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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

Характерът на съвременните 
конфликти продължава да се 
променя, а тяхната природа 

в същото време като че ли остава 
трайна. войната е и ще бъде фун-
даментална човешка и обществена 
дейност, а не просто технически про-
блем за решаване. тя е и ще остане 
оспорено желание на един от участ-
ниците, който се опитва да смекчи 
слабостта и уязвимостта си, като в 
същото време се възползва от всяка 
възможност или слабост на противни-
ка. човешкия конфликт ще продължи 
да се характеризира с насилие, като 
в същото време е динамичен, непред-
сказуем, трудно се контролира и про-
тича хаотично. Хаосът ще е резул-
тат от сложното взаимодействие – 
така нареченото триене (търкане) 
между противостоящите, обикнове-
но смъртоносен характер на конфлик-
тите, неяснота и шанс. изненадата 
и несигурността ще останат трайна 
част от конфликтите.

въпреки трайната природа на вой-
ната основният ù характер продължа-
ва да се развива. Съвременните тен- 
денции показват, че бъдещите конфлик- 

УСловия за използване  
на въоръжените Сили  

След 2025 година
Полковник доц. Нено Христов, д.н.

Abstract: The article „The armed forces beyond 2025“ by Col PhD Neno Hristov, Associated 
professor Dr. of Sc., does not seek to predict the nature of the future operating environment. 
However, it acknowledges that it is possible to anticipate ‘meta-trends’ and discontinuities that 
will affect the character of future warfare. These meta-trends will define and influence the 
operating environment both now and into the future beyond 2035.

Key words: future operating environment, future warfare, crowded, connected, lethal, 
collective, constrained, technologies.
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ти все по-често ще включват различ-
ни участници и желаещи да влияят 
и да се състезават за предаността 
и/или съгласието на целеви групи от 
населението.1 като последица от то- 
ва изходът от конфликта ще бъде 
повлиян и от възприятията на тези 
групи, а не единствено от резулта-
тите на бойното поле. напредъкът 
в технологията ще продължи и тем-
път на иновациите ще се засили, кое-
то ще предоставя възможности как-
то на нашите сили така и на тези на 
противниците.

на този фон Съединените щати 
ще продължат да бъдат най-силни 
във военно отношение и най-влияте-
лен стратегически актьор в света. 
в европа и нашия регион ще се за-
силва влиянието на еС, при запазва-
ща се роля на русия и турция. това 
неминуемо ще се отрази върху стра-
тегическите изчисления и позицията 
на страните. засилващите се иконо-
мически и военно русия и турция ще 
продължат да се опитват да влияят 
върху политиката в балканския реги-
он, което може да изисква по-широк 
национален ангажимент на българия и 
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нов подход на вземане на решения във 
военната стратегия в обозримо бъ-
деще. последните събития в Украйна 
показват, че европа все още не може 
да се отърве от зависимостта си от 
русия.

просперитетът на българия ще 
продължи да бъде обвързан със сигур-
ността и стабилността на нашия ре-
гион. промяната на моделите на ос-
новното политическо и икономическо 
влияние водят до нови и динамични 
стратегически отношения. възходът 
и повторната поява на национални дър- 
жави водят до предефиниране на ес-
теството и характера на междуна-
родното общество, а това пряко за-
сяга суверенитета на българия, нейни-
те регионални и глобални интереси.

при всеки поглед към евентуална 
бъдещ конфликт е важно да се разбере 
контекстът му и преобладаващите 
насоки, които ще определят неговия 
характер. при анализи са идентифи-
цирани три технологични и концепту-
ални теми, които ще определят опе-
ративното изкуство до 2035 г.:

• Успехът ще става все по-зави-
сим от способността на армията да 
допринесе за постигането на съвмес-
тни ефекти от всички елементи на 
националната мощ, по наистина съв-
местен и интегриран начин.

• превъзходството в решенията 
ще се постига чрез предоставяне на 
помощни инструменти, които гене-
рират бърз обмен на информация и 
водят до повишаване скоростта на 
вземането на решение, а това ще 
бъде критичният фактор.

• бързото прилагане на превъзхож-
даща сила в решителните точки на 
конфликта – независимо дали е кине-
тична или некинетична – ще бъде от 
решаващо значение.

тази статия не се стреми да пред-
скаже характера на бъдещата опера-
ционна среда. въпреки това в нея се 
признава, че е възможно да се предви-
дят метатенденции, които ще влия-
ят върху характера на бойните дейс-
твия. тези метатенденции определят 
работната среда и влияят върху нея, 
като това ще се запази и след 2035 г. 
метатенденциите определят условия- 

та и са описани в няколко групи – 
смъртоносни, колективни, ограниче-
ни, принудителни. вникването в тях 
е от съществено значение за всяка 
дискусия за характера на бъдещата 
война.

населението на света се очаква 
през 2030 г. да достигне 8 милиарда 
души, като по-голямата част (95%) 
се концентрира в развиващия се свят. 
освен това за първи път в историята 
повечето от населението ще живее в 
градски райони. през 1800 г. само 3% 
е било в градовете, но до края на ХХ 
век нарастването е до 47%. днес все 
повече хора живеят в градовете, а не 
в селските райони. до 2030 г. градско-
то население от 3,6 млрд. души ще се 
увеличи на 5 млрд., а 60% от хората 
ще живеят в градове.2

подобна промяна към урбанизация 
вероятно ще доведе до спад в контро- 
ла на много гъстонаселените центро- 
ве, а правителствата няма да са в 
състояние да задоволяват дори и най-
основните нужди на населението. Ур-
банизацията сама по себе си не е де-
стабилизираща тенденция, но появата 
на нерегламентирани места (незави-
симо дали са малки или големи) с лоши 
социални услуги осигурява убежище за 
организираната престъпност, на те-
рористи и бунтовници, предлага нови 
бази, от които те могат да организи-
рат провеждане на операции.3

разрастването на урбанизацията 
ще намали достъпа на населението 
до залесени площи и влажни зони. бър-
зо развиващите се градове са склон-
ни да се конкурират за доставки на 
прясна вода. много страни могат 
да поискат международна помощ, за 
да се избегне критичен недостиг на 
храна и вода. продоволствената си-
гурност се утежнява от необичайни 
метеорологични условия в света през 
последните две десетилетия. въз ос-
нова на текущите тенденции орга-
низацията за икономическо сътрудни- 
чество и развитие прогнозира, че до 
2030 г. почти половината от насе-
лението в света ще живее в райони, 
които страдат тежко от липса на 
вода.4 българия и балканският регион 
не са изключение от общата тенден-
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ция. борбата за все по-намаляващите 
световни ресурси е вероятно да до-
веде до междудържавни и вътрешно- 
държавни конфликти.5

научните наблюдения показват, че 
арктическите ледове се топят по-бър-
зо от очакваното и може да изчезнат 
по-рано от първоначалната прогноза 
за 2030–2050 г. дори и леко покачване 
на морското равнище, придружено с 
интензивни бури, ще има опустоши- 
телно въздействие върху крайбрежни-
те региони. придвижването на голе-
ми маси от хора от засегнатите ре- 
гиони към развитите държави, които 
също ще носят икономически последс-
твия от природните катаклизми, ще 
създаде редица проблеми и предизви-
кателства. те включват икономичес- 
ки разходи, свързани с регулиране на 
миграцията на цели популации до бе-
зопасни зони, загуба на суверенна те-
ритория и ресурси, както и потенци-
ал за културна изолация и последващи 
вълнения. отношенията между влия-
телните сили в даден регион могат 
да се влошат, като държавите се 
съпротивляват на миграция и масови 
движения на хора.6

за въоръжените сили действията 
предимно в градски райони няма да 
бъде нещо извънредно, тъй като това 
вероятно ще бъде средата, в която 
ще се провеждат почти всички бъде-
щи военни операции. те в определени 
случаи най-вероятно ще се провеждат 
и в крайбрежна среда. това ще доведе 
до нови изисквания към въоръжените 
сили и способностите им да дейс-
тват, да се разполагат и да маневри-
рат в крайбрежни урбанизирани райо-
ни. което пък налага ново мислене в 
създаването на способности.

в градската среда ще са необходи-
ми повече войници в сравнение с опе- 
рации на всякакъв друг вид терен. 
противникът ще се опитва да се 
прикрива, използвайки населението и 
урбанизираната среда, което може да 
доведе до изблици на насилие и да съз-
даде оперативна несигурност. в ре-
зултат за въоръжените сили, които 
поне в началото на кампанията тра-
диционно воюват срещу организирани 
военни сили, може да възникне необ-

ходимост да поемат допълнителни 
отговорности.

тъй като разузнаването, наблюде-
нието и разузнавателните технологии 
продължават да се подобряват, про- 
тивниците все повече ще търсят при-
критие в сложни и претоварени фи- 
зически, човешки и информационни 
среди. докато възможностите на мо- 
дерното разузнаване и наблюдение поз- 
воляват откриване на потенциални 
заплахи, въоръжените сили трябва да 
се съсредоточат в разпознаване на 
противниковите бойци сред много-
то други участници, които има ве-
роятност да присъстват в рамките 
на бойното поле. балансът между 
човешкия фактор, техническите въз-
можности за събиране на информа-
ция, видовете системи за откриване 
(нощни, топлинни, по емисии) е осо-
бено важен въпрос, който заслужава 
внимание. необходимостта от капа-
цитет на въоръжените сили, позволя-
ващ им да се свържат с домейните на 
информация и да се възползват от си-
туационната осведоменост на други 
партньори – военни и цивилни, както 
и с източници извън бойното поле, 
трябва да бъде преразгледана.

въпреки надеждите, че новите 
технологии за откриване ще премах-
нат несигурността и изненадата, в 
градска среда те ще продължат да 
бъдат фактор за въоръжените сили. 
анализът на бъдещата градска сре-
да показва, че устойчивостта и спо-
собността да издържат на изненада, 
трябва да бъдат основни за въоръже-
ните сили в бъдеще. индивидуалните 
системи за защита и платформите за 
превоз трябва да издържат на неочак- 
ван първи удар на противника. Сис-
темите на противника за открива-
не трябва да бъдат изпреварени чрез 
използване на по-модерни активни и 
пасивни технологии за откриване.

през следващото десетилетие 
сложната градска среда ще поставя 
изисквания към въоръжените сили, кои- 
то са твърде по-различни от тези при 
конвенционалните форми за воюване 
от последното десетилетие. незави- 
симо от текущите подобрения в 
структурата на армията, доктри-
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ните и оперативните концепции, в 
оборудването, обучението и образо-
ванието ще се изисква по-нататъш-
но развитие, за да се гарантира, че 
армията е подходящо подготвена за 
бъдещи градски операции.

претоварването ще бъде основна 
характеристика на всички домейни – 
земя, море, въздух, космическо и ки-
берпространство. морската среда ще 
се характеризира с голям брой съдове, 
натоварени морски пътища и възло-
ви точки. въздушното пространс-
тво ще бъде запълнено с приятелски, 
враждебни и необвързани ползватели, 
включително безпилотни самолети. 
по-голямото търговско използване на 
спътници ще направи космическото 
пространство все по-сложно за изпол-
зване. информационните среди също 
ще бъдат претоварени. тези области 
ще стават все по-оспорвани. Способ-
ностите, които да пречат на прехва-
щачите на спътникови комуникации, 
трябва да се превръщат в приоритет 
за въоръжените сили.

След 2025 г. новите технологии и 
оперативни подходи ще предлагат ино- 
вативни варианти на сила. те тряб-
ва да бъдат разработени и тествани 
срещу новите форми за силово проти-
водействие, за да се гарантира бла-
горазумно изразходване на инвестици- 
ите. развитието на въоръжените 
сили ще изисква разработване на гъв-
кави структури и подходи, които мо-
гат да създадат необходимата маса 
и устойчивост в новата оперативна 
среда. връзките с новите и еволюира-
ли отбранителни способности, които 
разширяват ситуационната осведоме-
ност на въоръжените сили, ще бъдат 
с решаващо значение за операциите 
след 2025 г. Усъвършенстванията в са- 
молетите за ранно предупреждение 
(след 2027 г.), разпространението на 
тактически безпилотни самолети 
(след 2025 г.) и подобрената геопрос-
транствена поддръжка (след 2023 г.) 
са някои от съвместните възможнос-
ти, които ще засилят провеждането 
на операции – ако предприетите пра-
вилни действия се осъществят.

терминът „свързан“ се отнася до 
склонността на световните иконо-

мически, социални и комуникационни 
системи да стават все по-свързани 
помежду си в рамките на бъдещата 
операционна среда. Свързаността ще 
продължи да бъде улеснявана от гло-
балните телекомуникационни мрежи 
и комуникационни технологии, позво-
ляващи почти моментални комуни-
кации по целия свят. на оперативно 
ниво петте домейна – земя, море, въз- 
дух, кибернетично и космическо про-
странство, ще станат по-преплете-
ни и ще бъдат предмет на постоян-
на конкуренция с въоръжените сили, 
подпомагани от повишените нива на 
цифровизация.

нито една държава няма да има 
пълен контрол над комуникационната 
инфраструктура, а следователно и 
контрол над информацията, до която 
гражданите имат достъп. кабелите 
все още са технологията за свързва-
не за въоръжените сили, но в бъде-
ще космическите връзки ще имат все 
по-нарастващо значение. комуникаци-
онните възли ще продължат да пред-
лагат възможности за експлоатация, 
но и за прекъсване на комуникации. 
Следователно те ще се нуждаят от 
засилване на нивата им на защита.

глобалните телекомуникационни 
мрежи, съчетани с комуникационните 
технологии, ще продължат да пред-
лагат възможности на недържавни и 
полудържавни субекти да се възпол-
зват от тях. ефектът ще позволи 
учредяване на наднационални органи-
зации, които заедно с кибердомейни-
те ще създадат в кибернетичното 
пространство възможност за „кибер-
балканизация“. това е теория за ин-
тернет явление, което прави така, че 
потребителите да бъдат отделени и 
изолирани, като постепенно се офор-
мят колонии от съмишленици. те ще 
се държат враждебно към тези, кои-
то не са съгласни с тях. един от фак-
торите, подпомагащи тази теория, е 
интернет технологията, която позво-
лява на потребителите да се персона-
лизират, филтрират и избират свои- 
те потребности и желания. големи 
групи ще бъдат постоянно свързани 
към глобалните мрежи и ще имат 
повсеместен достъп до нова инфор-
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мация „в реално време“. това, съчета-
но с „контрабандата“ на данни, може 
да има значителен ефект върху начи-
на, по който се открива, идентифици-
ра и насочва информацията.

през следващото десетилетие 
въоръжените сили на държавите ще 
продължат да бъдат гарант на наци-
оналните интереси, ще се опират на 
все по-свързана среда, ползвайки под-
крепата на военните връзки между 
нациите и бързата им реакция при 
подкопаване на сигурността или при 
криза. цифровизацията ще засили спо-
собността на въоръжените сили да 
се справят с изискванията на новата 
среда. тя ще подобри координацията 
между въоръжените сили, съвмест-
ните и коалиционните ефекти и ще 
позволи бъдещите конфликти да се 
водят в петте оперативни области 
(домейна). тъй както технологични-
ят напредък дава възможност по-
големи обеми информация да бъдат 
предоставени и използвани от повече 
потребители на по-ниско ниво, въоръ-
жените сили трябва да предприемат 
мерки за подобряване управляването, 
обработването и експлоатацията на 
информацията, както и за гарантира-
не сигурността на тези процеси. за 
да се изпълнят изискванията за бъ-
дещите системи за командване, кон- 
трол, комуникационни и компютърни 
функции в бойна обстановка, необхо-
димата първа стъпка е да се реали-
зират възможностите, предоставяни 
от военните мрежи.

изцяло цифровизираните сили ще бъ- 
дат зависими от достъпа до космичес-
кото пространство. основни подсис-
теми на силите, действащи в мрежова 
среда, включително управлението на 
бойното поле, комуникациите и гло-
балното позициониране, и в момента 
са зависими от платформи, базирани 
в космоса. Характерът на тази зави-
симост, нейните присъщи уязвимости 
и необходимите надеждни средства за 
смекчаване на риска изискват допълни-
телни изследвания, което ще даде на 
въоръжените сили способността да 
боравят с подобни уязвими източници 
в силно конкурентна среда.

Способността на въоръжените си- 

ли да общуват и споделят информа-
ция и осведоменост в свързана сре-
да, в каквато ще се водят бъдещите 
войни, също трябва да се подложи на 
оценка. това включва изготвяне на 
концепция за начина, по който въоръ-
жените сили ще събират, обработ-
ват, разпространяват и съхраняват 
информация в коалиционна, съвмес-
тна и междуведомствена среда. по-
добна концепция изисква моделиране 
и тестване чрез симулация и съвмес-
тни и комбинирани тренировки за 
откриване на слабите места, които 
противникът би могъл да атакува. 
важна първа стъпка е прегледът на 
капацитета на сегашните въоръжени 
сили да се свързва с партньори и из-
точници извън бойното поле.

повишените нива на цифровиза-
ция на въоръжените сили, заедно с 
напредъка на технологиите, ще пре-
доставят значителни възможности 
за определяне на начина, по който те 
ще се поддържат през следващото де-
сетилетие. прилагането на повишени 
нива на автоматизация в рамките на 
първия, втория и третия ред на логис-
тичната поддръжка и потенциално-
то използване на триизмерното про-
странство, като жизнеспособно до- 
пълнение към логистични вериги на 
въоръжените сили, са области за по-
нататъшно изследване.

мрежите, каквито са например ло-
гистичните, ще се свързват чрез въз- 
ли, снабдителни пътища, морски и 
въздушни линии за комуникация и 
компютърни мрежи. иновативните 
възможности за логистична поддръж-
ка, като логистика в триизмерното 
бойно пространство, могат да бъдат 
използвани в тази свързана среда. те 
предлагат потенциал за по-трудно 
разкриване и по-пъргава логистична 
подкрепа на развърнатите сила. това 
обаче изисква преоценка на техничес-
ките регламенти и логистичната по-
литика.

от друга страна, мрежите ще бъ-
дат обект на смущения и затова ще 
се нуждаят от достатъчна устой-
чивост и адаптивност, за да се даде 
възможност за бързото им преконфи-
гуриране. достъпът до оперативни-
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те театри, независимо дали са физи-
чески или виртуални, не може да се 
приема за даденост. във виртуалните 
среди приятелските и противопоста-
вящите се сили ще използват едни 
и същи възли, което ще затруднява 
решенията да се защитаваме или да 
атакуваме. защитата на нашите ре-
ални и виртуални мрежи срещу въз-
можностите да бъдат използвани от 
противника ще бъде от решаващо 
значение.

до 2025 г. все още ще може да се 
противопоставяме на противници, 
чийто капацитет ни е познат. След 
това скоростта на човешкото взе-
мане на решения може да бъде недо-
статъчна, за да се постигне успех сре- 
щу нарасналите противници в силно 
свързана среда. въоръжените сили 
трябва да започнат да използват и 
развиват интерфейс, който да свърз-
ва човешките възможности за взема-
не на решения с тези на машините, 
като все повече се прилага биолек- 
трониката. необходимо е да започ-
нат насочени научни изследвания, за 
да се проучат възможностите и зап-
лахите, свързани с подобряване на чо-
вешкото вземане на решения в бъде-
щата оперативна среда. повишената 
автоматизация в рамките на мрежо-
во-центричните операции ще доведе 
до значителни предимства в способ-
ностите. тя ще разкрие и нови уязви-
мости, които бъдещият иновативен 
противник може да използва.

След 2025 г. ценни комуникационни 
възли и логистична инфраструктура 
вероятно ще бъдат застрашени и по 
този начин мрежите – физически и 
виртуални – ще изискват защита от 
атака, осъществявана от много до-
мейни. тенденцията към интегрирани, 
междуведомствени и съвместни опе-
рации ще нарасне и въоръжените сили 
ще станат по-интегрирани на по-нис-
ки нива и по-зависими от външни спо-
собности и ефекти, осигурявани от 
други участници. въоръжените сили 
обаче ще стават и все по-уязвими, 
ако тези външни способности лип-
сват, а и от възможна противникова 
дейност, водеща до неблагоприятни 
климатични въздействия. въоръжени-

те сили ще се съсредоточат върху ос-
новните си функции, а използването 
на външни способности и ефекти ще 
се прехвърли към други участници в 
операцията. Свързаният и мрежов ха-
рактер на бъдещата среда ще осигури 
намаляване възможностите на цивил-
ната инфраструктура да влияе върху 
провеждането на бъдещи сухопътни 
операции, но това е задача на бъдещи 
анализи и изследвания в областта на 
отбраната.

След като сухопътните бойни дей- 
ствия изискват наличие на смърто-
носни ефекти за осъществяване на 
военните цели, оръжейните системи, 
които ги осигуряват, остават ос-
новно средство за постигането им. 
тъй като въоръжените участници ще 
продължават да се стремят да при-
добият смъртоносно предимство, 
въоръжените сили ще се нуждаят от 
все по-сложни оръжейни системи за 
постигане на тази цел. това ще до-
веде до създаване на непрекъсната 
конкуренция, за да се развият капаци-
тет и ефективност при прилагането 
на смъртоносни ефекти и постоянна 
еволюция в оръжейните технологии. 
Следователно оръжията, необходими 
за победа в бъдещите конфликти, ще 
се различават значително от изпол-
званите, за да се победи противник 
днес.

