна 
огромна сграда. А обикновените воен-
ни и полицейски формирования невина-
ги са подготвени за прецизна стрелба 
по ожесточено съпротивляващ се про-
тивник в близост до цивилни лица.

За антитерористичните операции 
в сгради са характерни особеностите 
на бойните действия при провеждане 
на операции на въоръжени сили в на-
селени пунктове. Такива бойни дейс-
твия имат редица характеристики, 
които ги усложняват:

• Ограничените сектори за обзор 
и обстрел водят до внезапни пре-
стрелки и до ожесточеното им воде-
не на къси разстояния.

• Архитектурните особености на 
сградите осигуряват добро прикри-
тие за отбраняващите се, намаляват 
предимствата на численото превъз-
ходство и огневата мощ, а нараства 
значението на индивидуалната подго-
товка, придвижването, тактиката и 
точната стрелба.

• Бойните действия се водят сре-
щу неизвестен брой противници, при 
намалена видимост, задименост и пр.

• Не съществува ясно обозначен 
район или периметър за водене на 
бойни действия – противникът може 
да се появи внезапно и да открие огън 
от различни посоки.

• Бойните действия в сграда обик-
новено се разпадат на множество 
малки боеве и единични престрелки.

• Командването и контролът на 
подразделенията са затруднени, кое-
то се отнася и до радиокомуникаци-
ите, особено в сгради с железобетон-
на конструкция.11

Допълнителни особености и фак-
тори за успех на антитерористич-
ните операции за освобождаване на 
заложници са разузнаването, планира-
нето и подготовката на участващи-
те подразделения, както и координа-
цията между различните институции, 
изборът и използването на подходящо 
оръжие, оборудване, тактика и тех-
нически средства.

Разузнаването трябва да изясни са-
моличността на терористите, тех-
ният брой, подготовка, въоръжение 
и намерения, а също и особеностите 
на обекта (сградата), където се про-
вежда операцията – конструктивни, 
брой и разположение на входни точ-
ки, помещения, стълбища, аварийни 
изходи, дебелина и материал на сте-
ните и т.н.
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Събирането на информация се 
осъществява чрез разпити на свиде-
тели, очевидци и освободени залож-
ници; чрез преговори с терористи-
те; чрез непрекъснато наблюдение 
от наблюдатели и снайперисти; чрез 
технически средства – параболични 
микрофони, лазерни микрофони и ми-
нивидеокамери. Необходимо е да се 
осъществява непрекъснато подслуш-
ване на евентуални радиокомуника-
ции на терористите с външния свят, 
включително на мобилните радиоте-
лефонни връзки, като се осигури и 
възможност за тяхното заглушаване 
при необходимост.

За гарантиране оперативната си-
гурност на операцията е необходимо 
да се отцепят вътрешен и външен 
периметър, където да не се допус-
кат външни лица. Могат да се допус-
кат представители на средства за 
масово осведомяване, но не бива да 
се разрешават преки телевизионни 
предавания от района на действия-
та. Информация за развитието на 
операцията следва да се подава пе-
риодично от специално организиран 
пресцентър.

При планирането и подготовката 
на антитерористичната операция 
следва да се изясни дали е възмож-
но незабелязано от терористите 
придвижване до рубежа за атака или 
до момента на огневия контакт. 
Успехът на атаката е в пряка за-
висимост от изненадата и бързи-
ната, а от тях зависи запазването 
на живота на заложниците. Когато 
не е възможна изненадваща атака, 
обикновено се отвлича вниманието 
на терористите и се набелязват ня-
колко различни точки за проникване. 
Тъй като често главните входове 
на сгради, окупирани от терористи, 
са минирани или подходите за при-
движване се прострелват от при-
крити позиции, атакуващите следва 
да осъществят проникване през не-
охраняеми или по-слабо охранявани 
направления. Барикадираните входни 
точки се преодоляват чрез контро-
лирано взривяване на съсредоточени 
или кумулативни заряди, а заключени 
врати – чрез взривяване на ключалки 

и панти, разбиването им със специал-
ни боеприпаси или по механичен спо-
соб – с таран, боен чук, щанга и пр.

Подходящи оръжия за антитеро-
ристични операции в населени пункто-
ве и сгради са щурмовите автомати с 
по-къса цев, картечните пистолети и 
пистолетите. Стандартните щурмо-
ви автомати с дължина на цевта око-
ло 450 – 500 мм не са толкова подходя-
щи, тъй като огън се води на по-къси 
разстояния, а по-голямата дължина 
на оръжието затруднява придвижва-
нето в тесни пространства. Важно 
е оръжията да имат възможност за 
монтиране на лазерни целеуказатели и 
фенерчета, да имат фосфоресциращи 
мерни прибори, тъй като голяма част 
от бойните действия могат да се во-
дят при намалена видимост.

При освобождаване на заложници 
най-широко приложение имат свет-
линно-звуковите гранати и тези със 
сълзотворен газ. Ефективността на 
последните може да се елиминира чрез 
противогаз, но светлинно-звуковите 
предизвикват временно ослепяване 
и оглушаване, което дезориентира 
за няколко секунди. При операции, в 
които няма задържани заложници, се 
използват широко ръчни гранати – за 
прочистване на помещения, без да е 
необходимо да се влиза в тях.

Бойните действия в антитеро-
ристичната операция в търговския 
център „Уестгейт“ показват, че ко-
мандването ù разрешава успешно ос-
новните проблеми в ръководенето и 
провеждането ù. Първо, координаци-
ята на действията между армия, по-
лиция и останалите формирования е 
сравнително добра. Второ, силите за 
сигурност осъществяват постепенно 
настъпление в сградата, прочиства-
не на помещенията и освобождаване 
на заложници, без да използват теж-
ко въоръжение, гранатохвъргачки или 
артилерия, а само леко стрелково 
оръжие, което допринася за запазване 
живота на повече заложници. Като 
положителен фактор може да се от-
четат малкият брой жертви, дадени 
от силите за сигурност – шестима 
души, и фактът, че 11 терористи са 
задържани живи.



51

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

От анализа на операцията в Най-
роби могат да се направят изводи и 
поуки, валидни и за нас. Необходима е 
подготовка за планиране и подобрява-
не на координацията между държав-
ните институции при антитерорис-
тични операции. Повече полицейски 
и военни формирования трябва да 
преминат през специализирана под-
готовка за освобождаване на залож-

1 Global terrorism database (http://www.start.
umd.edu/gtd/search/Results.aspx?attack=3, до-
стъпен към 14.11.2013 г.).

2 Global terrorism database (http://www.start.
umd.edu/gtd/search/Results.aspx?attack=2, до-
стъпен към 14.11.2013 г.).

3 I b i d e m.
4 Global terrorism database (http://www.start.

umd.edu/gtd/search/Results.aspx?target=14, до-
стъпен към 14.11.2013 г.).

5 Global terrorism database (http://www.start.
umd.edu/gtd/search/Results.aspx?target=8 до-
стъпен към 14.11.2013 г.).

6 US Army Field Manual 100-20 Military 
operations in low intensity conflict.

7 http://www.agentura.ru/timeline/1995/basaev/, 
достъпен към 14.11.2013 г.

8 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-
20067384, достъпен към 14.11.2013 г.

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_
embassy_ hostage_crisis, достъпен към 14.11 
2013 г.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Westgate_shopping_
mall_shooting, достъпен към 14.11.2013 г.

11 US Army Field Manual 90-10 Military 
Operations on Urban Terrain.

ници. Полезна ще бъде и подготовка 
на служителите и особено на охра-
нителите на обществени обекти с 
достъп на много граждани, като ле-
тища, автогари, железопътни гари, 
банки, големи магазини, хотели, за 
действия при получаване на сигнали 
за бомбени атентати и терористич-
ни актове, включително със задържа-
не на заложници.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

В съвременната среда за сигур-
ност нарастват и се проме-
нят рисковете и заплахите. 

Заедно с глобализацията се увелича-
ва и икономическа пропаст между 
отделни региони в света. Засилват 
се зависимостта и взаимното вли-
яние на различни сфери и процеси в 
световната икономика. Изменената 
геополитическа ситуация около Бъл-
гария е съпроводена от борба на све-
товните центрове на сила за достъп 
до стоковите, енергийните, научно-
технологичните, човешките и тери-
ториалните ресурси. Все по-често 
се забелязва желанието на държави-
те най-напред да защитават наци-
оналните си интереси (територия, 
ресурси, икономика, благополучие на 
гражданите), а на второ място да 
поставят съюзните.

На този фон през последното де-
сетилетие изискванията към анга-
жиментите за участие в операции 
на Българската армия нарастват, 
докато средствата, отделяни за от-

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ

СПОСОБНОСТИ НА СТРАНАТА
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 
ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

Полковник доц. Нено ХРИСТОВ, д.н.

The article „Development of national defense capabilities in the next two decades“ (au-
thor Neno Hristov) outlines the key priorities in the forthcoming strategic defense review –
understanding, finding and balancing the strategic challenges and political ambitions that our 
country has in a rapidly changing future security environment, taking into account not only 
the assets provided by NATO and the EU, but also the national interests in the region, the 
contradictions which they can create and conflicts that may arise as a result.

Key words: strategic defense review, future security environment, national interests, con-
flicts, balancing of strategic challenges, political ambitions.

брана, значително намаляват. Това 
налага да се проведе Стратегически 
преглед на сигурността и отбрана-
та, който ясно да очертае нашите 
интереси не само в контекста на 
съюзните отбрана и сигурност, но и 
в чисто национален контекст. При 
новите реалности, свързани със сре-
дата за сигурност, е необходимо да 
се преразгледа стратегията за наци-
онална сигурност в частта ù на на-
ционалните интереси.

Следващият Стратегически пре-
глед на отбраната на страната 
трябва да започне с преглед на допус-
канията за отбранително планиране 
в контекста на новата среда за си-
гурност, новите предизвикателства 
към сигурността и отбраната, като 
се създаде нов списък с отбранител-
ни приоритети. Прегледът ще бъде 
успешен само ако през следващите 
две десетилетия резултатът от 
него доведе до създаването на балан-
сирани въоръжени сили. Те трябва да 
са способни да отговорят на новите 
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изисквания на съвременните опера-
ции – да имат както способности 
за развръщане на други театри на 
военни действия (притежавайки пъл-
на оперативна самостоятелност за 
съответното си ниво), за изпълнява-
не на многото операции в отговор на 
кризи, които сегашната среда за си-
гурност налага, за посрещане на пре-
дизвикателствата, които бъдещето 
може да наложи – например самосто-
ятелна защита на териториалната 
цялост на страната, какъвто сцена-
рий никой не трябва да подценява, а 
и за провеждане на „безконтактни“ 
въздействия с цел гарантиране на за-
щитата и суверенитета чрез изпол-
зване на целия диапазон от инстру-
менти на държавната мощ.

Ключов приоритет на този Стра-
тегически преглед на отбраната тряб-
ва да бъдат изясняването на стра-
тегическите предизвикателства и 
дългосрочните политически амбиции, 
които страната ни може да има в 
изменящата се бъдеща среда за си-
гурност, като се отчитат както ак-
тивите, които членството в НАТО 
и ЕС ни дава, така и националните 
интереси на страните в региона, про-
тиворечията, които те могат да по-
родят, и конфликтите, които могат 
да възникнат в резултат на това.

Най-важно за този Стратегичес-
ки преглед на отбраната е дали през 
следващите 20 години България ще 
има амбицията да поддържа пълния 
спектър от отбранителни способ-
ности (не само военни, но и поддър-
жани от невоенните компоненти 
на страната), необходими за водене 
на пълномащабна война. Нито едно 
държавно ръководство не може да 
се откаже от подобен сценарий или 
пък да го отрече поради чувстви-
телността на този въпрос. Другата 
възможност е да надделеят полити-
чески възгледи, свързани с бъдещата 
финансова рамка, които да наложат 
промени във вижданията, давайки 
друга перспектива на рисковете и 
предизвикателствата.

На обсъждане трябва да се под-
ложи равнището на риска, което 
държавното ръководство желае да 

поеме при определянето на необхо-
димите отбранителни способности, 
като не вземе предвид някои от фак-
торите, които според него биха има-
ли слабо въздействие върху средата 
за сигурност през следващите 20 го-
дини. Например ако то е готово да 
поеме риска да не създава способнос-
ти, покриващи пълния спектър от 
възможни заплахи, прегледът трябва 
да открие подходящата минимална 
военна структура с военни и невоен-
ни способности, която може да пос-
лужи за нарастване по време на криза 
до структура със способности, от-
говарящи на съответната заплаха. 
Структура, която най-добре може 
да посрещне предизвикателствата, 
които евентуални коалиционни или 
съюзни операции могат да предиз-
викат с изискванията за поддръжка 
от страната домакин. Същевремен-
но тази структура трябва да има 
способността да усвоява ново обо-
рудване и техника, достигайки пълни 
способности в рамките на същест-
вуващите през тези две десетилетия 
бюджети до началото на следващия 
преглед.

Ако тази опция изглежда скъпа на 
държавното ръководство, може да се 
проведе само преглед на съществува-
щите до момента структури, резул-
татът от който да е потвърждение, 
че те могат да изпълнят целия спи-
сък от задачи, залегнали в мисиите 
на Българската армия. Този вариант 
е само кърпене на съществуващото 
положение в отбраната на страната 
и не отговаря на съвременните пре-
дизвикателства пред средата за си-
гурност.

Наред с това Стратегическият 
преглед на отбраната трябва да съз-
даде възможности и да открие под-
ходящите ресурси за прилагане на 
всеобхватния подход и интелигент-
ната отбрана при преосмислянето на 
отбранителните цели, националните 
интереси, външната политика, наци-
оналната стратегия за сигурност и 
използването на военната индустрия 
на страната през следващите две де-
сетилетия.

Стратегическият преглед трябва 
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да балансира амбициите с наличните 
ресурси. Досегашните отбранителни 
прегледи са характерни с опитите 
за преминаване на отбранителното 
планиране и отбранителните спо-
собности от това, което беше не-
обходимо по времето на Студената 
война, към необходимото за създава-
не на експедиционни способности за 
участие в операции в отговор на кри-
зи, възникнали в резултат на настъ-
пилите промени в съвременния свят 
и последвалата ги война с тероризма. 
Текущото състояние на страната и 
съществуващите бюджетни ограни-
чения ще имат значително влияние 
върху баланса между политическите 
амбиции и дълговременните страте-
гически амбиции на страната. Ря-
зането на ресурси, способности и 
структури поради ограниченията в 
бюджета могат да поставят видо-
вете въоръжени сили в състояние на 
борба в стремежа им за получаване 
на повече средства. Това идва да по-
каже, че следващият преглед трябва 
да бъде строго ориентиран към необ-
ходимите способности, отчитайки 
националните интереси и наличните 
финансови ограничения, но и давайки 
възможност за алтернативни реше-
ния в съответствие с равнището на 
приемливия риск за страната.

Все по нарастващите икономичес-
ка и социална нестабилност в света, 
включително в най-развитите държа-
ви, ще доведат до отлив на желаещи 
да участват с въоръжени формиро-
вания в операции за поддържане на 
мира и сигурността. България трябва 
да реши дали текущите мисии и цели 
за постигане на способности са все 
още достъпни за нея, като в същото 
време военните и политиците след-
ва да се замислят и да открият по-
иновативни пътища за постигане на 
своите отбранителни амбиции – на-
пример включване в инициативите за 
интелигентна отбрана. Тези пътища 
могат да съдържат по-тясно взаи-
модействие със съюзниците и прави-
телствени организации, с които да се 
съгласуват усилията за потвърждава-
не на необходимостта от продължа-
ване на участието в сегашните мисии 

и развитието на желаните способнос-
ти. Още веднъж обаче трябва да се 
подчертае, че не се предвижда увели-
чаване на средствата за отбрана, ко-
ето и за двата възможни сценария –
поддържане на пълния спектър от 
способности, необходими за защита 
на страната, и намаляване на поли-
тическите амбиции и поддържане на 
структури, позволяващи тяхното на-
растване при необходимост (разбира 
се, в разумните срокове за това) – ще 
води до изискването за постигане на 
по-добри резултати с по-малко средс-
тва или с по-правилно разпределяне на 
тези средства между военния и нево-
енните компоненти.

Като се имат предвид все по-на-
растващите възможности за възник-
ване на неконвенционални конфликти 
и нетрадиционни войни, е необходимо 
все повече да се върви към търсене 
на нов баланс във финансирането на 
технологиите и тяхното развитие, 
който да установи нивото на усилия, 
които България прави, използвайки 
въоръжените си сили в подкрепа на 
своята външна политика. Все повече 
трябва да се показва на обществото 
необходимостта те да бъдат изпол-
звани не само за защита на терито-
рията на страната, но и в участие 
в мисии зад граница (разбира се, в ра-
зумни ресурсни параметри).

В бъдеще, ако се сравнят предишни 
прегледи, националната сигурност ще 
има още по-голям приоритет. Като 
се има предвид, че водеща при пред-
ходните стратегически прегледи на 
отбраната беше външната политика 
(целите за членство в НАТО и ЕС, 
които страната си беше поставила), 
следващият преглед трябва да наблег-
не върху военния принос за защита на 
националните интереси на България и 
за преодоляване на вътрешни заплахи 
за сигурността (включително борба 
с тероризма, борба с разпространя-
ването на оръжия за масово унищо-
жение, киберсигурност и енергийна 
сигурност, участие в ликвидиране на 
последствия от бедствия, аварии и 
катастрофи).

Обръщането към по-широк нацио-
нален контекст на сигурността ще 
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доведе до по-широк обхват, съдър-
жащ отношенията с разузнаването, 
правоохранителните органи и спеш-
ната помощ, включително оценка на 
полезността на военната сила във 
„вътрешната сигурност“. Това ще 
изисква по-амбициозни и по-комплек-
сни подходи, особено ако в бъдеще 
инвестициите и търговията се об-
вържат по-тясно с отбраната.

Отбранителното планиране също 
трябва да намери баланса между под-
държането на сегашното ниво на 
задължения, свързани с членството 
ни в НАТО и ЕС, и гарантирането 
на националната сигурност срещу 
възраждащи се и нововъзникнали за-
плахи. Притежаването на танкове и 
изтребители може да изглеждат скъп 
лукс по време на днешното участие 
в операции в отговор на кризи (има-
щи предимно стабилизиращ или хума-
нитарен ефект), но те не могат да 
бъдат бързо доставени и доведени до 
оперативна готовност в условията 
на военна криза. Освен това може да 
отнеме десетилетия, за да се регене-
рират ключови промишлени способ-
ности за поддръжката им, които са 
били загубени. Необходимо е да се за-
пази индустриален капацитет, който 
да е пъргав, гъвкав и отзивчив към 
изискванията на суверенитета.

Успехът ще изисква и други про-
мени. Ако допусканията за отбрани-
телното планиране на държавното 
ръководство са то да съответства 
на наличните ресурси, е необходимо 
да се балансират целите на отбра-
ната, външната политика, нацио-
налната сигурност, целите и стра-
тегията за промишлеността, и то 
в рамките на икономически ограни-
чения. Отбранителното планиране 
трябва да определя възможния при-
нос на въоръжените сили и техните 
способности за гарантиране сигур-
ността на страната във всичките 
ù аспекти.

Постигането на достъпни и ба-
лансирани способности за посрещане 
предизвикателствата на следващите 
две десетилетия изисква иновации 
и промени. Процесът на преглед ще 
трябва да създаде среда, в която все-

ки, вземащ решение в областта на 
отбраната на страната, да действа 
колегиално, така че ключовите цели 
да се постигат при много по-тясно 
съгласуване, с отчитане на опера-
тивните резултати и отговорност-
та за инвестиционните решения по 
съответните програми. Постигане-
то на това изисква промяна в начи-
на, по който военнослужещите в 
Министерството на отбраната, ци-
вилната администрация, както и ра-
ботещите в отбранителната про-
мишленост трябва да мислят за 
подобряване на своята работа с цел 
постигане на интегритет в дейс-
твията. Изключително важно е пре-
гледът да се съобразява напълно със 
съвременните социални изисквания 
на работещите в тези структури.

Последната стъпка е да се разра-
боти стратегия за довеждане на 
тези способности до необходимата 
производителност (използваемост, 
полезност), цена и период на пости-
гане. Във време на финансови огра-
ничения Министерството на отбра-
ната следва да погледне радикално 
на портфолиото от програми и да 
определи подходящите за всяка цел 
конкретно, а не „подходящите за 
всички цели“. Реформата в областта 
на аквизицията в Министерството 
на отбраната трябва да позволява 
използване процеса на планиране, за 
да се определи оптималното порт-
фолио от достъпни способности, да 
се създадат условия за мащабиране 
на изискванията (вкарването им в 
конкретни параметри) като основна 
претенция към процеса на планиране. 
Поръчките, налагащи дълговременни 
капиталови разходи, трябва да бъдат 
ограничени и заменени с по-гъвкави 
процеси на придобиване – чрез създа-
ване на по-малки програми, позволя-
ващи надграждане и подобрения.

Новата стратегическа концепция 
на НАТО и все по-налагащата се роля 
на цивилния фактор в провеждащи-
те се операции изискват бъдещият 
Стратегически преглед на отбрана-
та да обърне сериозно внимание на 
съществуващата система за отговор 
на кризи в България и да направи опит 
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за по-голямото ù приближаване до 
съществуващата система за отговор 
на кризи в НАТО. Имат се предвид 
създаването на смесени работни ор-
гани (щабове с цивилни и военни пред-
ставители), в които да се работи по 
единни стандарти, процедури и изиск-
вания, близки до тези в НАТО; изграж-
дане на единна за цивилни и военни 
система от концептуални и доктри-
нални документи, отнасящи се до сис-
темата на страната за отговор на 
кризи, максимално доближаваща се до 
тази на НАТО за отговор на кризи. 
Необходима е съвместна подготовка 
на цивилни и военни кадри и обучава-
нето им за работа в съвместни екипи 
и щабове (единност на образованието 
и знанията), както и адаптиране на 
военната терминология и доближа-
ването ù до цивилните разбирания. 
Следва да се подготвят съвместни 
екипи (гражданско-военни), те да се 
заложат в база от данни, откъдето 
да могат да бъдат използвани при 
нужда. Необходимо е част от воен-
ното ни участие в международните 
военни мисии на НАТО (коалиции) да 
бъде заменено със специално подготве-
ни цивилни екипи. Всичко това ще до-
веде до увеличаване на изискванията 
към военнообразователната система 
и създаване на единни стандарти при 
обучението на цивилни и военни.

Необходимо е да се обръща все по-
голямо внимание и на инициативата 

на НАТО за интелигентна отбрана. 
Трябва да се търсят сферите, в ко-
ито България има трайни интереси 
или пък слаби икономически способнос-
ти, за да се справи с предизвикател-
ствата пред необходимите бъдещи 
способности. Тези интереси трябва 
недвусмислено да се индикират, но 
без да се намалява вниманието към 
неприоритетните направления. Лип-
сата на финансови възможности не 
бива да принизява амбициите на стра-
ната ни за придобиване на способнос-
ти. Внимание трябва да се обръща не 
само на способностите, подпомагащи 
съюзната отбрана, но и на тези, поз-
воляващи ефективно да се изпълня-
ва ролята, която въоръжените сили 
имат – защита на териториалната 
цялост на страната.

Съществуват и много други на-
правления, в които гражданското и
военното ръководство на въоръже-
ните сили могат да съсредоточат 
усилията си, за да бъде успешен следва-
щият Стратегически преглед на от-
браната. Целта, която трябва да се 
постигне, не е създаване на списък от 
необходими способности, стремящ се 
да отговори на всички вероятни бъде-
щи заплахи, а осигуряване финансово 
обезпечено развитие на силите ни за 
отбрана, гарантиращо защита на на-
ционалните интереси, териториална-
та цялост и суверенитета на стра-
ната през следващите 10 – 20 години.

Бяла книга за отбраната и въоръже-
ните сили на Република България. София, 
2010.

Доктрина на Сухопътните войски. Ч. 1. 
София, 2002.

Доктрина на Военновъздушните сили. Ч. 1. 
София, 2001.

Доктрина на Военноморските сили. Ч. 1. 
София, 2002.

Доктрина за комуникационно-информаци-
онната система (КИС) на Българската армия 
6.0. София, 2001.

Доктрина за логистиката на Българската 
армия. София, 2001. София, 2000.
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Процесът на глобализация за-
дълбочава все повече обвър-
заността и зависимостите, а 

поради неговата комплексност това 
влияе и върху отбранителната сфера. 
Тя все повече надхвърля национални-
те рамки и се разглежда като осно-
вен сегмент на нарастващи между-
държавни инициативи.

Европейско сътрудничество в об-
ластта на отбраната е важна част 
от решението за намаляване на на-
ционалното дублиране на способнос-
ти, а и на пропуските в обхвата на 
европейските способности. Инстру-
ментът за постигане на това по 
начин, съгласуван с Общата полити-
ка за сигурност и отбрана (ОПСО) 
на ЕС и на постоянното структу-
рирано сътрудничество (PESCO) на 
Договора от Лисабон, засега остава 
само на хартия.1 Вместо PESCO се 
наблюдават две тенденции в рамки-
те на европейското сътрудничество 
в областта на отбраната. От една 
страна, е обединяването и споделя-
нето (Pooling & Sharing) на проекти 
на Европейската отбранителна аген-
ция (EDA) и интелигентната от-
брана (Smart Defence) на НАТО. Те-

РЕГИОНАЛНО ОТБРАНИТЕЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Недко ДИМИТРОВ

The article „The military budgets in Europe“ (author Nedko Dimitrov) presents that the 
military budgets in Europe are constantly shrinking; as compensation there is a growing pres-
sure to engage in defence cooperation. Concepts such as „Pooling and Sharing“ or „Smart 
Defence“ as well as a series of regional initiatives aim to strengthen national military capabili-
ties through pragmatic multinational cooperation. There are numerous challenges relating to 
„dependence“ and „sovereignty“ that determine the depth of cooperation based on the level 
of the political and cultural maturity. A classification and analysis of the main objectives and 
principles are summarized based on the experience of the existing regional defence cooperation 
in Europe – NORDEFCO, BENESAM, BENELUKS. The dependencies between the depth 
of cooperation and economic benefits as well as possible way ahead in pursuing strengthening 
the defence capabilities on the effective and efficient way are identified.

Key words: defence cooperation, capability development, sovereignty, dependence, 
NORDEFCO, BENESAM.

зи проекти работят на европейско 
равнище, но са фокусирани най-вече 
върху специфични възможности на 
областите на сътрудничество. Вто-
рата тенденция са регионалните 
форми на сътрудничество в отбра-
ната във всеобхватна и постоянно 
структурирана рамка. Примери за 
тази втора категория са сътрудни-
чествата за отбрана: БЕНЕЛЮКС –
между Белгия, Нидерландия и Люк-
сембург, NORDEFCO (Nordic Defence 
Cooperation) – между Дания, Финлан-
дия, Норвегия, Швеция и Исландия, 
UK-France – между Великобритания 
и Франция. В последно време се под-
новява сътрудничеството в интерес 
на отбраната между балтийските 
държави, което разширява своя об-
хват (към всеобхватност). Подобна 
инициатива се инициира и от стра-
ните от Вишеградската група.2 Тези 
форми на регионално сътрудничество 
в отбраната са фокусирани предимно 
върху запазването на съществуващи-
те военни възможности в рамките 
на страните. Възможностите за 
създаване на дълбоки, но балансира-
ни форми на сътрудничество подоб-
ряват съотношението на разходите 
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към ползите, като същевременно се 
запазва националната автономия на 
оперативно ниво.

СКАНДИНАВСКО 
ОТБРАНИТЕЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО – 
NORDEFCO

NORDEFCO, създадено през 2009 г.,
е официалният форум за сътрудни-
чество в отбраната между Дания, 
Финландия, Исландия, Норвегия и 
Швеция. Структурата включва по-
литическо и военно сътрудничест-
во. В изградения Управителен съвет 
страните са представени от висши 
държавни служители, а в Координа-
ционния военен комитет – от висши 
офицери, представляващи началници-
те на отбраната. Това е структура 
за сътрудничество, а не командна 
структура.3

Дейностите за сътрудничество, 
инициирани и договорени в рамките 
на съвместна структура, се осъщес-
твяват чрез национални решения. 
След като определена дейност за 
сътрудничество се инициира, тя се 
управлява от съществуващите наци-
онални командвания. Когато започне 
да се изпълнява, със споразумение се 
определят рамката и концепцията на 
водещата нация. Пример е сътрудни-
чеството в областта на подготов-
ката, където отговорностите са 
разделени на национални (индивидуал-
но за всяка страна) и общи (с план за 
съвместно учение, домакинствано на 
ротационен принцип).

Скандинавските страни имат 
сходни история, език и култура. Скан-
динавският съвет, формиран в резул-
тат на Втората световна война, и 
скандинавският паспортен съюз са 
примери на сътрудничество, въпреки 
различните политически обстоятелс-
тва, съществували в скандинавските 
страни през епохата на Студената 
война.

Северните страни винаги са били 
стабилни поддръжници на Организа-
цията на обединените нации и имат 
дълга традиция на участие с войски 
в нейни операции. През 1950 г. за-
почва съвместно обучение на сили 
за мироопазващи операции на ООН. 
Първото развръщане в рамките на 
UN Emergency Force е през 1956 г. в 
Суец/Синай, последвано от опера-
ции за подкрепа на мира в Ливан и 
на Балканите, където са използвани 
съвместният скандинавски батальон

„Nordbat“ и съвместната сканди-
нав-ско-полска бригада „Nordic-Polish 
IFOR“.

Това са примери за мащабно сът-
рудничество във военната област, 
независимо от националните разли-
чия във външната политика и сигур-
ността. За улесняване поддържането 
на мироопазващите способности дър-
жавите от NORDEFCO определят 
отговорностите за подготовката 
като национални, но ги развиват ко-
ординирано. Хиляди офицери и цивил-
ни от цял свят посещават различни 
курсове в скандинавски центрове за 
обучение. Координирането на обуче-
нието там за подготовка за миро-

Фиг. 1. Насоки в развитието на европейското 
отбранително сътрудничество
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поддържащи дейности се извършва 
успешно чрез съвместната програ-
ма NORDCAPS (Nordic Coordinated 
Arrangement for Military Peace Support). 
С нейна помощ се постига високо рав-
нище на подготовка чрез разделяне на 
отговорността за различните видове 
курсове. Което не би било възможно, 
ако страните бяха създали курсовете 
поотделно, некоординирано.

Сътрудничеството в областта на 
придобиване на отбранителни про-
дукти – NORDAC (Nordic Armament 
Cooperation) датира от 1990 г. Осно-
вава се на принципа на взаимен обмен 
на националните планове за възлагане 
на придобиване на отбранителни про-
дукти. Основната цел е да се наме-
рят възможности за общо развитие, 
съвместяване на обществени поръчки 
и свързани с отбраната дейности за 
поддръжка на материални средства. 
За периода на своето съществуване 
програма NORDAC е спестила на 
участващите страни около 100 млн. 
евро.

През 2008 г. по инициатива на 
началниците на отбраната на Фин-
ландия, Норвегия и Швеция са поло-
жени основите на по-широк подход 
на сътрудничеството (NORDSUP), 
като е инициирано проучване на пове-
че от 140 области, в които сътруд-
ничеството или е възможно, или е 
необходимо, за да се запазят и раз-
виват необходимите отбранителни 
способности. Тези области покриват 
целия военен спектър, като около 
една трета от тях са оценени като 
потенциални области на сътрудничес-
тво, предвидено за осъществяване в 
рамките на следващите години.

На срещата на министрите на 
отбраната на петте скандинавски 
страни през 2009 г. е решено три-
те паралелни програми за сътруд-
ничество да се слеят, при което с 
подписването на 4 ноември 2009 г. 
на Меморандум за разбирателство 
между петте скандинавски страни е 
създадено NORDEFCO в настоящия 
му вид.

Основната цел на скандинавско-
то военно сътрудничество е да се 
укрепи националната отбрана на 

участниците, да се изследва възмож-
ността за ефективни общи решения 
в областта на отбраната.4 За да се 
постигне тази цел, на NORDEFCO 
се възлагат следните задачи:

• прилагане на всеобхватен и дъл-
госрочен подход за решаване на въпро-
сите, свързани с отбраната;

• идентифициране и обсъждане на 
стратегическите и политическите 
въпроси от общ интерес, свързани с 
отбраната;

• повишаване на оперативната
ефективност и качеството на въоръ-
жените сили;

• оптимизиране разходването на 
ресурсите и повишаване ефектив-
ността на разходите в областта на 
отбраната;

• развиване на оперативна съвмес-
тимост и способност за съвместни 
действия;

• развиване на сътрудничество в
областта на многонационалните опе-
рации, на реформите в сферата на 
отбраната и изграждане на способ-
ности в подкрепа на международния 
мир и сигурност;

• извличане на технологични ползи;
• насърчаване конкурентоспособ-

ността на отбранителната проми-
шленост;

• засилване на сътрудничеството 
във всяка друга потенциална бъдеща 
област на сътрудничество.