при последните конфликти су-
хопътните сили на нато се радват 
на технологично предимство пред 
противниците си, но те продължа-
ват да адаптират своите техники 
и да повишават смъртността на 
използваните оръжейни системи в 
опит да съкратят това предимство. 
терористични групи и недържавни ак-
тьори със световно влияние и широки 
финансови ресурси ще могат да при-
добиват средства и знания, позволя-
ващи им да повишават смъртността 
чрез бързо използване на нови и/или 
с двойна употреба технологии, като 
оръжия, причиняващи масови ефекти. 
недържавните участници са освобо-
дени от световните „правила“, кои-
то могат да ги принудят да се бо-
рят само с конвенционални средства. 
държавата губи монопола си върху 
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притежаването на модерни оръжия. 
технологиите и търговската мрежа 
позволяват те да се придобиват за-
конно или по друг начин и да се из-
ползват от недържавни структури в 
бъдещи операции. въоръжените сили 
трябва да бъдат подготвени да ра-
ботят в среда, в която е по-малко 
вероятно да се запази технологично 
предимство, а по този начин да бъ-
дат в състояние да оценяват реално 
противника, за да се адаптират към 
бъдещите операции.

технологичният напредък ще про-
дължава да дава възможност на воен-
ните сили да нанасят по-големи пора-
жения на повече цели и на по-големи 
разстояния. тези напредък увеличава 
способността на оръжейните сис-
теми да откриват и придобиват ин- 
формация, да преследват много цели, 
като значително се подобрява капа-
цитетът им да нанасят смърто-
носни поражения. подобрените бое-
припаси увеличават значително об-
хвата, точността и поразяването. 
тези предимства се повтарят и в 
целия спектър на оръжейните систе-
ми, използвани от въоръжените сили, 
включително индивидуално оръжие, 
вертолети и артилерийски системи. 
ще се разработят нови комбинации 
от технологии за оръжейни системи, 
притежаващи принципно нови двига-
тели, брони, гориво, противотанкови 
средства и системи за наблюдение и 
свръзка. вследствие на това ще на-
раства скоростта, с която новите и 
нововъзникващите технологии се из- 
пробват и придобиват, за да се адап-
тират към променящите се нива на 
смъртност на бойното поле.

във връзка с модернизацията на 
военните сили в нашия регион през 
следващите десетилетия се очаква, 
че ще продължи модернизацията на 
противотанковите и противозенит-
ните средства и системи – например 
серия RPG-7, като има вероятност 
поради тяхната многофункционална 
природа и ефективността им срещу 
различни платформи да се използват 
като носители и на химически бойни 
средства. тъй като броят на стра-
ните, разработващи и придобиващи 

такива боеприпаси, нараства, е ве-
роятно да се разпространят и сред 
недържавни участници, тъй като са 
привлекателни поради ниските разхо-
ди за единица и необходимостта от 
минимално обучение.

новите средства за поразяване ще 
окажат въздействие и върху способ-
ностите и платформите на въоръ-
жените сили за стратегическа мобил-
ност и поддръжка. противниковите 
въоръжени сили, свързаните мрежи, 
сензорите за далечно откриване, пре-
цизността на новите средства за по-
разяване, както и новите технологии 
могат сериозно да въздействат върху 
способностите и капацитета на бъде-
щите въоръжени сили. тези нововъве-
дения ще окажат сериозно влияние и 
върху техните експедиционни възмож-
ности. Съществуващите балистични 
ракети могат да поразят военните 
сили още в пунктовете за натовар-
ване на средства за стратегическо 
пренасяне. новите противокорабни 
ракети ще могат да поразяват пла-
ващи кораби на 1500 километра от 
местата за дебаркиране. на въоръже-
ните сили трябва да се гарантира, че 
имат достъп до новите технологии 
и че са добре подготвени за действия 
в различни условия на стратегическо 
разгръщане, за да имат устойчивост-
та и капацитета да отговорят на 
изискванията, независимо от дейс-
твията на противниците.7

напредъкът в създаването на ул-
траздрави олекотени материали ще 
има последици за защитата и мобил-
ността на въоръжените сили. намаля-
ването на теглото чрез подобряване 
на бронята посредством използване 
на карбонови и керамични материали 
и технологии ще продължи да подоб-
рява качествата на бойната броня и 
защитата на тялото. това ще дове-
де до намаляване на съотношението 
тегло – мощност на платформите 
за превозване и до повишаване на 
физическата защита, тактическата 
мобилност и издръжливостта. плат-
формите ще стават все по-сложни, с 
разнообразни възможности за проти-
водействие, с отбранителни системи 
и брони, пакети, мащабирани и при-
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годени да отговарят на определени 
профили на заплаха.

фиксираните инфраструктурни 
възли, особено щабове и логистични 
площи на морски пристанища и лети-
ща, ще стават все по-уязвими поради 
високата им физическа и електромаг-
нитна видимост. въоръжените сили 
ще бъдат задължени да разсредото-
чат щабовете и децентрализират ло-
гистичната инфраструктура в своите 
бъдещи оперативни концепции, за да 
се намали възможността за въздейс-
твие посредством оръжия с далечен 
обсег. защитата срещу тези системи 
трябва да се отчита при изграждане-
то на стационарните съоръжения и 
охраната на стратегическата мобил-
на поддръжка, на сигурността на ос-
новните информационни обекти. Хо-
листичното прилагане и управление 
на видимостта – в електронни и ви-
зуални сфери – ще бъде неразделен еле-
мент за осигуряване на способността 
за оцеляване на нашето командване, 
за контрол и логистика в бъдещата 
операционна среда.

повишената автоматизация, ро-
ботиката и изкуственият интелект 
позволяват да се създават по-ста-
билни съобщителни мрежи, които ще 
имат значително въздействие върху 
поразяващите способности на бъде-
щите въоръжени сили. Съчетани с 
почти повсеместната прецизност, 
множеството мрежи от безпилотни 
и стационарни сензори и способност-
та на хората да работят в такава 
среда ще променят индивидуалната и 
колективната защита, структурата 
на силите и ще повишат физическия и 
психическия капацитет.

в бъдеще военните от напредна-
лите нации в целия регион ще прите-
жават безпилотни системи. миниа- 
тюрните сензорни технологии ще 
намалят праговете за откриване на 
противници и ще поставят акцента 
върху победата над противниковите 
информационни системи. все пове-
че безпилотни летателни средства, 
сензорни системи, автоматизирани 
системи за поставяне на експлозиви 
и управление на логистичните систе-
ми ще станат притежание както на 

държавните, така и недържавните 
участници. това ще води до все по-
малки загуби на жива сила от стра-
на на въоръжените сили, което може 
да доведе до редуциране на състава 
им за сметка на необходимостта от 
все по-квалифицирани специалисти. в 
същото време ще позволи лесен до-
стъп на недържавни актьори от 
всички сектори да прехвърлят своите 
действия от двуизмерното в три-
измерното пространство и да съче-
таят използването на търговската 
мрежа, безпилотните летателни сис-
теми с домашно приготвени експло-
зиви, за да повишат способностите 
си за въздействие.

нарастването на дела на автоном-
ни и дистанционно управляеми систе-
ми е вероятно да доведе до влизането 
им в бой с пилотирани, а това води 
до необходимостта от обучаване на 
екипажи, които да обслужват тези 
безпилотни летателни и нелетателни 
средства. интеграцията на автоном-
ни системи и широко разпространени 
компютърни мрежи позволява про-
веждане на наблюдение и/или военни 
операции в отдалечени/враждебни 
места с широк спектър от автоном-
ни системи, включително с логистич-
на поддръжка от земята и въздуха.

като се има предвид вероятност-
та от изненади в тази нова среда, 
възможността за разполагане на сис-
теми с висока живучест, като бро-
нирани превозни средства, ще остане 
приоритет, ако те се контролират 
от разстояние. Способността на та-
кива превозни средства да осигуряват 
поддръжка и да бъдат платформи на 
комуникационни средства, осигуряващи 
ситуационна осведоменост, ще продъл- 
жи да носи предимства над противника. 
Съществуващите в момента основни 
системи танкове ще бъдат подмене-
ни след 2025 г., но използването им и в 
бъдеще е сигурно. въпреки променени-
те заплахи новите технологични раз-
работки и ограниченията в стратеги-
ческото развръщане, придобиването и 
използването на сухопътни бронирани 
машини няма да намалява.

След 2025 г. увеличаването на нива-
та на физическа и психическа издръж-
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ливост и устойчивост на войниците 
ще бъде от съществено значение. но-
вовъзникващите технологии изискват 
по-високи нива на човешките възмож-
ности. от друга страна, се повишава 
етиката, която войниците трябва да 
имат в бъдеще. ще нараснат изисква-
нията и потребностите от изследва-
ния в областта на новите техноло-
гични решения, които засилват спо-
собността за оцеляване на войници в 
тази среда.

много е вероятно безпилотни сис-
теми и засилващи се нива на авто-
номия да се масовизират в напредна-
лите нации през периода 2025–2035 г. 
от съществено значение за бъдещи-
те въоръжени сили е да се анализира 
и предвиди скоростта, с която това 
е вероятно да стане, както и потен-
циалните възможности на подобни 
системи. това ще позволи на армията 
да се възползва от възможностите, 
които тези технологии предоставят, 
и ще осигури защитата срещу зап-
лахите противникът да ги използва. 
ниската цена и намалената заплаха 
за живота на екипажите ще доведат 
до разпространяване на тези средс-
тва във всички родове войски, което 
ще повиши ефективността от съв-
местното им използване.

терминът „колективен“, който се 
отнася до сигурността, представля-
ва споразумение за споделяне на от-
говорности в регионален или глобален 
мащаб, като всяка страна сътрудни-
чи, за да организира убедителен отго-
вор срещу общите заплахи, нарушава-
щи съществуващия ред. този термин 
контрастира с националните страте-
гии, предназначени в повечето случаи 
единствено за осигуряване на незабав-
ни решения. Силните суверенни нации 
все повече ще засилват желанието 
си да се запази статуквото и съзна-
телно ще се опитват да променят 
работната среда в своя полза, с наме-
рение да си сътрудничат, да приемат 
определена степен на уязвимост, но в 
повечето случаи за сметка на по-мал-
ките държави, които трябва да жер-
тват част от суверенитета си за 
сметка на колективната сигурност. 
колективно действие все повече ще 

се постига не чрез съюзни действия, 
а чрез създаване на коалиции, което 
ще води до ограничения в обхвата и 
ефективността на действията. ко-
лективната организация се превръща 
в арена за дипломация, трансфер на 
технологии, баланс на сили и законно 
упражняване на националната мощ.

колективните споразумения са 
свидетелство за засилена връзка меж-
ду армия и останалите елементи на 
отбраната с други правителствени 
и неправителствени агенции, свърза-
ни с националната мощ. въоръжени-
те сили, като част от отбраната, 
трябва да се обединят в единен функ- 
ционален компонент с останалите 
съставни елементи на националната 
мощ. Съвместните и междуведом- 
ствените операции изискват интег-
рирано и синхронизирано прилагане на 
всички функции на националната мощ. 
Синергията ще води до максимизиране 
на боеспособността до единно, уни-
фицирано действие. поставянето на 
приоритет на международните пред 
националните усилия означава, че в 
бъдеща война ще се прилага процесът 
на междуведомствено планиране във 
всички аспекти на операциите.

чрез участие в съвместни между- 
ведомствени, междуправителствени и 
международни дейности и след 2035 г. 
националните въоръжени сили ще бъ-
дат основният фактор, гарантиращ 
сигурността на държавата. опера-
ции ще се провеждат във всичките 
пет домейна, в които ще се водят 
активни действия в полза на сигур-
ността – вода, суша, въздух, кибер- и 
космическо пространство. тази дейс-
твителност е естествено продъл- 
жение на сегашните концепции за из-
граждане на армията и провеждане на 
военни операции с отчитане на тех-
нологичния напредък и възникващите 
нови заплахи.

киберпространството и кибер-
заплахите ще имат дълбоко влияние 
върху дейностите на въоръжените 
сили. това все повече ще изисква на-
ционалните въоръжени сили да си 
взаимодействат с външни партньо-
ри и да работят ефективно в кибер-
враждебна среда. бъдещата „война“ в 
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областта на киберпространството 
ще е под формата на непрекъснати 
и устойчиви конфликти и участието 
в тях ще се превърне в неотменно 
задължение на въоръжените сили. в 
тази среда те ще зависят от колек-
тивната работа и концентрирането 
на усилията в решителните точки на 
военната операция.

видовете въоръжени сили трябва 
да се обучават и експериментират 
заедно, за да могат да предоставят 
необходимите услуги на населението 
както в мирно, така и във военно 
време. в международен план такъв, 
интегриран подход ще бъде с основ-
но значение при работа с нато и с 
други регионални партньори. на първо 
място в този интегриран подход са 
възможностите за командване, кон- 
трол, комуникации, компютри, разуз-
наване, наблюдение и мрежово-цен- 
трични способности. Страните – 
членки на нато, ще продължат да се 
възползват от най-новите техноло-
гични постижения за развитие на во-
енните сили. Следователно въоръже-
ните сили трябва да бъдат в състо-
яние да се „включат“ в развитието 
на тези (и други световни системи), 
ако искат да поддържат уменията 
си и да участват ефективно в реши-
телни бойни операции в многонаци-
онална среда. ще бъдат необходими 
значителни политически, военни и 
търговски инвестиции в областта 
на сътрудничеството в отбраната, 
трансфера на технологии и обмена на 
разузнавателна информация.8

индивидуалното и колективното 
обучение на армията трябва да се със- 
редоточат върху развитието на ко-
мандири, способни да прилагат съв-
местни и междуведомствени способ- 
ности. армията трябва да преразг-
леда начина, по който упражнява съв-
местното командване на силите и 
контрола на всяка съвместна между-
ведомствена работна група. преглед 
на процеса за оперативно планиране 
в колективна среда ще е от същест-
вено значение, за да се улесни това. 
приемането на общи съвместни про-
цеси за оперативни цикли на планиране 
както за военния, така и за цивилния 

персонал ще има съществена роля за 
създаването на бъдещите ефективни 
сили.

въоръжените сили в бъдещата 
операционна среда ще бъдат засегна-
ти от фискални ограничения, етични 
и социални изисквания на социално на-
сочените общества, от местните и 
международните правни норми.

в момента набирането на личен 
състав за армията разчита основно 
на 18–24-годишните. населението на 
българия се очаква до 2050 г. да продъл- 
жи да намалява, а темпът на заста-
ряването му ще доведе до стесняване 
на контингента, от който ще се на-
бират кадри. бъдещото население от 
18 до 24 години обаче ще има повече 
възможности за друго професионално 
развитие както в страната, така и в 
чужбина, което ще доведе до трудно 
набиране на качествен, а не просто 
на състав на въоръжените сили. тези 
фактори, съчетани с прогнозирания 
спад в дела на младите работници в 
българия, са повод за известна загри-
женост за способността на армията 
да се справи с търсенето на личен 
състав, отговарящ на високите бъде-
щи изисквания.9

отбраната навлиза в епоха на фис-
кални ограничения в момент, когато 
метатенденции и показатели предпо-
лагат повишена роля на въоръжените 
сили. ако от армията се изисква да 
има пълния спектър от изисквания в 
несигурното бъдеще, тя трябва да 
продължи да поддържа основните спо-
собности за провеждане на конвенци-
онални военни операции, бойна под- 
дръжка, логистична поддръжка, как-
то и поддържащи бойни функции. на-
предъкът в съвременните технологии 
и тяхното въвеждане могат да съ-
действат за намаляване на бюджета 
за отбрана.

освен финансовите ограничения 
етичните и социалните норми ще про-
дължат да поставят ограничения във 
воденето на бъдещи операции. нарас-
тващата трудност за спазването им 
ще изисква по-задълбочена и насочена 
подготовка. освен моралните изиск-
вания ще се вземат всички възможни 
предпазни мерки за избягване, или поне 
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минимизиране, на странични щети и 
жертви, което ще изисква увеличено 
използване на прецизни оръжия. ин-
формираността на световната общ- 
ност за провеждащи се операции ще 
продължава да се засилва.

международните правни норми ог-
раничават използването на някои по-
съвременни оръжия и системи, като 
безпилотни летателни системи, на-
сочени енергийни оръжия и несмърто-
носни оръжия. подобни правни, морал-
ни или етични ограничения, свързани с 
легитимността и законосъобразност-
та на западните военни операции, все 
по-рядко ще ограничават действията 
на потенциални противници.

бъдещата ограничена среда е ве-
роятно да изисква намалени нива на 
щети и повишаване нивата на точ-
ност. използването на непрецизни 
оръжия, макар и юридически допус-
тимо, може да породи негативни 
обществени възприятия, които да 
подкопават легитимността на опе-
рациите. загрижеността във връзка 
с непрецизните оръжия е вероятно 
да доведе до опити за допълнително 
ограничаване на тяхното използване. 
Съвременни анализи показват повише-
ни изисквания към усилията за разуз-
наване и наблюдение, създаването на 
методологии за изчисляване на непре-
ките загуби, използването на несмър-
тоносни технологии и прецизни бое-
припаси. тези изисквания ще наложат 
политически ограничения, свързани с 
употребата на опасни технологии, и 
могат да доведат до нови междуна-
родни договори и правила за участие, 
с които нашите въоръжени сили, за 
разлика от тези на противника, няма 
как да не се съобразят.

в оперативната среда след 2025 г 
ще възникнат по-нататъшни ограни-
чения във връзка с нововъзникващи 
технологии. остават въпросите от-
носно етиката и законосъобразност-
та на използването на автономни 
платформи и упълномощаването на 
тези системи да прилагат смърто-
носна сила. ще се изисква детайлно 
познаване на осъществимостта и 
приемливостта на автономните сис-
теми и на смъртността от тях след 

2025 г. това ще изисква включване на 
потенциални ответни мерки срещу 
използване на такива системи от 
противникови сили.

всяка от метатенденциите, раз- 
гледани в тази статия, ще се отрази 
върху конфликтите в бъдеще, а сле-
дователно и върху дизайна на бъде-
щите въоръжени сили. тяхното вли-
яние обаче няма да бъде поотделно, 
а метатенденциите ще се припокри-
ват и допълват. това ще доведе до 
нарастване сложността на бъдещата 
операционна среда. ще се увеличи не-
сигурността и ще намалеят нашите 
способности да вникваме в многото 
аспекти на операциите, в които ще 
участваме.10

гъсто населената оперативна сре-
да, в която най-вероятно ще дейс-
тват бъдещите въоръжени сили, ще 
бъде наситена с множество мрежи. 
докато използването им от въоръ-
жените сили е нещо обичайно, в бъде-
ще ще станем свидетели на все по-го-
лямото им прилагане от неправител-
ствени организации, фирми, частни 
лица и други актьори, влияещи върху 
средата за сигурност. тези участници 
ще разполагат с все по-високотехно-
логични средства, които ще им дават 
възможност да използват цивилните 
мрежи за обмен на информация, но и 
безнаказано да извличат информация 
и от военните мрежи. достъпът до 
спътникова картина, прецизното гео-
позициониране в реално време и връз-
ките по различни комуникационни ка-
нали няма да бъдат притежание само 
на въоръжените сили.

действията в подобна пренаселе-
на среда изискват да се подчертаят 
и нейните нараснали възможности да 
причинява загуби на участващите в 
бъдещи конфликти. нарасналият ка-
пацитет на участниците в бъдещи 
конфликти да събират и разпростра-
няват информация ще повиши прециз-
ността на атаките както на наши-
те въоръжени сили, така и на тези 
на противника. все повече атаките 
няма да бъдат в триизмерното про-
странство, а ще се изместват в кос-
мическото и киберпространството. 
повишените възможности, които да- 
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ва свързаността, ще намали инциден-
тите и ще ограничи усещането на 
местното население, че силите мо-
гат да му причинят загуби. това ще 
снижи стратегическите ограничения, 
които бъдещата оперативна среда 
може да предизвика.11

непредвидимостта и развиващи-
те се елементи на бъдещите бойни 
действия ще продължат да изискват 
по-високи нива на интелектуална и 
физическа натовареност от военно-
служещите и подразделенията. тази 
среда ще осигури основата за създа-
ване на адаптивни въоръжени сили, 
които успешно могат да оперират в 
бъдещата комплексна среда за сигур-
ност.

през следващото десетилетие ар- 
мията е вероятно да се изправи пред 
най-взискателни интелектуални и емо- 
ционални предизвикателства, свърза-
ни с обосновка за поддържане в го-
товност на съответните сили, и то 
пред лицето на ограничени бюджети 
за отбрана.

новата среда за сигурност изисква 
армията да се трансформира, като 
се фокусира върху съвместни ефекти 
и решителни действия. интеграция-

та и оперативната съвместимост 
ще бъдат критични проблеми в съв-
местни, комбинирани и коалиционни 
операции, като винаги ще има разли-
чия между участниците в областта 
на военния капацитет и технологич-
ното развитие. армията трябва да 
бъде в състояние да анализира и да се 
развива в бъдещата среда, ако иска 
да остане ефективен инструмент на 
политиката.

бъдещите операции ще бъдат не-
пременно съвместни и ще изискват 
фокусирано планиране и създаване на 
превъзходство, които ще имат отра-
жение върху крайния резултат. Успе-
хът в бъдещата война до голяма сте-
пен ще се диктува от способността 
на армията да допринесе за постигане-
то на ефектите, съставени от всич-
ки елементи на националната мощ, 
по наистина съвместен и интегриран 
начин. A мрежово-центричният под-
ход, с който ще се постига решител-
но превъзходство чрез подкрепата на 
инструменти, способни да генерират 
бърз обмен на информация, ще позво-
ли прилагане на превъзхождащи сили в 
решителните точки, независимо дали 
са кинетични или некинетични.

1 Canadian Forces, Chief of Force Deve- 
lopment, The Future Security Environment 2008–
2030 (http://www.cfdcdf.forces.gc.ca/documents/
CFD%20FSE/Signed_Eng_FSE_10Jul09_eng.
pdf, p. 23, достъпен към 3 февруари 2014 г.).

2 Australian Army, The Future Land Warfare 
Report 2022–2035, Canberra, 2012, p. 9.

3 The Future Security Environment, p. 31.
4 Pacific Institute of Public Policy, Climate 

Security, 23 March 2012.
5 World Urbanization Prospects, the 2011 

Revision, p. 18.
6 Australian Army, Future Land Operating 

Concept 2011, pp. 18–19.
7 Survival, Issue 49, No. 3, 2007, pp. 41–72; 

Deganit Paikowsky and Isaac Ben-Israel, India’s 
Space Program.

8 I b i d e m.
9 United Kingdom Ministry of Defence, De- 

fence Concept Centre, pp. 21–22.
10 An Israeli Perspective on Regional Security, 

India Review, Issue 10, No. 4, 2011, pp. 394–405.
11 Military and Security Developments 

Involving the People’s Republic of China 2010, 
Office of the Secretary of Defense, Washington 
DC, 2010.



��

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

продължаващия държавен курс 
към модернизация на всички 
сфери на живот оказва влияние 

върху институциите, включително 
върху въоръжените сили и Сухопът-
ните войски, в частност.1 един от 
многобройните динамични социални 
процеси, характеризиращ изменени-
ето на личностната професионална 
характеристика, е професионалната 
кариера.

професионалната кариера на офи-
цера от Сухопътните войски по пра-
во заема едно от централните места 
във военно-социологическата наука, 
като съставна част от социалната 
мобилност. това е плод на обектив-
ните тенденции към повишаване ро-
лята на управление на човешките ре-
сурси, необходимостта от създаване 
на възможности за разкриване про-
фесионалния и личностния потенциал 
на офицера.

посочените обстоятелства харак- 
теризират необходимостта и прак-
тическата значимост на социологи-
ческото изследване на феномена на 
професионалната кариера на офицера 
от Сухопътните войски (Св). тя фоку-
сира цял комплекс от взаимосвързани 

профеСионалната кариера  
на офицерите от СУХопътните 

войСки като обект  
на СоциологичеСки анализ

Пламен А. ПЕТКОВ

Abstract: The article „The professional career of officers from the Bulgarian land forces 
as subject to sociological analysis“ by Plamen A. Petkov presents the current problems officers 
are facing during their professional career. The author considers the professional career as 
a component of social mobility. One of the main prerequisites for achieving success in the 
professional career is considered professionalism and competence.

Key words: sociology, social mobility, professional career, success indicators, sociological 
research, types of professional career.

Ключови думи: социология, социална мобилност, професионална кариера, показа-
тели за успешност, социологическо проучване, типове професионална кариера.

въпроси и редица научни дисциплини. 
Сред тях може да се посочат социо- 
логията, мениджмънтът, икономи- 
ката, психологията, теорията за со-
циалното управление и др. в съвре-
менните условия е очевидно, че кон-
куренцията между офицерите от Св 
е главно условие за усъвършенстване 
на дейностите и постигане на реални 
положителни резултати в службата.

особена актуално и практически 
значимо става изследването на осно-
вите на професионалната кариера на 
офицерите от Св, за да бъдат разкри-
ти механизмите за реализация на по-
тенциала на професионализма в усло-
вията на модернизация. в стремежа 
към успешност на професионалната 
кариера е скрит огромен потенциал, 
който може да реализира личността 
на офицера от Св. професионалната 
кариера на индивида е многообхватен 
и многоаспектен обект на изследва-
не, в който се обединяват основни 
положения от няколко научни дисцип-
лини. анализът на професионалната 
кариера на офицерите, служещи в 
различни райони на страната, позво- 
лява това да се превърне в обект на 
самостоятелно социологическо из- 
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следване, резултатите от което мо- 
гат да послужат като основа за взе-
мане на управленски решения за опти-
мизиране и усъвършенстване на про- 
фесионалната кариера, както и да 
послужи за база за по-нататъшни из-
следвания на кариерните процеси в 
съвременното българско общество.

в рамките на авторското из-
следване под професионална кариера 
на офицера от СВ се разбира социа-
лен процес на последователна смяна 
на професионално-длъжностната му 
роля, на статута и видовете дейнос-
ти, изразени чрез заемане на опреде-
лени длъжности, осигуряващи макси-
мална удовлетвореност на неговите 
потребности в процеса на службата 
му в Сухопътните войски. Смяната 
на длъжностите се характеризира с 
равнището на образование на офице-
ра.

Стремежът към успешна профе-
сионална дейност стимулира голяма 
част от населението в българия, а 
и офицерите от Св, към начинания, 
свързани със собствената професио-
нална кариера. Успехът в различните 
видове дейности предполага наличие-
то на високи положителни резулта-
ти в определена област. това в пъл-
на степен се отнася и за професио- 

налната кариера на офицерите от 
различните военни формирования на 
Сухопътните войски и анализът на 
резултатите обоснова предметното 
поле на социологическото изследване, 
проведено през август 2013 г. в Су-
хопътните войски.

анкетираните отговориха на ре-
дица въпроси, давайки експертното 
си становище с цел разкриване на по-
казателите за успешност на професи-
оналната кариера. в анкетата взеха 
участие офицери на различни длъж-
ности във военните формирования и 
командването на Сухопътните вой-
ски. общият им брой беше 200 души. 
от получените резултати след об-
работване на бланките се установи, 
че експертно мнение са изразили офи-
цери с военно звание „полковник“ – 
2%, „подполковник“ – 7%, „майор“ – 
17%, „капитан“ – 50%, „старши лей-
тенант“ – 10%, „лейтенант“ – 14% 
(фиг. 1).

Според резултатите, получени от 
експертното становище на офицери-
те от Св, може да се направи извод, 
че около 80% от анкетираните са 
добре запознати с проблемите, свър-
зани с професионалната им кариера, 
и изразяват своето мнение точно 
от тази позиция (табл. 1).

фиг. 1. разпределение на анкетираните по военно звание
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Таблица 1
Оценка на степента на познаване 

на проблемите, свързани 
с професионалната кариера 

на офицерите от СВ

Степен на познаване 
на проблема

Процент на 
анкетираните

по-ниско от средно 3,5

Средно 17,4

по-високо от средно 38,4
високо 40,7
общо 100,0

почти всеки пети от анкетира-
ните (17,4%) е показал средна сте-
пен на познаване на проблемите, в 
основата на което е натрупаният 
опит, а само 3,5% го оценяват на 
по-ниско от средното.

на анкетираните беше предложе-
но да оценят важността на някои по- 
казатели за успешната професионал-
на кариера на офицера от Сухопът-
ните войски. тези показатели се раз-
пределиха както следва (в скоби са 
посочени стойността на коефициен-
та на тежест р и стойността на 
показателя за успешност R):

• наличие на необходими средства, 
осигуряващи нормално съществуване 
(заслужен стандарт на живот) след 

пенсиониране (освобождаване) от Св 
(р = 0,925; R = 1);

• постигане на заслужен автори-
тет, признание, уважение от страна 
на колегите (р = 0,9; R = 2);

• удовлетвореност от изпълне-
нието на служебно-професионалната 
дейност (р = 0,885; R = 3);

• наличие на собствено жилище, 
получено от министерството на 
отбраната (р = 0,852; R = 4);

• достигане на висок професиона-
лизъм в рамките на една военноот-
четна специалност (р = 0,762; R = 5);

• награди (поощрения) за постиг-
нати успехи в професионалната под-
готовка по време на службата (р = 
0,702; R = 6);

• осигуряване с необходимите поз-
нанства (връзки), гарантиращи ре-
шаване на всякакви въпроси (р = 0,7; 
R = 7);

• заемане на високо длъжност-
но положение, осигуряващо влияние 
при вземане на решения на ниво вид 
въоръжени сили (р = 0,688; R = 8);

• заемане на високо длъжностно 
положение, осигуряващо допълнителни 
източници на доход (р = 0,644; R= 9).

при универсален математико-ста- 
тистически анализ на показателите 
за успех техните средни значения и 
коефициенти на тежест приемат 
вида във фиг. 2.

фиг. 2. значение на тежестта на показателите за успешна 
професионална кариера на офицерите от Сухопътните войски
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проведеният социологически ана-
лиз на феномена професионална ка-
риера сред офицерите, изпълняващи 
военна служба в редиците на Су-
хопътните войски, позволи да се оп-
редели ориентацията на обекта на 
изследване по качествени критерии. 
като такива бяха заложени перспек-
тивните цели, към които са насо-
чени всичките усилия на офицера по 
служебно-длъжностното придвижва-
не. като се имаха предвид анализът 
и резултатите от изследването, се 
установи, че сред типовете профе-
сионални кариери са налице тип, ори-
ентиран към военното звание; тип, 
ориентиран към конкретната длъж-
ност; тип, ориентиран към място-
то на служба. разпределението на 
тези типове професионална кариера 
са показани във фиг. 3.

изследването на професионалната 
кариера на офицерите от български-
те Сухопътни войски беше проведено 
според изследователските традиции 
за изучаване на социалната мобил-
ност, като цяло, и вертикалната мо-
билност, в частност. механизмът на 
движение на офицера към по-висока 
длъжност е тясно свързан с този за 
социалната мобилност, или по-точно – 
с нейната вертикална съставяща.

резултатите от изследването по-
казаха, че в зависимост от перспек-

тивните цели, към които са насоче-
ни усилията на офицера по служебно-
длъжностното придвижване, може 
да се разграничат следните типове 
професионални кариери: ориентирана 
към военното звание, ориентирана 
към конкретната длъжност, ориен-
тирана към мястото на служене (в 
географски смисъл). изследването 
показа, че най-разпространен е пър-
вият тип професионална кариера на 
офицера от Св – 52% от анкетира-
ните.

Успехът на професионалната ка-
риера на офицера се влияе от редица 
показатели, степенувани в определе-
на йерархия. на първо място е мате-
риалното благополучие след приключ- 
ване на професионалната кариера, 
но и авторитетът, признанието и 
уважението от страна на колегите, 

заедно с удовлетвореността от из-
пълнението на служебно-професио-
налните дейности.

резултатите от проведеното со-
циологическо изследване позволяват 
да се констатира, че голяма част от 
офицерите от Сухопътните войски 
се стремят да удовлетворят потреб-
ностите си в морален, но и в матери-
ален план. не буди никакво съмнение, 
че един от основните механизми за 
реализация на тези потребности е 
професионалната кариера.

фиг. 3. типове професионални кариери на офицерите  
от Сухопътните войски



��

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

1 Бяла книга за отбраната и въоръжени-
те сили като програма за развитие на въоръ-
жените сили и за определяне числеността на 
въоръжените сили, приета на 28 октомври 
2010 г. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., с. 16.

2 Б е р т о, Д. Класова и социална мо-
билност: европейският опит. – В: Социо-
логически проблеми, 1994, № 4, с. 32–36.

3 М и з о в, М. Социална стратифи-
кация и социални конфликти в съвременна 
България. Сoфия: Графика Макс, 2008.

4 С т а в р е в, С. Социологически под-
ход към организацията на управленския 
труд (дисертация за придобиване на обра-
зователна и научна степен „доктор“, Со-
фия, 1985.
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политика за СигУрноСт

вече десет години българия е пъл-
ноправен член на нато. през 
този период министерството 

на отбраната и въоръжените сили 
изиграха важна роля за установяване 
отношения на доверие и сътрудничес-
тво със съюзниците и партньорите, 
за създаване на благоприятни условия 
за постигане на оперативна съвмес-
тимост и за осигуряване на необхо-
димите политически и военнотехни-
чески предпоставки за пълноправно 
членство в нато. тази стратегичес-
ка цел беше постигната.1

СъврEменни тенденции  
на общото финанСиране  

на нато

Добромир ТОТЕВ, Бисерка БУДИНОВА*

Abstract: The article „Modern tendencies in NATO common funding“ by authors Dobromir 
Totev and Bisserka Boudinova (Resource and Infrastructure Coordinator in the Permanent 
Delegation of the Republic of Bulgaria to NATO) presents the Republic of Bulgaria as a full 
member of NATO for 10 years. During this period the Ministry of Defence and the Bulgarian 
Armed Forces played an important role in building relations of confidence and cooperation 
with allies and partners.

This article aims to investigate from a resource perspective where Bulgaria stands in NATO, 
what the benefits from NATO membership are and what real financial implications for the 
country are realized. The process of enhancing common funding through the current review 
and initiative on optimizing common funding that started with the 2010 reform proposals is 
on focus.

The Republic of Bulgaria participates actively in the implementation of projects from the 
NATO Security Investment Programme (NSIP), which are financed by common funds and 
co-financed by defence budget following defined in advance rate. 

Key words: common funding, joint funding, NATO Security Investment Programme (NSIP), 
capabilities, principles of common funding, enhancing common funding, co-financed, Trust 
Fund, Middle Term Resource Plan (MTRP), coalition of willing, expenditure ceilings, Gross 
National Income (GNI), efficiency, final results, strategic coherence, resource management.

Ключови думи: публични фондове, общи фондове, Програма на НАТО за инвести-
ции в сигурността, съфифансиране, крайни резултати, брутен национален продукт, 
възможности.

членството в нато и европей- 
ския съюз променя и дава нови насоки 
на стратегическото мислене в от-
браната и е в основата на страте-
гическите документи, разработени в 
република българия и в министерс-
твото на отбраната – Стратегия 

* Господин Добромир Тотев е сред воде-
щите специалисти в областта на програ-
мирането и бюджетирането в МО, а гос-
пожа Бисерка Будинова е координатор по 
ресурси и инфраструктура в Постоянната 
делегация на Република България в НАТО.
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за национална сигурност, национална 
отбранителна стратегия, бяла кни- 
га за отбраната и въоръжените сили 
като концептуална програма за раз-
витие на въоръжените сили, план за 
развитие на въоръжените сили. той е 
в основата на протичащия в момен-
та Стратегически преглед на въоръ-
жените сили в търсенето на нов ба-
ланс между отбранителните способ-
ности и разполагаемите ресурси за 
отбрана, като израз на икономичес-
ките възможности на държавата.

при оценката на средата за сигур-
ност и стратегическото обкръжение 
задължително трябва да се отбележи, 
че за българия е налице относител-
но благоприятна геостратегическа 
и регионална среда, която позволява 
успешно водене и осъществяване на 
предсказуема политика в областта 
на отбраната, в интерес на нацио-
налната сигурност и на изпълнението 
на ангажиментите ни към нато и 
европейския съюз. въпреки липсата 
на непосредствена военна заплаха за 
нашата територия, в съответствие 
с изискванията на конституцията на 
република българия и на вашингтонс-
кия договор, страната ни ще продъл- 
жи да поддържа адекватен на риско-
вете и заплахите военен потенциал, 
с отчитане колективните способнос-
ти на нато. 

Спецификата на международната 
среда на сигурност предопределя зап-
лахите за националната сигурност да 
бъдат посрещани извън територията 
на страната, където се пораждат, 
преди всичко чрез участие с военни 
контингенти в международни опера-
ции и мисии на оон, нато и евро-
пейския съюз.

в същото време се споделя мне-
нието, че „членството в нато не е 
цел, а средство за укрепване на нацио-
налната сигурност. процесът на при-
съединяване на българия към нато 
с неговия сложен, дълъг и противоре-
чив начин на протичане във времето, 
както и изпълнените с трудности ус-
пехи в превръщането на това членс-
тво в пълноценно и пълноправно са 
изключително добра илюстрация на 
всички усилия, с които бе съпътстван 

преходът ни към демокрация. ето 
защо анализът на ролята и мястото 
на българия в нато, пречупени през 
стратегическата среда за сигурност 
и главните специфики на съвременния, 
изпълнен с качествено нови рискове 
свят, е много сериозно научно и екс-
пертно предизвикателство“.2

настоящата статия няма за цел 
да бъде научно изследване на членс-
твото на българия в нато, а да про-
следи от ресурсна гледна точка къде 
е мястото на страната в този Съюз, 
какви са ползите от това членство 
и какво е тяхното финансово изме-
рение. основните въпроси са свър-
зани с общите фондове на нато, в 
които българия дава своя принос, и 
какви процеси и тенденции протичат 
в областта на общото финансиране 
на нато. очертани са видовете фи-
нансиране за постигане способности-
те на нато, принципите и характе-
ристиките на общото финансиране 
на Съюза и финансирането на негови 
операции. 

проследен е процесът на усъвър-
шенстване на общото финансиране 
на нато чрез протичащия преглед 
на общото финансиране и инициати-
вата за оптимизиране на общото 
финансиране, произтичащи от напра-
вените през 2010 г. предложения за 
реформи.

българия участва в проекти на 
програмата на нато за инвестиции 
в областта на сигурността (NSIP), 
които се финансират от общите 
фондове и съфинансират (co-financed) 
в определено съотношение от бюд-
жета на министерството на отбра-
ната. Страната ни излъчи кандидат 
за председател на инвестиционния 
комитет на нато, който беше из-
бран единодушно. това е успех, тъй 
като, освен всичко друго, председате-
лят на инвестиционния комитет е 
с двегодишен мандат и ще участва в 
прякото разпределяне на бюджет от 
около 700 млн. евро годишно, чието 
начало е 1 септември 2014 г. той ще 
допринася непряко за избор на бъл- 
гарски фирми, които да участват в 
международни търгове за изпълнява-
не на проекти по NSIP.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПИ 
НА ОБЩОТО ФИНАНСИРАНЕ  

НА НАТО3

нато се нуждае от способности, 
за да е в състояние да изпълнява сво-
ите задачи: персонал – военен и циви-
лен личен състав, оръжейни системи, 
амуниции, летища, транспорт, логис-
тична поддръжка, системи за коман-
дване и управление, военни и цивилни 
пунктове за управление и др. в общия 
случай страните членки сами осигуря-

ват тези способности за сметка на 
национално финансиране. ако такива 
способности не са налице, те трябва 
да се придобият. Съществуват ня-
колко утвърдени и използвани меха-
низми за финансиране придобиването 
на способности на нато: национал-
но финансиране, многонационално фи-
нансиране, съвместно финансиране, 
общо финансиране.

във фиг. 1 е показано как се опреде-
ля подходящият механизъм за финанси-
ране придобиването на способности.

фиг. 1. определяне на подходящ механизъм  
за финансиране придобиването на способности
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Национално финансиране

всяка страна членка използва собс-
твени финансови ресурси за различни 
цели в рамките на годишния си бюд-
жет. част от тях са за придобиване 
на нови способности (например въоръ-
жение, техника и оръжейни системи), 
които да се ползват и от нато. та-
кива средства се наричат национално 
финансиране, за което типични приме-
ри са заплащането на личния състав, 
работещ в националните делегации 
към нато; разходите за купуване на 
въоръжение и техника за комплекту-
ване и подготовка на военни форми-
рования, осигурени на нато от съот-
ветната страна членка в рамките на 
процеса на планиране на отбраната 
и въоръжените сили; разходите, свър-
зани с ролята на „водещи нации“ при 
операции в отговор на криза.

основните видове финансиране, 
което излиза извън рамката на фи-
нансиране от една-единствена стра-
на, са: многонационално, съвместно 
и общо финансиране. Съществуват и 
други видове финансиране: коалиция 
на желаещите, национален принос и 
доверителни фондове.

Многонационално финансиране

в случаите на многонационално 
финансиране става дума за финансови 
договорености извън рамките на ор-
ганите на нато, в които участват 
две или повече страни членки. такова 
финансиране често се използва в про-
екти за международно сътрудничес-
тво, чието начало в повечето случаи 
е чрез процеса на планиране на въоръ-
женията в нато. такова финансира-
не се използва и при съвместно придо-
биване на способности (например на 
изтребители от различни европейски 
страни, на способности за стратеги-
чески въздушен транспорт).

Коалицията на желаещите обикно-
вено е с дефинирани способи за фи-
нансиране, с цел финансиране на спе-
цифични дейности. тези способи се 
описват в програмен документ или в 
проектен план, които определят спе-
цифичните роли и отговорности.