Обща цел на NORDEFCO на воен-
но равнище е създаване и поддържане 
на необходимите оперативни способ-
ности чрез ефективно разходване на 
ресурсите на основата на сътрудни-
чество в целия отбранителен спек-
тър. Тази цел може да бъде разделена 
на три части:

• По-ефективно развиване на во-
енни способности, което да позво-
ли освобождаване на ресурси в полза 
на повишаването на оперативната 
готовност. Чрез задълбочаване на 
сътрудничеството ще се постигнат 
икономически ползи, като освободе-
ният ресурс може да се използва за 
повишаване на оперативните спо-
собности. С течение на времето със 
задълбочаване на сътрудничеството 
(засилване на системната интегра-
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ция и оперативната съвместимост) 
се увеличава и потенциалът за ико-
номически по-ефективно използване 
на ресурсите.

• Възможност да се поддържат 
и развиват национално дефинира-
ни оперативни способности. Чрез 
сътрудничество в разработването и 
придобиването на способности скан-
динавските страни могат да поддър-
жат и развиват и своите национални 
военни способности. Това осигурява 
възможност за запазване на собстве-
ните национални способности над 
определено критично равнище.

• Съвместен и ефективен принос 
към международните усилия за укреп-
ване на мира и сигурността. Най-доб-
рият начин за справяне със съвремен-
ните предизвикателства пред мира и 
сигурността е съвместната работа. 
Дълбокото и всеобхватно сътруд-
ничество ще даде възможност да 
се създадат подготвени и боегото-
ви единици, които да допринесат за 
международните усилия за укрепване 
на мира и сигурността в рамките на 
ЕС, НАТО и ООН.

 
ОТБРАНИТЕЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО – BENESAM

Тясното сътрудничество между 
белгийските и холандските военно-
морски сили (BENESAM), с интегри-
рано командване и инфраструктура 
за обучение и поддръжка на фрегати 
и минни ловци, е като модел за дру-
гите страни.3 Неговата история е 
много показателна за последовател-
ността от стъпки, предприемани за 
създаване и задълбочаване на между-
народно военно сътрудничество.

На 10 май 1948 г. е подписано пър-
вото тайно споразумение за военно 
сътрудничество между Белгия и Ни-
дерландия – с намерението да се съз-
даде сътрудничество в областта на 
отбраната в широк смисъл. Въпреки 
това идеите на договора са приложе-
ни на практика само в рамките на во-
енноморските сили (с изключение на 
кратък период от сближаване между 
белгийските и холандските военновъз-
душни сили в края на 50-те и началото 

на 60-те години). В основата на струк-
турираното сътрудничество меж-
ду белгийските и холандските военно-
морски сили е оперативното им вза-
имодействие в НАТО и осигуряване-
то на почти еднотипно оборудване в 
рамките на взаимното отбранител-
но подпомагане със САЩ след края на 
Втората световна война и в начало-
то на Студената война. Това води до 
първите стъпки на сътрудничество 
в областта на аквизицията (системи 
за миночистене) между двата фло-
та. През 1965 г. е открито белгийс-
ко морско училище по противоминна 
подготовка (EGUERMIN), където 
започва обучение и на екипажи на хо-
ландски противоминни кораби. В края 
на 60-те години Белгия и Нидерландия 
поставят началото на минотърсачна 
дейност чрез приемане на въоръжение 
и съвместно експлоатиране на френ-
ско оборудване. Освен това команд-
ната верига на БЕНЕЛЮКС създа-
ва благоприятна среда за съвместно 
обучение и процедури. През 1969 г. е 
началото на белгийска програма за 
придобиване и експлоатация на фрега-
ти, а Нидерландия оказва подкрепа в 
разработването и изпълнението ù.

Тези форми на двустранно сътруд-
ничество във всекидневната практи-
ка са допълнени през 1972 г. от парт-
ньорската структура BENESAM. Тя 
се състои от ръководна група и шест 
подчинени работни групи (военно об-
разование, техническа помощ на фре-
гатите, аквизиция на противоминни 
средства, снабдяване, съоръжения за 
поддръжка, правни аспекти).

Със задълбочаването на сътруд-
ничеството през 1974 г. на Белгия 
частично е прехвърлено поддържане-
то на холандските системи за мино-
чистене. Чрез BENESAM е осъщест-
вена и идеята за сътрудничество за 
придобиване на нови противоминни 
кораби и фрегати. През 1975 г. Белгия 
и Нидерландия се присъединяват към 
френската програма за разработване 
на минен ловец тип „Tripartite“. Бел-
гийско-холандското сътрудничество 
на етапа „проучване“ по проекта 
на Белгия за придобиване на фрега-
ти води до разработване на проект 



61

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

E71 (купени през 2005 г. от Бълга-
рия), комбиниращ белгийски, френ-
ски и холандски системи. От 1975 г. 
насам EGUERMIN официално става 
първото двустранно училище. През 
1975 г. е сключено рамково споразу-
мение за сътрудничество в област-
та на логистиката между двата 
флота, което формира основата за 
общо логистично управление, а от 
1978 г. Нидерландия поема отговор-
ността за поддръжката и управлени-
ето на логистиката на системите 
на белгийските фрегати. През 1976 г. 
сътрудничеството в областта на 
военното образование се разширява 
с частично обучение на екипажи на 
белгийски фрегати в Нидерландия. 
През този период окончателно се 
формира специализацията на Нидер-
ландия за фрегати и на Белгия за про-
тивоминни кораби.

Идеята за общ флот се реализира 
през 1980 г. с подписването на спо-
разумение за периодично включване 
на белгийски фрегати в състава на 
холандския дивизион фрегати. През 
този период се налага и функцията 
„адмирал на БЕНЕЛЮКС“, която 
и до момента се изпълнява от ко-
мандващия на холандските ВМС. За 
подпомагане изпълнението на тази 
функция е организиран и съвместен 
белгийско-холандски щаб.

Създават се убедителни възмож-
ности за по-широко двустранно сът-
рудничество, но краят на Студената 
война означава и за двете военномор-
ски сили, че трябва да се свият. За 
холандската страна укрепването на 
сътрудничеството с Белгия се раз-
глежда като възможност за съкраща-
ване на персонал за функции на брега, 
с цел поддържане функциите на борда 
на корабите, за да се запазят повече 
кораби. От страна на Белгия задъл-
бочаването на сътрудничеството се 
разглежда като възможност на фло-
та за стратегическо прегрупиране 
чрез замяна на националните проти-
воминни и/или патрулни способности 
с колективни (предоставени от дру-
гата страна).

В съответствие с развитието на 
съществуващите форми на сътруд-

ничество между двата кралски фло-
та през 1994 г. министрите на от-
браната на Белгия и Нидерландия 
подписват обща декларация4, с която 
определят следните цели:

• интегриране на оперативните 
щабове в един, разположен в Ден 
Хелдер (Нидерландия);

• съвместно оперативно използва-
не силите на двата флота;

• постепенно изравняване и обе-
диняване на редица курсове за подго-
товка;

• задълбочаване на съществуващи-
те споразумения за сътрудничество 
в областта на логистиката и обо-
рудването;

• координиране (при възможност) 
на разработваните програми за при-
добиване на въоръжение.

Въз основа на тази декларация 
през 1995 г. е сключено рамково спо-
разумение за изпълнението на задъл-
боченото сътрудничество, което е 
съсредоточено основно върху прила-
гане на съществуващите функции на 
„адмирал на БЕНЕЛЮКС“ и за воен-
но време.

Съвместното оперативно изпол-
зване се ограничава до образование и 
обучение, като съвместният флот 
(до момента) никога не е бил под фла-
га (командването) на „адмирала на 
БЕНЕЛЮКС“. Въпреки това се мис-
ли за по-комбиниран подход за прино-
са на БЕНЕЛЮКС към постоянните 
военноморски групи на НАТО – като 
първа стъпка за по-тясно съвместно 
опериране, както и за използване в 
операции.

През 2006 г. е подписано споразу-
мение за задълбочаване на сътруд-
ничеството в областта на мате-
риалната част и логистиката 
(MATLOG). С това се създават въз-
можности за двете страни да се 
уеднаквят изискванията за съвмес-
тно обновяване на противоминните 
кораби тип „Trepatrite“ – от 2006 до 
2010 г., и за придобиване от Белгия 
на две холандски многоцелеви фрега-
ти – през 2007 и 2008 г. Със задълбо-
чаването на сътрудничеството от 
2011 г. е въведена специализация на 
материално-логистичната отговор-
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ност за съответните родове сили 
(Белгия за противоминните, Нидер-
ландия за патрулните сили). Създава 
се и общ запас от резервни части за 
кораби и вертолети NH-90, както 
и за боеприпаси, използвани в двата 
флота. Фрегатите на страните са 
модернизирани по обща програма, 
за да се запази и в бъдеще идентич-
ната им конфигурация. От 2012 г. 
противоминните кораби на Белгия 
и Нидерландия претърпяват сериоз-
на промяна (подмяна на генератори), 
приложена изцяло от Белгия. Нидер-
ландия и Белгия се представят като 
една страна по отношение на под-
мяната на сегашните противоминни 
кораби и многоцелеви фрегати – чрез 
използване на двунационални работни 
групи.

През 2006 г. съставът на BENESAM 
е адаптиран към въвеждането на един-
на отбранителна командна структу-
ра в Белгия и Нидерландия. Съвмес-
тната структура (работните групи 
BENESAM) остава същата. Като 
потенциални области за развитие 
се посочват материали и логистика, 
персонал, организационно изграждане, 
образование и квалификация, опера-
тивен обмен на данни и вертолет 
NH-90.

ОТБРАНИТЕЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

НА БЕНЕЛЮКС

Военното сътрудничество в рам-
ките на БЕНЕЛЮКС се провежда 
двустранно между Белгия и Люксем-
бург и между Белгия и Нидерландия 
на основата на споразумение от 25 
март 1987 г. Подписаната на 18 ап-
рил 2012 г. декларация от министри-
те на отбраната от БЕНЕЛЮКС 
е отправната точка за подновяване 
на сътрудничество между трите 
страни в отбраната. Тази подновена 
инициатива на БЕНЕЛЮКС е амби-
циозно начало, тъй като BENESAM 
се възприема като най-дълбоката 
форма на всеобхватно сътрудничес-
тво в Европа в областта на отбра-
ната. По форма то е всеобхватна 
регионална инициатива в рамките 

на Европа. BENESAM е знаков сег-
мент на обновеното сътрудничест-
во в отбраната – БЕНЕЛЮКС. Това 
сътрудничество, което се разглежда 
като почти интеграция на нацио-
налните военноморски сили, също е 
интегрирано в по-широката рамка 
на обновеното сътрудничество. Не-
говата важност както за сътрудни-
чеството в областта на отбраната 
на БЕНЕЛЮКС, така и за европей-
ското сътрудничество в тази об-
ласт като цяло е неоспорима, като 
текущото състояние, идеите и из-
водите, които могат да бъдат из-
ведени, ще бъдат полезни за повиша-
ване ефективността на отбраната 
на регионално и европейско равнище. 
Чрез него се комбинира благоприят-
но отношението на разходите и пол-
зите за партньорите, със запазване 
на автономията за осъществяване 
на амбициите на национално равни-
ще.5 Декларацията следва и един от 
най-важните белгийски принципи за 
сътрудничество – постигане на ба-
ланс между проектите за кратко-
срочно и дългосрочно сътрудничес-
тво. Специфични краткосрочни про-
екти са комбинирани с цялостната 
структура за постоянно сътрудни-
чество, за да има постоянна дейност 
и да се гарантира постепенно задъл-
бочаване на сътрудничеството.

В Белгия може да се определи 
постепенна, но стабилна тенденция 
към намаляване на бюджета за от-
брана. В Нидерландия отбранител-
ният сектор губи 12% от бюджета 
си, а личният състав през 2011 г. е 
съкратен с 12 000 души.6 И в двете 
страни по-ниският бюджет и нама-
леният личен състав предизвикват 
загуба на способности на национално 
равнище. Сумарните военни способ-
ности в рамките на БЕНЕЛЮКС са 
на ръба на изчезването, като същес-
твува несигурност по отношение 
на превъоръжаването. Регионалното 
сътрудничество между страните 
от БЕНЕЛЮКС е насочено към под-
крепа и запазване на способностите, 
които биха изчезнали в национален 
мащаб. По-малко национални способ-
ности означава по-малко стратеги-
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ческа гъвкавост, т.е. правителства-
та имат ограничени възможности за 
споделяне на финансовата тежест 
и риска, докато споделянето на спо-
собностите в многонационален ас-
пект запълва националния недостиг 
и прави управляеми показателите за 
сигурността.

Нарастващото несъответствие 
между потребността от способнос-
ти и недостатъчните бюджети се 
разглежда като основен фактор в де-
кларация на БЕНЕЛЮКС. Министри-
те заявяват своята обща цел: „Уве-
личаване на военната ефективност 
чрез обединяване на въоръжените 
сили, споделяне на разходите, когато 
това е възможно, и увеличаване мощ-
та на нашите оперативни възмож-
ности“. Освен това изтъкват, че 
ще бъде запазена автономността за 
осъществяване амбициите на нацио-
нално равнище. Декларацията очерта-
ва общи области за сътрудничество: 
логистика и поддръжка, образование и 
обучение, изпълняване на военни зада-
чи, доставяне на оборудване.

Като особени случаи са иденти-
фицирани съвместното базиране на 
вертолети NH-90, дейността „Еър 
Полисинг“, съвместното обучение 
и възможностите за споделяне или 
специализиране на инфраструктура 
за обучение и подготовка. Какъв е 
напредъкът досега в тези области? 
Какви са поуките, пречките и как-
во влияние ще имат те за бъдещото 
развитие?

Както винаги при създаването на 
нови структури за сътрудничество, 
първоначалните усилия са посветени 
на създаване на управленски структу-
ри. Сътрудничеството в отбраната 
на БЕНЕЛЮКС се управлява от гру-
па за ръководство (Steering Group), 
съставена от високопоставени слу-
жители от министерствата на от-
браната. Тя наблюдава и ръководи 
дейността на дванадесет експертни 
работни групи с възложени специ-
фични програми за сътрудничество. 
Съвместният координационен цен-
тър (Joint Coordination Cell) подпо-
мага работните групи и групата за 
ръководство в тяхната всекидневна 

дейност. Министрите на отбраната 
отговарят за цялостното полити-
ческо ръководство. Така създадената 
структура с различни равнища на уп-
равление се проявява като ефектив-
на за времето на нейното същест-
вуване. Успехът остава зависим от  
ангажираността на всички въвлечени 
участници – от политическото до 
експертното равнище.

Многократно в дискусиите за за-
дълбочаване на многонационалното
сътрудничество в отбраната, вклю-
чително в страните от БЕНЕЛЮКС, 
централна тема е суверенитетът. 
Актуалността се свързва с необхо-
димостта от постигане на баланс 
между подкрепата на национална-
та автономия и увеличаването на 
зависимостта от възможностите 
в областта на отбраната на други 
страни. BENESAM повече от десе-
тилетие доказва, че способностите 
могат да се поддържат чрез споделя-
не на суверенитета. Общата инфра-
структура за образование и обучение, 
логистика и поддръжка не е в проти-
воречие на националния суверенитет 
в процеса на вземане на решения. По 
този начин моделът BENESAM се 
разглежда от страните от БЕНЕ-
ЛЮКС като доказан случай за по-за-
дълбочено сътрудничество и в други 
области. Все пак това не означава, че 
е лесно да се осъществи по-задълбо-
чено отбранително сътрудничество 
в областта на новите способности. 
Решенията за разделяне с национал-
но притежавани съоръжения и спо-
собности се вземат трудно поради 
много причини, като не на послед-
но място са и местните социално-
икономически интереси. Това може 
да е сред причините, поради които 
по-дългосрочни идеи и предложения, 
като например съвместно базиране 
на транспортна и изтребителна ави-
ация, преминават на по-заден план. 
Липсата на напредък при NH-90 с цел 
обща поддръжка и обучение, както е 
посочено в декларацията от 2012 г., 
също демонстрира, че икономически-
те интереси могат да забавят по-
задълбоченото сътрудничество.

Най-голям напредък е постигнат 
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в областта на образованието и обу-
чението. Решението да има едно 
общо училище за военно обучение в 
страните от БЕНЕЛЮКС (Шафен, 
Белгия) до края на 2013 г. е най-осе-
заемият резултат досега. Плановете 
за обучение са синхронизирани, вклю-
чително за ротация на бойните гру-
пи на ЕС за 2014 г. Постигнато е 
съгласие и за по-нататъшно разши-
ряване използването на всички други 
военни академии по модулен начин, но 
въпросът за специализацията (напри-
мер специализираната подготовка на 
сухопътни и военновъздушни офицери 
в Белгия и военноморски офицери в 
Нидерландия) явно не може да бъде 
решен в близко бъдеще. Постигнат 
е напредък с „Еър Полисинг“, като 
защитата на националните въздуш-
ни пространства става споделена 
функция, при което общото въздуш-
но пространство на БЕНЕЛЮКС 
се охранява на ротационен принцип 
от Белгия и Нидерландия. За да бъде 
позволено прехващането на „рене-
гат“ навсякъде във въздушното про-
странство, групата за ръководство 
изследва необходимите правни осно-
вания. Друга област на бързо постиг-
нати резултати е общият военен 
контрол на въздушното движение.

Продължава да бъде предизвика-
телство и трите страни да печелят 
от по-задълбоченото сътрудничес-
тво в отбраната. Например закри-
ване на съоръжение в държава А и 
използване на съоръжение в страна 
B или страна C, при което замяната 
се урежда с някакъв вид „компенса-
ция“. Това обаче изисква всеобхватен 
подход, а до 2012 г. сътрудничест-
вото в областта на отбраната на 
БЕНЕЛЮКС е много фрагментирано 
(структурирано е на базата на от-
делни проекти). Регионалното раз-
пределяне на съоръженията в рамки-
те на една от страните от БЕНЕ-
ЛЮКС, по-специално в Белгия, също 
може да се окаже пречка. Езикът не 
е проблем при по-високи управленски 
нива, но той се превръща в пречка на 
по-ниските нива на сътрудничество. 
Социалният аспект също може да 
създаде проблеми – например когато 

служител трябва да се премести на 
друго място за по-дълъг срок.

Като цяло практиката досега по-
казва, че сътрудничеството в рам-
ките на БЕНЕЛЮКС се постига 
по-лесно, когато резултатът се из-
разява в икономии. Бързи резултати 
са постигнати в областите обучение, 
подготовка и учения, но дори и тук 
по-широкообхватни предложения –
например съвместни центрове за под-
готовка, изискват повече време, от-
колкото първоначално се е очаквало. 
По-задълбоченото сътрудничество 
се реализира още по-трудно, защото 
за резултати в по-дългосрочен план 
се изискват промяна на политики и 
инвестиране на финансови средства. 
Възможно е да се засегнат определе-
ни интереси, което да се отрази на 
процеса на вземане на решения.

Настоящият пакет от проекти 
има голям потенциал за укрепване 
на сътрудничеството между трите 
страни партньорки, но много от тях 
са все още на етапа на иницииране 
или планиране. Те трябва да бъдат 
дискутирани и разработени на осно-
вата на принципа „по-малко спорни 
моменти – по-бърза реализация“. Това 
се отнася най-вече за области като 
специализация в инфраструктурата 
за образование и обучение, съвмест-
но командване и „Еър Полисинг“. В 
същото време продължава работата 
в по-трудни области, като съвмест-
но обучение и поддръжка на вертоле-
ти NH-90. По въпроса за наличност-
та и използването на изтребители 
Нидерландия е по-напреднала от Бел-
гия, като Хага ще вземе решение 
за замяната на F-16 преди края на 
2013 г. Това решение може да отвори 
врати за по-тясно сътрудничество 
по отношение на изтребителите, 
включително за възможно съвместно 
базиране. В областта на транспорт-
ните самолети Белгия и Люксембург 
са по-напред от Нидерландия. Те 
вече са решили да купят транспор-
тен самолет A400M (първите десет 
самолета ще бъдат доставени през 
2019 г.). Нидерландия може да се при-
съедини към програмата по-късно. В 
такъв случай е много сполучливо съв-
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местното базиране на всички транс-
портни самолети на БЕНЕЛЮКС (в 
Мелсброек, Белгия).

Що се отнася до отбранително-
то планиране, налице е стремеж към 
придвижване на планирането и про-
грамирането на отбраната от на-
ционално на международно равнище. 
Въпреки това е малко вероятно да се 
достигне в близко бъдеще равнището 
на ЕС или на НАТО поради няколко 
причини, а една от тях е, че твърде 
много държави членки са ангажира-
ни. Клъстерите (като БЕНЕЛЮКС) 
предлагат по-добри възможности 
за своевременно осъществяване на 
съвместно отбранително планира-
не. В този смисъл трите държави 
партньорки проучват потенциала за 
съвместно придобиване на отбрани-
телни продукти, като добра възмож-
ност за успех в средносрочен и дъл-
госрочен план, тъй като решенията 
какво да купуват тепърва предстои 
да се вземат. Както се вижда, при 
замяна на изтребителите F-16 и при-
добиване на транспортни самолети 
невинаги е необходимо аквизицията 
да е в паралелни срокове. Основният 
въпрос е да се доставят едни и същи 
платформи. Това е важна предпос-
тавка за интегриране на обучението, 
поддръжката и логистиката. Затова 
бъдещата замяна на фрегатите и 
минните ловци на белгийските и хо-
ландските военноморски сили се пла-
нира съвместно, чрез придобиване на 
едни и същи платформи.

В областта на използване на сили-
те е отчетено, че е наличен потенци-
ал за бъдеща съвместна дейност. Това 
не е нова сфера. Например в минало-
то Белгия и Нидерландия развръщат 
съвместен транспортен батальон в 
Босна и няколко пъти оперират със 
съвместни въздушни оперативни гру-
пи. Участието в антипиратската 
операция „Аталанта“ край бреговете 
на Сомалия също е използвано като 
възможност за съвместно оперира-
не на кораби, както и включването в 
състава на европейската ескадрила на 
морски патрулни самолети (с водеща 
страна Германия) – принос на БЕНЕ-
ЛЮКС на базата на способността 

„морска патрулна авиация“, финанси-
рана от Люксембург.

Бойните групи на ЕС са друга об-
ласт за по-тясно сътрудничество 
в рамките на БЕНЕЛЮКС. Трите 
страни хармонизират техния принос 
към текущите дискусии в ЕС за уве-
личаване на ефективността на бой-
ните групи на ЕС и преразглеждане 
на въпроса за общото финансиране. 
Това съвпада с планирането на бой-
ната група на БЕНЕЛЮКС за 2014 г. 
Трите партньорки могат да служат 
за пример как да се разширят изиск-
ванията за разполагане, а и за това, 
че структура на бойни групи може да 
бъде създадена на модулен принцип, 
което позволява групата да отговаря 
(с възможности за различни конфигу-
рации) на изискванията за използване 
в съответствие с конкретната об-
становка.

БЕНЕЛЮКС е сред многото реги-
онални сътрудничества. Това повди-
га два въпроса: отворени ли са стра-
ните от БЕНЕЛЮКС за участие на 
други страни; как сътрудничеството 
в областта на отбраната на БЕ-
НЕЛЮКС се отнася към други та-
кива? Партньорите в БЕНЕЛЮКС 
не смятат сътрудничеството си за 
„затворен магазин“. Те са отворени 
за участие на други страни, но ре-
шението се взема за всеки отделен 
случай, а и допълнителни партньори 
трябва да се присъединяват само ко-
гато страните от БЕНЕЛЮКС са 
достигнали съответното ниво на 
увереност, че се изпълняват заложе-
ните (и съответно – планираните) 
проекти. Германският интерес за 
участие в съвместните обучение и 
подготовка е пример за такъв под-
ход. Преди да се присъединят към 
по-задълбочено сътрудничество но-
вите партньори трябва да приемат 
всички съществуващи съображения 
и интереси. Затова страните от 
БЕНЕЛЮКС са готови да започнат 
разговори с други партньори, кои-
то показват сериозен интерес да се 
присъединят към даден проект, след 
като са взели принципно решение 
да допринесат за развитието му. В 
крайна сметка повечето участници в 
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проекта ще увеличат потенциала за 
споделяне на разходите. Това ще спо-
мага и за по-нататъшно подобряване 
на оперативната съвместимост и 
стандартизацията, които остават 
със съществено значение за изпълня-
ване на многонационални мисии.

Страните от БЕНЕЛЮКС не раз-
глеждат сътрудничеството си като 
изключително. Белгия и Люксембург 
продължават тесните си контакти 
с Франция и други партньори. Нидер-
ландия разширява сътрудничество-
то си с Германия. Трите страни от 
БЕНЕЛЮКС признават, че поддър-
жането и усъвършенстването на оп-
ределени способности – например за 
наблюдение на морското пространс-
тво и зареждане във въздуха, изис-
кват решения в по-глобален мащаб, 
като в Европейската агенция по от-
брана или в програмите на НАТО. 
Въпреки това е осезаемо, че заед-
но трите страни от БЕНЕЛЮКС 
се смятат за по-важен партньор в 
големи многонационални проекти в 
сравнение с всяка от тях поотделно. 
Това може да се разглежда като ва-
жен страничен ефект от сътрудни-
чеството в областта на отбраната 
на БЕНЕЛЮКС.

Доскоро сътрудничество в област-
та на отбраната на БЕНЕЛЮКС ос-
новно е разглеждано на равнища ми-
нистерства на отбраната и въоръ-
жени сили, като липсва по-широк 
политически контекст. Подновеното 
споразумение от 2008 г. надхвърля об-
хвата на отбраната. Политическото 
измерение е гарантирано от участи-
ето на министрите на отбраната. 
Има и други възможности за раз-
ширяване на политическия обхват –
чрез парламентарно сътрудничест-
во. Тъй като сътрудничеството за 
отбрана в БЕНЕЛЮКС се засилва, 
парламентите на трите държави 
трябва не само да бъдат информи-
рани за постигнатия напредък, но и 
участието им трябва да е много по-
голямо. Основен фактор за ефектив-
ното сътрудничество в отбраната 
е взаимното доверие. За да се задъл-
бочи сътрудничеството, трябва да 
бъдат приети рамките на взаимни-

те зависимости. Налице са по-тесни 
работни отношения между армиите 
на страните, но фактически парла-
ментите на трите страни дават 
своята подкрепа и политически ука-
зания за обхвата на обвързването. 
Доверието е още по-важно, когато 
сътрудничество стане оперативно, 
когато военнослужещи от Белгия, 
Нидерландия и Люксембург работят 
в тясно сътрудничество в обща сре-
да. Така споделянето на компетен-
циите се превръща в споделяне на 
риска за живота.

За да се насърчи това доверие и да 
се разберат напълно последствията 
от по-задълбоченото сътрудничест-
во, комисиите по отбрана и по вън-
шни работи на трите парламента 
провеждат периодично съвместни 
заседания (веднъж годишно, на ро-
тационен принцип). По практически 
причини тези срещи на БЕНЕЛЮКС 
се организират в рамките на други 
международни парламентарни сесии, 
като интерпарламентарната конфе-
ренция за ЕПСО, включваща нацио-
нални парламентаристи и членове на 
Европейския парламент. Необходим 
е специален форум, където парламен-
таристите от БЕНЕЛЮКС да се 
срещнат и дискутират въпросите на 
сигурността и отбраната, за разши-
ряване на политическата подкрепа и 
за създаване на по-широка основа на 
взаимно разбирателство и доверие.

Изводите и препоръките са след-
ните*:

• Сътрудничеството в БЕНЕ-
ЛЮКС в областта на отбраната се 
изпълнява в съответствие с деклара-
цията на министрите на отбраната 
на Белгия, Нидерландия и Люксембург 

* Изведени са на семинар „Бенелюкс –
сътрудничество за отбрана“, проведен на 
9 април 2013 г. в Брюксел, организиран 
съвместно от Института „Егмонт“ и 
Холандския институт за международни 
отношения „Клингендейл“. Участници в 
семинара са цивилни и военни представи-
тели на трите страни от Бенелюкс, как-
то и представители на белгийския феде-
рален парламент, Европейската агенция 
по отбрана, Военния секретариат на ЕС и 
няколко мозъчни тръста.
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от април 2012 г. То се развива еволю-
ционно на базата на проекти, но се 
нуждае от по-ясно цялостно централ-
но управление, за да се свържат всич-
ки проекти и да се създадат печелив-
ши ситуации за трите партньорки.

• Задълбочаването на сътрудничес-
твото на трите страни в областта 
на отбраната остава предизвикател-
ство, дори когато са налице успехи 
в по-дълъг период от време, особено 
когато финансови инвестиции и ра-
ботни места са изложени на риск. 
Времето на бързите печалби е отми-
нало. Сега страните от БЕНЕЛЮКС 
прилагат проекти с по-трайни после-
дици, чийто акцент се измества от 
съвместно обучение и инфраструк-
тура към съвместно придобиване на 
въоръжение и оборудване.

• По отношение на изтребител-
ната авиация в БЕНЕЛЮКС водеща 
роля има Нидерландия, а на транс-
портната – Белгия и Люксембург. 
Сътрудничеството и в двата случая 
е изгодно и за трите страни, вклю-
чително със съвместно базиране на 
авиацията.

• Страните от БЕНЕЛЮКС за-
почнаха да хармонизират своите 
отбранителни планове, по-специално 
с оглед на бъдещи програми за пре-
въоръжаване, включително изтреби-
тели, транспортни самолети, фре-
гати и минни ловци. Оперирането с 
едни и същи платформи е от същес-
твено значение за задълбочаване на 
сътрудничеството в отбраната.

• Страните от БЕНЕЛЮКС 
проучват потенциала за съвместно 
използване на силите – например в 
операции и постоянни формирования 
на НАТО и ЕС.

• Бойната група на БЕНЕЛЮКС, 
планирана за изпълнение на мисии на 
ЕС за първата половина на 2014 г., е 
пример за формиране на бойни групи 
чрез модулен подход и за повишаване 
на потенциала за общо финансиране.

• Партньорите от БЕНЕЛЮКС 
са готови за разговори с други парт-
ньори, които показват сериозен инте-
рес да се присъединят към проекта, 
щом като са взели принципно реше-
ние да допринесат за постигане на 

целите. Повече участници в проекта 
БЕНЕЛЮКС ще засилят възможнос-
тите за споделяне на разходите и ще 
бъдат от полза за по-нататъшно по-
добряване на оперативната съвмес-
тимост и стандартизацията между 
повече европейски страни.

• Разширяване на политическата 
подкрепа за сътрудничеството в об-
ластта на отбраната на БЕНЕЛЮКС 
е от съществено значение, тъй като 
тя ще способства за увеличаване на 
зависимостите на основата на нарас-
тващо взаимно доверие. Трите пар-
ламента са по-ангажирани чрез ре-
довната съвместна работа на тех-
ните комисии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ОТБРАНИТЕЛНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничеството на регионал-
но равнище между ограничен брой 
съседни държави с (приблизително) 
еднакъв размер и/или с обща визия за 
отбрана се създава и развива много 
по-лесно, отколкото на европейско 
равнище. Това не означава, че регио-
налното сътрудничество в отбрана-
та не може да бъде една от стъпки-
те за европейско сътрудничество в 
този аспект. Все пак е ясно, че това 
е второстепенна цел на европейско-
то сътрудничество в областта на 
регионалната сигурност.

Регионалното отбранително сът-
рудничество се характеризира със 
следното:

• сътрудничество между ограни-
чен брой съседни страни;

• приблизително еднакъв размер на 
територията на страните, включе-
ни в сътрудничеството;

• съществуващо политическо и/или 
военно сътрудничество;

• подобна визия за политическо из-
ползване на военните способности;

• фокусиране върху по-задълбочени 
форми на сътрудничество (обединява-
не, споделяне, специализация);

• всеобхватност: състои се и 
свързва различни области (за сътруд-
ничество в областта на отбраната), 
с различна дълбочина;
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• то е постоянно и структурирано: 
има дълговременни цели, поддържа се 
от структури, чийто мандат не е 
ограничен.