Национален принос се прилага, ко-
гато страна членка участва в мно-
гонационално финансиране чрез нефи-
нансови средства. обикновено това 
става чрез предоставяне на техника, 
самолети и технически системи, на 
сграден фонд, инфраструктура (на-
пример авиобаза), както и чрез осигу-
ряване на способности, личен състав 
и средства за комуникации вместо 
финансови средства.

Доверителни фондове се използват 
за управляване на доброволни финан-
сови помощи за определена кауза. този 
вид механизъм за финансиране дава 
възможност и за участие на страни, 
които не са членки на нато. при-
мер за такъв фонд е доверителният 
фонд за осигуряване на афганистан-
ските сили за сигурност (ANA Trust 
Fund).

Съвместно финансиране

Съвместното финансиране е спе-
циален вид многонационално финанси-
ране в рамките на съгласувана Хар-
та на нато. Страните определят 
изискванията, приоритетите и дяло-
вото си участие. такова финансиране 
е напълно прозрачно, като в редица 
случаи нато осигурява политически 
и финансов надзор. пример са про-
грамата за ранно предупреждение 
и контрол от въздуха (NAEW&C) 
и програмата за съюзно земно на-
блюдение (AGS) на нато. в много 
случаи за осъществяване на подобни 
начинания в областта на съвместно-
то финансиране се създават органи-
зации, като част от договорености-
те за съвместното финансиране са 
и с цел управляване на програмата. 
Страните участват в програмата 
на базата на подписан меморандум 
за разбирателство, в който са дефи-
нирани условията за участие.

Общо финансиране

Съществуват редица военни изиск-
вания, които не могат да бъдат придо-
бити по описаните по-горе механизми 
за финансиране. тези изисквания включ- 
ват главната квартира на нато и 
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щабовете за командната структура 
на Съюза, системите за командване 
и управление, както и изискванията 
за участие в мисии и операции (аом) 
и провеждане на учения. за осъщест-
вяването на тези изисквания е създа-
дена официална договореност между 
страните членки, според която те 
осигуряват финансови средства на 
нато, които формират фондове за 
общото му финансиране.

Съществуват три различни типа 
общо финансиране – цивилен бюджет, 
военен бюджет и NSIP. общото фи-
нансиране се характеризира със след-
ните особености:

• предварително одобрени годиш-
ни тавани на разходите;

• предварително одобрени дялови 
вноски;

• всеки тип общо финансиране се 
управлява от комитет, в който са 
представени всички страни, осигуря-
ващи финансовите средства;

• всеки тип общо финансиране има 
своите правила и процедури за управ-
ляване на финансовите средства;

• таваните на разходите за воен-
ния бюджет и NSIP се утвърждават 
всяка година с MTRP;

• таваните на разходите за ци-
вилния бюджет се утвърждават вся-
ка година със Средносрочен финансов 
план за петгодишен период (MTFP).

размерът на дяловата вноска на 
страните към военния бюджет, ци-
вилния бюджет, както и към про-
грама NSIP се определя на базата на 
GNI на страната и нейния дял като 
процент от разходните тавани за 
съответната година, като се има 
предвид „формат 28“ на участие на 
всичките 28 страни. годишните та-
вани на разходите са определени във 
военния и цивилния бюджет и програ-
ма NSIP, които са утвърдени в MTRP 
и MTFP, като бюджетната година е 
първата от планиращия период. GNI 
е определен като целева стойност 
за 2014 г. на базата на осреднените 
стойности за 2010 и 2011 г.

в момента актуалният Средно-
срочен ресурсен план е за периода 
2014–2018 г., а определените вноски за 
страните са валидни за 2014 г. за бъл- 

гария за 2014 г. процентът на дяло-
вата вноска е в размер на 0,3247% 
от разходните тавани съответно 
на военния бюджет, цивилния бюд-
жет и от определения таван на раз-
ходите по NSIP. в табл. 1 са дадени 
вноските на някои страни членки 
на нато4, което дава възможности  
за анализи къде е българия в общата 
рамка.

Характерните черти на общото 
финансиране са: засилва сплотеност-
та, допълва националното финансира-
не, пряко е свързано с изискванията и 
приоритетите, осигурява основните 
способности на нато.

общото финансиране се използва, 
когато са налице следните предпос-
тавки: валидни военни изисквания; 
необходимите способности са до-
пустими от финансова гледна точка 
(affordable), т.е. осигурени са финан-
сово в рамките на разходните тава-
ни; отговаря на критериите за прила-
гане на общо финансиране (eligible).

военните изисквания отговарят 
на критериите за общо финансира-
не когато необходимите способнос-
ти са „извън и над“ (over and above) 
това, което може да се очаква да 
бъде осигурено с национално финан-
сиране. това са способности, кои-
то не може да се очаква да бъдат 
осигурени в рамките на процеса на 
планиране на отбраната и въоръже-
ните сили на съответната страна, 
определени са като необходими за 
нато и са финансово осигурени. ва-
лидността на военните изисквания, 
или изискванията за способностите, 
се установява във военния комитет 
на нато, като се определят мини-
малните военни изисквания (мини-
малните изисквания за способности), 
оперативното въздействие и нивото 
на приоритет или спешността на 
изискванията. до каква степен изис-
кванията за способностите попадат 
в обхвата на общото финансиране, 
т.е. отговарят на критериите за 
финансиране от общите фондове 
(affordability) и са финансово осигуре-
ни (eligibility), се определя в борда по 
политика и планиране на ресурсите в 
нато (RPPB). когато инвестицион-
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• пакетите от способности са 
основният метод за създаване на 
способности, като се отчита кон-
цепцията за минимални изисквания за 
способности;

• орган за определяне на съответс-
твието на критериите за използване 
на общите фондове за финансиране 
е RPPB;

• възможност за използване на 
общото финансиране в единични слу-
чаи за финансиране на особено важни 
критични военни изисквания, свърза-
ни с изключителни регионални риско-
ви фактори и геостратегически ин-
тереси на нато.

Общи принципи на финансиране  
на операциите в НАТО

първите опити за систематизира-
не и формулиране на общи принципи за 
финансиране на операциите в нато 
са изразени в двегодишна дискусия, 
последвана от окончателно приема-
не през декември 1995 г. на „принци-
пи за финансиране на операция „Joint 
Endeavour“. в този документ за първи 

ните проекти, свързани с реализация-
та на способностите, се обсъждат в 
инвестиционния комитет в процеса 
на утвърждаване (оторизиране) на 
финансовите средства, се разглеж-
дат и въпросите за финансиране от 
общите фондове – за финансовата 
осигуреност на конкретните дейнос-
ти, инфраструктурата, техниката и 
системите.

основните принципи на общото 
финансиране са следните:

• фокус върху осигуряване на спо-
собности извън и над тези, които 
може да се очаква да бъдат осигуре-
ни с национално финансиране;

• адаптивност и възможност за 
бързо осигуряване на способности, 
необходими при управление на кризи;

• максимално използване на нацио-
нални военни и цивилни съоръжения;

• съвместно (нато и национално) 
използване на съществуващи съоръ-
жения на нато;

• оценка на валидността на воен-
ните изисквания в съответствие с 
целите и приоритетите от Стра-
тегическата концепция на нато;

Таблица 1
Вноски на някои страни за 2014 г. по цивилния, военния бюджет и NSIP

Страна Цивилен бюджет Военен бюджет NSIP
белгия 2,0137 2,0368 0,0870
българия 0,3247 0,3247 0,3247
великобритания 10,9773 10,4790 10,4790
германия 14,5053 14,6439 14,6439
гърция 1,1029 1,1029 1,1029
испания 5,2390 5,2190 5,2190
италия 8,7250 8,7250 8,7250
канада 6,0915 6,0915 6,0915
нидерландия 3,2547 3,2696 3,2696
полша 2,6343 2,6343 2,6343
румъния 1,0553 1,0553 1,0553
Сащ 21,7394 22,2000 22,2000
турция 4,1305 4,1305 4,1305
Унгария 0,6985 0,6985 0,6985
франция 11,1421 10,9682 10,9682
Хърватия 0,3066 0,3066 0,3066
чехия 0,9421 0,9421 0,9421
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път се формулира принципът, който 
до голяма степен определя начините 
за финансиране на операциите и днес: 
„Costs lie where they fall“, т.е. разхо-
дите се поемат от този, който ги 
е направил. общото финансиране се 
концентрира основно върху поемане-
то на разходите за развърнатите на 
театъра на бойните действия щабо-
ве и критично важната за стратеги-
ческия театър инфраструктура (пъ-
тища, морски пристанища, летища, 
железопътен транспорт).

първото систематизиране на по-
литика за финансиране на операции е 
направено през 2000 г., когато са за-
ложени основните принципи, валидни 
и днес. общите принципи за финанси-
ране на операции на нато са:

• „Сost lie where they fall“ – прилага 
се и към страните извън нато, но 
участващи в операцията, без да се ог-
раничава възможността за двустран- 
ни или многостранни договори за под- 
дръжка.

• Само разходите, които не са 
свързани с определена страна членка 
и тези за осигуряване на критично 
важните за театъра военни способ-
ности, за които процесът на генери-
ране на сили и средства се оказва не-
успешен и ще се поемат от нато.

• общото финансиране не може 
да се използва за целите на изгражда-
не на държавата.

• общото финансиране може да 
покрива разходите за щабни елемен-
ти, развърнати на театъра на бой-
ните действия, дефицит от стра-
тегически средства за комуникация, 
поддръжка или модернизиране на кри-
тично важната за стратегическия 
театър инфраструктура.

основните принципи са дебатира-
ни отново през 2005 г. (във връзка с 
разширяването на мисията айСаф 
в афганистан), като целта е по-точ-
но дефиниране на термина „разходи, 
които не са свързани с определена 
страна членка“ („Costs non-atrubutable 
to one nation“). в резултат страните 
се съгласяват тук да се включат и 
разходите за осигуряване на критич-
но важните за театъра военни спо-
собности, за които процесът на ге-

нериране на сили и средства се оказ-
ва неуспешен. в документа изрично е 
записано, че общото финансиране не 
е средство за справяне с проблемите 
на процеса на генериране на сили и 
средства в рамките на процеса на 
планиране на отбраната в нато.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  
НА ОБЩОТО ФИНАНСИРАНЕ

След срещата на върха на нато 
в чикаго през 2012 г. решенията от-
носно общото финансиране бяха на-
сочени да се оцени дали то отговаря 
на нуждите и очакванията на стра-
ните, като се имат предвид възпри-
етите приоритети по отношение 
на способностите и в рамките на 
съгласуваните разходни тавани и раз-
полагаемите ресурси. в изпълнение 
на тези решения бяха предприети 
стъпки за усъвършенстване процеса 
на управление на ресурсите и преглед 
на общото финансиране.

Преглед на общото финансиране

в изпълнение на задачите от чи-
каго в нато и по специално в RPPB 
започна оценяване и преглед на об-
щото финансиране. през 2012 г. бяха 
разработени три документа (нон-
пейпъра)5 – на нидерландия, франция 
и българия, разпространени до всич-
ки нации. основните идеи в нон-пей-
пъра на нидерландия бяха свързани с 
искане за промяна в принципите на 
общото финансиране в посока към 
отделяне на по-малко пари за изграж-
дане на стратегическа статична ин-
фраструктура и насочването му към 
многонационални способности (про-
екти) и по-специално за започване на 
проекти (seed money). тези предложе-
ния биха означавали за българия да не 
се изпълняват проектите по NSIP – 
например свързаните с авиобаза без-
мер, което на практика би означа-
вало тя да плаща вноската си към 
нато, без да участва в NSIP.

основната идея в нон-пейпъра на 
франция беше свързана със създава-
нето на общ разходен таван за NSIP 
и военния бюджет, непрекъсната 
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приоритизация, както и разработва-
не на стратегия за ресурсите. при 
определянето на разходен таван за 
бюджета за операции и мисии и за 
разходите за NSIP е възможно да се 
увеличават средствата за операции 
и мисии за сметка на проекти от 
NSIP, без контрол от страна на ре-
сурсните комитети. това отново 
би означавало проекти на българия 
да бъдат отложени за неопределе-
но време поради възникнали спеш-
ни изисквания за мисии и операции. 
при изготвянето на единен бюджет 
за мисии и операции и за инвести-
ции се губи стратегическата визия – 
военният бюджет е едногодишен, а 
инвестициите по NSIP са свързани 
със стратегическото планиране за 
средносрочен период. още повече, че 
този подход противоречи на прила-
гания в много страни метод на фор-
мулиране на националния бюджет по 
отделни направления на разходите, 
което изисква да се разграничи пла-
нирането на оперативните и инвес-
тиционните разходи.

в отговор на нон-пейпъра на ни-
дерландия и с цел да бъдат защитени 
интересите на българия беше разра-
ботен нон-пейпър, в който бе изра-
зена позицията на българия. в него 
бяха изложени виждания за въпроси-
те, които следва да бъдат отчетени 
при прегледа на общото финансиране, 
и бе отбелязано, че идеите от ни-
дерландския нон-пейпър може да се 
използват като отправна точка за 
начало на дискусия по общото фи-
нансиране. беше акцентирано върху 
политическото значение на общото 
финансиране, като символ на солидар-
ност и споделяне на отговорности, 
както и върху необходимостта от 
запазване на двата основни принципи 
на общото финансиране – „over and 
above“ и „costs lie where they fall“. бе 
посочена важността на въпроса в 
контекста на развитието на иници-
ативата за свързаност на силите и 
по-специално на Силите за отговор 
на нато, както и връзката меж-
ду новата командна структура на 
нато и Структурата на силите на 
нато. беше подчертана необходи-

мостта от засилване използването 
на общото финансиране за подготов-
ка и сертифициране на Силите за от-
говор на нато, на постигането на 
по-висока оперативна съвместимост 
чрез обучение и подготовка и изпол-
зването на общото финансиране за 
поддръжка на съоръжения за учения и 
тренировки.

разпространените от нидерлан-
дия, франция и българия нон-пейпъри 
бяха възприети като взаимодопълва-
щи се и очертаващи рамката на бъде-
ща дискусия. по време на обсъждани-
ята на трите документа акцентът 
бе поставен върху по-доброто изпол-
зване на ресурсите по време на ико-
номическа криза и строги бюджетни 
ограничения, като е важно не колко 
изразходва всяка нация за отбрана, а 
какво получава като резултат срещу 
парите си. беше отбелязан консен-
сусът между страните да не се пос-
тавят под въпрос фундаменталните 
принципи на общото финансиране, 
като същевременно бяха определени 
като подлежащи на развитие съот-
ветните критерии за общо финанси-
ране (eligibility) и възможностите за 
финансиране (affordability).

във връзка с решенията от чика-
го за преглед на общото финансиране 
RPPB го направи в пет области на 
използване на общото финансиране: 
финансиране на операции и мисии на 
нато извън обхвата на чл. 5, фи-
нансиране на обучение, подготовка, 
учения и оценяване (етее), финанси-
ране на многонационални способнос-
ти, преглед на основните принципи 
на общото финансиране, както и 
усъвършенстване процесите на уп-
равляване на ресурсите.

беше осъществен преглед на до-
кументите, свързани с финансиране-
то на операции на нато от общи-
те фондове. през ноември 2012 г. бе 
разработен и съгласуван документ 
за финансиране на операции и мисии, 
водени извън обхвата на чл. 5. но-
вият документ позволява по-голяма 
прозрачност при формулирането на 
изискванията за операции и ресурс-
ната им осигуреност, постигнат е 
баланс между националното и общо-
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то финансиране. бе потвърдена ва-
лидността на основните принципи за 
финансиране на операции. докумен-
тът беше утвърден, като неговото 
прилагане не засяга текущите опера-
ции и ще се използва при бъдещи ми-
сии и операции на нато.

беше разработен и утвърден до-
кумент за цялостната политика на 
общо финансиране на дейностите по 
етее. по отношение на субсидира-
нето на транспортните разходи за 
учения на нато бе предложено воен- 
ните органи на нато да се осигу-
ряват от общите фондове, но не бе 
постигнат консенсус по това пред-
ложение за разширяване на общото 
финансиране. Смята се, че субсиди-
рането противоречи на принципа 
подготовката и ученията на нацио-
налните сили да са отговорност на 
страните, които осигуряват силите. 
във връзка с това беше изготвен до-
клад за резултатите и уроците от 
практиката от проведените през 
2013 г. учения, който предстои да се 
анализира. докладът трябва да пока-
же до каква степен допълнителното 
участие на страните, в резултат на 
общо финансиране на транспортни-
те разходи, подпомага изпълнението 
на целите на ученията и така да се 
оцени ефективността на общото фи-
нансиране. на тази база и при доказа-
ни положителни резултати може да 
се разшири обхватът на общото фи-
нансиране, като се включи субсидира-
нето на националните транспортни 
разходи, свързани с участие на стра-
ните със сили и средства в ученията. 
бе предложено да се разработят и 
обсъдят специални критерии относно 
осигуряване от общото финансиране 
на разходи, свързани с учения.

беше подготвено писмо от името 
на 18 страни, включително българия, 
в което се подчертава важността 
на запазването на оперативната съв-
местимост между съюзниците и се 
заявява намерението да се обсъдят 
отново препоръките за разширяване 
на общото финансиране. в писмото 
се предлага да се преразгледа поли-
тиката по етее преди срещата на 
върха през 2014 г., като за база се 

използва военната експертиза – во-
енните органи на нато трябва да 
актуализират политиката по етее 
и да разширят концепцията за под-
готовка на нато през 2015–2020 г.

документите за всичките пет 
области бяха обединени в общ до-
кумент, отнасящ се до прегледа на 
общото финансиране на нато, като 
бяха дадени препоръки за бъдещата 
работа на RPPB в следните направ-
ления: ефективно и ефикасно изпол-
зване на общото финансиране за под-
крепа на приоритетите изисквания, 
разработване на солидна рамка за 
изграждане на способностите, фоку-
сирана върху реалното изпълняване 
на необходимите способности, про-
дължаване на дискусиите за възмож-
ната роля на общото финансиране за 
развитие на многонационалните спо- 
собности, разработване на регула-
торна рамка за финансиране на аген-
циите от потребителите на услуги 
(customer funding).

Инициатива за оптимизиране 
на общото финансиране

през 2013 г. беше разпространено 
писмо6 относно общото финансира-
не на нато и как да се оптимизи-
ра резултатът от него. писмото 
бе адресирано до генералния секре-
тар на нато и беше подписано от 
постоянните представители на се-
дем страни – канада, чехия, дания, 
франция, великобритания, испания и 
нидерландия. целта бе да се осигури 
стратегически фокус върху общото 
финансиране и изграждането на спо-
собности, както и върху резултати-
те. в писмото се подчертава, че в 
условията на икономическа криза и 
финансов натиск върху бюджетите 
за отбрана в страните – членки на 
нато, общите финансови ресурси 
трябва да се използват по най-ефек-
тивен начин, за да се поддържат во-
енните способности.

затова повишаването на финан-
совата и бюджетната ефективност 
трябва да се подчини на следните 
принципи:

• Стратегическа последователност. 



��

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

този принцип означава изисквания-
та и плановете да съответстват 
на стратегическите цели и приори-
тети, произтичащи от процеса на 
отбранително планиране в нато 
(NDPP). трите ресурсни стълба 
трябва да се управляват чрез после-
дователен и координиращ подход – 
програма NSIP, военния и цивилния 
бюджет, военния персонал. трябва да 
се отчитат и способностите, осигу-
рени на национално и многонационал-
но равнище. финансовите потоци, 
които са взаимозависими, изискват 
съвместно управление и цялостен 
подход. това е особено важно за ин-
вестициите, оперативните разходи и 
способностите при прилагане на но-
вия режим на финансиране от потре-
бителите на агенцията за комуника-
ции и информация (NCIA).

• Прозрачност. необходимо е да се 
подобрят процедурите и отчетите, 
които поддържат способностите, 
осигурявани от общото финансира-
не. отчетите трябва да са ориен-
тирани към планираните и изградени 
способности, а не към изразходвани-
те ресурси. идентифицираните и из-
брани способности трябва да се уп-
равляват от ресурсните комитети 
с активното участие на военните 
органи на нато.

• Отчетност. отговорностите 
трябва да са ясно делегирани и ре-
сурсите да са прозрачно разпределе-
ни, за да могат отделните личнос-
ти и структури да са отговорни за 
съответствието между плановете, 
бюджетите и разходите. трябва да 
се отчита ролята на финансовите 
контрольори и на ръководителя на 
финансовото отчитане, но отго-
ворността следва да бъде дадена на 
личност или структура, която да об-
хване всички аспекти – персонала на 
нато, командванията и агенциите. 
тези отговорности трябва да вклю-
чват отчет пред страните за спо-
собностите, осигурявани от общото 
финансиране и управлението на фи-
нансовите ресурси.

• Фокусиране върху крайните про-
дукти и резултати. механизмите на 
разпределение и управление на ресур- 

сите трябва да отразяват промени-
те в областта на политиката, раз- 
витието на икономиката и финан-
сите. принципите, които поддър- 
жат общото финансиране, остават 
валидни, но използваните подходи, 
ангажименти и практики трябва да 
еволюират непрекъснато, за да от-
говорят на очакванията на всички 
заинтересувани участници в пости-
гането на способности.

ключово е осъществяването на 
постоянен преглед на изискванията, 
за да осигури, където е възможно, 
преразпределяне на ресурсите за ре-
инвестиране и поддръжка на критич-
ните способности на нато. това 
трябва да е в синхрон с приоритети-
те за развръщане и оперативна съв-
местимост, а по специално – с ини-
циативата за свързаност на силите. 
необходимо е да се балансира между 
традиционния фокус върху „входа“ 
(ресурсите), с по-голямо внимание 
към „изхода“ (резултатите), като се 
разработят стратегически показа-
тели за изпълнението.

принципите и предложенията от 
писмото на седемте страни форми-
рат основата на бъдещата работа 
за усъвършенстване на ресурсното 
управление в изпълнение на задачите, 
произтичащи от срещата на минис-
трите на отбраната през октомври 
2013 г. тези задачи включват прераз-
глеждане на политиката на общо фи-
нансиране на дейностите за обуче-
ние, подготовка, учения и оценяване 
(етее) преди срещата на върха през 
2014 г., по-нататъшна финансова 
оценка на провежданите инициати-
ви за реформата в нато, преглед на 
мерките за повишаване на ефектив-
ността и ефикасността при изграж-
дане на способностите.

писмото на седемте страни ко-
респондира с документа на RPPB за 
прегледа на общото финансиране, 
като има няколко допирни точки на 
представените в писмото предложе-
ния за усъвършенстване на ресурсно-
то управление и споменатия доклад:

• ефективното и ефикасното из-
ползване на общите финансови ресур-
си са от критична важност;
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• принципите, поддържащи общо-
то финансиране, продължават да са 
валидни;

• общото финансиране трябва да 
се използва, за да се поддържат кри-
тичните способности, целите и при-
оритетите на нато;

• необходимо е да се осъществява 
постоянен преглед на изискванията;

• необходимо е усъвършенстване 
процеса на ресурсно управление, за да 
бъдат осигурени последователност 
и свързаност между колективните 
способности на нато и управление-
то на финансираните общо програми 
и бюджети;

• процесът на планиране трябва 
да бъде такъв, че да осигурява ефек-
тивно използване на ограничените 
финансови ресурси;

• фокусът трябва да бъде върху 
изграждането на способности;

• следва да се повиши отчетност-
та за способностите, осигурявани 
от общо финансиране.

Предложения за реформи  
в четири основни области

предложенията в писмото от 
декември 2013 г. имат връзка и про-
изтичат от писмо, разпространено 
през 2010 г., в което са представе-
ни основните области на реформата 
в нато.7 писмото е подписано от 
чехия, дания, великобритания, гер-
мания, италия, нидерландия, Сащ 
и норвегия. основната цел, която е 
в основата му, е нато да се пре-
върне в по-ефективна и по-ефикасна 
организация, за да може да отговори 
на заплахите и предизвикателствата 
на ХХІ век. идеите за реформи са 
свързани и с необходимостта от по-
ефективно и ефикасно използване на 
ограничените финансови средства в 
националните бюджети и съответно 
в общите фондове на нато, и то 
в условията на икономическа криза, 
започнала през 2008 г. в този смисъл 
следва да се предприеме стратеги-
чески подход, който да предизвика 
дългосрочни организационни и струк-
турни реформи.

основните области, в които 

нато възнамерява през 2010 г. да 
извърши реформи, са подобряване на 
ресурсния мениджмънт, командната 
структура, агенциите и щабовете. 
промените в тези области ще ока-
жат влияние върху общото финанси-
ране и неговото прилагане. за да бъде 
успешна реформата, страните тряб-
ва да се ангажират и да осигурят с 
изискваните ресурси и персонал обно-
вения Съюз. реформите в него тряб-
ва да включват инициативи и военна 
експертиза от военните органи на 
нато в четири области:

• Финансов мениджмънт. една от 
основните области на реформата е 
процесът на финансов мениджмънт. 
основната ù цел е по-добра връзка 
между процеса на управление на ресур-
сите и приоритетите на нато, как-
то и максимална ефикасност и ефек-
тивност на разходите. необходимо е 
да се припомни какво е разбирането 
за ефикасност и ефективност: ефек-
тивност означава да правим правил-
ните неща, а ефикасност – да се пра-
вят нещата правилно. подчертана е 
необходимостта на всички нива да се 
вземат информирани решения по от-
ношение на ресурсите решения, как-
то и решенията на Северноатлан-
тическия съвет да са придружени с 
ресурсни измерения на разглежданите 
въпроси. предложено е да се изпол-
зват национални одитни експерти 
в сътрудничество с международния 
борд на одиторите в нато, за да 
се намери най-ефективният начин 
за подобряване на финансовото уп-
равление и изпълнение. Страните са 
предложили да се проведе преглед на 
общото финансиране – как да се ре-
конструира, за да поддържа по-добре 
целите и приоритетите на нато. 
това искане впоследствие се матери-
ализира в започналия през 2012 г. пре-
глед на общото финансиране.

• Командна структура – необходи-
мо е да се търси ефективна, с по-
малко нива в йерархията и по-гъв-
кава командна структура на нато 
(NCS), с отговорности, разпределе-
ни по подходящ начин между двете 
стратегически командвания (Съюз-
ното командване по операциите и 
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Съюзното командване по трансфор-
мацията). тя трябва да е осигурена 
с финансови ресурси и да може да 
поддържа операциите за развръщане. 
препоръките са да се съкрати значи-
телно броят на щабовете на нато, 
като не се взема предвид географско-
то разположение и съществуващите 
щабове. необходимо е да се изпол-
зват по-добре способностите на ща-
бовете от Структурата на силите 
в операции. ще бъде предложено при 
реформата на командната структу-
ра на нато да се намалят позиции-
те за личен състав, като икономи- 
ите от разходите да се пренасочат 
към задачи с по-висок приоритет. 
освен това ще се търсят критерии 
за финансиране, които да увеличат 
поддръжката от страната домакин 
и страните, имащи на своята тери-
тория командвания, да допринасят с 
подходяща част от разходите, като 
по този начин намалят финансовата 
тежест за нато.

• Агенции на НАТО. протичащи-
ят преглед на агенциите на нато 
трябва да бъде подобрен, още повече, 
че те имат контрол над милиарди 
евро и значителен брой персонал. ра-
ботата за максимизиране използва-
нето на споделени услуги трябва да 
продължи и да бъдат предложени се-
риозни промени. необходимо е да се 
предприемат нови стъпки и усилия в 
дългосрочен аспект, за да се иденти-
фицират и препоръчат методи за по-
добряване ефективността на разхо-
дите на агенциите, в допълнение към 
ангажиментите за модернизиране на 
управлението. например съществу-
ващите 14 агенции трябва да се кон-
солидират и сведат до три организа-
ции, концентрирани около основните 
функции за аквизиция, логистика и 
доставки, комуникации. интересно е 
да се отбележи развитието на тези 
идеи през следващите години. извес-
тно е, че вместо съществуващите 
14 агенции през 2012 г. са създадени 
две – агенция за комуникации и ин-
формация на нато, агенция за под-
дръжка на нато, а в края на 2013 г. и 
агенция за стандартизация. Създаден 
е и офис за споделени услуги.

• Щабове на НАТО. визията тряб-
ва да включва модерни и ефикасни 
щабове на високо равнище, способни 
да осигурят информирани, навремен-
ни насоки и указания. главната квар-
тира на нато трябва да управля-
ва използването на ресурсите, като 
следва приоритетите за получаване 
на най-добър ефект. вземането на 
решения в нато следва да се подоб-
ри на всички нива, за да се осигурят 
възможности на лидерите да отра-
зяват активно предизвикателства-
та пред сигурността. това включва 
по-бързо протичане на потоците от 
информация между всички комитети, 
както и осигуряване на всеобхватни 
политически указания за военните 
органи на нато, за да се подкрепи 
тяхната работа по възложените им 
задачи. прегледът в главната квар-
тира на нато се очаква да допри-
несе за значително подобряване на 
управлението. в резултат трябва 
да бъдат установени конкретни и 
предизвикателни цели за намаляване 
броя на комитетите, редуциране на 
персонала, което да доведе до значи-
телни икономии.

ПРОГРАМА НА НАТО  
ЗА ИНВЕСТИЦИИ  

В СИГУРНОСТТА (NSIP)

резкият спад в броя на оторизи-
раните проекти през периода 2009–
2011 г. оказва влияние върху финансо-
вата ситуация на NSIP през 2012 и 
2013 г. Усвояването на средства по 
програмата беше силно ограничено 
вследствие на отлагането на изпъл-
нението на редица проекти, съгласно 
препоръките на групата на стар-
шите представители от столиците 
(SOG), проведения през 2012 г. пре-
глед на изискванията за способности-
те и указанията, залегнали в Сред-
носрочния ресурсен план (MTRP) за 
2012–2016 г., относно изпълнението 
на проекти, свързани със способнос-
ти с ниско ниво на приоритизация.

разходите за NSIP през последни-
те години са:

• през 2012 г. разходният таван 
на NSIP е в размер на 800 млн. евро. 
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към тях трябва да се добавят и не-
изразходваните 132,4 млн. евро от 
2011 г. общият размер на инвестира-
ните средства през годината е 664,1 
млн. евро. в резултат на сериозната 
разлика между планирани и реално ин-
вестирани средства е взето решение 
150 млн. евро да не бъдат събирани 
от страните членки.

• през 2013 г. разходният таван 
на NSIP е 700 млн. евро, като към 
тях трябва да се добавят неизраз-
ходваните около 75 млн. евро от 
2012 г. решено е 50 млн. евро да не 
бъдат събирани от страните членки. 
изпълнението за 2013 г., т.е. израз-
ходваните финансови средства, са в 
размер на 592,4 млн. евро, което е 
79% спрямо планираните.

• през 2014 г. разходният таван 
на NSIP е 700 млн. евро, като към 
тях трябва да се добавят неизраз-
ходваните около 140,7 млн. евро от 
2013 г. решено е от разходния таван 
от 700 млн. евро да бъдат „замра-
зени“ 50 млн. евро, в резултат на 
което разполагаемите средства са в 
размер на 650 млн. евро. тези средс-
тва ще бъдат деблокирани след раз-
работване на мерки за повишаване 

Таблица 2
Статистическа информация за Програма NSIP (млн. евро)

Година
Програмирани 

финансови  
средства

Оторизирани  
финансови  
средства

Годишни  
прогнозни  
финансови  
средства

Годишни  
разходи

Процент  
на изпълнение

2005 1815,6 609,6 733,2 606,7 83,0

2006 641,2 540,1 651,3 582,1 89,0

2007 679,5 695,4 709,7 657,6 93,0

2008 569,5 836,9 691,2 653,9 95,0

2009 465,8 932,3 697,5 777,0 111,0

2010 220,4 522,6 870,4 651,1 75,0

2011 478,0 878,9 818,7 686,3 84,0

2012 478,0 634,7 664,1 555,1 84,0

2013 676,2 584,8 663,8 592,4 79,0

2014 902,3 718,9 983,3 – –

на ефикасността и ефективността 
при изграждането на способностите, 
включително въвеждане на срокове 
за оторизация на проектите.

в табл. 2 е представена статис-
тическа информация за програма 
NSIP8, която обхваща десетгодишен 
период (2005–2014), като за всички 
години са използвани отчетни данни. 
за 2014 г. те са прогнозни и са да-
дени на основата на консолидирания 
финансов отчет за първото триме-
сечие на годината.

вноската на българия за 2014 г., на 
базата на определения коефициент за 
участие в програма NSIP – 0,3247% 
от разходния таван за 2014 г., e в 
размер на 2,27 млн. евро. предстои 
да бъдат получени 48,04 млн. лв. за 
проекти, които са свързани основ-
но с авиобаза безмер и проекта за 
вмС – BRASS българия. за периода 
2006–2013 г. страната ни е получила 
финансови средства под формата на 
участие в проекти по NSIP в размер 
на 27,2 млн. лв., а е платила съот-
ветните вноски към програмата в 
размер на 29,68 млн. лв., които са да-
дени по години в табл. 3. за 2004 и 
2005 г. са платени общо 2,9 млн. лв., 
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вото разпределяне на финансовата 
тежест. промяна на принципите за 
общо финансиране би довела до про-
мяна на цялостната концепция за 
разпределяне на общите фондове и 
пренасочване на финансови ресурси 
от инфраструктурни проекти към 
проекти за финансиране на операции, 
тренировка и обучение. в този случай 
могат да бъдат накърнени интереси-
те на новоприетите страни, вклю-
чително на българия, която участва 
в няколко инфраструктурни проекти 
на територията на страната.

в условията на икономически на-
тиск в страните – членки на нато, 

но не са получени финансови средс-
тва. в края на годината с финансови-
те средства, които предстои да бъ-
дат получени за 2014 г. – в размер на 
48,04 млн. лв., българия ще е получила 
за 2006–2014 г. общо 75,02 млн. лв. и 
ще е платила за същия период под 
формата на вноска към бюджета на 
програма NSIP 35,10 млн. лв. може 
да се направи изводът, че средства-
та, получени по NSIP за изграждане 
на инфраструктурни обекти на те-
риторията на страната, надвиша-
ват над два пъти средствата, пла-
тени като вноски към бюджета на 
NSIP.

Таблица 3

Вноски и получени средства по Програма NSIP  
за периода 2006–2014 г. (млн. лв.)

Получени/платени финансови средства по NSIP

година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

получени  
по NSIP

0,20 0,09 2,17 7,74 3,88 2,73 6,45 4,01 48,04 75,20

вноски 
по NSIP

1,86 3,37 3,87 4,06 5,43 3,09 2,91 2,18 5,42 35,10

българия участва в проекти по 
програма на NSIP, които се финанси-
рат от общите фондове и съфинан-
сират в определено съотношение от 
бюджета на министерството на от-
браната: проекти, свързани с авиоба-
зи граф игнатиево и безмер; проект 
за адаптиране на съоръжения за киС 
модули на нато за развръщане в гор-
на малина; проект за брегово базира-
ни комуникационни системи за вмС 
за командване и управление; проект 
за осигуряване на елемент, базиран на 
софтуера на ACCS – София.

вместо заключение могат да се 
направят следните изводи от усъвър-
шенстването на общото финансира-
не на нато.

принципите, поддържащи общо-
то финансиране, остават валидни – 
като символ на солидарността меж-
ду съюзниците в нато и справедли-

общите финансови ресурси, които са 
ограничени, трябва да се използват 
ефективно и ефикасно, за да поддър- 
жат способностите на Съюза. наци-
оналните разходи следват тенденци-
ята към намаляване на функция „от-
брана“ в правителствените разходи, 
за сметка на други приоритетни сфе-
ри на дейност на правителствата – 
като здравеопазване, инфраструкту-
ра, социална политика.

необходимо е да се фокусират 
усилията не само върху изразходвани-
те финансови ресурси за операции и 
NSIP, но и върху реалното изгражда-
не на способности.

Следва е да се повиши отчетност-
та относно способностите, осигуря-
вани от общото финансиране, както 
и да се акцентира върху резултати-
те, постигнати с общите фондове.

Усъвършенстването на общото 
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финансиране трябва да продължи, за 
да бъде осигурена последователност 
между колективните способности на 
нато и управлението на финансира-
ните общо програми и бюджети.

предстои да бъде изготвена оцен-
ка на постигнатите резултати от 
реформата в областта на ресурси-
те, като се направи анализ на поло-

жителното или отрицателното вли-
яние и практическото приложение на 
всички предприети мерки.

финансовите средства, получени 
по NSIP за изграждане на инфраструк-
турни обекти на територията на 
българия, надвишават повече от два 
пъти платените като вноски към 
бюджета на NSIP.

1 Бяла книга за отбраната и въоръже-
ните сили, приета през 2010 г. с решение 
на Народното събрание.

2 С л а т и н с к и, Н. Ролята и мястото 
на България в НАТО в условията на проме-
нящия се свят. – В: Ново време, 2012, № 10.

3 Доктрина за финансово осигуряване. 
София: Военно издателство, 2013.

4 Документ АС/335-N(2013)0046 „Анга-
жименти за вноски по цивилния, военния 
бюджет и NSIP“ (некласифицирана инфор-
мация).

5 Нон-пейпърите на Нидерландия, Бъл-

гария и Франция съдържат некласифицира-
на информация.

6 Писмо „Общо финансиране на НАТО – 
оптимизиране на това, което получаваме 
от него“, подписано от седем страни (не-
класифицирана информация).

7 Писмо, подписано от девет страни 
относно субекта на реформата (некласи-
фицирана информация).

8 Документ АС/4-N(2013)0048 „Ста-
тистическа финансова информация за 
Програма NSIP към 31.12.2012 г.“ (некла-
сифицирана информация).
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за разлика например от Средна 
азия, източна европа, цент-
рална африка, наименованието 

Близък изток няма обективен ука-
зателен характер по отношение на 
местоположение, а в съдържанието 
му не са вложени физикогеографски 
характеристики. терминът е изпол-
зван за първи път от теоретика на 
геополитиката алфред маън за обоз-
начаване на района между арабския 
полуостров и полуостров индостан, 
с център персийския залив. любо-
питен е фактът, че наименование-
то добива популярност в европа по 
повод на използването му за военни 
нужди – след като намира място в 
командване близък изток (Middle 
East Command)1 по време на първата 
световна война.

турската геополитическа мисъл 
оценява близкия изток преди всич-
ко като пресечна точка на главни-
те сухопътни и морски маршрути 
през африка и евразия. в книгата си 
„Стратегическа дълбочина“ ахмет 
давутоглу2 пише, че от гледна точ-

близкият изток 
в геополитичеСката визия 

на Съвременна тУрция

Васил СТАНКОВ*

Abstract: The article „The Middle East in the geopolitical vision of modern Turkey“ by 
Vassil Stankov makes a geopolitical description of the Middle East as a focal point of the major 
land and sea routes in Africa and Eurasia and an important part of the global geopolitical 
interactivity pattern. Then, the importance of Middle East throughout history is revealed and 
how the Ottoman Empire and later the Republic of Turkey defended their interests in the 
changing strategic environment. Also, an analysis is made of Turkey’s role as a significant 
regional player vis-à-vis the dynamics in the Persian Gulf and the Eastern Mediterranean, 
particularly the bilateral relations with Iran and Syria. Finally, there is an overview of the 
driving factors behind Turkish policies in the region and an assessment of the challenges that 
Turkey is expected to face while implementing its Middle Eastern Strategy.

Kew words: Middle East, Turkey, Persian Gulf, strategic environment, bilateral relations.
Ключови думи: Среден изток, Турция, Персийски залив, стратегическо обкръжение, 

двустранни връзки.

ка на континенталната геополитика 
регионът има определящо значение 
за осъществяване на стратегиите за 
придвижване от централния конти-
нентален район (Heartland) към пери-
ферните геополитически пространс-
тва (Rimland), поради което винаги 
е бил обект на внимание на силите с 
геополитически амбиции.

особената важност на близкия из-
ток произтича от факта, че незави-
симо от посоката на амбициите, той 
осигурява стратегически устойчива 
връзка между опорния периметър (из-
ходния район) и новите пространства. 
освен това е централно разположен 
в полуостровната дъга на евразия 
(корейски полуостров, полуострови 
индокитай, индостан, арабия, мала 
азия, балкански, апенински, иберий- 
ски и Скандинавски полуостров) и 
има стратегическо значение при про-
веждането на всякакъв вид операции, 
насочени към евразия. доказателс-

* Авторът е военен аташе на Републи-
ка България в Катар.



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

��

тво за важното значение на близкия 
изток като фактор в териториална-
та геополитика е това, че два полуос-
трова (арабски и мала азия) изцяло 
принадлежат към близкия изток, с два 
(индостан и балкани) е налице пряка 
интерактивност, с други два (апе-
нински и иберийски) има потенциал 
за взаимно влияние поради близостта 
на морските брегове.

от гледна точка на морската гео-
политика районът заема централно 
място в евразийските стратегии на 
морските сили. например за британ-
ската и американската стратегия, 
които имат предимно морска насо-
ченост, близкият изток представ-
лява както отбранителна линия, ко-
ято не трябва да се преотстъпва на 
геополитическите опоненти, така и 
офанзивна изходна база за разширява-
не на стратегическото присъствие 
към вътрешността на евразия. от 
деветте първостепенни транзитни 
морски пътя с глобално значение пет 
(босфор и дарданели, Суецки канал, 
аденски и ормузки пролив) са разпо-
ложени изцяло в региона, а един (гиб-
ралтар) – частично. той включва юж-
ната и източната акватория на Сре-
диземно море и южните крайбрежия 
на черно и каспийско море, както и 
червено море и персийския залив.