Сътрудничеството се гради върху 
съгласието на участващите страни, 
като дълбочината му се определя от 
предмета на съгласие и се измерва 

със ситуацията без сътрудничество.
Целта на всяка форма на сътруд-

ничество е (колективно) нарастване 
на ефективността (финансова/опе-
ративна). Колкото по-задълбочено 
е сътрудничеството, толкова по-
голяма е възможността да се пови-
ши ефективността на дейността в 

Фиг. 2. Области на отбранително сътрудничество

Фиг. 3. Направления на разработване на способности 
(възможни области на отбранително сътрудничество)

със степента на тяхната взаимна 
зависимост. То може да се разглежда 
като ограничаване на националната 
автономия или на националния су-
веренитет, но при споделянето на 
това виждане трябва да се отчита 
фактът, че (прагматични) страни 
ще си сътрудничат само ако това 
сътрудничество подсилва тяхната 
национална автономия (измерена в 
национална гъвкавост) в сравнение 

сравнение с чисто националния начин 
на действие (фиг. 4). Координацията 
води най-вече до оперативни ползи. 
При по-стабилните форми на сътруд-
ничество се получава и финансова из-
года. Но също така е вярно, че колко-
то по-дълбоко е сътрудничеството, 
толкова по-трудно се действа по 
чисто национален начин. Дълбокото 
всеобхватно сътрудничество изис-
ква политиката да се провежда по 
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Фиг. 4. Степени на сътрудничество

координиран начин на многостранна 
основа.

Сътрудничеството със специфич-
ни цели е смесица от различни форми, 
съчетаващи една или повече области, 
характеризиращи се с различна дъл-
бочина и продължителност (в зави-
симост от областите). Например 
белгийско-холандското военноморско 
сътрудничество е постоянно сътруд-
ничество и се състои от:

• обединяване на националните 
патрулни и противоминни способ-
ности;

• обединяване на оперативното 
командване, образованието, обучени-
ето и логистиката;

• споделяне на инфраструктура за 
оперативно командване, логистика, 
логистично управление;

• обединяване на инструктори и 
персонал;

• специализация за поддръжка;
• координация на националните 

виждания за сътрудничеството в 
рамките на BENESAM;

• координация на планирането на 
националните флотове (поддръжка, 
обучение, операции).

В европейски аспект изграждане-
то на политическо доверие и духът 
на колективизма са определящи в ре-
шенията и действията, включително 

за отбраната на страните. В този 
смисъл колективната отбрана се 
гарантира със сумарните отбрани-
телни способности (национални и ко-
лективни) на участващите страни. 
Основен момент, заслужаващ вни-
мание, е дали в сумарната величина 
на колективните способности за за-
щита има пропуски и ненужни дуб-
лирания. В това отношение съвре-
менните виждания за „европейски 
способности“ са несъвместими с 
господстващия „национален акцент“ 
върху военните способности. Това се 
потвърждава и от факта, че европей-
ските страни силно си сътрудничат 
във военните операции, въпреки че те 
невинаги са координирани в рамките 
на (или в съответствие с) полити-
ческата рамка на Общата външна 
политика и политика на сигурност на 
Европейския съюз. Въпросът за тези 
военни способности е допълнително 
утежнен от финансовата криза, кое-
то води до по-нататъшни съкраще-
ния на бюджетите, но и от факта, 
че Европа трябва да поема все по-
голяма отговорност за собствената 
и на съседните държави сигурност –
поради преориентирането на САЩ 
към Азия. Солидното превъоръжава-
не извън Европа не подобрява тази 
мрачна картина.

1 Möckli, D. State of play in European defence 
and armaments cooperation, CSS Analysis in 
Security Policy, No. 126, December 2012.

2 Kees, H. BeNeSam: ‘Crown juwel’ of 
international defence cooperation, Marineblad, 
2012, pp. 15 – 18.

3 Nordic Defence Cooperation, Danish 
Ministry of Defence (http://www.fmn.dk, October 
2013).

4 I b i d e m.
5 Parrein, P.-J. The evolution and future of 

the Belgian-Dutch naval cooperation: spill-over 
and political cooperation, Brussel: Koninklijk 
Hoger Instituut voor Defensie, November 2011.

6 Parrein, P.-J. Dutch defence cuts and 
Belgian frigates: Hope for defence cooperation 
within the BENELUX (http://jodewitt.wordpress.
com/2011/05/30/193/, October 2013).
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Една от характерните черти в 
повечето бивши съветски ре-
публики от Централна Азия, 

освен възраждането на мюсюлман-
ската религия сред местното насе-
ление, определено от редица анализа-
тори като „ренесанс на исляма“, е и 
появата на терористични организа-
ции. Това има значение както в реги-
онален, така и в международен план.

Организациите, ангажирани най-
активно с терористична дейност в 
тази част на света, са „Ислямско 
движение на Узбекистан“ (ИДУ) и 

ТЕРОРИЗМЪТ В РАЙОНА 
НА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 

И ВРЪЗКИТЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ С АФГАНИСТАН 

И ПАКИСТАН
Полковник д-р Мирослав МИРЧЕВ*

The article „Terrorism in the region of Central Asia and the ties of the locally operational 
terrorist organizations with Afghanistan and Pakistan“ (author Miroslav Mirchev) is an at-
tempt at presenting the changes that have occurred in that part of the world as a result from 
the revival of Islam, and the terrorist groups and organizations, connected with these processes, 
in the post-Soviet republics.

The article also presents the reasons for these processes and is trying to reveal the ties of the 
most active terrorist organizations in Uzbekistan and Tajikistan with the international terrorist 
network. The article contains facts about the organizational structures of the Islamic Move-
ment of Uzbekistan and Islamic Movement of Tajikistan, the goals and methods of their fight, 
as well as their active commitment to the war against the coalition forces in Afghanistan.

Last but not least, the article is trying to make analysis of the future development of 
Central Asia related to the attempts for Islamization of the public political life, terrorism, the 
creation of Central-Asian Caliphate, ruled by the laws of Sharia, and the intentions of the 
geo-political players to exert influence over this part of the word.

Key words: Terrorism, Central Asia, Afghanistan and Pakistan, Islamic Movement of 
Uzbekistan, Islamic Movement of Tajikistan, islamization, Sharia, TTP (Pakistani Taliban 
Movement), South and North Waziristan.

* Авторът в периода 2007 – 2011 г. е 
бил военен, военновъздушен и военноморски 
аташе на Република България в Ислямска 
република Пакистан.

„Ислямско движение на Таджикистан“ 
(ИДТ). Основните цели във въоръже-
ната им борба са сваляне на свет-
ските режими и законно избраните 
правителства в Узбекистан и Таджи-
кистан и създаване на „Общ цент-
ралноазиатски ислямски халифат“ –
от Каспийско море до източните 
граници на китайската провинция 
Хинджиан, ръководен по законите на 
Шериата. Активните връзки на ИДУ 
и ИДТ с терористични организации 
от Афганистан и Пакистан, както 
и с редица други големи и по-малки 
терористични групировки от района 
на Кавказ налагат тези две движения 
да се познават, което е в интерес 
и на българския военен контингент, 
действащ в състава на АЙСАФ, а и 
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на международната сигурност и ста-
билност.

„Ислямско движение на Узбекис-
тан“ е най-голямата сунитска ис-
лямистка политическа организация, 
създадена в Средна Азия след разпа-
дането на СССР. То е основано през 
1996 г. от бивши активисти на ис-
лямските групировки: „Ислямска пар-
тия на възраждането“, „Ислямска 
партия на Узбекистан“, „Воини на 
исляма“ и „Адолат уюшмаси“. След 
забраната на ИДУ от президента 
на Узбекистан Ислам Каримов през 
1999 – 2000 г. негови представите-
ли емигрират в Таджикистан и Аф-
ганистан – съседни на Узбекистан 
страни, като обявяват за приори-
тетна цел създаването на ислямска 
държава – първоначално в долината 
Фергана, след това в Узбекистан и 
в целия район на Централна Азия, 
включително Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан и част от територия-
та на Китай – областта, населявана 
от етническата група уйгури. Поли-
тически ръководител на ИДУ е Та-
хир Юлдашев (известен с псевдонима 
Мухамад Тахир Фарук). Той е убит 
при ракетна атака от американски 
безпилотен летателен апарат (БЛА) 
на 29 септември 2009 г. в района 
Южен Вазиристан, намиращ се във 
Федералните административни пле-
менни зони (ФАПЗ) на Пакистан, а 
неговото място е заето от узбека 
Абдул Рахман.

Ръководството на ИДУ сътруд-
ничи тясно с повечето международ-
ни и регионални терористични ор-
ганизации, опериращи в граничните 
райони между Афганистан и Пакис-
тан, сред които на първо място са 
„Ал Кайда“, Движение „Талибан“ (ДТ) 
и Пакистанско движение на талиба-
ните (известно като Tehrik-е-Taliban 
Pakistan – ТТР). ИДУ набира финансо-
ви средства основно от международ-
ни фундаменталистки организации и 
благотворителни фондации, както и 
от узбекистанската диаспора, живе-
еща в Афганистан и Турция. Отдел-
но годишно получава от „Ал Кайда“ 
суми от около 3 млн. щ.д., за да во-
юва на териториите на Афганистан 

и Пакистан. Представители на ИДУ 
са замесени активно и в трафика на 
наркотици от Афганистан, през Рус-
ката федерация към Европа. Доказа-
но е, че част от финансовите средс-
тва за ИДУ се набират и от тази 
дейност.

Първоначалното обучение на но-
вовербуваните бойци на движението 
се извършва в лагери, намиращи се на 
териториите на Афганистан и Па-
кистан, а до 1999 г. се е осъщест-
вявало и в Чечения, където е имало 
специален лагер за ислямисти, наре-
чен „Узбекски фронт“.

След началото на коалиционната 
операция срещу режима на талибани-
те в Афганистан през 2001 г. хора на 
ИДУ се прехвърлят масово във ФАПЗ 
на Пакистан, където изграждат свои 
бази. И понастоящем бойци от това 
движение има главно в Южен и Севе-
рен Вазиристан на ФАПЗ. Това е най-
големият чуждестранен контингент 
бойци на терористична организация, 
действащ на територията на Пакис-
тан. Техният брой е около 4500 души 
(по официални данни на пакистанско-
то Министерство на вътрешните 
работи от 18 септември 2009 г.) – 
от близо 8000 чуждестранни бойци, 
които пребивават постоянно и вою-
ват на територията на Пакистан. 
По данни на пакистански средства 
за масово осведомяване бившият ли-
дер на ИДУ Тахир Юлдашев е живял 
до ликвидирането му необезпокояван, 
работил е и изнасял проповеди в 
гр. Вана – областен център на Южен 
Вазиристан. Той е бил и петият в 
листата от дванадесет от най-из-
дирваните терористи в Афганистан 
и за залавянето му е била обявена 
награда от 200 000 щ.д.

Някои представители на ИДУ 
имигрират и живеят във ФАПЗ (бли-
зо 250 семейства). Част от бойците 
се женят за девойки от местните 
пущунски племена в Южен и Северен 
Вазиристан и трайно се настаняват 
там. Към ИДУ в Пакистан гравити-
ра и малка група от бойци чеченци 
и уйгури от „Ислямско движение на 
Източен Туркестан“.

От тези райони на ФАПЗ бойци 
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от ИДУ преминават нелегално афга-
нистанско-пакистанската граница и 
проникват в Афганистан, където се 
сражават срещу коалиционните сили 
на АЙСАФ и подразделенията на Аф-
ганистанската народна армия (АНА). 
Почти всички са наемници, като по-
лучават по време на операции средна 
месечна заплата от 70 до 100 щ.д. за 
обикновените бойци, в зависимост от 
ранга и опита им, и между 250 и 380 
щ.д. за ръководния състав. Оценките 
на редица пакистански анализатори 
са, че бойците от ИДУ са ударната 
сила на планираните и финансирани 
от „Ал Кайда“ операции на терито-
риите на Афганистан и Пакистан. За 
доверието, с което се ползва ИДУ 
сред ръководството на „Ал Кайда“, 
говори и фактът, че ръководител на 
операциите ù за Пакистан до 2009 г. 
е узбек от ИДУ – Залимудин Йахио, 
убит при ракетен удар, нанесен от 
американски БЛА в района на насе-
ления пункт Дарга Мандай в Северен 
Вазиристан.

Организационно отрядите на ИДУ 
са от 10 до 25 бойци, а във всеки от-
ряд има представител на „Ал Кайда“, 
който обучава останалите на бойни 
тактики и опита, натрупан от тази 
терористична организация по време 
на бойните действия в Ирак. Няма 
данни до момента ИДУ да е обучава-
ло или използвало в своята дейност 
хора за самоубийствени атентати.

В периода 2004 – 2008 г. отряди-
те на ИДУ провеждат редица акции, 
определени от пакистанските влас-
ти като терористични – убийства, 
отвличания, използване на импрови-
зирани взривни устройства (ИВУ), 
засади и ракетни нападения над насе-
лени пунктове и военни обекти. От-
говорни са за убийството на около 
200 представители на племенната 
администрация, старейшини, пакис-
тански полицейски служители и во-
еннослужещи във ФАПЗ и провинция 
Хайбер-Пахтунхва.

Бойци от ИДУ се инфилтрират в 
Пакистан както нелегално през па-
кистанско-афганистанската граница 
в провинция Белуджистан, области-
те Северен и Южен Вазиристан на 

ФАПЗ, така и легално през между-
народните летища в Карачи, Лахор 
и Равалпинди (град на около 20 ки-
лометра от столицата Исламабад, 
където е нейното международно ле-
тище).

Бойци на ИДУ са замесени актив-
но в криминалната дейност в Севе-
рен и Южен Вазиристан, свързана с 
отвличане на хора с цел откуп, неле-
гален трафик на оръжие и наркоти-
ци, откъдето идват и част от дохо-
дите за издръжка на движението.

Сред някои от местните пущунски 
племена има силно негативни настро-
ения по отношение на присъствие-
то на ИДУ в района, предизвикани 
основно от агресивния характер и 
криминалната им активност. Първи-
те конфликти възникват през март 
2007 г., когато се стига до въоръже-
ни сблъсъци. И двете страни дават 
жертви, като от ИДУ са убити око-
ло 50 души. През август 2009 г. пак 
се стигна до напрежение между мес-
тите отряди на молла Назир и тези 
на ИДУ, след като представители на 
ИДУ убиват в населения пункт Вана 
18 бойци на молла Назир.

През лятото на 2009 г. представи-
телите на ИДУ се включват актив-
но в бойните действия в операция 
„Път на спасението“ („Rah-e-Nijat“) 
срещу пакистанските въоръжени сили 
(ПВС). Съвместно с бойци от „Ал 
Кайда“ оказват ожесточена съпро-
тива в областта Срарогха, където 
близо седмица успяват да спрат на-
стъплението на пакистански под-
разделения. По официални данни на 
пресслужбата на пакистанското Ми-
нистерство на отбраната в боевете 
загиват над 60 бойци от ИДУ, а 35 
са заловени.

Година преди това представители 
на ИДУ воюват в Горен и Долен Дир, 
областите Суат и Бунер, пакистан-
ската провинция Хайбер-Пахтунхва, 
заедно с отряди от „Пакистанско 
движение на талибаните“ и местни-
те ислямски милиции от „Движение 
за налагане на ислямските закони“ 
(Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammad –
TNSM), която е друга активно дейс-
тваща терористична организация, 
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създадена от молла Суфи Мохамед, 
предприела отит да отдели област-
та Суат от Пакистан през 2008 г. и 
да създаде независима териториална 
единица, управлявана по законите на 
Шериата.

Засиленото използване на амери-
кански БЛА за ликвидиране ръковод-
ни дейци на „Ал Кайда“ в областите 
на ФАПЗ на Пакистан принуждава 
през 2009 г. ИДУ да започне да изна-
ся част от базите и лагерите си за 
обучение в провинция Белуджистан. 
В периода 2007 – 2009 г. при около 
60 ракетни удара, нанесени с БЛА 
в Северен и Южен Вазиристан, са 
убити 14 ръководни представите-
ли на „Ал Кайда“ и 701 терористи, 
повечето от които са от ИДУ. На 
територията на Белуджистан ИДУ 
развива контакти и сътрудничи ак-
тивно с представители на нелегал-
ни белуджистански съпротивителни 
движения и организации, борещи се за 
независимост на тази провинция и за 
отделянето ù от Пакистан.

Успоредно ИДУ продължава да 
развива терористична дейност и да 
поддържа нелегални структури (глав-
но „спящи терористични клетки“) в 
централноазиатските републики. За 
престъпления срещу мюсюлманите 
през 2006 г. Тахир Юлдашев издава 
смъртни присъди срещу президен-
тите на Узбекистан, Киргизстан и 
Таджикистан. ИДУ поддържа връз-
ки и тясно сътрудничи с обявените 
извън закона и определени като те-
рористични организации: „Ислямска 
партия на Туркестан“, религиозно-
екстремистката групировка „Хизб 
ул Тахир“ и „Партия на ислямското 
възраждане“ в Таджикистан. На те-
риторията на Киргизстан през 2002 –
2007 г. ИДУ е обвинено за извършва-
не на 10 терористични акта срещу 
представители на обществения ред, 
държавната администрация и въоръ-
жените сили. През 2005 г. в Казахстан 
ИДУ създава, ръководи и финансира 
организацията „Съвет на муджахиди-
ните от Централна Азия“, която е 
обявена извън закона, а през 2007 г. 
е разбита нейна клетка, подготвяща 
серия атентати срещу високопос-

тавени държавни ръководители, а е 
конфискувано и голямо количество 
оръжие и взривни материали, вклю-
чително подготвени „жилетки на са-
моубиеца“.

Още преди убийството на Юлда-
шев сред привържениците на ИДУ 
има напрежение, което води до раз-
цепление на движението. Разочарова-
нието е свързано основно с отказа 
от първоначалните цели в борбата 
на ИДУ и пренасочване на основните 
усилия в борбата му изцяло към под-
крепа на афганистанските талибани.

През септември 2002 г. ИДУ се 
разцепва, като част от неговите 
членове създават „Ислямска група за 
джихад“ (ИГД), чиято основна база 
е в населения пункт Мир Али в Се-
верен Вазиристан. Ръководител на 
ИГД е бившият командир от ИДУ и 
узбекски гражданин Наджмидин Жа-
нов, който с около 100 семейства се 
премества да живее и работи в Мир 
Али, където и понастоящем е цен-
тралата на ИГД. Той обвинява Юл-
дашев, че е предал идеите на ИДУ, 
изоставил е борбата за сваляне на 
узбекистанския президент и неговия 
режим, ангажирайки се главно с вой-
ната в Афганистан на страната на 
ДТ.

ИГД поддържа тесни контакти с 
„Ал Кайда“, откъдето получава ос-
новната си финансова помощ. Ор-
ганизацията се включва активно в 
терористичната дейност на тери-
торията на Пакистан. Нейни пред-
ставители са арестувани в Ислама-
бад през 2007 г. при подготовката 
на атентат в централната му част 
срещу президентския дворец и цент-
ралата на пакистанската „Между-
ведомствена служба за разузнаване“ 
(ISI). По данни, изнесени от ISI, ИГД 
поддържа контакти и сътрудничи с 
пакистанската терористична орга-
низация „Лашкар-и-Тайба“. Смята се, 
че ИГД разполага с около 200 добре 
подготвени бойци, които се обучават 
в лагери и бази, изградени основно в 
района на Мир Али.

ИГД обаче не изоставя първона-
чалните идеи на ИДУ за сваляне от 
власт на президента на Узбекистан 
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и неговия режим и за създаване на 
ислямска държава във Ферганската 
долина. И понастоящем ИГД изграж-
да свои бази на територията на Уз-
бекистан и Таджикистан и активно 
е замесена в терористична дейност 
в Узбекистан, като е доказано, че е 
организирала там от началото на 
2009 г. три атентата.

Голяма група от членове на ИДУ, 
разочаровани от политиката на 
Юлдашев, напуска движението и се 
заселва в Иран и Турция. Близо 300 
души със семействата си се засел-
ват в района на гр. Пешавар, където 
започват активно да сътрудничат с 
местни подразделения на пакистан-
ските талибани. През 2006 – 2007 г. 
участват под ръководството на ТТР 
в поредица атентати в Пешавар 
срещу представители на провинциал-
ната власт и пакистанските въоръ-
жени сили.

Най-малката група от представи-
тели на ИДУ, отказали се от идеите 
на движението, се прибира в Узбе-
кистан, където за тях е обявена ам-
нистия, но въпреки това попадат в 
затвора. Успелите да избягат се за-
селват в Киргизстан, Таджикистан, 
Казахстан и Туркменистан.

„Ислямско движение на Таджикис-
тан“ (ИДТ) е военизирана групиров-
ка, гравитираща към „Ислямско дви-
жение на Централна Азия“ (ИДЦА) 
и свързана с терористична дейност 
в Таджикистан, Афганистан и Па-
кистан. ИДЦА обединява ислямист-
ки движения на представители от 
Киргизстан, Таджикистан, Узбекис-
тан, Чечения и уйгурското малцинс-
тво. Основната цел на ИДЦА също 
е свързана с налагане ценностите на 
исляма като ръководни принципи в 
тази част на света и създаване на 
бъдещ „Общ централноазиатски ис-
лямски халифат“.

Смята се, че ИДТ е изключително 
тясно свързано и координира своите 
действия с ИДУ, както и с афганис-
танското ДТ и „Ал Кайда“, от кои-
то получава материална и финансова 
подкрепа. По официални данни ИДТ 
има около 5000 бойци, основната 
част от които са бивши военнослу-

жещи от съветските въоръжени сили 
(от таджикски произход), участвали 
в гражданската война в Таджикистан 
на страната на военнополитическия 
блок „Обединена таджикска опози-
ция“.

Основните цели, които си поста-
вя ИДТ, са свързани със сваляне на 
президента Емомали Рахмонов, за-
конно избраното светско правител-
ство и управлението на страната, 
заменяйки го със „свещения закон на 
Шериата“, в рамките на „Общ цен-
тралноазиатски ислямски халифат“.

ИДТ е сформирано основно от 
бивши представители на „Обедине-
ната таджикска опозиция“, включва-
ща четири политически партии, коя-
то се бори за сваляне на президента 
Рахмонов и налагане на Шериата в 
Таджикистан в периода 1992 – 1997 г. 
Ръководител на ИДТ е Домуллах Ам-
ридин. По време на гражданската 
война в бойните действия на опо-
зиционните сили активно участват 
отряди на ИДУ. Те са подпомагани 
и от представители на афганистан-
ското ДТ и „Ислямско движение на 
Източен Туркестан“.

След подписването на споразуме-
нието за примирие в Москва на 27 
юни 1997 г., на което гарант е пре-
зидентът на Руската федерация, и 
прекратяване на гражданската вой-
на в Таджикистан Амридин, който 
не одобрява този акт, обявява пре-
зидента Рахмонов „за руска мари-
онетка“ и емигрира в Афганистан, 
където създава и оглавява ИДТ като 
самостоятелно движение. Амридин 
приема духовната титла „молла“ и 
се провъзгласява за преподавател по 
въпросите на исляма и ислямското 
религиозно право. Като основна цел 
на ИДТ поставя продължаването на 
въоръжената борба до превръщането 
на Таджикистан в ислямска държава, 
т.е. пълно подобие на целите, които 
преследва ИДУ и за Узбекистан.

Домуллах Амридин и Джума На-
мангани работят съвместно и с 
много добро координиране действи-
ята на двете движения, което дава 
основание на редица анализатори да 
определят ИДТ изцяло като филиал 
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и организационна единица в рамки-
те на ИДУ. След ликвидирането на 
Намангани през 2001 г. по време на 
операция „Трайна свобода“ част от 
представителите на двете ислямист-
ки движения настояват Амридин да 
оглави ИДУ, но на този пост и из-
бран етническият узбек Тахир Юл-
дашев.

ИДТ получава значителна мате-
риална и идеологическа подкрепа от 
афганистанското движение на тали-
баните и лично от молла Омар. На 
територията на Афганистан бойци-
те на ИДТ и ИДУ са обучавани в 
съвместни тренировъчни лагери, на-
миращи се в провинция Кондуз – до 
началото на операция „Трайна свобо-
да“. Представители на ИДТ и ИДУ 
до 2004 г. воюват активно на стра-
ната на афганистанските талиба-
ни срещу коалиционните сили от 
АЙСАФ.

През 2004 г. ИДУ и ИДТ изнасят 
своите лагери и бази основно в Севе-
рен и Южен Вазиристан на ФАПЗ. 
Първоначално ИДТ се установява 
в района на гр. Пешавар и негови-
те околности, но след проведените 
редица операции от пакистанските 
сили за сигурност срещу действа-
щите там местни и чуждестранни 
терористични организации се прена-
ся в горепосочените две области на 
ФАПЗ, където действа и в момента.

След създаването на Движение на 
пакистанските талибани (ТТР) през 
2007 г. бойците от състава на ИДТ 
активно се включват в провежда-
ните от него терористични ата-
ки срещу обекти на пакистанските 
въоръжени сили, граничния корпус, 
полицията и местната администра-
ция в Пакистан.

През 1999 г. ИДТ провежда пър-
вите си терористични атаки на те-
риторията на Таджикистан, органи-
зирайки засада в района на населения 
пункт Адил Усман, при която са уби-
ти 23 военнослужещи от състава на 
таджикските въоръжени сили. Следва 
самоубийствен атентат срещу по-
лицейски участък в населения пункт 
Кхудзхаланд, където са ранени около 
30 души, включително представите-

ли на органите за сигурност, както 
и атентат в дискотеки в столицата 
Душанбе, отговорността за които е 
поета официално от ИДТ, като цел-
та е дестабилизиране на вътрешно-
политическата обстановка в стра-
ната.

През 2009 г. Амридин изпраща 
Мулло Абдулло – един от най-близки-
те си съратници, с отряд бойци на 
ИДТ за продължаване на въоръжена-
та борбата срещу режима на прези-
дента Рахмонов и установяване на 
контрол, заедно с представители на 
ИДУ, над долините Ращ, Тавилдара и 
Фергана, както и за поставяне осно-
вите на бъдещия „халифат“ в този 
район на Централна Азия. Смята се, 
че Абдулло е отговорен за убийство-
то на повече от 100 военнослужещи и 
милиционери от въоръжените сили и 
полицията на Таджикистан през сеп-
тември 2009 г. Решението за изпра-
щането на Абдулло и за пренасянето 
на въоръжената борба в посочените 
области е одобрено лично от ръко-
водителя молла Омар и финансира-
но със средства на афганистанските 
талибани.

След ликвидирането на ръководите-
ля на ИДУ Юлдашев от американски 
БЛА през 2009 г. в района на гр. Вана 
в Южен Вазиристан се появяват пър-
воначални признаци и тенденция към 
цялостно сливане на ИДТ с ИДУ, с 
което двете движения получават по-
голям достъп до страни като Таджи-
кистан, Узбекистан и някои други от 
района на Средна Азия, включително 
Руската федерация – чрез контакти-
те и връзките, създадени от ИДУ, 
както и достъп до неговите финансо-
ви средства. От друга страна, ръко-
водството на ИДУ използва процеса 
на сливане, за да увеличи авторитета 
и разшири влиянието си в Синцянс-
ко-Уйгурския автономен район на 
Китай, което му позволява да пропа-
гандира своите идеи и вербува бойци 
сред местното уйгурско малцинство, 
които се обучават основно в трени-
ровъчни лагери, изградени в области-
те Северен и Южен Вазиристан на 
ФАПЗ в Пакистан.

ИДТ активно сътрудничи и коор-
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динира своите действия с близките 
до ИДУ ислямистки групи и движе-
ния – „Група за ислямски джихад“, 
„Движение за ислямско възраждане 
на Узбекистан“ и „Ислямско движе-
ние на Туркестан“.

Постоянното наличие на таджики 
в двете посочени области на ФАПЗ, 
което се оценява на 500 – 600 бой-
ци, създава доста често напрежение 
в двустранните политически отно-
шения между Пакистан и Таджикис-
тан. Всички представители на ИДТ 
са наемници, като повечето са бив-
ши военни, които получават месечна 
заплата между 200 и 300 щ.д., главно 
от фондовете на афганистанското 
ДТ и „Ал Кайда“. Те са замесени ак-
тивно и в нелегалния трафик на нар-
котици, оръжие и хора, осъществя-
ван от Афганистан през Северен и 
Южен Вазиристан.

ИДТ набира своите бойци основ-
но от средите на привържениците 
на „Движение за ислямско възста-
новяване на Таджикистан“ (ДИВТ), 
което има голям брой последователи 
след бързо ислямизиращите се кръго-
ве на младото поколение таджики.

„Движение за ислямско възстано-
вяване на Таджикистан“ е създадено 
в средата на 70-те години на мина-
лия век от група студенти, ръково-
дени от Кори Ростамов – преподава-
тел по ислямско вероизповедание към 
Университета в Душанбе. Тяхната 
основна цел е да запазят ислямските 
традиции в Таджикистан, противо-
поставяйки се на идеите на комуниз-
ма и съветското влияние в страната. 
След като част от ръководителите 
на ДИВТ са арестувани, движението 
работи в нелегалност. Регистрирано 
е като политическа религиозна пар-
тия („Партия за ислямско възстано-
вяване на Таджикистан“) след разпа-
дането на СССР през 1991 г. Негови 
членове воюват активно на стра-
ната на „Обединената таджикска 
опозиция“ в гражданската война през 
1992 – 1997 г. След подписването на 
мирното споразумение и обявената 
от президента Рахмонов политичес-
ка амнистия ДИВТ участва в парла-
ментарните избори и е представена 

в парламента на страната. По офи-
циални данни ДИВТ може да разчи-
та на около 7,7% от избирателите в 
Таджикистан.

Друг контингент, от който ИДТ 
набира бойци, са таджикските емиг-
ранти, избягали по време на граждан-
ската война в страната и устано-
вили се трайно на територията на 
Афганистан, в провинция Кондуз. До-
пълнителни фактори освен идеологи-
ческия, благоприятстващ вербуване-
то на бойци за нуждите на ИДТ, са 
и бързото увеличаване населението 
на страната, бедността сред по-го-
лямата част от населението, безра-
ботицата, лошото икономическо по-
ложение в Таджикистан, недостигът 
на ресурси за икономическо и социал-
но развитие, както и семейно-родс-
твените кланови връзки около пре-
зидента Рахмонов, оплели основните 
позиции в националната икономика.

Таджикистан е и най-бедната от 
15-те бивши съветски републики, 
като близо 47% от населението (7,5 
млн. души) по данни на Световната 
банка от 2011 г. оцеляват с по-малко 
от 2 щ.д. дневно.

По отношение на операциите на 
АЙСАФ, проведени през последните 
години срещу афганистанското ДТ, 
се смята, че като цяло те са дове-
ли до отслабване позициите на ДТ, 
загубване на неговия боен потенциал, 
както и на този на подкрепящите го 
терористични групировки като ИДУ 
и ИДТ. Същевременно обаче се пра-
ви прогнозата, че след цялостното 
изтегляне на коалиционните сили от 
Афганистан, ако ръководството на 
ДТ в лицето на молла Омар отново 
поеме ръководството на страната, 
ще бъдат създадени благоприятни ус-
ловия за ислямистките движения на 
Узбекистан, Таджикистан и ИДИТ да 
продължат съпротивата срещу про-
руските режими (оценявани от пове-
чето чуждестранни анализатори като 
„марионетни на Москва“) в посочени-
те държави и срещу Китай за пости-
гане на крайната им цел – създаване на 
„Общ централноазиатски ислямски ха-
лифат“, с пълната финансова и мате-
риална подкрепа на ДТ и „Ал Кайда“.
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Тази евентуална заплаха вероятно 
ще доведе като ответна реакция до 
ново засилване на руското влияние 
и военно присъствие в Централна 
Азия, където се разполага нов кон-
тингент от 25 000 военнослужещи 
от въоръжените сили на Русия – в 
Таджикистан и Киргизстан, под пре-
текст за опазване на мира и стабил-
ността в този регион. Това законо-
во е подплатено и от подписания на 
2 септември 2011 г. в Душанбе нов 
договор, гарантиращ оставане още 
49 години на руските военни бази. 
Този факт може да се разглежда и 
като превантивна мярка от страна 
на Русия за изолиране и ограничаване 
влиянието на ислямистките движе-
ния и терористични групировки от 
района на Централна Азия, както и 
недопускане дейността им да се пре-
несе на руска територия.

Наличието на чуждестранни бой-
ци от ИДУ и ИДТ във ФАПЗ про-
дължава да трупа напрежение не 
само в областта на дипломацията 
между Пакистан и тези две цен-
тралноазиатски държави, но и да ан-
гажира значителни ресурси основно 
на въоръжените сили и разузнаването 
на Пакистан за неутрализиране те-
рористичната дейност на тези дви-
жения. След проведените през 2009 и 
2010 г. доста мащабни контратеро-
ристични операции („Правилен път“ 
и „Пътят на спасението“) от стра-
на на пакистанските въоръжени сили 
и граничния корпус на ФАПЗ в об-
ластите Суат и Южен Вазиристан 
пакистанското военно ръководство 
продължава да държи там над 50 000 
военнослужещи, които осигуряват 
сравнително нормално функционира-
не на държавната администрация в 
тази част на страната. Тези усилия 
обаче не успяват да осигурят така 
необходимия „комфорт“ за силите 
на АЙСАФ, свързан с ограничаване 
неконтролираното проникване на 
терористи от Пакистан в Афганис-
тан през общата им граница. Недо-
статъчно ефективни, а по оценки на 
пакистанското държавно ръководс-
тво и „контрапродуктивни“, се оказ-
ват и почти всекидневно нанасяните 

удари от страна на американски БЛА 
срещу предполагаеми укрития на те-
рористи от „Ал Кайда“, ИДУ и ТТР 
в областите на ФАПЗ. Техните бази 
и лагери за обучение са още там, а 
хора от тези терористични органи-
зации продължават да пресичат спо-
койно дългата 2640 километра линия 
„Дюран“, която е граница между Аф-
ганистан и Пакистан.

Неясният засега изход от изтегля-
нето на коалиционните сили от Аф-
ганистан в края на 2014 г. и неста-
билната политическа обстановка в 
страната след този период вероят-
но ще доведат да ново активизиране 
на терористичната дейност. Може 
да се очаква след 2014 г. ИДУ и ИДТ 
да подкрепят със сила идването на 
власт на ДТ в Афганистан и освен 
Пакистан и ФАПЗ тази страна от-
ново да се превърне в основна тяхна 
база за бъдещи действия и атаки сре-
щу едноличните президентски режи-
ми и светската власт в Узбекистан 
и Таджикистан. На този етап те ня-
мат друга алтернатива не само за 
пропагандиране на своите идеи и бор-
ба, но и за физическо оцеляване.

Друг немаловажен факт е, че 
след 2014 г. ИДУ и ИДТ може да се 
опитват да активизират терорис-
тичната си дейност в страните от 
района на Централна Азия и Китай, 
който се е превърнал в център за 
сблъсък на различни „геополитически 
интереси“, започнати или лансирани 
от ключовите играчи в световната 
политика, свързани с четири големи 
геополитически проекта – на Евро-
пейския съюз, т.нар. китайски път, 
западен и ислямски модел. Засега гео-
икономическите интереси на Русия, 
САЩ и Китай в тази част на све-
та съвпадат, което създава отно-
сителна стабилност и сигурност, 
но дали ще е така, когато една от 
тези сили напусне региона, а тя оп-
ределено няма да е Русия или Китай. 
Друг важен въпрос, който стои на 
дневен ред, е кое е по-приемливо за 
местното население, а и за светов-
ната общественост – на власт да 
останат наследствените дикта-
торски режими на Ислам Каримов и 
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Емомали Рахмонов или да бъде допус-
нато създаването на ново държавно 
формирование, наречено „Ислямски 
халифат, управляван от законите 
на Шериата“. Последното не е по 
вкуса на световната общественост 
и западния свят. Пряката намеса на 
тези две терористични организации 
в посочените процеси, с вероятната 
подкрепа от страна на афганистан-
ското ДТ и „Ал Кайда“, може да дове-
де в дългосрочен план до непланирано 
влошаване на средата за сигурност 
в Централна Азия и някои области 
на Китай, което няма да има само 
регионален отзвук.

Ангажирането на ИДУ и ИДТ в 
международния трафик на наркоти-
ци, (основно хероин, който бележи 
значителен ръст всяка година) от 
Афганистан през Централна Азия, а 
оттам за Руската федерация и Евро-
па е другото голямо предизвикател-
ство за разузнавателните служби и 
службите за сигурност.

Със сигурност може да се очак-
ва през следващите години този 
сложен „комплекс“ от радикален и 
войнстващ ислям, силово налагане 
на религия сред големи маси от не-
грамотно мюсюлманско население 
в региони със значителни енергийни 
ресурси от нефт и газ, сравнявани 
само с тези в Персийския залив, да 
се превърне в нова арена на открита 
конфронтация, която, ако не може 

да спре, поне да ограничи в разум-
ни рамки безразборното боравене с 
понятия като „налагане законите на 
Шериата като държавна политика“ 
и измислени „халифати“. Смятаме 
обаче, че има и друга гледна точка. 
Тя е свързвана с определени зависи-
мости и тесни контакти на отделни 
терористични организации с регио-
нални или международни политически 
и икономически кръгове, играещи зад-
кулисна роля в международната по-
литика, включително разузнавателни 
служби, създаващи и контролиращи 
част от терористичната дейност.

В този контекст е много труд-
но да бъде предвидено докъде може 
да стигне дейността на посочените 
две терористични организации в бъ-
деще. Сигурно е само, че на фона на 
военнополитическата обстановка в 
Афганистан, Пакистан и държавите 
от Централна Азия може да се очак-
ва нова вълна от тероризъм след 
2014 г., която няма да се ограничи в 
регионален мащаб. Следва изводът, 
че доброто познаване на активно 
действащите международни теро-
ристични групировки позволява да се 
предприемат съответни действия 
на всяко равнище в управлението на 
системата за национална сигурност, 
както и да се набелязват най-ефек-
тивните превантивни и активни 
мероприятия за неутрализиране на 
терористичната дейност.

При изготвянето на статията са 
използвани материали от участието на 
автора в семинари, организирани от „Ин-
ститут за стратегически изследвания“ 
(ISSI) в Исламабад, „Южноазиатски инс-
титут за изследване на стратегическата 

стабилност“ (SASSI) и „Пакистански инс-
титут за мирни изследвания“ (PIPS) в пе-
риода 2008 – 2011 г., както и материали, 
публикувани във вестниците „Dawn“, „The 
News“ и електронните сайтове „Critical 
threats“ и „Агентура.ру“.
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България не е и не може да бъде 
изолирана от глобалните про-
цеси, протичащи в сложна, ди-

намична и бързо променяща се стра-
тегическа среда за сигурност, която 
крие различни от традиционните 
дестабилизиращи фактори: асимет-
рични рискове и заплахи, като реги-
онална икономическа, финансова, по-
литическа, социална и демографска 
нестабилност (криза), разпростране-
ние на оръжия за масово унищоже-
ние и техни носители, терористична 
дейност, организирана трансгранична 
престъпност, миграция на населени-
ето, религиозен и/или етнически екс-
тремизъм, екологични катастрофи, 
кибертероризъм, морско пиратство 
и др.

Модерните схващания за сигур-
ността, разбирана като основно 
морално и юридическо право на дър-
жавата и първостепенна цел на на-
ционалната и световните политики, 
все повече се изпълват с невоенен 
смисъл, надхвърлят тесните рамки 
на традиционното допускане/предпо-
ложение за чуждите въоръжени сили 
като главна заплаха за националната 
сигурност и все по-често включват 
противодействието на процеси и 
явления с друг характер и мащаби, 
влияещи пряко върху глобалната ико-
номическа и политическа сигурност 
и стабилност.

МЕДИЙНА СИГУРНОСТ 
ИЛИ КОЙ ЩЕ НИ ПАЗИ 

ОТ ПАЗАЧИТЕ

Щерион ДЖУНДЖАРОВ

This article „Media security or who will protect us from the guardians“ (author Shterion 
Dzhundzarov) is focused on the idea of using media for shaping public opinion, delivering 
information without any distortion and security environment. It is claimed that media has a 
great responsibility for not being used for manipulation, nor disinformation, especially when it 
comes to security and defence.

Key words: media, information, security.

„Политическата сигурност е със-
тояние на гарантирана защита на 
личността и обществените форма-
ции от всякакви форми на физическо 
и нравствено насилие, политически 
и идеологически диктат (вътрешен 
и външен), социална дискриминация, 
ограничаване на социалнополитичес-
ките и духовните връзки.

Социалната сигурност е възмож-
ност на държавата за гарантиране на 
хуманни, достойни условия за същест-
вуване и изява на гражданина, на него-
вото благосъстояние.

Демографската сигурност е ста-
билно състояние на нацията, при ко-
ето са гарантирани естественото 
възпроизводство и нарастване на на-
селението и не се допуска под каква-
то и да е форма насилствена промяна 
на самосъзнанието и националната 
идентичност на гражданите. На на-
стоящия етап тя е сериозен рисков 
фактор за Република България.

Духовната сигурност е възмож-
ността за гарантирана защита от 
всякакви опити за политизиране на на-
уката, образованието и културата, за 
комерсиализиране на духовния живот, 
за съхраняване и нарастване на инте-
лектуалния потенциал на нацията, раз-
витие на демократичните традиции 
на националната духовност, опазване 
на вековното културно наследство и 
борба с националния нихилизъм“.1
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Информационната сигурност е 
защитеност на държавата от пред-
намерени или непреднамерени въз-
действия върху информационната ù 
система с цел нарушаване на нейното 
функциониране или несанкциониран 
достъп за целенасочено дезинформи-
ране на обществото и на вземащите 
решения лица и структури. Тя играе 
изключителна роля при формиране на 
отношенията, като оказва същест-
вено влияние върху решаването на 
проблемите на сигурността. Въз-
действието върху информационните 
ресурси и информационната система 
на държавата в явна или скрита фор-
ма е един от опасните източници за 
накърняване на националните инте-
реси. То се проявява най-активно под 
формата на информационна блокада, 
информационна интервенция, инфор-
мационна война и информационно за-
тъмнение. И. Арменчева отбелязва: 
„Информационният фактор за гаран-
тиране на националната сигурност 
действа чрез спазване на конститу-
ционните права и свободи на гражда-
ните в областта на съхраняването 
и обмена на достоверна информация 
посредством развитието на модерни 
български комуникации и медии. Опаз-
ването на националната сигурност 
изисква да не се допуска използване 
на информацията за манипулиране на 
масовото съзнание. Приоритет е да 
се гарантира със специален закон за-
щитата на държавния информацио-
нен ресурс от изтичане на важна за
страната политическа, икономи-
ческа, научно-техническа и друга 
информация“.2 По отношение на ин-
формацията и медиите изтъква, че 
тяхното значение за генериране на 
надеждна и устойчива среда за си-
гурност в днешния сложен, белязан 
от глобализацията, динамично про-
менящ се свят, постоянно нараства 
и че съвременните възможности за 
създаване и разпространяване на ин-
формация са достояние не само на 
мощните държави, но и на отделни 
групи и лица. Според нея крайности-
те на „информационната реалност“ 
в сферата на сигурността варират 
от тезата за „телевизионните вой-

ни“ („една война не е спечелена до-
като Си Ен Ен не каже това“) до 
интерпретацията, че съвременни-
ят политически тероризъм е фор-
ма на „комуникационна стратегия“, 
при която чрез жестоки актове 
се привлича вниманието на ме-
диите върху групи и лица, които ис-
кат да отправят послание или да 
променят разбирането на световна 
или поне на национална аудитория. 
Всички актьори в политиката на 
сигурност прилагат информационни 
стратегии и програми, за да инфор-
мират за целите и възможностите 
си с апломб както върху възпирането 
и сплашването, така и върху взаим-
ната изгода и стратегическата пер-
спектива.

Георги Бахчеванов смята за ар-
гументирано и целесъобразно да се 
приеме, че интегралността е харак-
терна черта на сигурността днес, 
което означава, че:

• не само държавите, но и всички 
субекти на историческия процес (лич-
ност, семейство, общност от хора) 
имат равно право на сигурност и мо-
гат да го придобият само чрез гаран-
тиране на това право за всички;

• безопасността не може да се ог-
раничава с отделна област на човеш-
ката дейност (политическа, икономи-
ческа и друга), а трябва органично да 
свързва всички области в единно цяло;

• е съзнателен отказът да се из-
хожда само от един принцип, една ос-
нова, един източник на сигурност.

Средство за масово осведомяване, 
масмедия или само медия е термин, 
използван да обозначи като клас част-
та от медиите, насочени към ши-
роката аудитория. Терминът „мас-
медия“ е въведен в употреба през 20-
те години на миналия век с развити-
ето на националните радиомрежи и 
разпространението на многотираж-
ни вестници и списания. Основните 
видове средства за масово осведомя-
ване са:

• традиционни печатни издания –
като книги и периодични издания (на-
учни сборници, алманаси и пр.);

• печатни медии – вестници и 
списания;
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• електронни медии – радио (ра-
диоканали) и телевизия (телевизион-
ни канали), информационни агенции, 
интернет (интернет издания, блого-
ве) и др.

Фотографията също може да бъ-
де включена в последната група, тъй 
като в случая тя е средство за ви-
зуално представяне на материалите. 
Терминът се отнася и до организаци-
ите, които контролират технологи-
ите – телевизионни или радиостан-
ции, както и издателски компании. 
Мобилните телефони, компютрите и 
интернет понякога се наричат медии 
от ново поколение (New-age Media).

Интернет медиите са в състоя-
ние да постигнат масово осведомя-
ване поради многото услуги, които 
предлагат. Затова много масови сред-
ства за осведомяване вече имат при-
съствие и в интернет, като по този 
начин се постига по-лесна достъп-
ност.

Външната заобикаляща среда също 
може да представлява форма на ма-
сово осведомяване посредством пос-
тавени билбордове, табели, плакати. 
Формите на публични срещи, митин-
ги и събирания също могат да се раз-
глеждат като форма на средствата 
за масово осведомяване.

Интернет се определя като „гло-
бална система от свързани в мрежа 
компютри, чрез които потребители-
те могат да комуникират и да обме-
нят информация“.3 „Сред особенос-
тите на интернет могат да бъдат 
посочени появата на нови форми на 
комуникация като мрежовата кому-
никация, комуникацията човек – ком-
пютър и компютър – компютър. А 
също и нарасналите социални контак-
ти, появата на виртуални общности 
и виртуални общества, засилената 
интерактивност, премахването на 
някои социални задръжки, емоционал-
ни, сексуални, културни предразсъдъ-
ци, провокиране на чувство за род-
ственост и съпричастност“.3

Убеждаването се основава на до-
води за ползата. Красивите думи са 
измама. Измамата е свързана с раз-
мисли за придобивки и загуби.4 Да убе-
диш някого, означава да го накараш 

да се промени под въздействието на 
слова, образи и звуци и да възприеме за 
истина или неистина съответствие-
то между думи и дела, които според 
коментара на Тао Хундзин „трябва 
да отговарят на онова, което става 
в действителност“.4

Аристотел в „Реторика“ уточня-
ва традиционното определение, при-
надлежащо на софистите, че рето-
риката е наука за убеждаването. За-
дачата на реториката според него 
не е да убеждава, но във всеки да-
ден случай да открива методите за 
убеждаване… С други думи, ретори-
ката има задачата да изучава както 
действително убедителното, така и 
привидно убедителното, подобно на 
диалектиката, която изучава както 
действителния, така и привидния си-
логизъм.5

Георги Петков6 определя убежде-
нията като основа на социалното 
познание и когнитивни структури, 
съхранявани и извличани от паметта, 
които отразяват субективните очак-
вания за наличие на определени от-
ношения между социалните явления. 
Убежденията могат да бъдат отно-
сително елементарни (до Княжево се 
отива с трамвай № 5), но могат и 
да са сложно устроени системи от 
разсъждения (политическите или ре-
лигиозните убеждения). Организирани 
са в йерархично подредена система, 
която се подчинява на принципа на 
когнитивната непротиворечивост 
или когнитивната консистентност. 
В поведението този принцип се про-
явява като нетърпимост към прие-
мането и преработването на проти-
воречаща информация. Убежденията 
изпълняват определени функции в 
регулацията на поведението, служат 
на индивида за ориентиране в него-
вата среда, планиране на поведени-
ето, предвиждане как ще протекат 
събитията. Те представляват слож-
на система от субективни знания –
истини, предразсъдъци, вярвания и 
неверни представи, за връзките на 
процесите и явленията, чиято сте-
пен на достоверно отразяване на 
обективната действителност зави-
си от афективните (емоционални-
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те) характеристики и придобития 
житейски опит, знания, практичес-
ки навици, административен капа-
цитет и професионални умения на 
личността, чието обвързване с лич-
но емоционално-оценъчно отношение 
към заобикалящата я среда води до 
формиране на определена социална 
нагласа – атитюд. Според определе-
нието на Дж. Олпорт „Атитюдът 
е умствено и нервно състояние на 
готовност, организирана с помощта 
на опита, което оказва директивно 
(насочващо) или динамично влияние 
върху реакциите на индивида към 
всички обекти в ситуации, с които 
e свързан“.7

Атитюдите играят важна роля 
в човешкия живот. В когнитивен 
(познавателен) план функцията на 
атитюдите се свързва с възприема-
нето и обработването на новопос-
тъпващата информация въз основа 
на наличните знания. Когнитивната 
(организационната) функция на ати-
тюда е свързана с познавателния му 
компонент. Нагласата оказва влия-
ние върху оценката на заобикаляща-
та среда, тя е знание за обектите, 
филтриращо новопостъпилото зна-
ние. Социалните нагласи са в състоя-
ние да структурират и организират 
иначе хаотичната информация, така 
че да позволят на индивида да про-
гнозира, без да обръща внимание на 
всички детайли от актуалната ситу-
ация. Понякога може да се стигне до 
изкривявания, до стереотипизация, 
което всъщност е дисфункция.

В контекста на разбирането за 
вътрешната сигурност като главен 
опорен стълб на националната си-
гурност и състояние на съгласие на 
гражданите, социалните слоеве, об-
ществените структури и полити-
ческите организации по основните 
въпроси на националния живот, кое-
то се свежда преди всичко до иконо-
мическото и екологичното състояние 
на държавата, социалното положе-
ние на личността и опазването на 
вътрешния ред, Бахчеванов8 подчер-
тава, че главоломното развитие на 
информационните и компютърните 
технологии, появата на интернет и 

индустриалната глобализация извеж-
дат в нова насока традиционното 
разбиране за същността на инфор-
мацията и нейното огромно влияние 
върху сигурността. Обмяната на из-
преварваща информация за ситуаци-
ята в глобален и регионален мащаб 
се налага като важен приоритет в 
междудържавните отношения през 
новия информационен век. Информа-
ционното осигуряване се утвърждава 
като доминиращ системообразуващ 
фактор във всички области на обще-
ствено-политическия и икономичес-
кия живот.

Медиите и по-специално електрон-
ните стават неотменна част от со-
циалния живот и формират култур-
на аура, която повече или по-малко 
влияе на всеки и на всички, превръща 
се в своеобразен „натиск“ върху со-
циума, прониквайки във всеки негов 
сегмент: „Памукът и петролът, как-
то и радиото и телевизията се пре-
връщат в „постоянни натоварвания“ 
върху целия психологически живот на 
обществото“.9

Информацията в електронни-
те медии, които имат качествено 
нови предимства пред останалите 
средства за комуникация, се използва 
като стратегическо предимство за 
предизвикване на конфликти и про-
тиворечия, потенциално опасни за 
сигурността. Те могат да оказват 
огромно отрицателно психологичес-
ко въздействие върху хората – чрез 
различни начини за дезинформация и 
ще играят важна роля в евентуална 
бъдеща информационна война.

Новите технологии, свързани с 
предаването на аудиовизуалните ме-
дийни услуги, и необходимостта от 
„приспособяване на регулаторната 
рамка, за да се вземе предвид въздейс-
твието на структурните изменения, 
разпространението на информацион-
ните и комуникационните технологии 
(ИКТ) и технологичното развитие 
на бизнес моделите, по-специално фи-
нансирането на търговско телевизи-
онно излъчване, и да се гарантират 
най-добри условия за конкурентоспо-
собност и правна сигурност за ев-
ропейските информационни техно-
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логии, медийни индустрии и услуги, 
както и зачитане на културното и 
езиковото многообразие“, направиха 
необходимо приемането на Директива 
2007/65/ео на Европейския парламент 
и на Съвета (11 декември 2007 г.) за 
изменение на Директива 89/552/ЕИО 
на Съвета относно координирането 
на някои разпоредби, формулирани в 
действащи закони, подзаконови и ад-
министративни актове на държави-
те членки, отнасящи се до упражня-
ване на телевизионна дейност.

Директива 2007/65/ео определя, 
че аудиовизуалните медийни услуги са 
колкото икономически, толкова и кул-
турни. Тяхното нарастващо значе-
ние за обществата, демокрацията –
чрез гарантиране свободата на ин-
формацията, многообразието на мне-
нията и медийния плурализъм, обра-
зованието и културата, е основание 
за прилагане на специфични правила 
към тези услуги.

Членове от 39 до 41 гласят:
• всеки има право да изразява мне-

ние и да го разпространява чрез сло-
во – писмено или устно, чрез звук, 
изображение или по друг начин;

• това право не може да се използ-
ва за накърняване правата и доброто 
име на другиго и за призоваване към 
насилствена промяна на конститу-
ционно установения ред, към извър-
шване на престъпления, към разпал-
ване на вражда или към насилие над 
личността;

• печатът и другите средства за 
масова информация са свободни и не 
подлежат на цензура;

• спирането и конфискацията на 
печатно издание или на друг носител 
на информация се допускат само въз 
основа на акт на съдебната власт, 
когато се накърняват добрите нрави 
или се съдържат призиви за насилс-
твена промяна на конституционно 
установения ред, за извършване на 
престъпление или за насилие над лич-
ността;

• ако в срок от 24 часа не послед-
ва конфискация, спирането преуста-
новява действието си;

• всеки има право да търси, полу-
чава и разпространява информация; 

осъществяването на това право не 
може да бъде насочено срещу права-
та и доброто име на другите граж-
дани, както и срещу националната 
сигурност, обществения ред, народ-
ното здраве и морала; 

• гражданите имат право на ин-
формация от държавен орган или 
учреждение по въпроси, които пред-
ставляват за тях законен интерес, 
ако информацията не е държавна или 
друга защитена от закона тайна или 
не засяга чужди права.

Законът за радиото и телевизия-
та (ЗРТ) гарантира независимост на 
доставчиците на медийни услуги и на 
тяхната дейност от политическа и 
икономическа намеса. Той не допус-
ка цензуриране на медийни услуги под 
каквато и да е форма и осигурява 
свобода на приемането.

Приетият в съответствие с 
Конституцията на Република Бъл-
гария и нейните международни спо-
разумения в областта на човешките 
права Етичен кодекс на българските 
медии10 потвърждава:

• всеки има основното право на 
свобода на изразяване, достъп до 
информация, защита на личното до-
стойнство и неприкосновеността 
на личния живот и право на безопас-
ност и сигурност;

• трябва да бъде гарантирано пра-
вото на медиите да работят без 
всякаква цензура.

Съгласно духа и буквата на Етич-
ния кодекс на българските медии пре-
доставянето от страна на медиите, 
в изпълнение на техните права и за-
дължения, на обществото на провере-
на преди публикуване, актуална, пъл-
на, точна и достоверна информация, 
без преднамерено да се скриват или 
изопачават мотиви, факти и обсто-
ятелства, е необходимо и достатъч-
но условие, за да могат гражданите 
да играят активна роля в условията 
на прозрачна демокрация.

С Резолюция 1510 Парламентар-
ната асамблея на Съвета на Европа 
(ПАСЕ) потвърждава, че не може да 
има демократично общество без фун-
даменталното право на свобода на 
изразяване, както и че прогресът на 
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обществото и развитието на всеки 
индивид зависят от възможността 
за получаване и предаване на инфор-
мация и идеи. ПАСЕ приема, че тази 
свобода не е приложима само по от-
ношение на изразяване на мнения, ко-
ито са благосклонно приети или смя-
тани за безобидни, но и за такива, 
които могат да шокират, засегнат 
или обезпокоят държавата, съгласно 
чл. 10 на Европейската конвенция за 
човешките права. Всеобщата Декла-
рация за правата на човека гласи: 
„Всеки човек има право на свобода 
на убеждение и на изразяването му; 
тази свобода включва правото без-
препятствено да се придържа към 
своите убеждения, както и правото 
да търси, да получава и да разпро-
странява информация и идеи чрез 
всички средства и без оглед на дъ-
ржавните граници“. Член 5 „Право 
на свобода и сигурност“ на европей-
ската Конвенция за защита правата 
на човека казва, че всеки има право 
на свобода и сигурност. Това право 
включва свободата на всеки да от-
стоява своето мнение, да получава 
и разпространява информация и идеи 
без намеса на държавните власти и 
независимо от държавните граници. 
Този член не забранява държавите 
да подлагат на разрешителен режим 
радиокомпаниите, телевизионните 
компании и производителите на ки-
нематографична продукция. Упраж-
няването на свободите, доколкото е 
съпроводено със задължения и отго-
ворности, може да бъде обусловено 
от процедури, условия, ограничения 
или санкции, които са предвидени от 
закона и са необходими в демократич-
ното общество в интерес на нацио-
налната и обществената сигурност 
и на териториалната цялост за пре-
дотвратяване на безредици или пре-
стъпления, за защита на здравето и 
морала, както и на репутацията или 
правата на другите, за предотвра-
тяване разкриването на информация, 
получена доверително, или за гаран-
тиране авторитета и безпристрас-
тността на правосъдието.

В своя монография11 Георги Кара-
стоянов разделя медиите на „аудио-

визуални, визуални и аудио медии“, 
като отбелязва, че аудио-визуалните 
медии комбинират въздействието на 
звук и картина и към тях се отна-
сят „комуникация лице в лице“, теле-
визия, филми, видеокасети и интер-
нет. „Комуникацията лице в лице“ 
той определя като най-ефективното 
средство за убеждаване, при което 
„Директното общуване с аудитория-
та позволява получаване на обратна 
връзка за ефектите на посланието, 
което се предава не само от думите, 
но и от невербалната комуникация 
(езика на тялото, тоналността на 
гласа, проксемиката и др.)“.

Телевизията е доказано средство 
за ефективно пропагандно въздейс-
твие. Тя влияе върху сетивата и е 
най-близко до комуникацията лице в 
лице. Дава усещането за съпричаст-
ност към събития по целия свят, без 
дори да се напуска домът. Музикал-
ният фон също допринася за емоцио-
налното въздействие на посланието. 
Едно от не толкова очевидните ù 
предимства за психологически опера-
ции е способността ù да създава ме-
дийни събития, а също да подчертава 
или намалява значението на опреде-
лено събитие.

Създаването и предоставянето за 
разпространение в аудио- и аудио-ви-
зуални предавания от доставчици на 
медийни услуги, чиято независимост 
от политическа и икономическа на-
меса е гарантирана от Конституци-
ята (чл. 39 – 41) и Закона за радиото 
и телевизията (чл. 5), на своевре-
менна, достоверна, актуална, точна 
и пълна политическа, икономическа, 
културна, научна, образователна и 
друга социално значима информация 
за събития, „със социален, полити-
чески, икономически, спортен или 
развлекателен характер“ (ЗРТ, § 1, 
т. 8, с. 73), които засягат интереси-
те на преобладаващата част от ау-
диторията, както и отразяването в 
рамките на актуално-публицистични 
предавания и новините на събития, 
свързани с нецелесъобразни и/или не-
законосъобразни модели на поведение, 
корупционни действия и/или търго-
вия с влияние, превръщат медийните 
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услуги в основен компонент, влияещ 
при формиране на обществените на-
гласи, очаквания и устойчиви модели 
на поведение.

Разбирането за доставчиците на 
аудио- и аудио-визуалната информа-
ция (редакционно съдържание), като 
важни елементи от цялостната 
и всеобхватна система от векто-
ри на сигурността, дава основание 
да се приеме, че предоставянето 
и/или неразпространяването в ау-
дио-визуални предавания и радиопре-
давания от доставчици на медийни 
услуги, чиято независимост от по-
литическа и икономическа намеса е 
гарантирана от Конституцията и 
Закона за радиото и телевизията, 
на своевременна, обективна, точна, 
достоверна и пълна информация за 
съществуването на нецелесъобразни 
и незаконосъобразни модели на пове-
дение, действие и/или бездействия, 
включително свързани с корупционни 
практики и/или търговия с влияние, 
превръща радио- и телевизионните 
оператори едновременно в обекти и 
субекти на медийния компонент на 
сигурността.

Осъзнавайки, че свободата на из-
разяване е основа на плурализма и 
гаранция за обмен на идеи и мнения 
в демократичното общество, следва 
да приемем и това, че създаването 
и разпространяването в медийни ус-
луги не само на информации и идеи, 
които намират благоприятен при-
ем, не се смятат за обидни или за 
приемани с безразличие, но може да 
се разпространяват и мисли, мне-
ния, информационни данни, убежде-
ния, емоции и интуиции, които от 
гледна точка на представители на 
институции или населението, пора-
ди користни лични, семейни, групо-
ви, кланови, политически или корпо-
ративни интереси и обвързаности, 
е възможно да се възприемат като 
спорни, предизвикателни, провока-
тивни и/или смущаващи, следва да се 
разглежда като необходимо условие и 
надеждна гаранция за свободата на 
информацията и многообразието на 
мненията, с фундаментално значе-
ние за плурализма, толерантността 

и търпимостта в демократичната 
и правова държава, със способно да 
взема информирани решения активно 
гражданско общество.

В светлината и в контекста на 
юриспруденцията на Европейския съд 
за правата на човека относно неоп-
равдана и непропорционална намеса 
в свободата на изразяване и нару-
шаване на чл. 10 от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека понятието медийна сигурност 
се смята като самостоятелна, изли-
заща извън обхвата и надхвърляща 
рамките на системата за информа-
ционна сигурност система от систе-
мите за гражданска сигурност, от 
системите за национална и глобална 
сигурност и състояние, при което са 
гарантирани и защитени комуникаци-
онните права на личността свободно 
да изразява и разпространява мнение, 
правото да се търси, получава, съз-
дава и разпространява информация с 
критична към управлението, родолю-
бива образователна и културна насо-
ченост и невъзможността медии да 
се използват като средство за нега-
тивно, манипулативно психологическо 
въздействие.

Определянето на параметрите и 
степента на сектор „медийна сигур-
ност“ през призмата на субектив-
ното усещане на зрителя, читате-
ля и/или слушателя за степента на 
съответствие на медийната „исти-
на“, т.е. на редакционното съдър-
жание, създадено, разпространено 
или предоставено за разпростране-
ние в линейни и нелинейни медийни 
услуги, печатни издания и виртуал-
ното (интернет) пространство на 
масова комуникация, е възможно да 
бъде осъществено с помощта на 
Не-формула – ориентир за подпома-
гане на правилното позициониране 
на гражданите в дебрите от медий-
на несигурност в България, белязана 
от краха (безрезултатността) на 
обещанията за реформиране на ме-
дийния сектор и колапс на свобода-
та на информация, където грифът 
„Safe place“ трябва да бъде премах-
нат:
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където ∑ МЕДИЙНО СЪДЪРЖА-
НИЕ = [(аудио-визуална + аудио) ин-
формация + (текстова + числова + 
графична)информация].

Качествените изменения във фор-
мата и съдържанието на обществе-
ните нагласи са функция от натруп-
ването на големи количества групова 
критична маса от индивидуални на-
строения (нагласи) и готовност (ати-
тюди) енергично да се отстоява пра-
вото на личността да изисква от 
институциите и да получава висока 
степен на индивидуална (лична, пер-
сонална) сигурност, включително сво-
бодата безопасно да се изразява и раз-
пространява мнение и да се търси, 
получава и разпространява информа-
ция с критична към управлението, ро-
долюбива образователна и културна 
насоченост.

Михаил Проданов12 подчертава, че 
достоверността на източника и дове-
рието, което изпитваме към източ-
ника, са от изключително значение за 
успешното реализиране на всяка от 
различните форми на „убеждаваща 
комуникация“ – „процесът на промяна 
на мнения, убеждения, нагласи, пове-
дения, като резултат от определен 
тип комуникация между индивида 
и други външни източници“, които 
„могат да бъдат открити във всички 
сфери на обществения живот – меж-
дуличностните отношения, образо-
ванието, маркетинга и рекламата, 
търговията, религията, праворазда-
ването и политиката“12, защото:

• „хората могат да бъдат убеде-
ни, само ако се доверят на източни-
ка и ако той едновременно с това 
е компетентен в техните предста-
ви“;

• „доверието на респондента е функ-
ция от приписаната от него на из-
точника на информация обектив-
ност, безпристрастност (незаинте-
ресуваност) и липса на намерения да 
манипулира и лъже.