най-важната характеристика на 
близкия изток от гледна точка на 
геополитическата визия на съвремен-
на турция е обстоятелството, че ре-
гионът принадлежи към т.нар. близка 
териториална зона, наред с балкани-
те и кавказ. Според ахмед давутог-
лу3 геополитическото конкурентно 
пространство, в което турция е при-
звана да отстоява своите интереси, 
е разделено на концентрично разполо-
жени зони, от които близката тери-
ториална зона е най-вътрешна. дру-
гите са близката акваториална зона 
(черно море – адриатическо море – 
източно Средиземноморие – черве-
но море – персийски залив – каспий-
ско море) и близката континентал-
на зона (европа – Северна африка – 
Южна азия – централна и източна 
азия). въз основа на тази концепция 
се води политика на постепенно раз-

ширяване на регионалните сфери на 
влияние с цел укрепване на междуна-
родните позиции в глобален аспект. 
поради убеждението, че присъствие-
то в близкия изток е най-важната и 
неизбежна стъпка за всички държави 
с претенции за регионално и глобал-
но влияние, турската геополитическа 
мисъл смята, че страната трябва да 
използва региона като периметър за 
геополитическо маневриране.

близкият изток има място и в гло-
балния модел на геополитическа ин-
терактивност, като пространство, 
през което преминават линиите на 
взаимовръзка между различни региони 
в света. от тях най-важни за турция 
са участъците от транзитните мар-
шрути в близката териториална зона, 
които очертават линиите на интер-
активност между кавказ и балканите 
и преминават през северната част на 
близкия изток, т.е през източното 
Средиземноморие и месопотамия, и 
се доближават до южната граница на 
турция. давутоглу4 препоръчва поли-
тиките на турция по цялата дъга на 
междурегионална взаимовръзка (чер-
но море – егейско море – източно 
Средиземноморие – месопотамия – 
персийски залив) да се осъществяват 
в стратегическо единство, тъй като 
геополитическата ситуация пряко на-
сочва двустранните отношения на 
турция със съседните държави, вклю-
чително близкоизточните (Сирия, 
иран, ирак), а понякога определя и 
съдържанието на тези отношения. 
Според него в стратегическата среда 
на турско-иранските и турско-сирий-
ските отношения съществуват две 
главни области на регионална интер-
активност – персийският залив и из-
точното Средиземноморие.

ЕВОЛЮЦИЯ  
НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО  

ЗНАЧЕНИЕ НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК
ЗА ТУРЦИЯ

Спецификата на региона се опре-
деля не само от ролята му на меж-
дуконтинентален транзитен коридор 
и арена на геополитическа борба, а и 
от обстоятелството, че в истори-
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чески план през него се е осъществя-
вал преносът на култури, религии и 
цивилизационни ценности. във връзка 
с оценките, че през региона минава 
геокултурната разграничителна линия 
между изтока и запада, традициона-
листите в турция често цитират 
ричард фалк и неговата теория за 
геополитическото изключване5 на ис-
лямския свят от страна на западна-
та цивилизация. те твърдят, че с на-
лагането на наименованието Близък 
изток е поставена подвижна полити-
ческа демаркационна линия между из-
тока и запада.

през различните исторически епо-
хи близкият изток оказва различно 
влияние върху геополитическата сре-
да, в която османската и впоследс-
твие турската държава защитава 
своите интереси. регионът се пре-
връща в хомогенно пространство 
след обединяването му под единна-
та политическа власт на ислямска-
та цивилизационна зона, а по-късно, 
в допълнение към геополитическия 
си интегритет, той започва да при-
добива и геокултурен интегритет. 
оттогава близкият изток е при-
знат за хегемонно пространство на 
ислямската цивилизация, а обхватът 
на понятието Близък изток се про-
меня в зависимост от разширяване-
то или свиването на това хегемонно 
пространство. което се обяснява с 
аргумента, че терминът Близък из-
ток е европоцентричен и няма обек-
тивен географски смисъл за хората, 
намиращи се източно от региона.

османската епоха се разглежда 
като исторически период на култу-
рен и религиозен плурализъм, но все 
пак ислямският цивилизационен аре-
ал се възприема като главен носител 
на идентичността на региона. през 
тази епоха конфронтацията между 
изтока и запада и между исляма и 
християнството се наблюдава най-
вече в централна и източна европа, 
а близкият изток запазва характера 
си на хомогенно пространство, обе-
динено от мюсюлманската религия.

привържениците на османската 
традиция в турция интерпретират 
причините за великите географски 

открития, като твърдят, че господс-
твото на османската държава вър-
ху близкия изток и стратегическите 
комуникации в Средиземно море по 
косвен начин е способствало за про-
греса в европа и света, като е при-
нудило западноевропейските държави 
да търсят нови пътища за търговия 
с изтока. освен това твърдят, че 
до ХVІІ век победите на Селджукска-
та и след нея на османската държава 
над християнска европа и напредва-
нето им чак до централна европа 
засилват геокултурното единство 
на близкия изток, а поради факта, 
че борбата между цивилизациите се 
води на отдалечено полесражение, ре-
гионът изживява продължителен пе-
риод на стабилност и спокойствие.6 
този пример е показателен за широки-
те възможности за използване на ис-
торията като източник на аргумен-
ти, които служат за формулиране на 
съвременни геополитически цели.

След разпадането на османската 
държава регионът проявява своето 
геокултурно многообразие, като ет-
ническите и религиозните характе-
ристики излизат на преден план и 
стават определящи по отношение 
на политическата самоличност. но-
вият глобален баланс на силите про-
меня концепциите на редица държави 
по отношение на близкия изток, през 
който преминават транспортни ко-
муникации, свързващи метрополиите 
с колонизираните територии.

през този исторически период се 
формира статичният геополитически 
рефлекс, който впоследствие се ут-
върждава като политическа традиция 
и се превръща в една от причините за 
т.нар. стратегическа теоретична не-
достатъчност във външнополитичес-
кото поведение на турция. през ХІХ 
век, когато големите европейски дър- 
жави са разработили националните си 
стратегии, главният приоритет на 
османската държава е сведен само до 
опазване на вътрешната стабилност 
и предотвратяване на по-нататъш-
ната загуба на територии. това дава 
основание на ахмет давутоглу7 да 
твърди, че османско-турската външ-
нополитическа традиция не съдържа 
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имперски и колонизаторски страте-
гии. твърдението е малък пример за 
това, че между съвременна турция 
и държавите, извоювали независи-
мостта си от османската империя, 
съществува огромна разлика в оцен-
ките и перцепциите за османското 
историческо наследство. това разми-
наване е една от причините, поради 
които стратегическият манталитет 
и съответно геополитическата визия 
в турция имат самобитен характер и 
се развиват отделно от европейската 
геополитическа традиция. освен това 
в момента на полагането на теоре-
тичните основи на съвременната гео-
политика в европа противоречията 
и конфликтите между османската 
държава и западноевропейската циви-
лизация навлизат в решителната си 
фаза.

по това време османците се при-
държат предимно към статичния 
подход, предвиждащ два крайни ва-
рианта – абсолютен суверенитет или 
абсолютно изоставяне. териториите, 
върху които суверенитетът е изгу-
бен, са изоставяни незабавно и уси-
лията са насочвани единствено към 
отбрана на новите граници. не са 
използвани междинни формули, като 
създаване на сфери на влияние, защи-
та на границите чрез трансгранични 
дипломатически маневри, формиране 
на коалиции на базата на собствена-
та стратегия, лансиране на близък до 
собствената стратегия политичес-
ки елит в изоставените територии 
и създаване на поле за тактическо 
маневриране чрез използване на сблъ-
съка между интересите на великите 
сили.

тези крайности водят до стесня-
ване на глобалните стратегически хо-
ризонти, ограничаване на тактичес-
ките опции, неутрализиране на влия-
нието върху близките райони и акти-
визиране на вътрешнополитическите 
раздори и външните заплахи. затова 
в съвременна турция се наблюдава 
явен стремеж към многовариантна и 
многопосочна външна политика, съче-
тана с твърди мерки за опазване на 
вътрешната стабилност. Също така 
се осъзнава необходимостта от уни-

фициране на разнообразието от стра-
тегически възгледи, породени от бога-
тото историческо натрупване.8

изключение от този статичен 
подход се наблюдава по отношение 
на близкия изток и Северна афри-
ка, където политиката на султан 
абдул Хамид втори бележи опреде-
лени успехи през последните години 
на османския период. използваните 
от него трансгранични механизми 
за влияние върху бившите османски 
територии забавят и до голяма сте-
пен възпрепятстват експанзията на 
великите сили. положително се оце-
няват усилията му за създаване на 
външен хинтерланд (сфера на влия-
ние), който да обхване мюсюлмани-
те, останали отвъд историческите 
османски граници.

След османския период в региона 
възникват нови национални държави, 
които имат нужда от самоличност 
и история, за да утвърдят своята 
легитимност. този процес протича 
в период, когато близкият изток е 
кардинален проблем и център на те-
жестта в международните отноше-
ния, което създава условия за пре-
връщане дори на малките различия 
в повод за мащабни конфликти със 
стратегически мащаб. давутоглу9 
дефинира два фактора, които ката-
лизират геокултурното разделение – 
установените в региона европоцен- 
трични влияния и създаването на дър- 
жавата израел. Според него несъот-
ветствието между геополитически-
те и геокултурните разграничителни 
линии бързо превръща културните 
различия в остри противоречия, ко-
ито регионалните и глобалните сили 
веднага оценяват като стратегичес-
ки параметър. така се създават пред-
поставки за поляризация на полити-
ческа, религиозна и етническа основа 
и за задълбочаване на неразбирателс-
твата между основните автохтон-
ни групи в региона (тюрки, араби, 
перси и кюрди).

След разпадането на османска-
та държава конкурентните сфери 
на влияние на европейските държави, 
които разполагат с геополитически 
хегемонни пространства в региона, 
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се превръщат във водещ полити-
чески фактор. очертават се поли-
тическите граници на новите наци-
онални държави, които не съвпадат 
с реалните геокултурни и геоиконо-
мически линии. разминаването между 
държавните граници и контурите на 
геокултурните и геоикономическите 
взаимозависимости създава предпос-
тавки за противоречия, които зася-
гат почти всички държави в района.

в контекста на новия геоико-
номически облик, който регионът 
придобива вследствие на индустри-
алната революция, обект на геополи-
тическа конкуренция са не само пре-
минаващите през него транспортни 
коридори, но и регионалните източ-
ници на суровини, както и широкият 
близкоизточен пазар със значителен 
потребителски потенциал. този нов 
геоикономически облик променя същ-
ността, мащабите и насоките на 
конкурентната борба за надмощие.

С откриването на петрола гео-
графските пространства, които 
преди са разглеждани като пустинни 
и ненужни земи, придобиват възлово 
геостратегическо значение. основни-
те икономически и политически иг-
рачи на международната арена съоб-
разяват стратегическото си плани-
ране с необходимостта от достъп 
до този природен ресурс. получава се 
така, че петролът придобива изклю-
чително важна роля там, където се 
покриват двете главни конфликтни 
области в съвременните междуна-
родни отношения – геополитиката и 
икономическата политика. друг ва-
жен за турция регионален геоиконо-
мически фактор е проблемът с вод-
ните ресурси, който съдържа опре-
делен конфликтен потенциал и може 
да окаже влияние върху формирането 
на коалиции.

в епохата на Студената война 
и на двуполюсния модел параметри-
те на геоикономическото разделение 
са част от по-висши стратегически 
съображения, а различията са удър- 
жани в статични рамки. в двупо-
люсната епоха близкият изток не е 
само централен район на периферна-
та дъга, през който преминава ли-

нията на геополитическия сблъсък с 
противоположния полюс, но е и гео- 
икономическа област на природни ре-
сурси, жизненоважни за икономичес-
ките интереси на противостоящите 
сили. загубата на контрол в близкия 
изток би означавала, че от геополи-
тическа и икономическо-политическа 
гледна точка съотношението на си-
лите в глобален мащаб се променя в 
полза на противоположния полюс. за-
това не е чудно, че през този период 
най-ожесточените и продължителни 
стълкновения между двата полюса се 
наблюдават в този регион.

След края на Студената война 
настъпва активизиране на геополи- 
тическата и геоикономическата ин-
терактивност в транзитните райо-
ни, които след разпадането на ста-
тичния модел се превръщат в арена 
на потенциални стратегически сблъ-
съци. пространството, разположено 
между кавказ и периферните дялове 
на близкия изток (персийски залив и 
източно Средиземноморие), придоби-
ва геополитическо единство, поради 
което давутоглу10 препоръчва кавказ-
кият петрол, водата в Югоизточен 
анадол и петролните залежи в мосул 
и персийския залив да се разглеждат 
като взаимосвързани елементи на 
геополитическата среда.

промените в стратегическата 
среда след края на Студената война 
и изместването на центъра на те-
жестта към местните фактори въз-
становяват приоритетното място 
на региона в класическите геополити-
чески теории. изчезват сферите на 
влияние, разположени под защитните 
чадъри на великите сили, което, от 
една страна, променя отношението 
към региона на глобалните играчи, а 
от друга, разширява пространства-
та за маневриране на регионалните 
сили, които притежават капацитет 
за разработване на стратегии от 
регионален мащаб. отново започват 
да се наблюдават процеси по осова-
та линия на интерактивната дъга, 
ориентирана по направлението ме-
сопотамия – персийски залив, т.е. 
от източен анадол към персийския 
залив.
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нови измерения придобива връзка-
та между Югоизточен анадол и те-
риториите на Северен ирак, която 
се оценява и като геополитическа 
проекция на историческите проти-
воречия и взаимната обвързаност 
между Северна и Южна месопота-
мия. при тази ситуация зачестяват 
сблъсъците на стратегически инте-
реси и нараства вероятността от 
възникване на конфликти с ниска ин-
тензивност. геополитическият ваку-
ум в Северен ирак, който възниква 
по време на войната между иран и 
ирак и придобива хроничен характер 
след войната в залива, се превръща 
в един от най-важните външнополи-
тически проблеми за турция. кюрд-
ската работническа партия (пкк) 
се възползва от това и активизира 
дейността си.

заедно с това пред страната се 
разкриват нови възможности за про-
веждане на многопосочна политика, 
съобразена с реалните геополитичес-
ки и икономически интереси. регио-
налната стратегическа интерактив-
ност разкрива нови пространства за 
маневриране, но, от друга страна, на-
лага необходимостта от управляване 
на нови рискове за сигурността.

турция е в непосредствена близост 
до богати на нефтени ресурси райони 
и оттам преминават много от тра-
сетата на петрол и газ. досегът с 
тези райони, суверенното владеене на 
босфора и дарданелите, възможнос-
тите за контрол над черно и егейско 
море, както и над източното Среди-
земноморие, близостта до кавказ и 
близкия изток и, разбира се, отлично-
то геостратегическо разположение на 
стика между три континента дават 
възможност на турция да се превърне 
в ключова държава за региона. това 
носи както изгоди, така и рискове за 
сигурността на страната.11

турция се стреми да се държи не 
само като страна – членка на нато, 
а и като регионален фактор, който 
прилага собствена национална стра-
тегия. поради това намалява делът 
на политиките, продиктувани от 
съображения и фактори извън близкия 
изток. в турция има нагласа за пре-

разглеждане на основните положения 
на дългосрочната национална страте-
гия спрямо геостратегическата дъга 
от Северен кавказ до персийския за-
лив – от гледна точка на мястото 
ù в глобалния геополитически модел. 
предвижда се да бъдат определени 
възможните стратегически опции в 
новата геополитическа конюнктура, 
след което да се набележат крат-
косрочни и средносрочни действия и 
в единен контекст да се формулират 
регионалните взаимовръзки, включи-
телно факторите с влияние върху раз- 
пределянето на водните и петролни-
те ресурси. в публичното пространс-
тво се лансират препоръки за пре-
оценка на важния за турция проект 
„Югоизточен анадол“, който е пряко 
свързан с проблема за водата. Смята 
се, че вероятността за възникване 
на геополитическа криза във връзка 
с водните запаси не бива да се пре-
увеличава, тъй като това има второ-
степенен характер и е проява на ма-
нипулативна тактика с цел предста-
вянето му като разменна монета в 
преговорите, засягащи по-съществени 
въпроси. Същевременно се наблюдава 
последователна политика по отноше-
ние на страните – производителки на 
петрол, чиято цел е да компенсира 
загубата на геоикономически позиции 
в началото на ХХ век. тогава осман-
ската държава владее целия регион и 
има възможност да направлява пет-
ролната геостратегия, но впоследс-
твие нейният наследник турция зави-
наги остава в зависимо положение в 
рамките на обусловения от петрола 
силов баланс. през 70-те години стра-
ната понася съществени загуби от 
петролната криза, а през 90-те го-
дини икономическите ù интереси са 
дълбоко засегнати от войната в пер-
сийския залив.

ТУРЦИЯ КАТО ФАКТОР  
В РЕГИОНАЛНАТА  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКА  

ДИНАМИКА

Според ахмет давутоглу12 балан-
сиращият механизъм на близкоизточ-
ната геополитика трябва да се тър-
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си в отношенията между египет, 
турция и иран, които имат истори-
чески корени и под различни форми 
може да се проследят още от древ-
ността. този механизъм действа в 
пространството на съприкосновение 
на три континента (европа, азия и 
африка), където се пресичат едни 
от най-важните морски комуникации 
и речни маршрути с глобално значе-
ние. в съвременната епоха свързани-
те с петрола политики внасят още 
по-голяма динамика в този страте-
гически триъгълник. Съществуващи-
те взаимоотношения в него са важен 
параметър, с който са принудени да 
се съобразяват действащите лица на 
международната арена в своите пла-
нове за региона.

балансът на интересите в 
триъгълника египет – турция – иран 
е индикатор за хода на събитията 
в региона, тъй като асиметричното 
или несистемно поведение на една 
от държавите неизменно предизвик-
ва балансиращ ефект и води до сбли-
жаване между другите две държави. 
например по време на управлението 
на насър в египет се наблюдава сбли-
жаване между иран и турция (под-
крепено от пакистан и за кратко 
от ирак), докато след ислямската 
революция в иран настъпва сближа-
ване между турция и египет, чиито 
двустранни отношения през цялата 
история на дипломацията в близкия 
изток са белязани с резервираност и 
взаимно недоверие. затова не бива 
да се учудваме, че след военния пре-
врат в египет и силовото отстра-
няване от власт на президента мор-
си правителството на партията 
на справедливостта и развитието 
прави всичко възможно за сближава-
не с иран, без ни най-малко да об-
ръща внимание на противоречията 
по важни въпроси от областта на 
външната политика и сигурността.

геополитическото значение на 
иран за турция се определя най-вече 
от сходните му геополитически ха-
рактеристики – подобно на южната 
ни съседка иран се намира в район 
на геополитическа интерактивност 
и междуконтинентален обмен. тази 

особеност обективно обуславя гео-
стратегическите амбиции на иран и 
е в основата на вековното турско-
персийско съперничество. по-важни-
те геополитически сходства са след-
ните: през двете страни преминава 
основният транспортен коридор 
между азия и европа в направление 
север – юг; двете страни граничат 
непосредствено с кавказ, където 
преминават главните маршрути на 
този коридор; връзката между две 
(черно и Средиземно море) от чети-
рите главни вътрешни акватории на 
евразийския материк се осъществява 
през територията на турция, а меж-
ду други две (каспийско море и пер-
сийски залив) – през територията на 
иран; двете държави са западноази-
атски, но турция има пряка връзка 
с Южна европа, а иран – с Южна 
азия, което е от голямо значение за 
южните комуникации на евразия; в 
този смисъл турция е връзката на 
близкия изток с европа, а иран – на 
близкия изток с азия.

ако трябва да се използва евразий-
ската геополитическа терминология, 
би могло да се каже, че двете страни 
са разположени върху главната ос на 
периферната дъга (Rimland) и зато-
ва са подложени на натиска на русия 
като хегемон в централния район 
(Heartland). това е оказало влияние 
върху политическата и стратегичес-
ката ориентация на двете държави 
през новата им история.

многопосочната геополитическа 
визия на турция и иран налага от-
ношенията между двете страни и 
съответно политиката на турция 
спрямо иран да обхващат най-мал-
ко три области: близък изток, кав-
каз и Средна азия. тъй като и две-
те страни са разположени в западна 
азия, те неизбежно се съобразяват 
една с друга както при разработване 
на регионални политики, така и при 
инициативи в междинните интерак-
тивни пространства. в качеството 
си на транзитна страна между три 
региона иран е обект на внимание-
то на турция при осъществяването 
на регионалните ù политики. на пръв 
поглед изглежда, че поради своята 
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важност и исторически контекст 
турско-иранските отношения имат 
собствена динамика, но в повечето 
случаи те са продиктувани от меж-
дународната конюнктура и от ба-
ланса на интересите в регионален и 
световен мащаб.

иран придоби глобална значимост, 
надхвърляща обсега на регионалното 
му влияние, в резултат на две главни 
обстоятелства – антисистемната 
и антиамериканската същност на 
ислямската революция и противо-
речията с международната общност 
по повод на развитието на ядрената 
програма на страната.