Кой ще ни пази от пазачите е опит 
да се създадат условия за предпостав-
ки и да се привлече вниманието на 
експертите и обществеността върху 
необходимостта и възможностите за 
няколко условия и за целесъобразност-
та от тях.

Необходимо е да се изменят и до-
пълнят закони, за да се изведе при-
оритетно сигурността на индивида 
(на отделния човек) и на неговата 
защита пред скобите на общия алго-
ритъм на сигурността.

Крайно наложително е да се усъ-
вършенстват и надграждат до-
сега съществуващите способности 
и механизми за комуникация между 
институциите и представители-
те на гражданското общество чрез 
въвеждане на стратегия на „бордо-
ве на мъдреците“ (Wise Men’s Boards 
Institutes Strategy), защото пътят на 
управлението на държавата се заклю-
чава в това да се опираш на мъдрите 
и на народа, както и в издигане на 
умните и използване на способните, 
което в крайна сметка би гаранти-
рало успех.

                        ИНФОРМАЦИЯ с [критична към управлението +
                            родолюбива (образователна + културна)] насоченост

МЕДИЙНА СИГУРНОСТ = ---------------------------------------------------------------------- х 100[%],
                                             ∑ МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ
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5 С о т и р о в, К. „Реторика“ на Арис-
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АСПЕКТИ

Създаването и функциониране-
то на определена система в 
пространството и времето 

изискват да има нормативно-правна 
уредба, политика, принципи, правила, 
воля, умения и много други условия 
и фактори. Необходима и полезна за 
мнозина – българи и чужденци, е срав-
нително новата електронна система 
за дистанционно обучение във висши-
те училища в България.

Институциите и специалистите, 
занимаващи се с проблемите на елек-
тронния формат, стигат до извода, 
че информационните технологии на-
мират все по-широко приложение в 
много области на националното и 
световното стопанство. Уеб бази-
раното обучение разширява обхвата 
и периметъра на приложението си.

Убеждението на целия работен 
екип на катедра „Логистика“, форми-
рано през годините, е, че наистина 
заедно можем повече. С общи усилия 
успешно положихме началото и по-
добряваме организацията, свързана 
с електронното обучение във Воен-
на академия „Г. С. Раковски“. Преди 
около 10 години, по идея на препо-
давателите от катедра „Логисти-
ка“, подкрепяна от факултетното и 

ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА 
НА УЕБ БАЗИРАНОТО 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Доцент Иван КАЛОЯНОВ

The article „Lessons learned from web-based distance training“ (author Ivan Kaloyanov) 
looks at the history and present from the perspective of web-based distance training. The article 
presents the successful implementation of web-based distance learning system at Rakovski 
National Defence Academy. 

Key words: web-based distance training; educational system – Blackboard in Rakovski 
National Defence Academy.

академичното ръководство, започна 
процедурата за обучаване на слуша-
тели и студенти чрез нова за нас 
форма – дистанционната.

Важен катализатор за началото 
на уеб базираното обучение е пуб-
ликуваното в брой 99 на „Държавен 
вестник“ Постановление № 22 от 
2 ноември 2004 г. за приемане на На-
редба за държавните изисквания за 
организиране на дистанционна форма 
на обучение във висшите училища. 
По нататък в текста ще използваме 
само Наредба.

В структурно отношение Наред-
бата е от два раздела и 11 члена. 
В раздел първи – „Общи положения“, 
само в 4 члена е дадена изключител-
но богата информация за размисъл и 
действия на организаторите и про-
веждащите дистанционно обучение. 
Изкушаваме се да цитираме малки 
части, защото тя наистина е чудес-
но попадение. Започваме с лаконично-
то определение на понятието според 
ал. 2: „ ДФО е организация на учеб-
ния процес, при която студентът и 
преподавателят са разделени по мес-
тоположение, но не непременно и по 
време, като създадената дистанция 
се компенсира с технологични средс-
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тва“. В ал. 3 е казано: „При ДФО се 
използват аудио, видео, компютър-
ни и комуникационни технологии и 
средства“. По-нататък в документа, 
позовавайки се на Закона за висшето 
образование и на правилата на Наци-
оналната агенция за оценяване и ак-
редитация, се посочва организацията 
на дистанционното обучение (чл. 2, 
ал. 2): „Висшите училища могат да 
организират ДФО за придобиване на 
висше образование по образователно-
квалификационните степени „специа-
лист по...“, бакалавър“ и „магистър“ 
и на образователна и научна степен 
„доктор“, както и за повишаване ква-
лификацията на специалисти с вис-
ше образование“. В ал. 3 е посочено: 
„Висшите училища разработват про-
грами за ДФО за хора със специални 
образователни потребности. ДФО е 
равнопоставена на редовната форма 
на обучение по отношение на опре-
делени изисквания и критерии, валид-
ни за двете форми – съдържание на 
учебния план, изискан брой кредити, 
диплома за завършена образовател-
но-квалификационна степен и профе-
сионална квалификация“.

В резултат на новаторския дух, 
който съществува в катедра „Логис-
тика“, факултет „Командно-щабен“ 
и Академията, базирайки се на На-
редбата, незабавно започват стъпка 
по стъпка да осъществяват важния 
проект за уеб базираното обучение 
във Военната академия.

Много усилия и време отнемат 
създаването на учебна документация, 
разработването на учебно съдържа-
ние по конкретните учебни дисципли-
ни, както и на учебни материали, ко-
ито да съответства на Наредбата и 
спецификата на новата магистърска 
специалност – „Логистика на сигур-
ността и отбраната“.

Подготвителният период е мно-
го важен за всяко отговорно начи-
нание. Древнокитайският философ 
Конфуций пише: „Във всички неща 
успехът зависи от предварителната 
подготовка, без такава подготовка 
неуспехът е сигурен. Ако работите 
се определят предварително, няма да 
имаме трудности с тях. Ако нача-

лата на поведението са определени 
предварително, тяхното приложе-
ние ще бъде неизчерпаемо“. Добра-
та предварителна подготовка дава 
впоследствие добри плодове за срав-
нително дълъг период от време.

Организацията и провеждането 
на ДФО се уреждат в правилници-
те за дейността на висшето учи-
лище в съответствие с Наредбата. 
Във Военната академия Правилник 
за ДФО е приет след началото на 
новата дистанционна форма на обу-
чение. Той идва две години по-късно, 
след като вече има „Инструкция 
№ И-3“ от 8 август 2007 г. на ми-
нистъра на отбраната за организира-
не и провеждане на дистанционна фор-
ма на обучение във военните учили-
ща.

В Наредбата, в чл. 6, ал. 1, е за-
писано: „Дейността по планирането, 
организацията и провеждането на 
ДФО се осъществява чрез специал-
но създадено обслужващо звено на 
висшето училище – Център за дис-
танционно обучение. Той осъществя-
ва технологичното и техническото 
осигуряване на обучението. Основ-
ното обучаващо звено – катедрата, 
провеждащо съответното обучение, 
осъществява учебно-методическото 
осигуряване. Практиката показва, че 
в много висши училища: УНСС – Со-
фия, НБУ – София, Стопанска акаде-
мия – Свищов и т.н., ДФО е органи-
зирана на високо технологично ниво.

Практиката по безспорен начин 
доказва, че в основата на качестве-
ното обучение в дистанционна фор-
ма, наред с другите важни фактори, 
са и добрата организация и работа на 
Центъра за дистанционно обучение.

Уеб базираното обучение се раз-
раства през годините във Военната 
академия. Обхваща двата факултета 
и повечето основни звена. Има пе-
риод, когато в дистанционна форма 
се обучават не само студенти ма-
гистри, а и офицери слушатели. Твор-
чески се ползва и добрата практика 
от дейността на подобни центрове 
в други висши училища. При всички 
случаи се отчита и спецификата на 
конкретните ни условия, изисквания, 
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обективна и субективна обстановка.
Известна е създадената организа-

ция във Военната академия за ДФО 
и добрите плодове от нея. Нормално 
е в резултат на динамиката и нови-
те реалности да се търсят и при-
лагат и по-добри начини и форми за 
по-качествена подготовка.

Във Военната академия е поло-
жено началото на проекта на Ев-
ропейския съюз за уеб базирано дис-
танционно обучение на управленски 
кадри в областта на сигурността 
и отбраната. Той се осъществява в 
няколко основни звена на факултет 
„Командно-щабен“. Финансира се от 
оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Положителен е 
фактът с придобиването на новата 
платформа „Blackboard“ за уеб бази-
рано обучение.

Във фиг. 1 са посочени основни мо-
тиви и дейности в процеса на осъщес-
твяване на електронното обучение. 
Определено внимание в платформа 
„Blackboard“ заслужават предлагани-
те опции – възможност за проверка 
на предадени курсови работи и про-
екти за плагиатство и за проследя-
ване и проверка на източниците на 
информация, цитирани в проектите 

на студентите. Чрез интегрирана 
система за текстови съобщения или 
виртуална класна стая може да се 
провеждат обучение, дискусии, авто-
матични справки за резултатите и 
други дейности в реално време.

Уеб базираното електронно обуче-
ние дава добра възможност на Военна 
академия за международно сътрудни-
чество – чрез дистанционно обучение 
не само на български граждани, но и 
на хора, живеещи извън страната.

Платформа „Blackboard“ е в осно-
вата на реализацията на дистанци-
онната форма, подпомагането, обу-
чението и стимулирането на всички 
участници в тези отговорни проце-
дури. Всеки има своето място, роля 
и значение за осъществяване на ус-
пешно обучение в полза на крайните 
потребители. Това се разбира от 
всички участници в процеса. Успешно 
се организират и реализират от на-
учно-преподавателския състав паке-
ти уеб дейности. Полезното учебно 
съдържание, подготвено от препода-
вателите, е в основата на положи-
телните крайни резултати от уеб 
базираното електронно обучение.

Добрата организация на учебния 
процес е един от важните въпроси. 

Фиг. 1. Възможности, предлагани от платформа „Blackboard“ 
за електронно обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“
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Военна академия „Г. С. Раковски“ 
през годините се е доказала като 
добре работеща институция. Вярва-
ме, че количествените натрупвания 
се превръщат в добро, полезно качес-
тво в интерес на нашите интелиген-
тни слушатели и студенти. Убедени 
сме, че добрата връзка и работа в 
екип между ръководство, научно-пре-
подавателски състав, администра-
ция, технически изпълнители водят 
до положителни резултати.

Ръководният екип успешно решава 
значимите за всички основни въпроси. 
Академията разполага с научно-пре-
подавателски потенциал, който е в 
основата на всички форми на обуче-
ние. Преподавателите разработват 
учебното съдържание и го предоста-
вят в удобна форма за усвояване от 
потребителите.

Съгласно Наредбата изискването 
е учебните материали и ресурси за са-
моподготовка, използвани в ДФО по 
дадена специалност, да осигуряват не 
по-малко от 75% от учебното съдър-
жание на учебната програма. Тези 
учебни материали се разработват 
по методика, която съответства на 
спецификата на специалността. На 
този етап от ДФО във Военната 
академия учебните материали и ре-
сурси отговарят на приетите в На-
редбата класификации на технологич-
на осигуреност. Евентуалният бъдещ 
Център за дистанционно обучение 
може да увеличи многообразието от 
учебни материали на хартиен носи-
тел, но особено разпространяваните 
на електронни, магнитни и оптични 
дискове, аудио-, видеосредства и дру-
ги. На всички нива на технологична 
осигуреност за достъп до учебното 
съдържание е необходим гарантиран 
високоскоростен интернет. Изисква-
нията на Наредбата в този смисъл са 
в базата на интернет системата да 
са разположени не по-малко от 70% 
от учебните материали и ресурси за 
самостоятелна работа на трето и 
четвърто технологично равнище.

В информационната ера качество-
то на живот е свързано с „определен 
принос“. Ако организацията, компа-
нията ни работи добре, влагаме при-

носа си за развитие на обществото. 
В този случай, давайки повече, е ло-
гично да получаваме повече и да жи-
веем по-добре.

Съпоставяйки известното „Ко-
лело на живота“, изографисано от 
Захари Зограф в Преображенския ма-
настир, разположен в околностите 
на древната ни столица Велико Тър-
ново, със съвременната действител-
ност, стигаме до извода, че продъл-
жителността на човешкия живот 
наистина значително се е увеличи-
ла. Спокойно можем да се каже, че 
днешният информиран човек живее 
по-дълго и относително по-добре.

От 2002 г. у нас успешно започва 
национален проект за създаване на 
виртуално образователно пространс-
тво. Мисията на Българския вирту-
ален университет през годините се 
разраства значително. По този про-
ект са създадени много уеб базирани 
курсове, въведено е електронното 
обучение в голяма част от висшите 
ни училища.

За да направим успешна връзка 
между информационната ера, дистан-
ционното обучение на хората през 
целия им живот и развитието на ин-
формационните технологии през го-
дините, ще се позовем на следната 
добра информация: „Правят универси-
тет за програмисти“, публикувана във 
вестник „Деветнадесет минути“ от 
20 ноември 2013 г. „Нов университет, 
специализиран за обучение на програ-
мисти, ще стартира през 2014 учебна 
година в Република България. Софту-
ерният ВУЗ започва да приема канди-
дати през месец май 2014 г. Студен-
тите ще се подготвят директно за 
IT бизнеса. Още след първата година 
на следването си младежите ще мо-
гат да започнат работа със стартова 
заплата 1000 – 1500 лв. и ще продължа-
ват да се учат дистанционно. Такава 
онлайн форма ще приляга на добрите 
специалисти в областта на информаци-
онните технологии. Предвижда се тези 
студенти да се учат при по-ниска ин-
тензивност на натоварване. Учебни-
те занятия ще се провеждат предимно 
вечер след работа, събота, неделя и в 
друго удобно време за обучаемите. През 
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втората и третата година са предви-
дени и курсове за подобряване на ква-
лификацията. Тези курсове безспорно 
дават опит и по-широк професиона-
лен кръгозор. По данни на БАСКОМ 
(асоциацията на софтуерните фирми) 
до 2015 г. ще има недостиг на близо 
22 000 специалисти, най-вече софтуер-
ни инженери.“

Факт е, че уеб базираното елек-
тронно обучение дава добри възмож-
ности за разпространяване на знания 
и удовлетворяване потребностите 
на много хора, предпочели тази удоб-
на форма за подготовка. Използва се 
добрата възможност за периодично 
обновяване на предлаганото на обу-
чаемите учебно съдържание чрез из-
ползване на съвременни платформи, 
достъпни за студентите чрез висо-
коефективни информационни техно-
логии и техните добри продукти.

В динамично променящата се сре-
да информационните проекти, изпол-
звани за обучение, се основават на 
обективни закони и закономерности 
и изпитани правила в житейската 
практика.

Европа се стреми да постигне 
своята важна цел – икономика, бази-
рана на знанието.

Усилията, което полагат инсти-
туции и специалисти от различни 
области за качествено навлизане на 
електронното обучение в практи-
ката, спомагат за подобряване на 
националното ни образование. Елек-
тронната форма дава възможност 
за достъпно полезно обучение през 
целия живот. Тези важни процеси ни 
доближават до стандартите, услови-
ята и изискванията на европейското 
и световното образователно и науч-
но пространство.

Проект web-базирано дистанционно 
обучение на управленски кадри в областта 
на сигурността и отбраната.

Наредба за държавните изисквания за ор-
ганизиране на дистанционна форма на обуче-
ние във висшите училища. София, 2007.

Инструкция № И-3 от 8.08.2007 г. на 
министъра на отбраната за организира-

не и провеждане на дистанционна форма 
на обучение във военните училища. София, 
2007.

Правилник за дистанционното обучение 
във Военна академия „Г. С. Раковски“. Со-
фия, 2009.

Деветнадесет минути, № 1208, 20 
ноем. 2013.
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Уеб базирано обучение се нари-
ча съвкупността от всички 
дейности за обучаване, които 

използват световната мрежа (www) 
като помощно или основно средство 
за обучение. Уеб базираното обучение 
е основен елемент от по-широкото 
понятие електронно обучение. То е 
един от инструментите, чрез който 
може да се доставя учебно съдържа-
ние. Посредством уеб технологиите 
е възможно провеждане на дискусии, 
онлайн лекции и други. Уеб базирани-
те системи за обучение се прилагат, 
за да подпомагат обучаваните от 
разстояние, като премахват бариери 
от рода на време и пространство, 
за да оправдаят често използваната 
фраза „обучение по всяко време, на 
всяко място“.1

Уеб базираното обучение възник-
ва в отговор на потребността от 
осъвременяване и на тази дейност 
в духа на образователните, техно-
логичните и икономическите тен-
денции на все по-глобализиращото 
се общество. Чрез прилагането на 
съвременни информационни и кому-
никационни технологии университе-
тите предлагат по-гъвкаво обучение, 
като едновременно се стремят към 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ 
НА ЛОГИСТИЧНИ 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ЧРЕЗ УЕБ БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Подполковник д-р Румен ХРИСТОВ

The article „Development of national defense capabilities in the next two decades“ 
(author Neno Hristov) outlines the key priorities in the forthcoming strategic defense review –
understanding, finding and balancing the strategic challenges and political ambitions that our 
country has in a rapidly changing future security environment, taking into account not only 
the assets provided by NATO and the EU, but also the national interests in the region, the 
contradictions which they can create and conflicts that may arise as a result.

Key words: strategic defense review, future security environment, national interests, conflicts, 
balancing of strategic challenges, political ambitions.

по-висока ефективност на структу-
рите, осъществяващи обучението.

Едно от предимствата на изпол-
зването на уеб технологии за до-
стъп до учебно съдържание е, че 
уеб страниците могат да съдържат 
хипервръзки към други части, като 
така се осигурява достъп до голямо 
количество уеб базирана информа-
ция. Може да се прилагат и различни 
мултимедийни средства, които улес-
няват усвояването на учебния мате-
риал. Все по-често се използват фо-
руми, които позволяват на обучаеми-
те да контактуват, да си помагат 
в разбирането на учебното съдър-
жание, както и да задават въпроси 
на преподавателите и да получават 
своевременно отговор. Използването 
на уеб базирани системи за обучение 
дава и още по-големи възможности –
онлайн тестове, видеоконференции, 
изпълняване на различни задачи в ре-
ално време.2

Един от проблемите на тако-
ва обучение е, че е възможно обуча-
ващите да не разполагат по вся-
ко време с добра интернет връзка 
и достъп до информацията. Освен 
това при липсата на пряк контакт 
с преподавателя може да се стигне 
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до неправилно разбиране на учебното 
съдържание. За да се избегне това, 
се използват различни форми на елек-
тронна комуникация.

Някои форми за доставяне на 
учебно съдържание чрез уеб базирани 
платформи са:

• Уеб базирани курсове. Всички ма-
териали могат да се намерят в све-
товната мрежа и има възможности 
за взаимодействие и съвместна рабо-
та. Такива курсове са лесни за прера-
ботване и поддържане и са достъпни 
за всеки по света, който има достъп 
до интернет.3 Може да се включи и 
мултимедия, затова понякога тези 
курсове са по-скъпи и по-сложни за 
разработване. По отношение на ло-
гистичните информационни системи 
такъв вид курс е много подходящ, 
особено като се включат презента-
ции, медия, скрийншотове и други на-
гледни средства.

• Смесено доставяне. Тук информа-
цията се осигурява и от www, и от 
CD-ROM. Големите файлове се сва-
лят от CD-ROM, а малките и тези, 
които се сменят често, се доставят 
от www. Смесеното доставяне раз-
полага с най-доброто от компютър-
но базираното и уеб базираното 
обучение.4 Такъв вид доставяне на 
информация дава големи възможнос-
ти на обучаемите. Този вид курсове 
е подходящ за почти всякакво обу-
чение, включително за логистичните 
информационни системи. По прецен-
ка на съответната организация та-
кива курсове могат да се използват 
за цялостно обучение, ако съответ-
ната тематика позволява и няма ог-
раничения за разпространяване.

• Видеозапис (Videotape).5 Това е 
една от изпитаните форми на дис-
танционно обучение и все още в 
някои случаи е добра алтернатива. 
Една от характеристиките на този 
вид обучение е, че начинът на изпъл-
нение е елементарен: изискват се ви-
деоуредба, екран и подходяща стая. 
Все пак материалът, който се съдър-
жа във видеозаписите, трябва да 
е от такова естество, че да бъде 
гледан и полезен по-продължително 
време. Той не може да се обновява 

и преработва, освен ако не се засне-
ме нов. Освен това видеозаписът е 
линеен и еднопосочен метод на обу-
чение, защото учещият не участва 
активно в процеса на обучение, а е 
зрител и слушател. Видеообучението 
дава най-добри резултати в комби-
нация с други средства. Например 
може да помогне при някои самосто-
ятелни упражнения или да се използва 
като добавка към компютрите при 
компютърно базирани курсове. Тази 
форма е изключително подходяща за 
обучение с LOGFAS, особено ако е 
разширено, тъй като позволява да се 
влиза в подробности и да се показ-
ват детайли, за които само теория 
не е достатъчна, тъй като тя може 
да даде основата, но не и пълното 
разбиране на целия обем материал. 
Това може да бъде обмислено и освен 
базовата подготовка с уеб базирано 
обучение да се предлагат и курсове, 
ако не пълни, поне опресняващи, по 
такъв вид софтуер, подпомагащ ло-
гистиката.

• Видеотелеобучение (Video Tele-
Training). Предлага някои от удобс-
твата на телеконференцията и ви-
деозаписа. Тази технология използва 
картина и звук в реално време за 
осъществяване дистанционно обуче-
ние на различни места. Преподавате-
лят води курс в реално време, който 
се разпространява към едно или пове-
че отдалечени места. Учещите учас-
тват в курса, като задават въпроси 
по телефона или използват друга дву-
посочна звукова връзка. Някои голе-
ми организации в западните държави 
широко прилагат видеотелеобучени-
ето, като включват много учебни 
заведения, които имат спътникова 
връзка (satellite campus – например 
Hewlett Packard’s Interactive Network), 
чрез която се провеждат курсове за 
обучение с използване на двупосочна 
видео- и аудиовръзка. Излишно е да се 
коментира, че тази форма не само е 
подходяща за преподаване на подобни 
логистични информационни системи, 
но и за почти всякакво друго обуче-
ние.

Уеб базираното обучение има 
много широк обхват на приложение –
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ти се ползва и в правителствени и 
военни организации, в бизнес компа-
нии, обучаващи компании, а също и 
за самостоятелно учене през целия 
живот. Ето защо то намира мяс-
то във всяка обучаваща организа-
ция, предоставяща различно обучение 
и курсове. Няма как и ние да не се 
съобразяваме с това.

Акцентът в статията е върху 
някои възможности, свързани с обу-
чение по информационни системи, 
подпомагащо логистиката – напри-
мер софтуерният продукт на НАТО 
LOGFAS и Информационната систе-
ма „Логистика“ на Българската ар-
мия. Напълно разбираемо е, че обу-
чението по тези системи трябва да 
бъде съобразено с действителността 
и възможностите на съответната 
платформа за обучение. Посредством 
уеб базираното обучение може да се 
изучават и други системи, осигурява-
щи или подпомагащи логистиката. В 
статията се разглеждат само някои 
специфични методи, които биха има-
ли положителен ефект при обучение-
то по тематиката, свързана с логис-
тичните информационни системи, а 
са описани и по-важните особености, 
свързани с двете посочени по-горе 
системи.

Изучаването на логистичните ин-
формационни системи се характери-
зира с някои особености:

• Невъзможност за качване на 
линк на платформата за обучение 
или на сървър на част от системите, 
но пък възможност за получаване на 
базови знания и умения чрез различ-
ни методи, което дава добра основа 
за изучаването им (някои от тях са 
разгледани по-долу).

• Необходимост от изучаване 
само на по-основни функции – пора-
ди големите възможности на систе-
мите, както и на голям брой теми, 
много от тях с практическа насоче-
ност.

• Особености при преподаване-
то, свързани с много обяснения при 
отваряне на един модул, където са 
налични редица основни менюта с 
подменюта. Те са свързани с различ-

ни действия и изискват задълбочена 
теоретична подготовка, както и 
преподаване чрез видеосподеляне или 
в реално време. Не всяка платфор-
ма за уеб базирано обучение предлага 
разнообразни възможности, но това 
не е толкова значим проблем.

• За улесняване на обучаваните по 
тази сложна тематика освен видео-
записи и връзка в реално време може 
да се използват различни фигури и 
схеми, включително Power Point пре-
зентации.

• Необходимост от ориентиране 
в разнородната по вид и съдържание 
информация.

• Необходимост от изучаване на 
материала в строго определен ред, 
за да не се получат пропуски, които 
могат да се окажат съществени при 
изучаването и работата със систе-
мите по-нататък. Това е възможно 
да се случи и при обучаване на място, 
ако се пропусне или не се усвои важен 
детайл от преподадения материал.

• Необходимост от получаване на 
информация на части, която да бъде 
добре усвоена, ако е необходимо, да 
се проведе семинар или тест за про-
верка на знанията, а и някои по-важ-
ни елементи и дейности да бъдат 
повторени.

Вероятно това не са всичките 
важни особености, характеризиращи 
изучаването на тези две системи, но 
те маркират спецификата на обуче-
нието и сочат необходимостта от 
прилагане и на други методи.

Специфични методи, които биха 
оказали положително влияние върху 
обучението по тематиката, са на 
информационния ресурс и на порци-
онното поднасяне на информация. 
Те са много полезни за обучаване по 
тематика, свързана с посочените по-
горе системи, както и с други подоб-
ни, които имат практическа насоче-
ност. Това не означава, че другите 
методи за обучение не са подходящи 
или не могат да постигнат желания 
резултат.

Методът на информационния ре-
сурс се характеризира главно като 
процес на ориентиране в разнород-
ната информация (по вид, тип и 
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съдържание). Това означава, че при 
разработване на средствата за обу-
чение трябва да се използват раз-
лични информационни ресурси, като 
анотации, речници, теоретичен ма-
териал и т.н. Реализирането на този 
метод се постига благодарение на 
два основни фактора – развити хи-
пертекстова и логическа структура 
на изложението (последователност 
и взаимозависмост на частите) и 
използване мултимедийните възмож-
ности на съвременните технологии.6

Използването на този метод е 
много подходящо при изучаване на 
разгледаните логистични системи, 
които обикновено са много сложни и 
са необходими логическо изложение и 
допълнителна информация. Трябва да 
се подчертае, че ако съответната 
уеб базирана платформа има мулти-
медийни възможности, те са отли-
чен инструмент за обучаване по по-
сочените по-горе логистични систе-
ми, както и по други подобни.

При метода на порционното под-
насяне на информацията учебният 
материал по темата трябва да се 
раздели на части (въпроси), имащи 
самостоятелен смисъл и заемащи 
един екран. На преден план на екрана 
се разполага само основната и задъл-
жителна за усвояване информация. 
Останалата част се включва чрез 
препратки (хипертекстове), които 
може да се отварят в нов екран при 
избор от потребителя/обучаемия.7

Този метод е много добър и за 
обучаване със система като LOGFAS 

и други сложни логистични системи, 
макар и само за базов курс на под-
готовка. При подобни курсове е не-
обходимо синтезирано и на части да 
се представя информацията, а целта 
е по-лесното ù възприемане и запом-
нянето на важни детайли от нея. В 
много случаи не са малко детайли-
те, които са важни за запомняне и 
могат да доведат до несполуки при 
по-нататъшното обучение, ако не са 
разбрани или са възприети погрешно.

Изборът на технология за обуче-
ние зависи от конкретните нужди на 
организацията и нейните финансови 
възможности. Освен това различните 
видове технологии могат да се комби-
нират. Например обучаваните могат 
да получат CD-ROM, съдържащ мате-
риала по курса и линкове към сайта на 
курса. Компактдискът може да включ-
ва основната част от материала и до-
пълнителни неща, докато на уеб сайта 
може да се намира информация, която 
често се променя. В уеб сайта може 
да се осигури възможност учащите да 
могат да комуникират помежду си за 
обмен на информация.

По отношение на възможностите 
за обучение по информационни, под-
държащи и други логистични системи 
уеб базираните курсове са подходящи 
за провеждане на базови и опресни-
телни обучения, но не е изключена 
и възможността за осъществяване 
на пълен курс. Ето защо тези въз-
можности трябва да се използват 
за обучаване на различни логистични 
специалисти.

1 http://bg.wikipedia.org/
2 A y e r s m a n, D. Reviewing in research 

on hypermedia-based learning, Journal of 
Research of Computing in Education, 1996, 
28/4.

3 N i e l s e n, J. Fundamental Guidelines 
for web usability, 2008.

4 http://bg.wikipedia.org/

5 http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/elearning/ 
OsnovniVuprosi/tehnologii.html#vidove_web_
bazirano_obuchenie

6 Н е н о в а, С. Фактори за ефективно 
и качествено дистанционно обучение. – В: 
Трета научна конференция на УНСС. Со-
фия, 2004.

7 П а к  т а м.



97

К
РЪ

ГО
ВРА

ТИ

КРЪГОВРАТИ

Постигането на обществен и 
организационен успех изисква 
синхрон в усилията и вектора 

на тяхната насоченост на личност-
та, групата и организацията. Това 
предполага детайлно познаване не 
само на средата и предикторите на 
промяната, но и на ценностните ори-
ентации, формиращи отношението 
на хората към процесите и дейнос-
тите в организациите и общество-
то. Поради това ценностите и сис-
темата от ценности се възприемат 
като едни от базовите характерис-
тики, формиращи пряко отношение 

АДАПТИРАНЕ НА ВЪПРОСНИКА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ 

ЦЕННОСТИ НА ШАЛОМ ШВАРЦ 
ВЪВ ВОЕННА СРЕДА

Подполковник д-р Димитър ДИМИТРОВ

The aim of the article „Adapting Schwarz`s Values Questionnaire at organizational level 
in military environment“ (author Lt Col Dimitar Yankov Dimitrov, PhD) is to present the 
results from a research on the inner validity and reliability in the theoretical Schwarz`s model 
of cultural values and to empirically determine the profile and leading measurements of values 
at organizational level used by Bulgarian armed forces officers.

The dimensional structure is examined with respect to its specific aspects using a represen-
tative sample (n = 267) of officers from the Bulgarian armed forces. The results are extracted 
by correlation analysis, multidimensional scaling (MDS), factorial analysis (PCA) with MRAT 
correction of values in order to establish the inner validity and reliability of Schwarz`s Values 
Questionnaire – SVS 58. The analysis confirms that the seven components of the values ques-
tionnaire can be depicted using four dimensions. The statistical techniques chosen prove to 
be appropriate and specify the different arrangements of the value measures at organizational 
level.

The author elicits the actual measurements and hierarchy of values of the respondents in 
this survey. The leading three components at organizational level used by the Bulgarian of-
ficers are egalitarianism, intellectual autonomy and mastery. Comparative analysis determines 
conservatism and self-transcendence as main dimensions in this survey.

Key words: Schwartz values survey, validity, reliability, correlation analysis, multidimen-
sional scaling, factorial analysis, organizational level, category and dimensional structure of 
values.

на хората към действителността 
и техните активности. По своята 
същност ценностите в психологията 
се възприемат като генерализирана 
структура на нагласите, описващи 
споделяните индивидуални и групови 
(организационни, културни) идеи, ко-
ито служат като стандарти за по-
ведение.1,2

Милтън Рокич, отчитайки абс-
трактната природа на ценностите, 
обвързва представите на личността 
с идеала за поведение и съществува-
не, проявяващи се в конкретна соци-
ална среда.3 Освен формиращата същ-
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ност на ценностите по отношение 
на поведението други техни основни 
характеристики са относителната 
им устойчивост на външни влияния 
и инертният им характер.4 Същест-
вена особеност на ценностите е, че 
те регулират не само индивидуално-
то поведение на хората, не само в 
различните социални групи, но и на 
културно ниво.5 Ценностите на кул-
турно ниво са общата рамка, с опре-
деляща роля за възприетите норми в 
обществото, а и с отражение върху 
стандартите в организациите. Тях-
ното познаване е своеобразен универ-
сален код, който отразява начините 
за решаване на основните проблеми и 
за намиране на алтернативи от чле-
новете на обществото и организаци-
ите.6 Поради това един от успешните 
подходи за повишаване на лидерското 
влияние е познаването на ценност-
ните приоритети на индивидуално, 
организационно и културно ниво. Те 
формират ядрото на произтичащите 
от това практики, възможностите 
за тяхното потенциално унифицира-
не и осигуряват предвидимо и нормал-
но функциониране на организацията и 
културата като система.

Един от представителите на 
структурно-съдържателния подход* 
към изучаване на ценностната сис-
тема е Шалом Шварц. Той анализира 
мотивационното съдържание на цен-
ностите и структурните отношения 
между тях. Описва ценностите като 
„желани, трансситуационни цели, ко-
ито варират по значимост и функци-
онират като ръководни принципи в 
живота на хората и групата“.7 Пос-
троява своята теория, като обоб-
щава съществуващите подходи към 

* Посоченият подход, заедно със струк-
турно-енергетичния (оценява се движеща-
та сила на ценностите, определена от 
мотивационната им роля, направляваща 
поведението на хората), е един от двата 
съвременни начина за изучаване на цен-
ностите. Настоящото изследване ще се 
придържа единствено върху структурно-
съдържателния подход (ценностите като 
същност, представяни на индивидуално, 
организационно и национално (културно) 
ниво).

ценностите в съвременната психоло-
гия. На практика авторът изследва 
съдържанието и йерархията на уни-
версалните дименсии на ценностите 
в различните култури и смислово-
съдържателните връзки помежду им. 
Съществена особеност е допускане-
то, че ценностите са „когнитивни 
репрезентации на три универсални 
човешки потребности“: първо, като 
биологични организми; второ, от ко-
ординация и социално взаимодействие; 
трето, от съхраняване и добруване 
на социалната група.8 Вследствие на 
потопеността на индивидите в со-
циума (организацията и културата), 
следвайки хода на персоналното си 
когнитивното развитие, у хората 
се формира конкретна йерархия на 
ценностите на индивидуално и кул-
турно ниво. Ценностната система 
е продукт на заучените подходи за 
отговор към трите групи потреб-
ности, посочени по-горе. Тези реакции 
съдържат съзнателни цели и ценнос-
ти, които придават различна сте-
пен на значимост на споделяните в 
различните култури практики. Всяка 
ценност изразява конкретна моти-
вационна тенденция. В резултат от 
задълбочения анализ по отношение на 
същността на ценностите и тяхна-
та проява в живота са придобили ши-
рока популярност следните основни 
функции:

• Ценностите са вярвания, които 
са неразривно свързани.

• Ценностите се отнасят до же-
лани цели, които мотивират поведе-
нието на хората.

• Ценностите не са ситуационно 
повлияни.

• Ценностите служат като стан-
дарти или критерии, които направ-
ляват избора или оценката на дейс-
твията, политиките, хората и съби-
тията.

• Ценностите са подредени по 
значение, свързани помежду си, като 
система от приоритети. Тази йерар-
хична характеристика също разгра-
ничава ценностите от нормите и 
нагласите.

• Относителната значимост на
ценностите ръководи действията на 
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хората. Компромисът между съот-
ветстващи си и конкуриращи се цен-
ности е това, което в крайна смет-
ка направлява нагласите и поведени-
ето.9

Според Шварц двете групи цен-
ности – индивидуални и културни, са 
свързани, но едновременно присъства 
и различие (конфликт). Своеобразна-
та им представеност в живота на 
хората и обществените групи предпо-
лага представянето им по важност, 
при което се изгражда своеобразен 
йерархичен порядък.10 Доминиращите 
ценности на културата по своята 
същност се отнасят към културни-
те идеали. Това са специфични, спо-
делени характеристики на култура-
та, чиито представители приемат 
за важни следването на специфични 
практики и поведение. Структурата 
на ценностната система в културен 
план представлява система от реше-
ния, които се приемат за приложими 
в конкретно общество по отноше-
ние на регулирането на човешките 
дейности, в интерес на приетите 
организационни приоритети. В тази 
насока Байчинска обобщава, че аргу-
ментите в позицията на Шварц за 
свързаност между индивидуалното 
и културното ниво могат да бъдат 
обобщени в три направления:

• Първото отчита необходимост-
та от наличие на синхрон в ценност-
ните приоритети в индивидуален и ин-
ституционален план. Нужно е съзвучие 
между ценностите по отношение на 
удовлетворяване основните потреб-
ности на личността. Активностите 
в социалните институции би следвало 
да се основават на разбирането, че 
работата им се свързва в посока към 
защита на просперитета на индивида 
и групите в обществото.

• Второто засяга ценностната 
социализация на индивида в социума. 
От него се очаква да е в състоя-
ние да познава необходимостта от 
вътрешно приемане на ценностите 
в обществото, да ги познава и следва 
с личното си поведение.

• Третото изразява възможност-
та ценностите на културно равни-
ще, поради социалната си значимост, 

да бъдат в подкрепяща позиция по 
отношение на индивида. Споделя-
нето на ценностните приоритети 
формира усещането за съвмести-
мост или конфликт с потенциалните 
намерения (цели), които са предмет 
на оценка.

Отличителен белег в теоретич-
ния подход на Шварц е позицията 
му по отношение на структурата и 
динамиката на ценностите. Той при-
ема, че „културните и индивидуални-
те ценности съставят интегрална 
система, отразяваща динамичните 
отношения на конфликт и съвмести-
мост между тях“.11 Според неговата 
концепция ценностите (в индивиду-
ален и културен аспект) формират 
„интегрална система“, отразяваща 
взаимовръзките между съставните 
елементи. Възможните взаимовръз-
ки ще се отличават с наличие или 
отсъствие на връзка (противопо-
ложност на мотивационната тен-
денция). Това осигурява възможност 
получените взаимовръзки на струк-
туриращите мотивационни тенден-
ции между отделните ценности да 
бъдат представени в условен кръгов 
модел (фиг. 1). Близостта се приема 
като индикатор за връзка (съвмести-
мост) между категориите ценности, 
а отдалечеността – за отсъствие на 
връзка (конфликт).12

Фиг. 1. Модел на категориалната 
и дименсионалната структура 
на ценностите на културно 

(организационно) ниво 
(по: Schwarz, 2006; Байчинска, 2011)
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Ценностите на културно ниво 
са представени в две направления –
като отделни категории и като 
дименсии (състоящи се от различ-
ни групи категории). Теоретичният 
модел съдържа седем ценностни ка-
тегории, формиращи три направле-
ния: включеност срещу автономност 
(интелектуална и афективна); ега-
литаризъм срещу йерархия; хармония 
срещу контрол върху средата. Димен-
сионалната структура включва две 
направления (биполярни тенденции): 
консерватизъм срещу автономност 
и себеутвърждаване срещу себетранс-
цендентност.*

Анализът на ценностната сис-
тема по отношение на индивидуал-
ното и културното ниво се базира 
на използването на един и същ инс-
трументариум, който се обработва 
статистически по различен начин.13 
Близостта между отделните кате-
гории ценности се обвързва с обща 
мотивационна тенденция, характе-
ризираща се с наличие на положител-
на корелация, а самите ценности се 
приемат за съвместими. Съответно 
между ценностите в трите посо-
чени противоположни по характер 
направления корелацията следва да 
бъде отрицателна и компонентите 
на ценностите са в конфликт.14

В съответствие с идеята за ка-
тегориалното деление на ценности-
те и произтичащите от тях три 
противоположни мотивационни тен-
денци, е необходимо да бъдат разгле-
дани категориалната и дименсионал-
ната структура, които се характе-
ризират със следните по-съществени 
особености.

Първото направление определя 
границата между личността и гру-
пата.15 Описва степента, в която 
хората са автономни или включени в 
групите. Това деление представлява 

* На фиг. 1 плътните линии със стрел-
ки определят дименсионалната структура 
(себеутвърждаване срещу себетрансцен-
дентност и автономност срещу консер-
ватизъм), а останалите линии – катего-
риалната структура (автономност срещу 
включеност, йерархия срещу егалитаризъм 
и контрол върху средата срещу хармония).

едната дименсионална структура –
включеност срещу автономност. Ав-
тономността характеризира хората 
от гледна точка на възможността да 
се възприемат като самостоятелни, 
отделни лица. Те заявяват и демонс-
трират своите собствени предпочи-
тания, чувства, идеи, способности 
по уникален за тях самите начин. 
Именно това поражда потенциал за 
конфликт на интереси с другите от 
областта на социалното им обкръ-
жение. Обикновено в литературата 
се среща и друг популярен термин, 
наречен „индивидуализъм“.16 В култу-
ри, доминирани от автономността, 
личността не е откъсната и разви-
ваща се извън групата. Напротив, 
изявата в нея се определя на базата 
на собствената уникалност, а соци-
алната взаимосвързаност е резултат 
на договореност между субектите. 
Автономността се проявява пос-
редством две измерения, съставящи 
компонентите на категориалната ù 
структура:

• Интелектуална автономност –
насърчава индивидите да следват 
независимо собствените си идеи и 
интелектуални насоки. Тук като ха-
рактерни прояви могат да бъдат по-
сочени широта на възгледите, любо-
питство и креативност.

• Афективна автономност –
насърчава индивидите да следват 
афективно собствения си положите-
лен опит. Включва характеристики 
като удоволствие, вълнуващ живот, 
наличие на промяна и динамика.

На свой ред включеността от-
разява съобразяване и отчитане на 
нормите в груповия живот. Житей-
ската логика е определена от социал-
ните взаимоотношения, значими за 
групата, като членовете ù участват 
в съвместни начинания, споделят жи-
тейския си път, следват издигнати-
те общи цели. Съзнателно се поддър-
жа съществуващото статукво, дори 
когато е дисфункционално, съобразя-
ват поведението си с вътрегрупова-
та солидарност и традиционния ред. 
Поради това, когато хората се въз-
приемат като част от цялото (гру-
пата), възможността за конфликт 
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на интереси е минимална. Важни чер-
ти, характеризиращи включеността, 
са социалният ред, уважението към 
традициите, сигурността, покорс-
твото, мъдростта.

Второто направление се отнася до 
гарантирането на отговорно поведе-
ние от хората, предпазвайки обще-
ствения интерес. Те са ангажирани 
лично с просперитета на общност-
та, независимо от персоналния си 
интерес, който може да се окаже 
губещ. Представителите на това 
направление приоритетно са ориен-
тирани към постигане интересите 
на другите, в координация са с тях и 
по този начин се оказват в позиция 
на взаимна обвързаност. Тази ориен-
тация, наречена егалитаризъм, е при-
съща на индивиди, които са морално 
близки и споделят базовите интереси 
на човешкото съществуване. Хората 
се социализират, приемайки коопера-
тивността, споделяйки съвместна-
та си загриженост за благополучието 
на другите около тях. Те очакват да 
работят рамо до рамо, като личен 
избор с обещаващ успешен завършек. 
Ценени са равенството, социалната 
справедливост, отговорността, по-
мощта и честността.

Полярната мотивационна алтер-
натива на егалитаризма е наречена 
от Шварц йерархия. Свързва се с йе-
рархичните системи, като припис-
ва роли, за да осигури отговорност 
и продуктивно поведение. Отличава 
се с неравно разпределяне на власт, 
роли и ресурси, възприемани като ес-
тествено продължение на статук-
вото. Хората са социализирани да 
носят йерархичното разпределяне на 
ролите като даденост, обвързано със 
съответните задължения и добавени 
роли. Това се свързва с подчинение на 
правилата, което пряко се отнася до 
съхраняване на правилата в социума. 
Тук ценности са социалната власт, 
авторитетът, смирението, благо-
състоянието.

Третото направление разкрива 
как хората управляват връзките си 
с природата и социума. Културният 
отговор на този проблем, наречен 
хармония, осигурява връзката между 

света и хората, опитвайки се да по-
каже какъв е той в представите им, 
за да могат да определят отношени-
ето си към него, в резултат на ко-
ето с поведението да го променят, 
насочат или използват. Поведенчес-
кият избор обикновено се свързва с 
приспособяване към света и приема-
нето му какъвто е. Важни ценности, 
описващи практиките в културите 
с име „хармония“, са съхраняване на 
световния мир и добруване, унисон с 
природата, защита на околната сре-
да. Контролът върху средата е по-
лярният културен отговор на тре-
тия социален проблем в културите. 
Окуражават се самоизтъкването на 
притежаваните умения, постижени-
ята на ръководството, волята и по-
тенциалната възможност за промяна 
на обкръжаващата действителност 
и/или социалното обкръжение, както 
и възможностите за успех на група-
та или отделната личност в различ-
ни области. Човешката воля в даде-
ния случай е инструментът, който 
подчинява света около нас в унисон 
със собствените ни интереси. Цен-
ности като амбиция, успех, смелост 
и компетентност са особено значи-
ми в култури, отличаващи се с при-
съствие на контрол върху средата. 
По този начин компонентите от 
второто и третото направление –
контрол върху средата и йерархия, 
съставляват дименсията себеут-
върждаване, а хармония и егалита-
ризъм – себетрансцендентност.

Познаването на посочените особе-
ности на ценностите би подпомогна-
ло формулирането на множество фун-
даментални въпроси на културно, 
организационно и индивидуално ниво. 
Това е съществена особеност, защо-
то осигурява обвързаността между 
индивид и група, които имплицитно 
са във връзка и взаимно се предопре-
делят. Редица емпирични изследвания 
имат претенциите да посочат тези 
отговори. Кроскултурното изследва-
не на ценностите на Шварц17 в све-
товен мащаб, както и проведеното 
на национално равнище у нас проучва-
не от Байчинска18 (от 1995 до 2005 г.) 
осигуряват съответната представа 
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за ценностната система на хората 
в обществото, включително в на-
шето*. Например в българската из-
вадка доминират включеността над 
автономността, егалитаризма над 
йерархията и хармонията над кон-
трола върху средата.19 Йерархичният 
порядък на компонентите на цен-
ностите поставя във водеща пози-
ция контрола върху средата, следван 
от егалитаризма и включеността, а 
афективната автономност е с най-
нисък ранг.20

По отношение на представеност-
та на индивидуалните ценностни за 
българите водещи са сигурността, 
себенасочеността, следвани от добро-
желателността и конформността.21 
Във военната среда у нас с първо-
степенно значение за индивида са си-
гурността, себенасочеността и добро-
желателностна, следвани от пости-
жението и универсализма.22 Ядрото 
на ценностната система и в двете 
извадки (националната и военната) 
на индивидуално ниво се фокусира 
върху стабилни социални отношения, 
автономност и свобода в мисленето 
и действията. Разбира се, при цен-
ностите от втори и трети порядък 
е налице разлика, определена от спе-
цифичните задачи, които се решават 
от военните подразделения. Както 
вече беше посочено, при ценностите 
на културно ниво, водещи са компо-
нентите контрол, егалитаризъм и 
включеност.23 Днес водещи са усили-
ята на хората да променят социал-
ното си обкръжение, преодоляването 
на егоистичните интереси на инди-
вида, а на следващо място – проекци-
ята на интересите на индивида като 
част от тези на групата. За съжале-
ние, липсват емпирични данни, които 
да разкрият актуалните измерения 
на ценностите на организационно 
равнище във военната организация. 
Тази празнина би могла да бъде запъл-
нена с резултатите от настоящото 
изследване.

* Обект на изследването на К. Байчин-
ска са студенти от висши училища, сту-
денти от Духовната академия, учители, 
бизнесмени и безработни.

Цел на изследването е да се адап-
тира въпросникът за ценностите 
(SVS 58) на организационно ниво и да 
бъде оценен техният йерархичен по-
рядък във военна среда.

Изследователските задачи са:
• Да се установят вътрешната 

валидност и надеждност на въпрос-
ника SVS 58 (автор Шалом Шварц) 
по отношение на ценностите на ор-
ганизационно ниво (само за офицери) 
посредством:
� анализиране проявлението на 

мотивационните тенденции на кате-
гориалната и дименсионната струк-
тура на ценностите, като се прило-
жи корелационен анализ;
� анализиране на взаимовръзките 

в кръговата структура между цен-
ностите в категориалната и димен-
сионната структура, като се прило-
жат факторен анализ (PCA) и мул-
тидименсионен анализ (MDS);
� потвърждаване кръговата струк-

тура на теоретичен модел на цен-
ностите;
� оценяване надеждността на ска-

лите на въпросника.
• Да се установят актуалните из-

мерения и йерархията на ценностите 
на организационно ниво с извадка от 
офицери от въоръжените сили.

Извадка
Изследвани са 267 офицери, нами-

ращи се на обучение във Военна ака-
демия „Г. С. Раковски“, от които 28 
жени и 239 мъже. Средната възраст 
на изследваните лица е 39,9 години, 
като обхванатите са от 23 до 52 го-
дини. Изследването е проведено от 
юни 2012 до април 2013 г. Включени са 
представители от трите вида въоръ-
жени сили, служещи в петте кариерни 
полета, притежаващи военно звание 
от „лейтенант“ до „полковник“.

Методи
За изпълнението на задачите в из-

следването е използван въпросник SVS 
58 с автор Шалом Шварц (Schwartz, 
2004). Изследваното лице трябва да 
оцени степента на значимост на вся-
ка от 58-те ценности, като използва 
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9-степенна скала (от –1 – противо-
положна на моите предпочитания; 
0 – не е важна, до 7 – изключително 
важна). Броят на айтемите варира 
между 3 и 8 за всяка от категори-
ите. Ценностите са оценявани от 
изследваните лица от позицията на 
„ръководен принцип в моя живот“. 
Списъкът съдържа 30 терминални и 
28 инструментални ценности.

Основни променливи
Анализиран е списък, състоящ се 

от 46 айтема, като са изключени по-
казалите висока смислова многознач-
ност, с цел по-висока чистота на 
резултатите. Анализът на проявле-
нията на ценностните измерения на 
изследваните лица от гледна точка 
на структурно-съдържателния под-
ход на Шалом Шварц се основава на 
описанието на 11 основни променли-
ви: категориално ниво и дименсионал-
на структура.

Категориалното ниво на ценности-
те се описва посредством седем изме-
рения. Те са индикатор за присъствие-
то на всяка от ценностните катего-
рии – включеност, йерархия, контрол 
върху средата, афективна автоном-
ност, интелектуална автономност, 
егалитаризъм и хармония. За всяко от 
изследваните лица е изчислена персо-
налната осреднена стойност за всяка 
категория.

Дименсионалната структура на 
ценностите съдържа четири ориента-
ции – автономност и консерватизъм, 
както и значимост на себеутвърж-
даването и себетрансцендентиране-
то. Всяка от ориентациите образува 
съответния полюс, като отразява 
степента на значимост в съответ-
ното биполярно измерение. Стойнос-
тите в дименсиите са показател за 
съответната изразеност на съставя-
щите ги категории. Четирите димен-
сии са представени от съответните 
категории ценности (разделени в гру-
пи), което е посочено във фиг. 1.

Статистически анализ
Използваният статистически па-

кет е SPSS 19. Методите на ана-

лиз включват корелационен анализ 
(Pearson correlation), факторен анализ 
(PCA) и мултидименсионален анализ 
(MDS), Т-тест за оценка на промен-
ливи по средните им стойности.

Получени резултати
Според теоретичния модел на 

Шварц категориите ценности образу-
ват кръгова структура, като са нали-
це определени зависимости, изразява-
щи се в посока на близост и конфликт 
между тях. Потвърждаването на този 
модел ще се осъществи чрез тества-
не по три различни подхода: посредс-
твом корелационен анализ; посредс-
твом факторен анализ; посредством 
мултидименсионален анализ, като се 
използват коригираните24 стойности 
на променливите величини.

Корелационен анализ

Корелационният анализ е прове-
ден, за да се потърси потвърждение 
на теоретичното допускане за нали-
чие или отсъствие на сходство меж-
ду компонентите на ценностите, 
преди да бъде тествана кръговата 
структура на модела. Изследването 
на вида мотивационни тенденции 
между компонентите на ценности-
те установи положителна корелация 
между йерархия и контрол върху сре-
дата; афективна автономност и ин-
телектуална автономност; хармония 
и егалитаризъм, което е индикатор 
за сходство между компонентите. 
Освен това анализът установи от-
рицателна корелация между афек-
тивна автономност и интелектуална 
автономност с включеност; контрол 
върху средата с хармония; йерархия 
с егалитаризъм. Получените корела-
ционни коефициенти варират между 
ниски и умерени. Въпреки степента 
на тяхната проява те са в съзвучие 
с резултатите на корелационните 
коефициенти на средните стойнос-
ти на седемте ценностни категории 
на културно равнище, установени от 
кроскултурното изследване, проведе-
но от Шварц в средата на 90-те го-
дини на ХХ век.25 Всички резултати 
са представени в табл. 1.



К
РЪ

ГО
ВР

А
ТИ

104

Посочените резултати могат 
да бъдат приети като своеобраз-
но потвърждение на хипотезата, 
установяваща наличието на връз-
ка (положителна корелация) между 
компонентите в категориалната 
структура на ценностите, както и 
при тези, където е установен кон-
фликт (отрицателна корелация). За 
да бъдат потърсени по-категорични 
доказателства, анализът бе задълбо-
чен, като компонентите на авто-
номността бяха представени в обща 
категория, наречена автономност 
(вж. табл. 1). В този случай коре-
лационните коефициенти потвърди-
ха противоположност (конфликт) 
между компонентите включеност и 
автономност и близост единствено 
между автономност и егалитаризъм. 
Остават ненапълно потвърдени ня-
кои очаквани взаимовръзки между 
ценностите на категориално ниво 
за връзки с категориите от другите 

Таблица 1
Корелационни коефициенти между категориите ценности

и автономността

Категории 
ценности

Вклю-
ченост

Йерар-
хия

Контрол 
върху 

средата

Афек-
тивна 
авто-

номност

Интелек-
туална 

автоном-
ност

Егали-
тари-
зъм

Хар-
мония

Авто-
ном-
ност

Включеност
(Embeddedness) 1 –,44**

Йерархия
(Hierarchy) –,25** 1 –,01

Контрол 
върху средата
(Mastery)

–,34** ,26** 1 –,06

Афективна 
автономност
(Affective 
Autonomy)

–,35** ,12* –,01 1 ,79**

Интелектуална 
автономност
(Intellectua 
Autonomy)

–,16* –,21** –,02 ,23* 1 ,49**

Егалитаризъм
(Egalitarianism) –,06 –,34** –,02 ,26** ,14* 1 ,18**

Хармония
(Harmony) ,01 –,21** –,22** –,15* ,03 ,14* 1 –,10

 
** Значимост на корелационните коефициенти при р < 0,01.
* Значимост на корелационните коефициенти при 0,05.

 
дименсии. Например не бе потвърде-
на очаквана положителна корелация 
между включеност и йерархия; инте-
лектуална автономност и хармония; 
афективна автономност и контрол.

Съществен момент в оценката 
на вътрешната валидност на въпрос-
ника е и установяването на вида на 
връзката между дименсиите на цен-
ностите (табл. 2). Корелационният 
анализ показа умерени отрицателни 
коефициенти между двойките изме-
рения. От съществена важност са 
коефициентите между автономност 
и консерватизъм (r = –0,44), както и 
между себеутвърждаване и себетранс-
цендентност (r = –0,35).

Посочените резултати в табл. 1 и 
2 са потвърждение за наличието на 
близост и конфликт на ценностите 
по отношение на общата мотива-
ционна тенденция на категориално 
и дименсиално ниво. Тези данни са и 
потвърждение на антагонистична-
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та същност на характеристиките, 
представящи двете двойки дименсии, 
изградени от ценностите в двете 
биполярни тенденции (вж. фиг. 1). 
Съдейки по получените емпирични 
резултати от корелационния анализ, 
можем да ги оценим като удовлет-
воряващи по отношение на уста-
новените значими структуриращи 
мотивационни тенденции за потвър-
дените връзки между компонентите 
и дименсиите. В резултат на това 
има основание да заключим, че е из-
пълнена задача 1а.

Мултидименсионен 
и факторен анализ

Прилагането на мултидименсио-
нен (MDS) и факторен (PCA) анализ 
на категориите ценности цели да 
изследва зависимостите между тях 
и местоположението им в кръговия 
теоретичен модел, предложен от 
Шварц. Резултатите от двата ана-
лиза са представени съответно на 
фиг. 2 и фиг. 3.

Мултидименсионният анализ ус-
танови изходни параметри, които 

Таблица 2

Корелационни коефициенти между дименсиите на ценностите

Дименсии 
на ценностите

Автоном-
ност

Консерва-
тизъм

Себе-
утвържда-

ване
Себетрансцен-

дентност

Автономност
(Autonomy) 1

Консерватизъм
(Konservatism) –,44** 1

Себеутвърждаване
(Self Enhancement) –,03 –,32** 1

Себетрансцендентност
(Self Trancendency) –,28** –,09 –,35** 1

** Значимост на корелационните коефициенти при р < 0,01.

Фиг. 2. Мултидименсионен анализ 
на категориите ценности

Фиг. 3. Факторен анализ 
на категориите ценности
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са показателни за висока степен на 
съответствие между многомерния и 
двумерния модел на проекция на ре-
зултатите, при коефициент RSQ = 
0,93. Разположението на компонен-
тите и техните коефициенти съот-
ветства на теоретичните изисква-
ния за конфликт между ценностите 
автономност и включеност, йерархия 
и егалитаризъм, контрол върху среда-
та и хармония.

Факторният анализ беше опреде-
лен за извличане на компонентите 
при два фактора с приложена вари-
макс ротация. Така посоченият ва-
риант на факторния анализ описва 
64,38% от вариациите. В този случай 
KMO and Bartlett`s Test (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) е 
със стойност 0,816, което е индика-
тор за добра извадкова адекватност. 
Параметрите на компонентите и 
локацията на ценностите на фиг. 3 
също съответстват на изисквания-
та в отстоянието на компоненти-
те, което е положителен индикатор 
по отношение на изискването за кон-
фликт в трите двойки с противо-
положни мотивационни тенденции. 
Факт е, че и при двата анализа не 
бе установено абсолютно съответс-
твие в местоположението на компо-
нентите на ценностите спрямо те-
оретичния модел на Шварц. Едновре-
менно е важно да се подчертае, че 
проявление намериха същностните 
особености на мотивационните изя-
ви на ценностите. Обобщавайки по-
лучените резултати и установените 
зависимости, би могло да се приеме, 
че основните изисквания, характери-
зиращи взаимовръзките между ком-
понентите на ценностите в теоре-
тичния модел, са потвърдени.

Факторният анализ беше прило-
жен още веднъж в опит да се оце-
ни дименсионалната структура на 
ценностите (вж. фиг. 4). Находката 
от анализа в пълна степен е в съот-
ветствие с теоретичното допускане 
за конфликт между всяка двойка ди-
менсии: автономност срещу консер-
ватизъм, както и себеутвърждаване 
срещу себетрансцендентност. Като 
се вземат предвид резултатите от 

табл. 3 и фиг. 4, се установява, че е 
налице съответствие с търсените 
зависимости между компонентите –
противоположност (конфликт) в 
проявите на дименсиите на ценнос-
тите и разположението им в кръго-
вата структура. Доказателства в 
подкрепа на направеното заключение 
могат да бъдат потърсени в посоче-
ните по-долу три аргумента.

Първо, комбинацията между висо-
ките факторни тегла (не по-ниски от 
0,76); разположението на дименсиите 
в диаграмата; 70,3% адекватност на 
извадката; KMO and Bartlett`s Test 
се описва с коефициент 0,790, което 
представлява солидна емпирична ос-
нова за получените резултати (вж. 
табл. 3).

Второ, разположението на всеки 
от четирите компонента във фиг. 4 
отчетливо показва противоречивата 
природа на изследваните величини.

Трето, отчитайки и резултатите 
от корелационния анализ, посочени в 
табл. 2, може да се заключи, че е ус-
пешно потвърдена дименсионалната 
структура на въпросника.

Фиг. 4. Факторен анализ 
на дименсионалната структура 

на ценностите

Получените резултати от из-
следванията на взаимовръзките в 
кръговата структура между ценнос-
тите в категориалната и дименсио-
налната структура са изпълнение на 
изследователски задачи 1b и 1c. Резул-
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татите от корелационния, фактор-
ния и мултидименсионалния анализ на 
изследваните величини дават основа-
ние да се заключи, че са налице ос-
нования да се приеме за потвърдена 
кръговата структура на въпросник 
SVS 58 в настоящото изследване.

Надеждност на скалите 
на въпросника

Надеждността на скалите на 
въпросника варира между 0,60 < α < 
0,75, а за целия въпросник е α = 0,86. 
Получените резултати са приемливи, 
въпреки присъствието на две гранични 
стойности за категориите хармония 
(α = 0,60) и йерархия (α = 0,63). С това 
е решена и изследователска задача 1d.

Обобщавайки получените резулта-
ти, има основание да се приемем, че е 
изпълнена първата изследователска за-
дача. Успешно са потвърдени надежд-
ността и вътрешната валидност на 
въпросника. Предстои да бъде анали-
зирана йерархията на организационни-
те ценности на офицерите.

Измерения и йерархия 
на организационните ценности

Хоризонтално-вертикален модел 
на ценностната система

В съответствие с утвърдените 
практики за работа с въпросника са 
извършени следните статистически 
процедури преди да започне построява-
нето на йерархията на ценностите:26

• приписва се ранг на всяка кате-
гория от 1 до 7 по средна стойност;

• прилага се Т-тест за сравняване 
на средните стойности между всяка 
двойка от категориите ценности, за 
да се установи наличието на значима 
разлика между тях;

• категории, при които не е уста-
новена значима разлика от Т-теста, 
получават един и същ ранг в йерархи-
ята на категориите.

Йерархията на ценностите е 
построена въз основа на средните 
стойности по отделните катего-
рии ценности. Представянето им в 
низходящ порядък извежда във во-
деща позиция егалитаризма, следван 
от интелектуалната автономност и 
контрола върху средата. На свой ред 
афективната автономност и йерар-
хията заемат шеста и седма пози-
ция. След отчитане на резултатите 
от Т-теста не се установи значима 
разлика единствено между компонен-
тите хармония и включеност. В ре-
зултат на това на тях им беше при-
своен един и същ ранг. Резултатите 
са представени в табл. 4.

Следващата стъпка на анализа е 
свързана с построяване на верти-
калната (йерархичната) структура 
на организационните ценности. За 
целта, отчитайки получените резул-
тати в табл. 4, беше изграден общ 
структурен модел на категориална-
та йерархия на ценностите (фиг. 5).

Анализ на измеренията 
на организационните ценности,

споделяни от офицерите

Получените резултати, предста-
вени в табл. 4 и фиг. 5, изграждат 

Таблица 3

Ротирана компонентна матрица на дименсионалната структура 
на ценностите

Дименсии на ценностите
Компоненти

фактор 1 фактор 2
Консерватизъм (Konservatism) –,894 –
Автономност (Autonomy) ,786 –
Себетрансцендентност (Self Trancendency) – ,871
Себеутвърждаване (Self Enhancement) – –,760
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профила на категориалната йерархия 
на организационните ценности. На-
лице е структура с вертикална ди-
ференцираност на ценностите. Този 
резултат не е изненадващ. Продик-
туван е до голяма степен от спе-
цификата на организационната среда 
и споделяните приоритети в профе-
сионалната реализация на офицери-

те. Този бекграунд е и формираща-
та база за ясно изразени отношения 
към практиките на офицерите във 
военна среда. Практики, отличаващи 
се с детерминираност на задачите, 
ролите, отговорностите, субордина-
цията, постигнатите резултати и 
т.н. Тези особености могат да бъ-
дат възприети като определящи за 

Таблица 4

Средни стойности и йерархия на категориите организационни ценности

Категории 
ценности

Средни 
стойности

Йерархичен ранг 
(без отчетено ниво 
на значима разлика)

Присвоен ранг 

(при отчетено ниво 
на значима разлика)

Включеност
(Embeddedness) 3,95 5 4,5

Йерархия
(Hierarchy) 2,72 7 7

Контрол върху средата
(Mastery) 4,18 3 3

Афективна 
автономност 
(Affective Autonomy)

3,28 6 6

Интелектуална 
автономност
(Intellectua Autonomy)

4,31 2 2

Егалитаризъм
(Egalitarianism) 4,57 1 1

Хармония
(Harmony) 3,99 4 4,5

Фиг. 5. Общ структурен модел на категориалната йерархия 
на ценностите на организационно ниво
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отчетливата изразеност на катего-
риалната йерархия на ценностите.