по-голям интерес представляват 
регионалните и преди всичко близ-
коизточните измерения на турско-
иранските отношения като субект 
на геополитическата визия на тур-
ция. в този смисъл давутоглу13 раз- 
глежда значението на иран в няколко 
взаимосвързани аспекта. първият се 
отнася до тристранния силов баланс 
между турция, иран и египет като 
геополитически центрове на те-
жестта в близкия изток, вторият 
е свързан с отношенията турция – 
ирак в контекста на етнорелиги-
озните противоречия между тях, а 
третият произтича от засилените 
връзки и повишената интензивност 
на обмена между кавказ и близкия из-
ток. тези връзки превръщат в стра-
тегически важна транзитна област 
интерактивната дъга между турция 
и иран, която започва от южните 
брегове на каспийско море и стига 
до източното черноморие, преми-
навайки през северната периферия на 
коридора месопотамия – персийски 
залив. дъгата се припокрива с кори-
дора в района на Северен ирак, кое-
то му придава стратегически важна 
роля за баланса в западна азия. това 
от своя страна разширява ролята на 
турско-иранските отношения като 
определящ фактор.

освен това иран заема целия из-
точен бряг на персийския залив и в 
същото време е държава от Южна 
азия. Специалното му разположение 
в района на персийския залив, чието 
място е челно сред районите с най-

голямо значение за производството и 
транспортирането на енергоносите-
ли в света, има потенциал в бъдеще 
да засили интерактивността между 
глобалния и регионалния баланс и да 
окаже влияние върху близкоизточна-
та политика на турция.

друга важна особеност в този 
контекст е съществуващият по-
тенциал за взаимна интерактивност 
между персийския залив и източно-
то Средиземноморие – като два мор-
ски района, които влизат в обсега на 
интересите на турция. персийският 
залив от гледна точка на регионални-
те интереси е зона на иранско-араб-
ския баланс, докато източното Сре-
диземноморие е периметър на тур-
ско-арабско-израелските отношения. 
независимо от това спецификата на 
турско-иранските отношения може 
пряко да се отрази върху интерак-
тивността между двата района, 
както и върху баланса помежду им. 
това може да се осъществи чрез на-
срещните връзки, които поддържат 
и двете страни. пример за такива 
връзки е влиянието турция в малките 
арабски държави в персийския залив, 
както и влиянието на иран в ливан.

поради тези особености турско-
иранските отношения са сред глав-
ните фактори, определящи баланса 
на интересите в близкия изток. в 
турция се осъзнава възможността за 
водене заедно с иран на координира-
на политика както в близкия изток, 
така и в кавказ и Средна азия.

за турция източното Средизем-
номорие е един от най-важните райо-
ни в дъгата кавказ – близък изток – 
балкани, поради което интересите 
на страната там са постоянни, а 
международната конюнктура влияе 
само върху избора на начините и спо-
собите за отстояването им. райо-
нът заема обширна акватория от 
залива искендерун до адриатическо 
море и от черноморските проливи 
до Суецкия канал. Стремежът на 
турция е нейната политика в този 
район да се гради на базата на един-
на морска стратегия, обединяваща 
направленията черно море – проли-
вите – егейско море, адриатическо 
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море – крит – кипър, Суецки канал – 
червено море – персийски залив, как-
то и направлението баку – джей-
хан.

турско-сирийските отношения 
имат особено място в схемата на 
геополитическия баланс в източно-
то Средиземноморие и близкия из-
ток. общата сухопътна граница е 
най-дълга и за двете страни, като 
турция е вратата на Сирия в посо-
ка север и запад, а Сирия е южната 
врата на турция. от гледна точка 
на междурегионалната интерактив-
ност през Сирия преминава най-до-
стъпният транзитен маршрут от 
кавказ през източен анадол към 
персийския залив. политиката спря-
мо Сирия е неразделна част от об-
щата регионална политика, поради 
което двустранните отношения са 
съобразени с реципрочния регионален 
баланс. затова турция се стреми да 
разглежда всеобхватно конкретните 
проблеми, свързани със Сирия и пряко 
или косвено засягащи региона. в този 
контекст турция, въздържайки се от 
участие в трайни двустранни съюзи, 
които ограничават полето ù за ма-
невриране, се стреми да предотвра-
тява създаването на срещуположни 
балансиращи формации и да развива 
регионалните си политики във въз-
можно най-широко пространство.

преди гражданската война в Си-
рия двете страни проявяват явен 
стремеж за реализиране на икономи-
ческия и геополитическия потенциал 
на отношенията, като действията 
на турция са продиктувани и от док- 
трината за „нулеви проблеми със 
съседите“. Смята се, че задълбочава-
нето на турско-сирийските контак-
ти би съдействало за икономическо 
оживление не само в крайграничните 
райони, а би спомогнало и за създава-
не на трансгранична област на дина-
мично икономическо развитие, обхва-
щаща коня, кайсери, адана, Халеб и 
дамаск.

впоследствие обаче правител-
ството на ердоган осъществява 
рязък обрат от топли отношения с 
режима към подкрепа за сирийската 
опозиция, което е продиктувано от 

надеждата, че след отстраняването 
от власт на башар ал асад турция 
ще има „нулеви проблеми“ с новите 
управляващи в Сирия. това е поредно 
потвърждение на тезата, че инте-
ресите са постоянни, а се променят 
само начините за отстояването 
им.14

може да се прогнозира, че неза-
висимо от изхода на гражданската 
война в Сирия, след приключването 
на активната фаза на конфликта 
турция ще търси начини за устано-
вяване на диалог и сътрудничество 
със сирийското правителство. осно-
вание за такава прогноза е разпро-
страненото в турция убеждение, че 
липсата на диалог между турция и 
Сирия е в полза на опонентите им – 
съответно гърция и израел, които 
си сътрудничат на антитурска и ан-
тисирийска основа.

динамиката в източното Сре-
диземноморие оказва многопосочно 
влияние върху процеси, които пряко 
засягат интересите на турция. в мо-
мента, в който турско-израелското 
сътрудничество загуби своето значе-
ние за турция като противотежест 
на гръцко-сирийския тандем, анка-
ра без колебание прави рязък завой 
в отношенията с тел авив, като се 
отказва от дотогавашното „стра-
тегическо партньорство“ с израел и 
застава твърдо на страната на ара-
бите в палестинско-израелския кон-
фликт.

близкият изток заема съществе-
но място в геополитическата визия 
на съвременната турска държава – 
като елемент от близката терито-
риална зона, която турция разглежда 
като конкурентно пространство и 
периметър за геополитическо манев-
риране.

в турция се налага мнението, че в 
настоящата геополитическа среда не 
преобладават трайните съюзнически 
отношения, а променливият динами-
чен баланс, продиктуван от нацио-
нални и колективни интереси. пора-
ди убеждението, че всяка инициатива 
в региона предизвиква създаване на 
динамична противотежест, може да 
се очаква, че турция ще проявява гъв-
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каво поведение и няма да се обвързва 
с дългосрочни ангажименти.

турските лидери и изобщо автори-
те на турската външна политика са 
изправени пред сериозна геополитичес-
ка и геостратегическа дилема – дали 
открито да поемат курс към създава-
не на независимо геополитическо гра-
витационно поле, или да се задоволят 
с ролята на буферно пространство 
между геополитическите центрове на 
западната и източната цивилизация.

засега се наблюдава стремеж към 
поставяне на рационална основа на 
отношенията с водещите близкоиз-
точни държави – чрез акцентиране 
върху общите интереси и преодоля-
ване на недоверието. турция се стре-
ми да преобърне в своя полза обще-
ственото мнение в арабския свят и 
да промени имиджа си на държава без 
собствени стратегически приорите-
ти, използвана като инструмент в 
плановете на глобалните играчи.

ако турция продължи курса към 
сближаване с водещите държави в 
близкия изток, вероятно в даден мо-
мент ще бъдем свидетели на коор-
динирана политика, насочена към ог-
раничаване влиянието на глобалните 
фактори върху процесите в региона.

заедно с това може да се очаква, 
че турция ще следи по-отблизо съби-
тията в близкия изток, като обръща 

специално внимание на регионалния 
баланс на интересите. за целта най-
вероятно ще се прибегне до политика 
на непрекъснато развиване на отно-
шенията с водещите близкоизточни 
държави. иран ще бъде във фокуса на 
вниманието като неарабска мюсюл-
манска страна, която има възмож-
ности за влияние върху действията 
на международната общност.

едно от главните предизвикател-
ства пред турция е способността 
ù едновременно да поддържа евро-
атлантическата и евразийската си 
идентичност, тъй като стремежът 
на сегашното държавно ръководство 
към „многоцентрична външна поли-
тика“ поставя на изпитание геопо-
литическото поведение и стратеги-
ческия избор на страната като цяло. 
в турция съществува пряка връзка 
между външнополитическите проце-
си и вътрешната динамика, поради 
което може да се предположи, че 
прекалено активната близкоизточна 
политика ще предизвика неодобре-
нието на опозиционно настроените 
привърженици на кемализма и праг-
матичния вестернизъм в страната. 
това от своя страна може да доведе 
до обществени настроения, които да 
затруднят опитите за създаване на 
собствена сфера на влияние в близ-
кия изток.
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мерките за укрепване на до-
верието (мУд) са проверен 
инструмент на международ-

ната политика, чиято цел е да се 
предотврати избухването на война 
или (международен) въоръжен кон- 
фликт поради погрешна преценка или 
погрешно схващане на риска и про-
изтичащата от това неуместна ес-
калация на кризисна ситуация. това 
се постига чрез прилагане на практи-
чески мерки и организиране на проце-
си за координиране управлението на 
кризи между отделни страни. поради 
специфичните характеристики на ин-
тернет укрепването на доверието в 
областта на киберпространството 
се оказва относително трудно. ес-
теството на политическите ангажи-
менти е основен фактор за укрепва-
не на доверието за киберпространс-
твото. политическите декларации 
на държавите са мощен инструмент 
в международните отношения. те са 
от съществено значение за по-на-
татъшното развитие на междуна-
родното право – особено в сферата 

Укрепване  
на доверието за използване 

на киберпроСтранСтвото

Капитан ІІ ранг Недко ДИМИТРОВ

Abstract: The author Nedko Dimitrov describes the general nature of confidence building 
measures (CBMs) and the current developments within the international community which 
aim to elaborate such measures for cyberspace. The study interprets international law as it 
applies to cyberspace in the international peace and security area, and offers an insight into 
legal implications for CBMs based on the political dialogue of States. For the purposes of 
the present analysis, cyberspace is understood as a conceptual space, which includes physical 
and technical components and contains publicly accessible websites, as well as all entities and 
individuals connected to the internet. Cyberspace has political, economic, social and cultural 
aspects going far beyond the notion of a pure means of information transfer.

Key words: confidence building measures, cyberspace, political commitment, internet, 
malicious software.

Ключови думи: мерки за укрепване на доверието, киберпространство, политически 
ангажименти, интернет, вреден софтуер.

на „общите принципи на международ-
ното право“, като установяват (по 
абстрактен и общ начин) задължения 
на държавите, частично адресирани 
от съществуващите проекти за ук-
репване на доверието за киберпро-
странството. политическият анга- 
жимент в тази насока, поет на реги-
онално или по-глобално (международ-
но) ниво, подкрепя конкретизиране-
то на съответните общи принципи 
на международното право и по този 
начин създава задължителния си ха-
рактер по отношение на приложи-
мостта на нормите.

мУд, известни и като „мерки 
за прозрачност и изграждане на до-
верие“ или „мерки за изграждане на 
прозрачност, доверие и сигурност“, 
са инструмент на международната 
политика, договорен и прилаган от 
отделните държави. като цяло тези 
мерки обикновено съдържат аспекти 
на прозрачност, сътрудничество и 
стабилност:

• мерките за прозрачност са на-
сочени към насърчаване на по-добро 
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взаимно разбиране на национални-
те военни способности и дейности. 
Съдържат създадените и проверени 
инструменти за управление на кризи, 
включително комуникационни кана-
ли, уведомяване по дипломатически 
канали за планирани военни учения и 
придвижване на сили и др.

• мерките за сътрудничество 
включват основно обмен на доку-
менти (например военни доктрини), 
съвместни военни учения, обмен на 
наблюдатели, посещения на военни 
делегации, разработване на общо раз-
биране на основните термини и оп-
ределения.

• мерките за стабилност целят 
да се насърчи предвидимостта във 
военните действия чрез тяхното ог-
раничаване и стабилизиране на воен-
ния баланс.

идеята за мУд е разработена 
по време на Студената война, за 
да се избегне използването по слу-
чайност на ядрени оръжия, като 
впоследствие се разширява в други 
области.1 въпреки че някои функции 
се повтарят в рамките на между-
народни и регионални инициативи за 
укрепване на доверието, разработени 
в контекста на специфични области 
(например космос, въоръжение), при-
лагането на този традиционен инс-
трумент за киберпространството е 
сложна задача.

общите и специфичните цели и 
задачите на мУд са описани в пре-
амбюла на няколко документа (напри-
мер в заключителния акт на конфе-
ренцията за сигурност и сътрудни- 
чество в европа от Хелзинки2). Син-
тезирана формулировка може да се 
намери в насоките за съответните 
видове мУд и за изпълнението на 
такива мерки на глобално или реги-
онално ниво, изготвени от консул-
тативната група към комисията за 
разоръжаване на оон през 1988 г.3 
Според тези насоки:

• „крайната цел на мУд е да укре-
пят международния мир и сигурност-
та и да допринесат за предотвратя-
ването на война [...]“;

• „основната цел е да се намалят и 
дори елиминират причините за недо-

верие, страх, недоразумения и грешки 
в анализите по отношение на съот-
ветните военни дейности, както и 
намерения на други държави [...]“;

• „най-важната задача [...] е да се 
намали опасността от неразбиране 
или погрешна преценка на военните 
действия, за да се помогне за предот- 
вратяване на военна конфронтация 
и прикрита подготовка за започване 
на война, да се намали рискът от из-
ненадващи атаки и от инцидентно 
избухване на война и по този начин, 
в крайна сметка, [...] да се подобрят 
сигурността и стабилността“.

мУд под формата на политичес-
ки декларации, които се съдържат 
в традиционните режими за разо-
ръжаване и контрол над въоръже-
нията (например декларации за „не 
първа употреба“), са жизнеспособни 
в киберконтекста. това може да се 
окаже полезно при осъществяването 
на по-задълбочен анализ на „иденти-
фицираните поуки“, събрани през пос-
ледните десетилетия от страна на 
цивилни и военни изследователски ин-
ститути във връзка с режимите за 
контрол над ядрени и конвенционал-
ни въоръжения, за да се вземат под 
внимание тези общи констатации по 
време на преговорите за укрепване на 
доверието за киберпространството.

ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ 
КОНТЕКСТ

политико-историческият кон-
текст на укрепване на доверието за 
киберпространството отразява не 
само динамиката в рамките на меж-
дународната общност по отношение 
на международния мир и сигурност в 
киберсферата, но и влияе върху теку-
щите преговори за укрепване на до-
верието. краят на Студената война 
съвпада с няколко стратегически ре-
шения на правителството на Съеди-
нените американски щати и с техни-
ческото развитие, които полагат ос-
новите на трансформацията на ака-
демичните изследователски мрежи 
(главно географски базирани в Сащ4) 
в глобална мрежа, или както е извес-
тна днес – интернет. две десетиле-



��

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

тия по-късно интернет се смята за 
наистина глобална мрежа, необходима 
в политическия, икономическия, соци-
алния и културния живот в постин-
дустриалното общество. в същото 
време възраждането на метафори-
те на Студената война в контек-
ста на виртуалното пространство 
е осезаемо в средствата за масово 
осведомяване и на политическата и 
правната сцена.5,6 в действителност 
възприемането на киберсигурността 
е променено в стратегически план. 
по-рано разглеждана като изключи-
телно техническо и организационно 
предизвикателство, днес се превърна 
в неразделна част от националната 
сигурност, както е отразено в мно-
гото национални стратегии за кибер-
сигурност от 2008 г. насам. по този 
начин тя също е фактор на междуна-
родния мир и сигурност.

някои държави подчертават по-
тенциално пагубните характеристи-
ки на кибероръжията (инструменти-
те)7 и на риска от трансформиране 
на киберпространството в ново гло-
бално бойно поле.8 всъщност въоръ-
жените сили на няколко страни са 
склонни да считат киберпространс-
твото за пета среда на военното 
дело (освен земя, море, въздух и кос-
мос).9 проучване от 2011 г. на ин-
ститута на оон за разоръжаване, 
проведено чрез преглед на некласи-
фицирани документи, идентифицира 
33 страни (от 133), които включват 
кибервойната в своите военно пла-
ниране и организация.10 няколко дър- 
жави имат (или се смята, че имат) 
такива налични способности. въпре-
ки това много малко11 са издали пуб-
лично наличните стратегии за ки-
берсигурност или отбрана за военния 
сектор, и само една (нидерландия) 
пряко адресира офанзивни дейнос-
ти в киберпространството. като 
цяло държавите по-скоро подчерта-
ват зависимостта на въоръжените 
сили от наличността, целостта и 
поверителността на информацията 
и комуникационните системи, като 
ги определят като аспект на кибер-
сигурността или отбраната. и все 
пак според проучване на европейс-

ката агенция по отбрана от 2013 г. 
много държави все още са на ранно 
ниво на зрялост по отношение на 
доктриналното и организационното 
развитие на тяхната киберотбрана 
(сигурност).

до известна степен представата 
за „кибервойна“ се поддържа от над-
ценяването на обхвата и последиците 
от злонамерени кибердействия и от 
подценяването на техническата ек-
спертиза и оперативната комплекс- 
ност, необходими за започване на 
„кибератака“. въпросите, свързани 
със сложността и достъпността до 
потенциалните целеви компютърни 
системи (например мрежи за поддър- 
жане елементите на критичната 
инфраструктура), са неоснователно 
пренебрегнати. повечето от теку-
щите зловредни дейности в киберпро-
странството трябва да бъдат ка-
тегоризирани като икономически или 
политически мотивирани престъп- 
ления, включително кибершпионаж. 
затова учените предупреждават за 
неуместно милитаризиране на тема-
та.12,13 обратно, националните кон-
султанти по сигурността14 акцен-
тират върху опасностите, произти-
чащи от потенциални злонамерени 
действия в киберпространството. 
така погледнато, е разбираемо защо 
много държави смятат, че дори от 
незнание и погрешна преценка на рис-
ка злонамерени действия в киберпро-
странството могат да доведат до 
конвенционален или дори до ядрен15 
военен конфликт.

през 90-те години на миналия век 
е проведено обсъждане на диплома-
тическо равнище на международно 
споразумение за ограничаване на рис-
ка от „киберконфликт“. през 1998 г. 
руската федерация предлага договор 
за „контрол над въоръженията“, кой-
то да забрани използване на кибер-
пространството за военни цели.16 
като цяло целта на режима за кон- 
трол над въоръженията е да се на-
мали рискът от поява на (междуна-
роден) въоръжен конфликт чрез на-
маляване на наличието или огранича-
ване използването на някои оръжия. 
въпреки това по-голямата част от 
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експертите определят като мини-
мална възможността за прилагане на 
традиционните режими за контрол 
над въоръженията в киберпространс-
твото.17

в исторически план развитието 
на контрола над ядрените и конвен-
ционалните оръжия е придружено от 
опасения по отношение на ефектив-
ността и приложимостта на мер-
ките за проверка и контрол, защо-
то те не са прецизно доказани през 
последните десетилетия. бъдещото 
развитие на технологиите би могло 
да предостави възможност (и по-
литически приемливи механизми) за 
проверка на механизмите за контрол 
над зловредния софтуер, въпреки че 
аспектът „умения и знания“, който 
играе ключова роля при проникването 
и манипулирането на компютърните 
мрежи, не би могъл да бъде обхванат 
от мерките за проверка и контрол.

в момента, поради посочените 
по-горе причини, се смята за невъз-
можно в рамките на международна-
та общност да се стигне до дого-
вор за контрол над въоръженията за 
областта на киберпространството. 
на 12 септември 2011 г. китай, ру-
сия, таджикистан и Узбекистан пред-
лагат „под формата на потенциал-
на резолюция на общото събрание 
на оон“18 „международен кодекс на 
поведение за информационна сигур-
ност“. проектът предвижда нераз-
пространяване на „информационни 
оръжия“, като посочва задължение 
на всяка държава: „да не използва ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии, включително и мрежи, за из-
вършване на враждебни действия или 
актове на агресия, които представ-
ляват заплаха за международния мир 
и сигурността или разпространяване 
на информационни оръжия, или свър-
зани с тях технологии“.

през септември 2011 г. на конфе-
ренция по международна сигурност 
русия предлага ново международно 
споразумение19 – конвенция за между-
народната информационна сигурност 
(концепция)20. тя се основава на същи-
те ръководни принципи, както и го-
респоменатият кодекс на поведение, 

но е много по-детайлна в сравнение 
със Споразумението за сътрудничес-
тво в областта на информационна-
та сигурност (2009 г.) между държа-
вите – членки на шанхайската орга-
низация за сътрудничество (шоС).21 
проектът на концепция предлага 21 
основни принципа за международна 
информационна сигурност, няколко 
мерки, насочени към поддържане и 
засилване на международната кибер-
сигурност, както и набор от опреде-
ления на използваните термини.