Както беше посочено, егалитариз-
мът е категорията, изведена като 
първостепенна. Самата природа на 
егалитаризма предполага инвестира-
не на усилия, персонално отношение 
към хората и решаваните задачи за 
осигуряване на благополучие на всеки 
в обкръжението. Съществена особе-
ност на егалитаризма е, че индиви-
дите са склонни да се социализират 
по критичен за военната организация 
признак – споделяне на общи ценност-
ни ориентации.27 Всъщност специ-
ализираното обучение във военна 
среда* се изгражда до голяма степен 
именно на тази основа, както и вър-
ху заложените изисквания в Кодекса 
на етичното поведение на военно-
служещите и цивилните служители 
от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българ-
ската армия (2010 г.). Значение имат 
и специфични задачи от военната 
организация и съществуващата уни-
кална организационна култура. Полу-
чената амалгама изпълнява функция-
та на специфична спойка, свързваща 
хората помежду им, създава усеща-
нето за взаимозависимост, където 
прилагането на принципите на екип-
ното начало са в състояние да умно-
жават постигнатите резултати. По 
своята същност армията би могла 
да бъде разгледана като система от 
взаимосвързани екипи. Успехът на 
всеки от тях осигурява (самостоя-
телно или съвместно с други екипи) 
успеха на формированието, а оттам 
и постигането на целта, и замисъла 
на висшестоящия командир.

Ценени високо прояви са честност-
та, справедливостта, отговорност-
та и взаимопомощта между военно-
служещите – фактори, които изцяло 
са в унисон с армейските ценности.28 
Всъщност темата за армейските 
ценности не е от днес. Преди 70 го-

* Има се предвид действащата програ-
ма по учебна дисциплина „Военна психоло-
гия и лидерство“ във Военна академия „Г. С.
Раковски“ към октомври 2013 г.

дини Спиридон Казанджиев29 акцен-
тира върху развитието на духовния 
образ на боеца в мирно време, като 
формулира същинските добродетели 
на война: чувство за национална общ-
ност, превърнато в съвест; нацио-
нално съзнание, стоящо по-високо от 
националното чувство; отечестве-
на идея; отношение към държавна-
та власт; отечествен дълг; воинско 
другарство; мъжество. Преминавайки 
назад през годините, осъзнаваме, че 
борбите за националните идеали на 
България (например осъществяване-
то на Съединението, постигането на 
независимостта) са своеобразен низ 
от усилия, където саможертвата, се-
беотрицанието, смелостта, родолюб-
ието и сърцатостта във всички начи-
нания са решаващи за победите на бъл-
гарската войска. В този ред на мис-
ли по своята същност егалитаризмът 
би могъл да бъде възприет като свое-
образен фундамент, върху който тра-
диционно стъпват практиките в ар-
мията и се постигат победите в боя.

На втора позиция във верти-
калната структура офицерите по-
сочват компонента интелектуална 
автономност. Смятаме, че тази 
находка е не по-малко значима от 
егалитаризма във военната среда. 
Офицерската професия изисква по-
тенциал за вземане на необходими-
те решения в точния момент. Тези 
умения се шлифоват през годините 
на професионално развитие, следвай-
ки личния пример на висшестоящите 
военни лидери. Способността е да се 
взема доброто решение, като се пос-
тига баланс между противоречащи 
си ценности. Това изисква висок ин-
телект, самостоятелност в мисле-
нето, широта на възгледите и добре 
развита склонност към творчество. 
Постигането на уважение от после-
дователите е резултат от доказва-
нето във всекидневната практика 
и уникалния усет как да се свърже 
организационният с личния интерес 
в екипите на подразделението. Про-
цесът на превръщане в лидер е ре-
зултат преди всичко от взаимната 
обвързаност с другите, спечелването 
на доверие, от усета за детайлите, 
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предвидимостта, развитието на низ-
шестоящите лидери и подразделение-
то в неговата цялост, постигането 
на целите с визия за утрешния ден. 
Тайната не е в съглашателството, 
а в превъзходството, доказването, 
персоналната уникалност и във во-
лята хората да следват вече дока-
залия се. Съществен момент е и на-
сърчаването на другите да развиват 
собствения си потенциал като лич-
ности и професионалисти, което е и 
своеобразно изискване към военното 
лидерство от оперативното и стра-
тегическото ниво на управление в ар-
мията. Ето защо може да се приеме 
интелектуалното стимулиране като 
важно предимство, което военните 
водачи могат да използват в успеш-
ната си практика. В настоящия слу-
чай посочването на този компонент 
на втора позиция в йерархията на 
организационните ценности извеж-
да важното изискване съвременните 
военни лидери да разполагат с потен-
циал успешно да развиват и успешно 
да управляват процесите на транс-
формация във въоръжените сили.

Трето място в йерархията заема 
категорията контрол върху средата. 
Изявата на хората на лидерски по-
зиции в организация, доминирана от 
принципите на единоначалието, неми-
нуемо изисква да се адаптират към 
това. От всеки военен водач се очаква 
да разполага с достатъчен набор от 
умения и да ги използва по сполучлив 
начин в командирската си практика. 
Елемент от тези умения с решава-
що значение е да насочва и подчинява 
действителността около него, за да 
постигне целите на подразделението. 
Тяхното осъществяване е гарант за 
проявяване на принадлежност, отго-
ворност, ангажираност, което прави 
практиките резултатни, а хората –
успяващи в начинанията си, съвмес-
тно със своя водач. Това изисква от 
военните лидери личностно присъс-
твие и воля да вземат в интерес на 
подразделението трудни решения в 
критични моменти. Тези особености 
предполагат военните лидери да вла-
деят инструментите, произтичащи 
от предимствата на майсторство-

то в управлението на предизвикател-
ствата пред военната организация.

Четвъртото и петото ниво в 
категориалната йерархия се заемат 
от компонентите хармония и вклю-
ченост. Хармонията е противопо-
ложната природа на контрола върху 
средата. Тя се свързва с приемането 
на света такъв, какъвто е, а хората 
е нормално да се приспособят към 
него, а не да го променят за своите 
цели. Близостта между хармонията 
и включеността във вертикалната 
структура предполага успоредната 
тенденция да бъдат постигани при-
оритетните задачи, да се отстра-
нят областите на колизии там, къ-
дето съществуват, но не на всяка 
цена. Действително ценностите на 
хармонията са на втори план в двой-
ката, определена от конфликта в 
мотивационната тенденция. Но лип-
сата на значима разлика между сред-
ните им стойности би могла да бъде 
оценена и като търсене на баланс 
помежду им. На следващо място хар-
монията се допълва от включеност-
та. Ценностите на включеността 
са в унисон с принципите на екипния 
живот във военните подразделения. 
Смисълът, движещ поведението на 
хората тук, е продиктуван не от 
постигането на автономност, а от 
принадлежността към групата. Ус-
поредно с феномените, произтичащи 
от поведението на хората в група-
та, е необходимо да посочим, че в 
дадения случай целта е постигането 
на свързаност и взаимозависимост с 
другите. Според автора това е ис-
тинската цел на изведената харак-
теристика. Успехът във военна сре-
да винаги е резултат не на случай-
ности или на усилията само на едно 
лице, а на свързаните и подпомагащи 
се дейности на всички в групата, в 
името на постигане успеха на фор-
мированието и целта на мисията.

Шестото ниво в йерархията е 
представено от афективната авто-
номност. Съдържащата се тук им-
плицитна идея е постигане на инди-
видуална независимост в посока към 
задоволяване на позитивна афективна 
потребност. Хората в този случай се 
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стремят към постигане на удоволс-
твие, наслада от живота, разнообра-
зие и промяна. Офицерите не споде-
лят идеята да следват собствените 
интереси като висша добродетел, и 
то като самоцел.

Категорията с най-нисък приори-
тет са ценностите на йерархията. 
Те заемат ранг седмо ниво. Участва-
щите в изследването офицери не въз-
приемат йерархичната позиция (под 
формата на изпълнявана длъжност и 
установен с това властови ресурс) 
като фактор, който да определи по-
лето на включеността на другите, 
както и на тях самите. Или това са 
тези добре познати практики, прина-
длежащи на миналото, където воде-
щият мотив за действие се определя 
от страха за вероятна санкция от 
суверена. Успоредно с това, заложени-
те тук смирение и постигане на бла-
госъстояние не са ценности, които 
са жизненоважни за лидерските прак-
тики в армията. Военните лидери са 
приели и споделят принципи, които 
не се основават само на носенето на 
отговорност и стандартното изпъл-
нение на функционалните задължения 
единствено с цел оправдаване на тру-
довото възнаграждение, а най-вече на 
принципи, произтичащи от полето на 
честта, почтеността, етичността, 
смелостта, родолюбието и отдаде-
ността на работата. В този смисъл 
особен заряд носят думите на един 

от класиците в областта на военно-
то водачество у нас Борис Дрангов30, 
според когото формулата на успеха е 
резултат от „дисциплина, подготов-
ка, чистота, здраве, спретнатост, 
бодрост, смелост, юначество, които 
са предвестниците на победата“. За 
Дрангов патриотизмът и сърцатост-
та на истинския защитник на родина-
та изискват той да бъде „възторжен 
идеалист: смел до безумство, влюбен 
в България до фанатизъм, честен до 
самопожертвование“. Поради това 
истинската сила на военните лиде-
ри не се корени само във властовата 
позиция, а във възможността им да 
оказват влияние, непроизтичащо от 
формалната им власт, както и да слу-
жат вярно на отечеството си.

Сравнителен анализ, определен 
от противоположните 

мотивационни тенденции 
на ценностите

Друг съществен елемент в насто-
ящия анализ е оценката на съотноше-
нието между категориите ценности, 
характеризиращи се с противополож-
ни мотивационни тенденции. За да се 
илюстрира различното проявление на 
съотношението между включеност-
та и интелектуалната/афективната 
автономност, във фиг. 6 са показани 
значимите различия между всички 
оценявани категории.

Фиг. 6. Съотношение между средните стойности на измеренията 
в категориалната структура на ценностите

-
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Беше установено доминиране на 
средните стойности на ценностите 
включеност, контрол върху средата и 
егалитаризъм. Офицерите, макар и в 
малка степен, им отдават превес в 
своите практики, съобразявайки се с 
вътрегруповите норми и споделяни-
те цели в командваните от тях под-
разделения. Ценностите, свързани с 
доминиране над социалната среда и 
преобразяването ù в съответствие 
с интересите на военната органи-
зация, също са водещи пред приема-
нето и подчинението в дейността, 
отчитайки единствено йерархичния 
ранг на военнослужещите. Същест-
вено за третото направление (йерар-
хия – егалитаризъм) е отчетливото 
присъствие на ценностите, отнася-
щи се до свързаността, кооперира-
ността и постигането на интереси-
те на другите, които са водещи за 
днешните български офицери. В този 
случай на заден план се оказват ро-
лите, произтичащи от статуквото, 
и свързаните с това задължения за 
и при разпределяне на властта като 
ресурс.

като потенциален ресурс за реали-
зиране на бъдещите задачи, стоящи 
пред въоръжените сили. Офицерите 
в ролята им на военни водачи са ис-
тински гарант и основа за успеха във 
всички начинания.

Задълбоченият анализ на резулта-
тите предполага и оценяване на изме-
ренията в дименсионалната структу-
ра. Значимите разлики между димен-
сиите консерватизъм – автономност 
и себетрансцендентност – себеуваже-
ние са представени във фиг. 7. Час-
тните резултати за компонентите 
на автономността (интелектуална и 
афективна) и консерватизма (вклю-
ченост) показаха нееднакви по знак 
разлики. Интелектуалната автоном-
ност доминира значимо над включе-
ността, а афективната е с по-ниска 
средна стойност. Впечатление пра-
вят надделяващите в първия случай 
характеристики, открояващи лич-
ностите в групите, както и волята 
им да постигат целите по креати-
вен път. Във втория случай общите 
организационни цели вземат превес 
над чисто афективната природа на 

Фиг. 7. Съотношение между средните стойности 
на измеренията в дименсионалната структура на ценностите

Този резултат може да бъде посо-
чен и като съществено предимство 
на офицерите. Издигнатите ценнос-
ти на егалитаризма биха могли да 
бъдат изтъкнати и като най-силна-
та характеристика, а същевременно 

задоволяваните частни чувствени 
преживявания и доставянето на удо-
волствие.

На следващо място в анализа са 
оценени съотношенията между изме-
ренията в дименсионалната структу-
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ност със себеутвърждаване и консер-
ватизъм с автономност. Основната 
характеристика на базово ниво на 
ценностните измерения потвърждава 
водещото място на себетрансценден-
тните и консервативните ориента-
ции. Този резултат също би могъл да 
бъде поставен в категорията на очак-
ваните. Като се имат предвид специ-
фиката на въоръжените сили и прин-
ципите, върху които се изгражда во-
енната професия, в която офицерите 
са стълб на армейските добродетели, 
еталон за ангажираност и отговор-
ност при изпълнението на задачите, 
радетели на екипния дух, на благополу-
чието на подразделението, формиро-
ванието и на обществото като цяло, 
е напълно закономерно службата в 
името на другите да бъде тяхното 
призвание. От друга страна, доми-
ниращите в нашето общество кон-
сервативни ориентации (индивидът 
е част от групата и като такъв 
трябва да поддържа нейния начин на 
живот) също оказват влияние върху 
военнослужещите. Би следвало да от-
четем и тенденцията за намаляване 
на разликата между консерватизъм и 
автономност в обществото, проявя-
ваща се в посока към либерализиране 
на концепцията за индивида и група-
та – отношенията не са даденост, а 
нещо, което може и трябва да бъде 
договорено.

Съществена находка както в на-
ционалната извадка, така и тук в 
изследването са егалитаристичните 
ценности, които са по-добре изра-
зени (по средна стойност) пред йе-
рархичните. Очакванията са тази 
разлика да продължи да се задълбо-
чава в национален и европейски план. 
В сравнение с другите европейски 
страни у нас егалитаризмът се оце-
нява най-високо (но заема 19-о ниво 
в общата европейска извадка), а йе-
рархичните ценности са много нис-
ко (но заемат 1-во ниво в общата 
йерархия). Като обобщение може да 
се заключи, че офицерите, включени 
в изследването, се отличават с ега-
литарен консерватизъм, ориентиран 

към контрол върху средата. Тази осо-
беност е характерна и за национал-
ната извадка.31

Получените резултати дават ос-
нование да приемем, че е решена и 
втората изследователска задача. Из-
ведени са измеренията на ценности-
те и са анализирани резултатите въз 
основа на проведеното изследване. 
Бихме могли да обобщим, че е пос-
тигната и целта на изследването, 
като въпросникът за организацион-
ните ценности е успешно адаптиран 
за военна среда. В тази насока бе 
потвърдена вътрешната валидност 
и надеждността на въпросник SVS 
58, а анализът на резултатите ос-
ветлява йерархичната подредба на 
организационните ценности във во-
енна среда. Установените различия в 
измеренията и йерархията на орга-
низационните ценности са основа за 
оценяване начина на разрешаване на 
ценностните алтернативи. В голяма 
степен натрупването на емпиричен 
материал занапред би спомогнало за 
опознаване на ценностите – които 
са в процес на динамика, както и 
тези в статично състояние. Анали-
заторите в полето на ценностите 
се обединяват около схващането, че 
по-успешно е влиянието върху тези, 
които са в процес на динамика, от-
колкото върху такива, при които не 
се наблюдава промяна. Тази възмож-
ност предоставя още един хоризонт 
пред дейността на военните лидери. 
За лидерите във военната организа-
ция е полезно не само да познават 
моментната снимка на съществени 
за въоръжените сили ценностни при-
оритети (организационно и индиви-
дуално ниво) или настъпилата про-
мяна в техните измерения, а каква 
е посоката на промяната – дали е 
с линеен (устойчив) характер, или е 
повлияна от други фактори (външни 
или вътрешни за системата). Отго-
ворите на тези въпроси предполагат 
по-ефективни управленски решения, 
осигуряващи детайлна информация за 
начина, по който хората в организа-
цията осигуряват своето участие в 
организационния живот.
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Началото на проблема за избор 
на принцип за индикация на па-
раметрите „наклон по крен“ 

и „наклон по тангаж“ на авиохори-
зонтите може да бъде отнесено към 
30-те години на ХХ век. По онова 
време на американските самолети за-
почва да се прилага авиохоризонтът 
„Спери“, който „показва на летеца 
от пръв поглед положението относ-
но естествения хоризонт. Приборът 
показва надлъжния и напречния на-
клон така, както летецът е свикнал 
да ги определя по естествения ори-
ентир – от истинския хоризонт“.1 
Приборът е изпълнен, според съвре-
менната терминология, по „смесен 
принцип“, т.е. индикацията на накло-
на по крен е „обратна“ – „outside-in“ 
(неподвижно изображение на небето 
и земята, подвижен силует на само-
лета), а индикацията на наклона по 
тангаж е „пряка“ – „inside-out“ (под-
вижно изображение на линията на хо-
ризонта, която е изпълнена във вид 
на планка с бял цвят).

Скоро смесената индикация е за-
менена от пряка, която показва на-
клоните като въображаемо движение 
на пространството. Това става, след 
като през 1936 г. военноморският 
авиационен лекар Джон Поупън сти-
га по умозрителен път до заключени-
ето, че правилната форма на индика-
цията трябва да бъде точен аналог 

ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 
НА ПРОБЛЕМА ЗА ИНДИКАЦИЯТА 

НА АВИОХОРИЗОНТА

Павел КОВАЛЕНКО, Румяна КАРЕВА

The article „Psychological aspects of the problem with indication on the attitude indicator“ 
(authors Pavel Kovalenko, Rumiana Kareva) contains an analysis of 16 criteria (principles) 
for displaying the parameters of „roll“ and „pitch“ on the attitude indicator. The result of the 
analysis leads to the conclusion that reverse (outside-in) indication has undoubtedly many 
advantages when compared to direct (inside-out) indication, as regards flight safety.

Key words: attitude indicator, „outside-in“, „inside-out“ indication, flight safety.

на наблюдаваното обикновено през 
челното стъкло във визуален полет. 
По същество той разглежда систе-
мата за индикация като амбразура, 
през която летецът вижда символен 
аналог на естествения хоризонт.2

Въведеният от Поупън принцип 
се означава чрез преместване на 
стрелката на жироскопа наляво при 
десен наклон с цел да се „удържи“ ин-
дексът на системата за индикация в 
съответното положение спрямо вън-
шния свят. Концепцията на Поупън 
за подвижния хоризонт намира широ-
ко приложение и практически става 
единствена в летателните апарати 
на САЩ и западните страни.

Авиохоризонтите на руските са-
молети имат своя история. През 
50-те години на ХХ век се използва 
„обратна“ индикация на наклоните 
по крен и тангаж. Пример за такъв 
авиохоризонт е АГК-47, на който 
силуетът на самолета е подвижен 
по крен и тангаж, а изображението 
на земята и небето и разделящата 
ги линия на изкуствения хоризонт 
са неподвижни спрямо центъра на 
прибора. Съществен недостатък на
този прибор се оказва невъзмож-
ността за индикация на наклоните 
по тангаж над 85° и той е заменен 
от авиохоризонт със смесен принцип 
на индикация – подвижен силует на 
самолета за наклон по крен и под-
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вижна линия на хоризонта за наклон 
по тангаж.

През 60-те и 70-те години започ-
ват да се прилагат авиохоризонти 
с пряка индикация по крен и тангаж 
(например ПКП-77), отговор на же-
ланието руските самолети да могат 
да бъдат продавани на Запад.

В днешно време на самолетите 
руско производство се прилагат два 
типа авиохоризонти: на военните –

със смесен тип индикация (като 
ИКП-81), а в гражданската авиация –
с пряка индикация. Този двоен стан-
дарт е съществена предпоставка за 
летателни инциденти.

Извършеният от Павел Ковален-
ко преглед на становищата по про-
блема в различни източници показва 
изненадваща промяна в оценката на 
типовете индикация от едни и същи 
автори през годините (табл. 1). Как-

Фиг. 1. Схематично изображение на авиохоризонт тип „ПКП-77“ (вляво) 
и тип „ИКП-81“ (вдясно): авиохоризонт „ПКП-77“ изобразява в символен вид 
неподвижен самолет и подвижни небе-земя и линия на хоризонта за наклон 
по крен и тангаж (пряка индикация); авиохоризонт „ИКП-81“ изобразява 

в символен вид подвижен самолет и неподвижни небе-земя и линия 
на хоризонта за наклон по крен (обратна индикация), а подвижни небе-земя 

и линия на хоризонта за наклон по тангаж (пряка индикация)

Таблица 1
Анализ на изводите на някои изследователи в хронологичен ред3

Автор, година
Предпочитан принцип за индикация

обратна пряка и двете
Браун, 1945 х
Браун, 1952 х
Браун, 1954 х
Браун, 1954 х х
Роско и съавтори, 1948, 1951 х
Роско, 1953 х
Роско, 1954 х х
Роско, 1955 х
Роско, 1960 х
Роско, 1966 х
Роско, 1968 х
Гарднър, 1950 х
Гарднър, 1954 х
Гарднър, Лейси, 1954 х х
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то се вижда, мненията на авторите, 
провеждащи сравнителни изследва-
ния, се променят през годините. 
Трудно е да се установят причини-
те, но следва да бъде отбелязано, че 
в посочените изследвания се прила-
га бихейвиористичен подход, чиято 
същност се изразява в регистриране 
на обективни данни, като грешки, 
погрешни действия, латентно време, 
време, необходимо за извършване на 
самото действие, психофизиологични 
показатели (пулс, дишане, кожногал-
ванична реакция, движения на очите 
и др.) и на тази основа се взема ре-
шение за избор на типа индикация, 
като при това се отчитат експерт-
ните оценки, дадени от пилотите.

Бихейвиористичният подход оба-
че не отчита такъв важен фактор, 
какъвто е преработването на инфор-
мацията от летците, която включ-
ва избор на способ за пространстве-
на ориентация. Изборът на способ 
за пространствена ориентация поз-
волява да се установи изпитват ли 
пилотите илюзия за подвижност на 
пространството и управление на зе-
мята (естествения хоризонт) или 
умеят да преодоляват илюзорните 
движения на пространството, въз-
приемат земята като неподвижна 
и управляват летателния апарат и 
себе си. Коваленко доказва в посоче-
ния източник, че пилотите, които са 
подложени на илюзията за управление 
на земята, по-често са привържени-
ци на пряката индикация.

Анализът на проблема за избора 
на тип индикация на авиохоризон-
та в статията е извършен съгласно 
принципни изисквания (критерии), на 
които трябва да съответстват ин-
дикаторите.

Идентифицирани са общо 16 кри-
терия, извършена е експертна оценка 
по петобална скала, в която 5 съот-
ветства на най-висока оценка, а 1 –
на най-ниска.

1. Безопасност на полетите. Това 
основно изискване е формулирано по 
следния начин: „Информационният 
модел трябва да допринася за пости-
гането на високо качество на управ-
лението на летателния апарат и да 

осигурява безопасност на полета“.4 
По друг начин изразено, означава, че 
оборудването не следва да създава 
предпоставки за системни грешки 
от страна на операторите, защото 
така влияе неблагоприятно върху бе-
зопасността на полетите.

Извършеният анализ показва, че 
през последните 70 години не са ре-
гистрирани летателни инциденти с 
причина пространствена дезориен-
тация (за наклона по крен) на пило-
тите при работа с авиохоризонт с 
обратна индикация.

В същото време Всеволод Овча-
ров отбелязва, че заради пространс-
твена дезориентация в периода от 
1989 до 2008 г. са регистрирани 10 
катастрофи, вследствие на които са 
загинали над 1000 души и са унищоже-
ни 3 транспортни вертолета и 7 са-
молета на гражданската авиация на 
Руската федерация, на стойност над 
1,5 милиарда долара.5 Бил Ерколайн 
съобщава през 2010 г., че по същата 
причина през последните 30 години 
Военновъздушните сили на САЩ са 
загубили в катастрофи 82 летци и 
самолети за над 1,9 милиарда долара.6 
На всички катастрофирали летател-
ни апарати се експлоатира авиохори-
зонт с пряка индикация.

От посочените данни става ясно, 
че докато обратната индикация не 
създава предпоставки за дезориента-
ция, пряката индикация на наклона 
по крен е в основата на системни 
грешки.

Експертната оценка по критерия 
„безопасност на полетите“ е: обрат-
на индикация – 5 т., пряка индикация –
1 т.

2. Погрешни действия. По данни 
на германския изследовател Зигфрид 
Гератевол погрешните обратни дейс-
твия с щурвала при извеждане на са-
молета от неизвестно положение са 
3,6 пъти повече при пряка индикация, 
отколкото при обратна.7

Павел Коваленко привежда дан-
ни от собствено изследване, според 
които погрешни действия при из-
веждането на самолета от наклон 
по крен в приборен полет при изпол-
зването на обратна индикация не са 
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регистрирани, докато грешките при 
използването на пряка индикация са 
8,6%.8

Владимир Пономаренко, Виталий 
Лапа и Александър Чунтул отбеляз-
ват средни стойности на отклоне-
нията при поддържане на наклона по 
крен във вертолетната авиация от 
4,2° при използване на обратна инди-
кация, а при пряка индикация – от 
9,4°. По тангаж стойностите са 
съответно 5,8° и 10,2°. Стабилизаци-
ята на вертолета по крен и тангаж 
при преход от вираж към хоризонта-
лен полет и работа с авиохоризонт 
ИКП-81 дава средна грешка по крен 
1,2 ± 1,8, а при работа с авиохори-
зонт ПКП-77 – 3,2 ± 2,9°; по тангаж –
съответно: 1,7 ± 1,5° (ИКП-81) и 3,7 
± 1,5 (ПКП-77).

В полетите с ИКП-81 не са ре-
гистрирани случаи на превишаване на 
стойностите над предела на ограни-
ченията по крен, а с ПКП-77 са регис-
трирани 10% такива случаи. Общият 
брой погрешни действия, свързани с 
неправилна оценка на пространстве-
ното положение на вертолета с ави-
охоризонта с обратна индикация, е 
0,8%, докато с авиохоризонта с пря-
ка индикация е 18,2%.9

Посочените данни недвусмислено
потвърждават, че при работа с авио-
хоризонт с обратна индикация се до-
пускат значително по-малко по-
грешни действия, отколкото при ра-
бота с авиохоризонт с пряка индика-
ция.

Експертната оценка по критерия
„погрешни действия“ е: обратна ин-
дикация – 5 т., пряка индикация –
1 т.

3. Пробни движения. Индикацията 
трябва да бъде проста и разбираема. 
Това позволява на летците да опре-
делят пространственото положение 
на летателния апарат без допълни-
телни умствени и други действия, 
особено т.нар. пробни движения с 
щурвала. Същността им се изразява 
в това, че ако пилотът не може да 
определи моментното пространс-
твено положение на самолета по 
надлъжната или напречната ос, той 
„пробва“ чрез създаване на наклон по 

крен или тангаж да възстанови про-
странствената ориентация. Пробни-
те движения при пределни стойности 
на наклона по крен и тангаж могат 
да бъдат сериозна предпоставка за 
катастрофа.

Пономаренко, Лапа и Чунтул от-
белязват, че „показател на затрудне-
нията в пространствената ориента-
ция е наличието на пробни движения 
(от 29% до 60% от случаите), изпъл-
нявани чрез щурвала по страничния 
канал при отстраняване на отклоне-
ния от зададения наклон по крен при 
работа с авиохоризонт ПКП-77“.10

Комисията за разследване на ле-
тателни произшествия на Меж-
дудържавния авиационен комитет 
на Руската федерация отбелязва в 
окончателния доклад за катастрофа-
та на „Боинг-737“ край Перм „резки, 
несъразмерни движения с щурвала по 
крен, ту в едната, ту в другата по-
сока, при пълна липса на контрол и 
управление на самолета по тангаж, 
които свидетелстват, че команди-
рът на летателния апарат е загубил 
пространствена ориентация заради 
неправилното възприемане на пока-
занията на авиохоризонта с пряка 
индикация“.11

При работа с авиохоризонт с 
обратна индикация такива пробни 
движения практически не се наблю-
дават.

Експертната оценка по критерия 
„пробни движения“ е: обратна инди-
кация – 5 т., пряка индикация – 1 т.

4. Времеви характеристики на уп-
равляващите действия. „Качеството 
на представената информация тряб-
ва да бъде високо, осигуряващо бързо 
и правилно възприятие, без умора при 
продължително използване.“12

Времето, необходимо за възприе-
мане на показанията на приборите, 
е показател за затрудненията, които 
могат да изпитат операторите в 
процеса на управление на системите.

В. Копанев обобщава резултати-
те от изследване на пространстве-
ната ориентация на планеристи по 
следния начин: времето за оценка на 
положението по авиохоризонт с об-
ратна индикация при преход от ви-
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зуален към приборен режим е средно 
6,6 s, а по авиохоризонт с пряка инди-
кация – средно 11,8 секунди. Общото 
време, изразходвано за привеждане на 
планера в хоризонтално положение 
при обратна индикация е средно 12,5 
секунди, а с пряка индикация – сред-
но 26,3 секунди. От изследваните 37 
планеристи 27 изказват недвусмисле-
но предпочитание за обратна инди-
кация, 6 – за пряка, а 4 не откриват 
съществена разлика.13

По данни на Пономаренко, Лапа и 
Чунтул „в процеса на привеждане на 
вертолета от едно пространствено 
положение в друго летците се спра-
вят по-бързо при използване на авио-
хоризонт ИКП-81. Максималното 
време за привеждане на вертолета 
в хоризонтален режим от възходяща 
или низходяща спирала при използване 
на ИКП-81 е с 4,8 секунди по-малко в 
сравнение с използването на ПКП-77. 
Установено е също, че скоростта на 
промяна в положението на вертоле-
та по напречната ос при използване 
на ИКП-81 е достоверно по-висока 
(1,4 пъти), отколкото при използва-
не на ПКП-77“.14

Експертната оценка по критерия 
„времеви характеристики на управ-
ляващите действия“ е: обратна ин-
дикация – 4,8 т., пряка индикация –
1,2 т.

5. Латентно време на първото уп-
равляващо действие. „Точната, лека, 
бърза (от пръв поглед) интерпрета-
ция на пространственото положение 
трябва да е възможна за всички не-
обичайни ситуации и достатъчна за 
това да позволи на пилота да раз-
познае необичайното положение и да 
предприеме управляващи действия за 
извеждане от него в пределите на 
една секунда.“15

Необходимостта от правилно пър-
во управляващо действие в пределите 
на една секунда се определя от факта, 
че при скоростта и масата на съвре-
менните летателни апарати непра-
вилното първо управляващо действие 
може да се окаже непоправимо.

В посоченото изследване на пи-
лоти на вертолети Пономаренко, 
Лапа и Чунтул отбелязват, че „за за-

труднения във възприемането и пре-
работването на информацията от 
авиохоризонт с пряка индикация сви-
детелства увеличаването на латен-
тното време на първата двигателна 
реакция за възстановяване на про-
странствената ориентация. Само 
37% от изследваните пилоти успя-
ват да реагират правилно в рамките 
на първата секунда при разчитане на 
наклона по крен на авиохоризонт с 
пряка индикация, докато при разчи-
тането на показанията на авиохори-
зонт с обратна индикация в рамки-
те на първата секунда се включват 
90% от изследваните. Резултатът е 
потвърден от И. Григориев.16

Експертната оценка по критерия 
„латентно време на първото управ-
ляващо действие“ е: обратна индика-
ция – 5 т., пряка индикация – 1 т.

6. Съвместимост между показа-
нията на приборите и двигателните 
реакции на пилотите. „При проекти-
ране на системите (средствата) за 
изобразяване на информацията и ор-
ганите за управление трябва да се 
спазва принципът за съвместимост 
между показанията на приборите и 
двигателните реакции, съгласно кой-
то показанията на приборите тряб-
ва да предизвикват „естествени“, 
очаквани движения, които не проти-
воречат на опита на човека, придо-
бит в процеса на житейската и спе-
циалната практика.“17

Както се вижда на фиг. 2, обрат-
ната индикация за наклон по крен на-
пълно съответства на принципа за 
съвместимост между индикацията 
и двигателните реакции на летеца. 
Същият извод не може да бъде на-
правен за пряката индикация.

По тангаж и двата типа авиохо-
ризонти работят с пряка индикация, 
която показва не кабриране или пи-
киране на летателния апарат, а как 
се изменя положението на небето-
земята и разделящата ги линия на 
хоризонта при кабриране и пикиране. 
По това положение на пространс-
твените признаци летецът трябва 
да определи положението на лета-
телния апарат по тангаж. Този тип 
индикация е предпоставка за илюзор-
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Фиг. 2. Индикация на авиохоризонта в приборен полет 
за пространственото положение на летателния апарат (ЛА) 

при десен наклон по крен18

но управление на линията на авиохо-
ризонта и за пространствена дезо-
риентация (управление на околното 
пространство, а не на летателния 
апарат).

Изводът, който може да бъде на-
правен, е, че съществува неотлож-
на необходимост от провеждането 
на изследвания и разработването на 
авиохоризонт, на който индикация-
та по тангаж да бъде обратна, също 
както и индикацията по крен.

Експертната оценка по критерия 
„съвместимост между показанията 
на приборите и двигателните реак-
ции на пилотите“ е: обратна индика-
ция – 5 т., пряка индикация – 1 т.

7. Авиохоризонти и характеристи-
ки на летателната дейност. Понома-
ренко, Лапа и Чунтул отбелязват, че 
„при използване на прибор с обратна 

индикация летците по-рационално раз-
пределят вниманието си, докато из-
пълнението на фигури  по прибор с 
пряка индикация е съпроводено от 
концентрация на вниманието върху 
лицевата част на прибора, което 
води до намаляване на времето за 
контрол на другите значими за безо-
пасността на полета параметри“.

Времето за контрол на прибора 
при изпълняване на фигури от сложния 
пилотаж е: авиохоризонт с обратна 
индикация – 61%, с пряка индикация – 
79%. Средната продължителност на 
фиксацията на погледа върху лицева-
та част на авиохоризонт с обратна 
индикация е 1,2 ± 0,8 секунди, а вър-
ху лицевата част на авиохоризонт с 
пряка индикация – 2,4 ± 2,2 секунди.

В същото изследване е отбелязано, 
че за затруднения във възприемането 
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и преработването на информацията 
при работа с авиохоризонт с пряка 
индикация свидетелстват продължи-
телните фиксации на погледа върху 
прибора при преход от визуален към 
приборен режим. Например продъл-
жителността на първата фиксация 
върху авиохоризонта с обратна инди-
кация в 96% от случаите не надхвър-
ля 1 секунда, докато преобладаващи-
ят брой случаи при работа с авиохо-
ризонт с пряка индикация надхвърля 
изискването за 1 секунда и достига 
до 5,2 секунди.

Към тези резултати следва да 
бъде добавено още, че при извежда-
не на летателния апарат от сложно 
положение по прибор с пряка индика-
ция не се контролират достатъчно 
важни от гледна точка на безопас-
ността на полета параметри, което 
води, в частност, до статистически 
достоверна (p < 0,05) загуба на ви-
сочина.19

Експертната оценка по критерия 
„авиохоризонти и характеристики на 
летателната дейност“ е: обратна ин-
дикация – 5 т., пряка индикация – 1 т.

8. Съвместимост между индика-
цията и реалното положение на ЛА. 
В свои публикации Н. Адамович20 и 
В. Александров21 твърдят, че в мо-
мента на преход от приборен към 
визуален режим на полета при из-
ползване на авиохоризонт с обрат-
на индикация подвижният силует на 

самолета е наклонен два пъти пове-
че, отколкото е реалният ъгъл на 
наклона по крен. Привърженици на 
пряката индикация изобразяват този 
„двоен“ ъгъл (фиг. 3, позиция 2), а ос-
вен това, как разбират пряката ин-
дикация (фиг. 3, позиция 1).22

Не може да не направи впечатле-
ние, че авиохоризонтите и в двата 
случая, независимо дали индикацията 
е пряка или обратна, са изобразени 
под ъгъл спрямо линията на естест-
вения хоризонт и съответно спрямо 
хоризонтала на приборното табло. 

Това позициониране е нереалистично, 
тъй като, за да възприемат показа-
нията на прибор, поставен под ъгъл, 
пилотите би следвало да наклоня-
ват главата си. В действителност 
те седят неподвижно в пилотската 
кабина и възприемат информацията 
от фиксирани към таблото прибори.

Наклоняването на главата, за да бъ-
дат възприемани показанията на при-
борите, е изключително опасно в ма-
неврен полет, защото често е пред-
поставка за появата на вестибулар-
ни илюзии. Освен това съществуват 
редица изисквания в нормативните 
документи, които регламентират 
начина на подреждане на прибори-
те на таблото.23 В нито един доку-
мент не е предвидено монтирането 
на приборите под ъгъл, който прави 
неудобно възприемането на информа-
цията от тях.

Фиг. 3. Показания на авиохоризонт с пряка индикация (1) 
и обратна индикация (2), съпоставени с естествения хоризонт (3) 

и реалното положение на ЛА (4) според автори, 
защитници на пряката индикация



К
РЪ

ГО
ВР

А
ТИ

122

Експертната оценка по критерия 
„съвместимост между индикацията 
и реалното положение на ЛА“ е: об-
ратна индикация – 5 т., пряка инди-
кация – 1 т.

9. Извършване на допълнителни ло-
гически операции и други действия при 
работа с индикацията. „Информация-
та следва да се предоставя на екипа-
жа в обработен и обобщен вид, така 
че членовете на екипажа да са осво-
бодени от извършването на изчисли-
телни и логически операции, обобща-
ване на разнородни данни, запомняне 
на пределно допустими параметри и 
пр.“24 

В публикациите си Павел Ковален-
ко отбелязва, че при работа с обрат-
на индикация не се наблюдава допъл-
нително прекодиране на показанията 
на авиохоризонта, тъй като, ако ле-
тателният апарат е наклонен надяс-
но, силуетът на ЛА също е наклонен 
надясно. За правилната пространс-
твена ориентация не са необходими 
допълнителни логически операции, за-
щото предоставената приборна ин-
формация е реалистична – летални-
ят апарат е изобразен като движещ 
се, а околният свят е неподвижен и 
е основа на системата за отчитане 
на собственото движение.

Пряката индикация на авиохори-
зонта изобразява нереалистична кар-
тина: ако летателният апарат е на-
клонен надясно, подвижното изобра-
жение на небето-земята се наклонява 
наляво, т.е. необходими са логически 
операции, чрез които да се стабили-
зира външният свят и да се възпри-
еме като движещ се летателният 
апарат. Ако това не стане, налице е 
пространствена дезориентация.

Подобни логически операции мо-
гат да помогнат в случаите, когато 
наклонът по крен и тангаж е малък. 
При ъгли над 20 – 30° и особено при 
достигане на критичните и задкри-
тичните стойности на ъглите ло-
гическите операции не могат да по-
могнат и това често принуждава 
летеца да използва пробни движения 
с щурвала.25 

Допълнително и нецелесъобразно 
умствено действие е мисловното „за-

движване“ на силуета на самолета 
на авиохоризонта с пряка индикация, 
предлагано от Адамович и Алексан-
дров. В посочените изследвания Ко-
валенко доказва, че мисловното „за-
движване“ на силуета на самолета и 
мисловното „спиране“ на движещите 
се небе-земя на авиохоризонта с пряка 
индикация са трудни при околонулеви 
стойности на наклона и практически 
невъзможни при критичните и задкри-
тичните стойности на ъглите.

Експертната оценка по критерия 
„извършване на допълнителни логичес-
ки операции и други действия при ра-
бота с индикацията“ е: обратна инди-
кация – 5 т., пряка индикация – 1 т.

10. Ефективност на способите за 
пространствена ориентация. „Струк-
турата и съставът на информаци-
онния модел трябва да осигуряват 
увереност при преход от пилотира-
не по прибори към визуален режим 
и обратно. <…> Възприетата в 
информационния модел система за 
кодиране не трябва да предизвиква 
у летеца противоречиви представи 
при едновременно използване на не-
инструментална информация или при 
преход от пилотиране по прибори 
към визуален режим.“26

Павел Коваленко доказва експери-
ментално, че възникващият ефект 
на подвижност на пространството 
(небето-земята и разделящата ги ли-
ния на хоризонта) може да предизви-
ка у летеца три начина (способа) за 
пространствена ориентация.

• Първи способ за пространстве-
на ориентация (І СПО) – възприема-
не на небето-земята и разделящата 
ги линия на хоризонта като непод-
вижни, а като подвижен, управляем 
обект се възприема летателният 
апарат, кабината (контурът на чел-
ното стъкло) във визуален полет; в 
приборен полет – подвижен е силу-
етът на ЛА.

• Втори способ за пространстве-
на ориентация (ІІ СПО) – и земята 
(линията на хоризонта), и кабина-
та (контурът на челното стъкло) 
във визуален полет; и земята, и си-
луетът на ЛА в приборен полет се 
възприемат като подвижни.
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• Трети способ за пространстве-

на ориентация (ІІІ СПО) – кабина-
та е неподвижна във визуален полет, 
както и силуетът на самолета в 
приборен полет, а подвижен, управля-
ем обект става земята (линията на 
хоризонта).

Резултатите от проведеното 
изследване показват статистичес-
ки достоверно, че при І СПО, съот-
ветстващ на принципа на обрат-
ната индикация (outside-in), според 
който земята е неподвижна и се въз-
приема като основа на системата за 
отчитане на преместването в про-
странството, не се допускат грешки 
и времето за вземане на решение е 
кратко.

При използване на ІІІ СПО, който 
съответства на принципа на пряка-
та индикация (inside-out) – неподви-
жен силует на самолета и подвижни 
(управляеми) небе-земя и линия на хо-
ризонта, са регистрирани погрешни 
действия при извеждане на самолета 
от наклон по крен и времето за взе-
мане на решение е повече, отколко-
то при използване на І СПО. Доказа-
но е също, че при ІІІ СПО и авиохо-
ризонт с пряка индикация по време 
на преход от визуален към приборен 
режим на полета летците използват 
неефективен образ, в който подвиж-
ни са в действителност неподвижни-
те небе-земя и линия на хоризонта, 
което води до грешки и застрашава 
безопасността на полета.

Ако летците във визуален полет 
виждат земята като неподвижна, при 
прехода към приборен полет с авиохо-
ризонт с пряка индикация им се налага 
да пренастройват възприятията си, 
което е извънредно сложно и често се 
съпровожда от грешки.27

Експертната оценка по крите-
рия „ефективност на способите за 
пространствена ориентация“ е: об-
ратна индикация – 5 т., пряка инди-
кация – 1 т.

11. Индикация и илюзии. Инфор-
мационният модел (индикацията) не 
трябва да предизвиква илюзии, греш-
ки във възприятията, мисленето, па-
метта и т.н. Д. Гандер отбелязва, че 
традиционно инструкторите учат 

членовете на летателния състав да 
летят в неподвижно пространство 
и да потискат ефекта на неговата 
подвижност.28

В посочените източници Ковален-
ко развива концепцията за полет в 
стабилизирано пространство. Ако във
визуален или приборен полет небето-
земята и разделящата ги линия на 
хоризонта се възприемат като под-
вижни, това означава, че летецът из-
питва въздействието на илюзия, тъй 
като в действителност движещото 
се тяло е летателният апарат. За-
това е важно летците да развиват 
умението да преодоляват илюзорно-
то движение на пространството и 
да възприемат летателния апарат 
(и себе си) като движещ се и управ-
ляем обект в стабилизирано околно 
пространство.

Джонсън и Роско също подчерта-
ват, че независимо от обстоятел-
ствата и начина на преработване 
на информацията „е важно летецът 
да мисли, че движещият се обект е 
самолетът. Ако започне да мисли, 
че пространството се движи, значи 
той е дезориентиран и изпитва ефек-
та на вертиго (замайване)“.29

Резултатите от изследване, про-
ведено от Коваленко през 1989 г., по-
казват, че 63% от летците, работе-
щи с показанията на авиохоризонт с
обратна индикация, използват І СПО, 
т.е. илюзия за подвижност на про-
странството изпитват 37% от пи-
лотите.30

Изследване, проведено от същия 
автор през 2011 г., показва, че 65,2% 
използват ІІІ СПО, т.е. възприемат 
земята като подвижна, което озна-
чава, че съотношението е обратно: 
съвременните летци, работещи пре-
димно с авиохоризонт с пряка инди-
кация, са много по-често дезориенти-
рани и изложени на въздействието на 
илюзии, а също така, че не умеят са-
мостоятелно да потискат ефекта на 
подвижност на пространството.31

Експертната оценка по крите-
рия „индикация и илюзии“ е: обратна 
индикация – 5 т., пряка индикация –
1 т.

12. Координатни системи и авиохо-
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ризонти. Индикацията на наклоните 
по крен и тангаж в авиохоризонта 
е необходимо да осигурява възмож-
ността за определяне посоката на 
наклоните с помощта на неподвижна 
система (база) за отчитане – земя-
та, и подвижен управляем елемент –
силуетът на летателния апарат.

Алън Бенсън въвежда определение 
на понятието пространствена дезо-
риентация в полет, като акцентира 
върху фактора фиксирана координат-
на система за отчитане на премест-
ването. Според него с пространстве-
на дезориентация в полет се описват 
различни събития, резултат от кои-
то е загубата у пилота на вярното 
усещане за собствените и на лета-
телния апарат позиция, движение и 
височина във фиксирана координатна 
система спрямо повърхността на зе-
мята и гравитационната вертикала. 
В по-широк смисъл терминът обхва-
ща и загубата на вярното усещане 
за позицията, движението и височи-
ната на собствения летателен апа-
рат спрямо движението, позицията 
и височината на други летателни 
апарати.32

При работа с авиохоризонт с об-
ратна индикация по целия диапазон 
(от 0 до 360°) на наклона по крен 
летците разполагат с координатна 
система за отчитане, която е фик-
сирана към земната повърхност, а 
подвижен, управляем обект в тази 
система е летателният апарат.

Пряката индикация, особено при 
пределни стойности на наклона (за 
гражданските и транспортните са-
молети ъгъл ≥ 30°), летците нямат 
възможност да използват фиксирана-
та координатна система спрямо зе-
мята и са принудени да възприемат 
себе си и летателния апарат като 
основа на такава система, а посо-
ката на наклона да определят по 
положението на подвижната земя и 
линията на изкуствения хоризонт. 
Това може до такава степен да за-
трудни определянето на посоката 
на наклона, че да стане практически 
невъзможно, тъй като изисква цяла 
система от операции на мислено 
прекодиране от егоцентрична към 

геоцентрична система, което води 
до грешки и катастрофи. Не може 
да не бъде отбелязано, че този извод 
е валиден за авиацията от цял свят.

Експертната оценка по критерия 
„координатни системи и авиохори-
зонти“ е: обратна индикация – 5 т., 
пряка индикация – 1 т.

13. Управление на летателния апа-
рат в полет, а не на стрелките и ин-
дексите. В редица изследвания е по-
сочено, че е необходимо летците на 
всеки етап от полета да формират 
образ на полета. Адекватната пред-
става (образът) за пространствено-
то положение при вземане на реше-
ния предполага да се управлява лета-
телният апарат, а не стрелките и 
индексите на приборите.33

В цитираните изследвания Павел 
Коваленко привежда данни от изслед-
ване с графично-реконструктивен ме-
тод, от които се вижда, че при ра-
бота с авиохоризонт с обратна инди-
кация на всички изпълнени рисунки 
присъства изображение на силуета на 
ЛА. Анализът на резултатите при 
работа с пряка индикация свидетелс-
тва, че в 68% от случаите летците 
рисуват като управляем обект лини-
ята на изкуствения хоризонт, а силу-
етът на самолета, ако е изобразен, 
най-често представлява права линия.

Експертната оценка по критерия 
„управление на летателния апарат в 
полет, а не на стрелките и индек-
сите“ е: обратна индикация – 5 т., 
пряка индикация – 1 т.

14. Информационен модел и авиохо-
ризонти. „Следва да се изключва въз-
можността за объркване, смесване 
на информацията от различните ска-
ли, особено в комплексни, многофунк-
ционални индикатори. За предпазване 
от объркване и последваща дезориен-
тация не е целесъобразно индикация-
та на един и същ параметър в даден 
прибор да е чрез параметрични въз-
ли, представени по различни принци-
пи.“34 Не е целесъобразно да се разде-
лят качествената и количествената 
информация от един параметричен 
възел (стрелка – скала). Информаци-
онният модел (индикацията) трябва 
да се строи по такъв начин, че по 
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възможност определянето на посо-
ката на параметъра (качественото 
четене) да не се откъсва от опреде-
лянето на стойността на изменение 
на параметъра (количественото че-
тене).35

Роналд Смол, Алиа Фишер, Джон 
Келър и Кристофър Уикънс отбе-
лязват: „Движещият се елемент на 
изображението трябва да съответс-
тва на елемента, който се движи в 
умствения модел на пилота, и този 
елемент трябва да се движи в същата 
посока, в която и умствената пред-
става. Доколкото умственият модел 
на летеца представлява движещ се 
самолет в статичен свят <…>, този 
принцип предполага да се изобразява 
като подвижен елемент самолетът и 
например, когато самолетът набира 
височина или кабрира, елементът да 
се движи нагоре. Движещият се хо-
ризонт нарушава този принцип, тъй 
като тук движещият се елемент –
хоризонтът, се премества нагоре, ко-
гато самолетът се движи надолу и се 
върти наляво (или надясно), сигнали-
зирайки, че самолетът се върти на-
дясно (или наляво). За да следва прин-
ципа, самолетът трябва да се движи 
около статичен хоризонт“.36

На авиохоризонтите с обрат-
на индикация скалата за наклона по 
крен обичайно е разположена така, че 
краят на крилото на символа на ле-
тателния апарат позволява в същия 
момент да бъдат определени посока-
та на наклона и стойността му.

На авиохоризонтите с пряка ин-
дикация скалата се разполага отдолу, 
странично и отгоре.

Ако скалата е разположена отдо-
лу (както е на ПКП-1), доказано е, 
че тя работи на принципа на обрат-
ната индикация на наклона по крен, 
тъй като индексът на скалата при 
наклон по крен показва посоката на 
наклона. Изследваните пилоти отбе-
лязват в анкетите, че възприемат 
информацията така, сякаш виждат 
крилото на подвижен силует на са-
молета и по него лесно се определя 
посоката на наклона. Това им позво-
лява да игнорират пряката индика-
ция – неподвижния силует на само-

лета в центъра на лицевата част на 
прибора и подвижното изображение 
на небето-земята.37 В случай на въз-
действие на силен стресор индек-
сът на наклона по крен, бял и с не-
големи размери, е трудно да бъде на-
мерен.

Ако скалата е разположена стра-
нично спрямо лицевата част на при-
бора (както в ПКП-77), тя е под-
вижна и се появява при изпълнение на 
вираж, което води до необходимост-
та от „четене“ на информацията, за 
което необосновано се губи време и 
се ангажира част от обема на вни-
манието. Подвижните скали практи-
чески изключват важна когнитивна 
функция, каквато е прогнозирането 
на състоянието на пилотажния па-
раметър във времето. При такова 
разположение се появяват два индек-
са на една и съща скала – крилото на 
неподвижния силует на самолета и 
подвижната линия на хоризонта, кое-
то може да доведе до грешки, особе-
но в сложна ситуация.

Ако скалата е разположена отгоре 
и е неподвижна, тя е нанесена всъщ-
ност на корпуса на прибора или на 
стъклото на електронния индикатор. 
Тези скали имат деления само до 50 –
60°, останалите стойности на накло-
на не са нанесени. Тук отчетният 
индекс е така нареченият индекс на 
зенита, който при наклон по крен над 
60° се губи от погледа, което затруд-
нява количественото разчитане на 
показанията и води до грешки.

Експертната оценка по критерия 
„информационен модел и авиохори-
зонти“ е: обратна индикация – 5 т., 
пряка индикация – 1 т.

15. Наследственост и индикация на 
авиохоризонтите. Изразеното мне-
ние, че проблемът с индикацията на
авиохоризонтите се дължи на ес-
тествената, генетично обусловена, 
наследствена ориентация на човека, 
в съответствие с която хората се 
делят на две групи: егоцентрици и 
геоцентрици, е проверено от Павел 
Коваленко чрез изследване на две гру-
пи лица: летци пилоти и изпитатели 
от гражданската авиация на Руската 
федерация и неспециалисти.38
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Резултатите показват, че ако за 
летателна работа трябва да се под-
бират само „естествени“ геоцентри-
ци, авиацията трябва по принуда да 
стане безпилотна. От изследваните 
98,2% са склонни да променят спо-
соба за пространствена ориентация, 
което означава, че е нужно специа-
лизирано обучение на членовете на 
летателни състави за развиване на 
самостоятелни умения за стабили-
зиране на пространството в полет. 
От друга страна, необходимо е тех-
нологично съобразяване на индикаци-
ята, представяна чрез символи от 
пилотажно-навигационните прибори, 
еднозначно, съобразено с начина, по 
който пилотите преработват пос-
тъпващата информация.39

Експертната оценка по критерия 
„наследственост и индикация на ави-
охоризонтите“ е: обратна индикация –
5 т., пряка индикация – 1 т.

16. Експертна оценка на обратна-
та и пряката индикация на авиохо-
ризонтите. Пономаренко, Лапа и
Чунтул посочват в резултатите от 
проведеното изследване, че „летците 
дават по-висока оценка на авиохори-
зонт ИКП-81 от гледна точка на 
удобството и ефективността на пи-
лотирането (8 по десетобална скала 
за ИКП-81; 2,7 за ПКП-77)“.40

От анализа на 54 публикации, 
непосредствено свързани с пробле-
ма за индикацията на авиохоризон-
та, предпочитание към обратна-
та индикация изразяват 48 автори 
(88,9%), към пряката индикация – 4 
автори (7,4%), а към съчетаването 
на двата типа индикация – 2 авто-
ри (3,7%).

Оценката по критерия „експертна 
оценка на обратната и пряката инди-
кация на авиохоризонтите“ е: обратна 
индикация – 4,5 т., пряка индикация –
1,5 т.

Сумата от оценъчни точки по 
16-те критерия е 79,3 т. за обрат-
ната индикация и 16,7 т. за пряката 
индикация. Или средната оценка за 
обратната индикация е 4,96, за пря-
ката индикация – 1,04.

Ясно е, че предимството на об-
ратната индикация в извършения ана-
лиз е несравнимо с проблемите, при-
чинени от екплоатацията на авиохо-
ризонти с пряка индикация.

Пряката индикация на авиохори-
зонтите води до:

• рязко снижаване безопасността 
на полетите;

• поява и закрепване на илюзии у
летците за подвижност на простран-
ството и управление на земята (ес-
тествения хоризонт);

• неразбиране и допускане на греш-
ки във възприемането на показани-
ята на основен прибор, какъвто е 
авиохоризонтът;

• излишни затруднения, които лет-
ците изпитват в приборен полет и 
които отнемат от времето за рабо-
та с останалите прибори, от обема 
на вниманието и капацитета на опе-
ративната памет.

В изследванията на експерти от 
западни страни също се посочва, че 
в самолетите има основни прибори, 
чиито показания са трудни за разби-
ране.41

Работата за решаване на пробле-
ма в световен мащаб предстои, за 
което говори и тази статия. Мно-
го по-лесно би било да се изменят 
компютърните програми така, че 
вместо да се показва илюзорно вър-
тене на пространството, да се дава 
на пилотите ефективна, разбираема 
индикация за наклона по крен чрез 
подвижен силует на самолета. Това 
е и несравнимо „по-евтино“, откол-
кото да се погребват хора и да се 
дават за скрап скъпи самолети.
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Не само България, но и пробле-
мите на българската история 
неизменно са във фокуса на 

вниманието на полската историо-
графия. Йежи Сковронек, Антони 
Гиза, Тадеуш Равски, Елжбета Пи-
осковик, Елжбета Знамеровска-Рак, 
Анджей Малиновски са само част от 
учените, които през последния чет-
върт век третират в свои трудове 
различна българска тематика. В спи-
съка с имената на специалистите по 
българската проблематика достойно 
място със своите изследвания заема 
и изследователят професор д.ист.н. 
Ярослав Рубаха. Сам възпитаник на 
Ягелонския университет в Краков, 
той защитава докторат в Академи-
ята на Светия кръст в Келце, а в 
момента, по неговите думи, е „науч-
но-дидактически работник“ (тоест 
преподавател и изследовател) във 
Варминско-Мазурския университет в 
Олщин.

Професор Рубаха съсредоточава 
своите научни усилия и интереси в 
областта на балканската история в 
края на ХІХ и началото на ХХ век, как-
то и върху полското славянофилство 
в началото на ХХ век. Акцентирайки 
върху българската история, професор 
Рубаха отпечатва през 2004 г. във 
Варшава своята монография „Бъл-
гарският сън за Византия. Външна-
та политика на България 1878 – 1913“ 
(отличена през 2005 г. с наградата на 
името на професор Йежи Сковронек), 
а веднага след това подготвя и цикъ-
ла „История на България 1870 – 1915. 
Документални материали с комен-
тар“, издаден във Варшава през 2006, 

НОВА ПОЛСКА КНИГА 
ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Професор д.ист.н. Тодор ПЕТРОВ

2007 и 2009 г. Междувременно Рубаха 
обнародва и много студии и статии в 
полския печат, а и в чуждестранната 
научна периодика, посветени на бъл-
гарската проблематика.

Буквално преди месеци се появи 
негова монография, отново посвете-
на на българската тема, съчетана 
този път с второто направление от 
творчеството му – полското славя-
нофилство. Книгата, излязла от пе-
чат в Олщин под заглавие „България 
на прелома на ХІХ и ХХ век. Българ-
ските метаморфози в публикациите 
на „Славянски свят“ (1905 – 1914)“, 
става възможна благодарение на уси-
лията на издателството на Вармин-
ско-Мазурския университет в града.**

Текстът на тази книга е система-
тизиран в увод, седем раздела и заклю-
чение. Трудът е придружен от резюме 
на английски език, именен и географ-
ски показалец, списък на таблиците и 
картно приложение. Особено ценни са 
пълната библиография на сп. „Славян-
ски свят“ за периода 1905 – 1914 г. 
и приложението, включващо пет кар-
ти на България, очертаващи нейните 
граници през периода 1876 – 1913 г., 
тоест от Априлското въстание до 
края на Втората балканска война. 
Освен първия раздел, в който авто-
рът изяснява мястото на България 
като обект на интерес на страници-
те на сп. „Славянски свят“, следва-
щите шест раздела са посветени на 

* R u b a c h a, Jarosław. Bułgaria na 
przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie 
metamorfozy w publikaciah Świata Śłowiańskiego 
(1905 – 1914). Olsztyn, 2012, 585 s.



К
Н

И
ГИ

130

различните проблеми, съпътстващи 
обществено-политическия живот на 
възстановената българска държава в 
първите години след Освобождението 
ù през 1878 г. Те всъщност „предста-
вят всички онези аспекти на събити-
ята в България, на които обръщат 
внимание публикациите в „Славянски 
свят“ (с. 15).

Последователно са разкрити вът-
решната (раздел 2) и външната (раз-
дел 3) политика на България. В тези 
два раздела в сбита форма са пред-
ставени територията, населението, 
обществено-политическият живот, 
условията, при които се развива вън-
шната ù политика, включително по 
време на Балканските войни от 1912 –
1913 г., и пр. Специално внимание в 
самостоятелни раздели е обърнато 
на икономиката (раздел 6) и култу-
рата на страната (раздел 7), а като 
особено актуални и интересни с оглед 
на състоянието, в което се намира 
България на прага на миналия век, в 
раздели 4 и 5 е акцентирано и върху 
генезиса и състоянието на македон-
ския въпрос и въоръжените сили на 
възстановената българска държава.

В раздела за икономиката напри-
мер е изяснен въпросът за селското 
стопанство и урбанизационния процес 
в Княжество България. Представени 
са и развитието на промишлеността 
и състоянието на занаятите в стра-
ната, външната ù търговия, финан-
сите, комуникациите и др. Правят 
се важни оценки, свидетелстващи за 
интензивния живот на младото Кня-
жество в края на ХІХ и в началото 
на ХХ век.

По подобен начин – по проблеми, 
е очертано и състоянието на бъл-
гарската култура през разглеждания 
период. Тук освен просветното дело, 
литературата, театъра, печата, на-
уката и изкуството е представен и 
религиозният живот на българите, 
включително ролята и дейността 
на Българската Екзархия и на Бъл-
гарската униатска църква. В крайна 
сметка авторът стига до извода, 
че „техните дейности завършват с 
успех и създават трайни основи на 
културното развитие на България 

след 1878 г., което извежда младата 
държава на международната арена и 
я поставя начело на държавите от 
региона“ (с. 486).

Раздел 4 от монографията на про-
фесор Рубаха е посветен изцяло на 
македонския въпрос. И тук, подоб-
но на останалите части на книга-
та, авторът разглежда проблема в 
хронологичното му развитие, като 
е направен и кратък преглед на при-
чините за възникването му. Като 
въведение в темата той разглежда 
„македонските земи под турско гос-
подство“, спирайки своето внимание 
върху създалото се след Берлинския 
конгрес от 1878 г. положение в Ма-
кедония и съпротивата на българите 
от областта срещу несправедливите 
за България негови решения.

Много подробно е разгледан ет-
ническият характер на населението 
в Македония, като се дават сравни-
телни сведения от статистиките на 
различни европейски автори, доказ-
ващи преобладаващо българския му 
етнически характер по това време. 
Изяснени са също дейността на на-
ционалноосвободителното движение 
в областта преди Илинденско-Пре-
ображенското въстание, мястото и 
ролята на България в него, последици-
те от въоръжената изява на бълга-
рите от 1903 г., както и същността 
на провежданата от Великите сили 
реформена акция в областта и съпер-
ничеството помежду им за влияние 
в Македония до началото на Балкан-
ската война от 1912 – 1913 г.

Обект на задълбочен анализ е и 
състоянието на българските въоръже-
ни сили, разгледано подробно в раздел 
5. Започвайки далече преди възстано-
вяването на България на европейската 
политическа карта през ХІХ век – още 
от Средновековието, професор Ярос-
лав Рубаха спира своето внимание на 
хайдутството като специфична фор-
ма на антиосманска съпротива.

В няколко последователни подраз-
дела е разгледана борбата на българи-
те за свобода и независимост, водена 
през първата половина и в средата 
на ХІХ век, участието им в добро-
волческите отряди по време на Рус-
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ко-турската война от 1877 – 1878 г. –
Българското опълчение, а впослед-
ствие и Българската земска войска, 
състоянието на въоръжените сили 
на Княжество България през следва-
щите години и победите им в Сръб-
ско-българската война от 1885 г. Не 
липсват цифрови данни, които убеди-
телно подкрепят разсъжденията на 
автора. В подробна таблица е пред-
ставено например щатното разписа-
ние на българската войска към 1/13 
март 1913 г., т.е. в навечерието на 
атаката, в резултат на която е ов-
ладяна „непревземаемата“ Одринска 
крепост.

Специално място в раздел от мо-
нографията е отделено на масовиза-
цията, модернизацията и превъоръ-
жаването на армията, към които 
се пристъпва след края на Сръбско-
българската война, като те продъл-
жават да се осъществяват с особен 
интензитет и в началото на ХХ век, 
превърнали я в крайна сметка в сери-
озна въоръжена сила на Балканите. 
Особено подробно са разгледани воде-
ните от българите бойни действия в 
хода на двете Балкански войни през 
1912 – 1913 г.

В края на раздела професор Руба-
ха е направил важният извод, че след 
Освобождението България съумява 
да изгради въоръжените си сили за 
сравнително кратък период от вре-
ме. Според него това е постигнато 
не само благодарение на съществува-
щите още от епохата на борбите за 
национално освобождение бойни тра-
диции, но и на значителните матери-
ални средства, влагани без изключение 
от всички български правителства до 
Балканските войни от 1912 – 1913 г. 
Което се осъществява не само с ог-
лед на защитата на суверенитета 

на отечеството, но преди всичко за 
реализиране на всенародните цели, 
свързани с решаването на българския 
национален въпрос.

По оценка на професор Рубаха в го-
дините след 1878 г. българската войс-
ка се превръща „твърде бързо във ва-
жен партньор и опасен противник не 
само за съседните балкански държави, 
но и за Великите сили“, които с все 
по-голяма охота гледат на България 
„като на елемент от европейските 
политико-военни съюзи“ (с. 374). Все 
според неговото мнение, по време на 
Балканската война (1912 – 1913) „бъл-
гарските въоръжени сили реализират 
всички поставени им цели, а мъжес-
твото и героизмът, които показват 
българските войници в сблъсъците с 
вековния враг, будят изумление в цяла 
Европа“. Не можем да не се съгла-
сим с тези авторови оценки, както и 
с факта, че въпреки боеспособност-
та на българската армия и незави-
симо от завоюваните от нея побе-
ди, обединението на българите не се 
осъществява, а националнообедини-
телната програма остава нереализи-
рана.

Придържайки се към автентична-
та документация от епохата, за ко-
ято се отнася, написана строго на-
учно, но в същото време на приятен 
и достъпен език, книгата на профе-
сор Ярослав Рубаха се възприема с 
лекота от читателската аудитория. 
Отлично полиграфически оформена, с 
богат научен апарат и с достатъ-
чен брой разнообразни приложения, 
тя представя непредубедено и обек-
тивно, а в същото време убедително 
важен отрязък от новата българска 
история и способства за нейното по-
пуляризиране пред полската научна и 
гражданска общественост.
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