нито един от проектите не се 
превръща в необходимата основа 
за преговори в международен план22, 
въпреки че в тях се разглеждат ши-
рок кръг от киберзаплахи23. и двете 
предложения визират като предизви-
кателство намирането на консенсус 
относно определението на термини 
като „враждебна дейност“ или „ин-
формационно пространство“. Смята 
се, че е трудно да се въведе обща 
терминология в киберобластта дори 
в рамките на една-единствена дъ-
ржава, а още по-малко в рамките 
на международни организации. пре-
веждането на определения от друг 
език невинаги отразява познавател-
ните значения на думите в рамки-
те на майчиния език. процесът се 
усложнява допълнително и от фак-
та, че определен термин (например 
„информационна сигурност“, изпол-
зван от членуващите в шанхайска-
та организация за сътрудничество, и 
„киберсигурност“, използван от мно-
го западни държави) показва различ-
ни подходи по отношение на баланса 
между сигурността и гражданските 
свободи. някои страни подчерта-
ват значението на основните прин- 
ципи на международното публично 
право, като държавен суверенитет, 
териториална цялост, политическа 
независимост, гарантиране на наци-
оналната сигурност и политическа-
та стабилност.24 други подчертават 
значението на универсалните човеш-
ки права в подкрепа на идеята за сво-
боден поток на информация, за на-
сърчаване на тясното международно 
сътрудничество в областта на пра-
воприлагането, включително споделя-
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не на информация.25 изчерпателното 
дефиниране на държавното поведе-
ние в киберпространството тряб-
ва да включва също така социални и 
икономически аспекти, което прави 
това начинание още по-трудно, кога-
то се вземат предвид политически и 
идеологически различия в рамките на 
международната общност.

въпреки несъответствията об-
щото разбиране на киберзаплахата 
като глобално предизвикателство за 
международния мир и сигурност при-
нуждава международната общност 
да съсредоточи дипломатическите 
усилия върху повече практически и 
(относително) временни средства, 
които не включват посочените по-
горе спорни въпроси, а разработване 
на политически обвързващи мУд за 
киберпространството.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
НА КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

осъществимо ли е усилията за на-
маляване на зловредния софтуер да 
се включат в договор за контрол над 
въоръженията (с мониторинг и вери-
фикационен механизъм)? Софтуерът 
не е осезаем, може лесно да се скрие и 
е трудно да се разпознае като злона-
мерен чрез математическите функ-
ции или моделите в него, без задълбо-
чен и продължителен анализ и надежд- 
на информация за използването му 
по предназначение. например софту-
ер за разпознаване на код може да е 
инструмент с двойна употреба, т.е. 
да се използва за целите на възстано-
вяване на собствената мрежа или за 
проникване в чужда мрежа. Със сигур-
ност може да се твърди, че държави-
те няма да се съгласят с извършване 
на външни проверки, включващи ска-
ниране на компютрите (включител-
но класифицирани) и устройствата 
за съхраняване данни на учреждения. 
освен това киберинструментите 
(софтуерът) могат да бъдат произ-
ведени и използвани от недържавни 
субекти. така разработването на 
софтуер не може да бъде обект на 
ефективна регулация.26 много е веро-
ятно страните да не са готови да 

се лишат от възможностите, които 
предлагат инструментите за кибер-
война по отношение на потенциално 
несмъртоносни, прецизни средства 
за прекъсване и смущения – например 
по отношение на компютърни мре-
жи на опонента по време на военна 
мисия. и не на последно място по 
значение, възможностите за аноним-
но действие в интернет (в смисъл на 
технически аспекти и физически ком-
поненти на киберпространството) и 
предизвикателството за използване 
по този начин на зловреден софтуер 
обезсмислят всяко юридическо задъл-
жение на страните за въздействие.

ограничаването на употребата 
на определени „кибероръжия“ ще изис-
ква определяне на понятията, които 
(за съжаление) без обсъждане често 
се използват в средствата за масово 
осведомяване и в политическата27 и 
правната сфера28. определянето на 
кибероръжия или информационни оръ-
жия чрез поставяне на акцент или 
върху средствата (целта), или върху 
ефекта от използването на злонаме-
рен софтуер не среща консенсус. в 
международното хуманитарно право, 
когато става въпрос за право, а не 
за политически избор, има конкретни 
ограничения по отношение на разра-
ботването и използването на някои 
„оръжия, средства и методи за во-
дене на война“, включително „сред- 
ствата“ на злонамерения софтуер 
или „метода“ на използването му.29

желаното крайно състояние от 
укрепването на доверието за кибер-
пространството може да бъде: общо 
разбиране за приемливо поведение на 
държава в киберпространството; със- 
тояние на киберстабилност в меж-
дународните отношения.

мУд за киберпространството не 
могат да отговорят на всички ки-
берзаплахи, свързани с националната 
киберсигурност, които според пове-
чето национални стратегии30 съдър- 
жат аспекти на икономически или 
политически мотивирани престъпле-
ния в киберпространството (вклю-
чително кибершпионаж), проведени 
от съответните държави или недър- 
жавни субекти. мУд не са предна-
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значени да изпълняват функцията на 
„международна стратегия за киберси-
гурност“ (въпреки че някои отделни 
аспекти обикновено се разглеждат в 
националните стратегии – например 
в областта на правоприлагането), а 
за подобряване на глобалната кибер-
сигурност. те са насочени чрез кон- 
кретно ангажиране на държавите 
към предотвратяване възникването 
на огнище на (международен) въоръ-
жен конфликт поради недоразумение 
или погрешна преценка на риска.

опасността от неразбиране или 
неправилно оценяване на намерения-
та или действията на страните е 
особено повишена в контекста на 
киберпространството поради специ-
фичните характеристики на глобал-
ната информационна среда – интер-
нет. тъй като злонамерените кибер-
действия не са незабавно „видими“ (в 
обичайното значение на термина) и 
не е лесно да се припишат на спе-
цифичен извършител, това най-ве-
роятно ще предполага двусмислие, 
съмнение, дори подозрение в меж-
дународните отношения по такива 
въпроси. Следователно намаляване-
то на риска и стабилизирането на 
дейността на държавите в област-
та са от първостепенно значение 
за поддържането на международния 
мир и сигурност, а дори и повече, от-
колкото в други области на военни 
действия. щом като традиционните 
и доказани средства за намаляване на 
риска и стабилизиране чрез възпира-
не (чрез възможността за прилагане 
на репресивни мерки) не са приложи-
ми в киберпространството поради 
трудността при определянето, като 
ефективно решение може да се раз-
глеждат инструментите на преван-
тивната дипломация – например ук-
репване на доверието.

ПРИЛОЖИМОСТ НА МУД  
ЗА КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

мУд в миналото са имали офици-
ална или неофициална, правна или по-
литическа, едностранна, двустранна, 
регионална или многостранна същ-
ност. по отношение на съдържание-

то те варират от създаване на горе-
щи телефонни линии, чрез едностран-
ни декларации за първа неупотреба на 
някои оръжия, до правно обвързващи 
договори за контрол над оръжия с 
включени усъвършенствани механиз-
ми за проверка и контрол. така мУд 
демонстрират висока степен на 
гъвкавост. въпреки това тяхното 
прилагане в киберпространството 
е предизвикателство. що се отнася 
до съдържанието, мУд за киберпро-
странството със сигурност не мо-
гат да възпроизвеждат съществува-
щите мерки, разработени за ядрени, 
конвенционални и други оръжия.

до този момент се признава зна-
чението на мУд в контекста на ра-
зоръжаването и контрола над въоръ-
женията.31 мУд са особено полезни 
за подпомагане процеса на разоръжа-
ване или контрол над въоръженията, 
като по този начин са само средство 
към целта. те са залегнали в действа-
щи международни договори. тъй като 
ангажиментите по разоръжаването 
или контрола над въоръженията не 
са приложими по отношение на ки-
берпространството, те не могат да 
бъдат разглеждани като средство за 
укрепване на доверието за киберпро-
странството, където трябва да се 
проявят като автономен (преван-
тивен) механизъм за управление на 
кризи.

мУд са разработени за укрепва-
не на доверието в традиционната 
за разоръжаването и контрола над 
въоръженията среда, където страни-
те имат монополно положение при 
използването на сила и притежа-
ват по-голямата част на оръжията 
и други военни средства, свързани с 
международния мир и сигурност. тъй 
като способностите и знанията, 
необходими за провеждане на значи-
телни злонамерени кибердействия, 
са широко разпространени в свето-
вен мащаб (и извън правителствения 
сектор), отправната точка за раз-
работване на мУд за виртуалното 
пространство е много по-различна.

на пръв поглед това твърде-
ние може да бъде оборено, защото, 
въпреки че малките оръжия и леко-



��

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

то въоръжение32 могат често да се 
намират в ръцете на недържавни 
субекти, съществува режим за кон-
трол над такива въоръжения (мер-
ки срещу незаконната търговия). 
основната разлика с лекото въоръ-
жение и малките оръжия е, че дър- 
жавите не могат да контролират 
производството и количеството на 
злонамерения софтуер. Следовател-
но обстановката за разработване на 
мУд за киберпространството е ко-
ренно различна.

поради тези съображения мУд, 
които се отнасят само до намаля-
ване на съществуването или ограни-
чаване на използването на някои оръ-
жия, не може да служат като под-
ходяща схема за укрепване на дове-
рието в киберпространството. от 
набора мУд, отнасящи се до специ-
фични оръжия, приложими изглеждат 
само тези по отношение на обмена 
на информация относно разходите 
за военни цели. но офанзивните спо-
собности в киберпространството се 
характеризират по-скоро с умения, 
отколкото с купено оборудване. в 
контекста на киберпространството 
тази зависимост свежда до минимум 
значението на показателя „военни 
разходи“. той е несравним (например) 
с показателя „разходи за обучение на 
хакери“, който би определил отбра-
нителната позиция или офанзивната 
ориентация на дадена страна в това 
отношение. показването пък на „во-
енни разходи“ трябва да включва 
както средствата, изразходвани за 
развитието и поддържането на (па-
сивни) отбранителни способности 
в киберпространството, така и из-
разходваните средства за (активни) 
офанзивни способности в киберпро-
странството. но такава декларация 
е безсмислена по отношение на на-
сочеността на военните способнос-
ти в тази област – дефанзивни или 
офанзивни, поради което и разделяне-
то на средствата не би било разум-
но. например средствата, изразход-
вани за обучение на военен персонал 
на хакерски методи, биха могли да 
бъдат класифицирани и в двете на-
правления, тъй като биха могли да 

се използват за провеждане на офан-
зивни операции и за (пасивни) мерки 
в рамките на киберотбраната. така 
придобиването на знания за подобря-
ване устойчивостта на собствените 
мрежи би могло да се използва и в 
обратната ситуация.

всички мУд, отнасящи се до гео-
графски райони – например споразу-
мения за демилитаризирани зони, са 
неприложими за виртуалното про-
странство поради глобалния им об-
хват. Същото се отнася и за опера- 
тивните мерки, като например ог-
раниченията на военните учения, 
които по аналогичен начин също са 
неприложими за киберпространство-
то поради възможността за скрито 
провеждане на действията. затова 
някои традиционни мУд, изискващи 
проверки и контрол, също не са под-
ходящи за киберпространството.

въпреки това мУд, отнасящи се 
до обмена на информация и сътруд-
ничеството, са послужили като под- 
ходящ модел за мерки в киберпро-
странството. подробен списък на 
такива мерки за укрепване на дове-
рието е разработен от постоянния 
съвет на организацията на амери-
канските държави (OAд). консоли-
дираният списък на мерките за из-
граждане на доверие и сигурност33 
включва 36 такива мерки (базирани 
на три политически декларации на 
страните – членки на OAд). те са 
свързани с общите ангажименти за 
сътрудничество, подходящи за адап-
тация към киберпространството, 
като например:

• обмен на информация по отно-
шение на организацията, структура-
та, размера и състава на силите за 
сигурност и отбрана;

• предварително известяване за 
провеждани военни учения;

• провеждане на съвместно обуче-
ние и учения на въоръжени сили;

• програми за посещение на от-
бранителните съоръжения за кон- 
трол над извършваните подобрения.

адаптирани към киберпространс-
твото, тези мерки ще включват:

• обмен на информация за орга-
низацията, структурата, размера и 
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състава на звената за компютърни 
мрежови операции (кмO);

• предварително известяване за 
провеждане на хакерски учения от 
звената за кмO;

• провеждане на съвместно обуче-
ние и учения между кмO единици;

• посещения на кмO единици и 
техните компютърни лаборатории.

такива мерки (най-вероятно) е 
трудно да бъдат приложени в кон-
текста на киберотбраната поради 
нежеланието на страните да разкри-
ват подробности за нивото на спо-
собности на силите за кмO и на зна-
нията и уменията на съответните 
служители. въпреки това списъкът 
на OAд съдържа и други мерки, кои-
то биха могли да бъдат от полза за 
киберсигурността, като например:

• обмен на национални политики и 
доктрини за киберотбрана;

• създаване на национални точки за 
контакт по отношение на защитата 
на критичната инфраструктура;

• обмен на информация за научни 
изследвания;

• обмен на контакти между сту-
денти, преподаватели и експерти в 
областта на отбраната и изследва-
нията на сигурността.

друг пример за всеобхватни мУд 
е серията документи, разработени 
от организацията за сигурност и 
сътрудничество в европа (оССе) 
от 1975 г. насам. най-новият е „до-
кумент от виена 2011 г. за мерки за 
укрепване на доверието и сигурност-
та“34, който представлява полити-
чески обвързващ ангажимент от 57 
държави от европа, централна азия 
и Северна америка. този пакет включ- 
ва както мерки, свързани с въоръже-
нията, с проверки и контрол, с раз-
ширен обмен на информация, така и 
мерки за сътрудничество, сравними с 
мУд, разработени от оад.

СЪДЪРЖАНИЕ НА МУД  
ЗА КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

Усилията за укрепване на довери-
ето за киберпространството са пре-
димно в рамките на оон и оССе. 
поради липсата на публично достъп-

на информация не са представени 
съответните преговори, проведени 
в рамките на регионалната организа-
ция аСеан (асоциация на страните 
от Югоизточна азия)35 и неформал-
ната група г8.36 мУд се договарят 
и на двустранно равнище, а някои 
страни издават едностранни декла-
рации, където изразяват вижданията 
си за политически приемливи мУд за 
киберпространството.

Организация на обединените нации

киберсигурността влезе в дневния 
ред на оон през 1998 г., когато ру-
сия за първи път представи проект 
за резолюция „развитие в областта 
на информационните и телекомуни-
кационните технологии в контекста 
на международната сигурност37 – в 
рамките на първия комитет на об-
щото събрание на оон. оттогава 
могат да бъдат идентифицирани два 
основни „потока“ по отношение на 
работата на оон в сферата на си-
гурността в киберпространството:

• политико-военен поток в рамки-
те на първия комитет38 на общото 
събрание на оон (разоръжаване и 
международна сигурност), фокусиран 
върху международната сигурност в 
киберпространството;

• икономически поток, фокусиран 
върху защитата на инфраструктура-
та и борбата с киберпрестъпността – 
в рамките на втория комитет39 
(икономически и финансов) на общо-
то събрание на оон и до известна 
степен в рамките на третия коми-
тет40 (социални, хуманитарни и кул-
турни условия).

от 2004 г. в рамките на оон са 
създадени шест групи на правителс-
твени експерти (гпе) по въпросите, 
свързани с киберпространството, 
съответно в областите:

• престъпност, свързана с иден-
тичността (създадена през 2004 г. 
от икономическия и социален съвет 
на оон);

• по киберсигурността (създадена 
през 2007 г. от международния съюз 
по далекосъобщения – ITU);

• по киберпрестъпността като 
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цяло (постоянна гпе, създадена през 
2010 г. от Службата на оон по нар-
котиците и престъпността).

в областта на отговорност на 
първия комитет през 2001 г., по 
предложение на русия, е свикана гпе 
по въпросите на развитието в об-
ластта на информационните и ко-
муникационните технологии (икт) 
в контекста на международната си-
гурност, за да се обсъдят заплахите, 
възможното сътрудничество и други 
въпроси на международната информа-
ционна сигурност. тази гпе41 (2004–
2005) не успява да постигне консенсус 
и да представи доклад. Следва втора 
гпе42 (2009–2010), която се споразу-
мява относно препоръките за бъде-
щи действия, включително развитие 
на укрепване на доверието43:

„групата от правителствени екс-
перти смята, че е полезно да се пре-
поръчат по-нататъшни стъпки за 
развитие и изграждане на доверие и 
други мерки за намаляване на риска 
от погрешно схващане в резултат на 
разрив в областта на икт: [...]

II. мерки за изграждане на дове-
рие, стабилност и намаляване на 
риска за справяне с последиците от 
използване на икт от страните, 
включително обмен на национални 
позиции, свързани с употребата на 
икт в конфликти.

III. обмен на информация относ-
но националното законодателство и 
национални стратегии и технологии 
за икт, политики и най-добри прак-
тики. [...]

V. намиране на възможности за 
разработване на общи термини и оп-
ределения, свързани с резолюция 64/25 
на общото събрание на оон“.

през 2012 г. е създадена трета 
гпе44 с цел „да продължи да изучава 
съществуващите и потенциалните 
заплахи в областта на сигурността 
на информацията и възможните мер-
ки за сътрудничество за справяне с 
тях, включително [...] мУд по отно-
шение на информационно пространс-
тво [...]“. очаква се групата да пред-
стави доклад пред 68-ата сесия на 
общото събрание на оон. Съгласно 
текущите дискусии в гпе най-веро-

ятно е той да включва следните ас-
пекти:

• доброволна размяна на мнения 
и информация по отношение на на-
ционалните стратегии и политики, 
най-добрите практики, процесите 
на вземане на решения, съответни-
те национални организации, както и 
мерките за подобряване на междуна-
родното сътрудничество;

• създаване на двустранни и мно-
гостранни рамки за консултации, из-
граждане на доверие – например ра-
ботни срещи, семинари и учения;

• споделяне на информация за ин-
циденти със сигурността на икт;

• обменяне на имена и данни за 
контакти на отговорните национал-
ни органи, на органите за управление 
при кризи, включително екипите за 
незабавно реагиране при инциденти 
(CERT);

• задълбочаване на сътрудничест-
вото за справяне с инциденти със си-
гурността, които биха могли да пов-
лияят на икт инфраструктурата 
или критичната инфраструктура;

• укрепване на механизмите за 
сътрудничество в областта на пра-
воприлагането;

• разширено сътрудничество в об-
ластта на борбата с използването 
на икт за терористични цели и за 
киберпрестъпност.

терминът „икт“ се използва за 
избягване на спорните термини „ки-
берпространство“ и „информацион-
но пространство“, които включват 
спорни политически конотации. в 
доклада на гпе се полагат усилия за 
изчерпателно описване на целия спек-
тър от киберзаплахи, включител-
но тероризъм и киберпрестъпност. 
обяснителните бележки се позова-
ват на участието на частния сектор 
и гражданското общество. така този 
документ излиза извън традиционна-
та представа за укрепване на довери-
ето като средство за предотвратя-
ване избухването на (международни) 
въоръжени конфликти и прилича по-
скоро на проект на „международна 
стратегия за киберсигурност“ (под 
прикритието на укрепване на довери-
ето). той изглежда амбициозен, като 
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в същото време може да се определи 
като „твърде амбициозен“ за пости-
гането на обща позиция в рамките 
на гпе и/или впоследствие в по-ши-
рок международен план – извън рам-
ката на 15-те45 страни, участващи в 
групата. абстрактните препратки 
към сътрудничество („задълбочено 
сътрудничество“, „подобрени меха-
низми“, „разширяване на сътрудни-
чеството“), без формулиране на спе-
цифични мУд, биха могли да снижат 
значението и практическото въз-
действие на проекта за укрепване на 
доверието. за разлика от препоръка-
та на втората гпе тук не се прави 
опит за „намиране на възможности 
за разработване на общи термини и 
определения“ по отношение на сигур-
ността на икт.

Организация за сигурност  
и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

това е организация със значите-
лен опит и успехи по отношение на 
развитието на укрепване на довери-
ето в областта на конвенционални-
те оръжия. от 2011 г. оССе показва 
всеобхватен подход към сигурност-
та в киберпространството46, като 
предварително е фокусирала дейност-
та си в отделни аспекти47 на кибер-
сигурността – например борбата с 
престъпленията в киберпространс-
твото и използването на интернет 
за терористични цели. постоянният 
съвет на оССе създава на 26 април 
2012 г. постоянна неформална работ-
на група под егидата на комитета за 
сигурност, която „да разработи про-
ект на набор от мерки за изграждане 
на доверие (за укрепване на довери-
ето) за подобряване на междудър- 
жавното сътрудничество, прозрач-
ността, предсказуемостта и ста-
билността, както и за намаляване 
на рисковете от погрешно схващане, 
ескалация и конфликт, причинен от 
използването на икт“48. Според пос-
ледната версия на документа от 31 
май 2013 г. мУд за киберпространс-
твото включват:49

• доброволна размяна на мнения 
относно националните аспекти на 

национални и международни запла-
хи за икт (това може да включва 
мнения по съответните доктрини, 
стратегии, норми, поуки, концепции 
за опериране в киберпространство-
то);

• доброволен обмен на информа-
ция, включваща национални организа-
ции, програми или стратегии, отна-
сящи се до защитата на икт;

• доброволни консултации за на-
маляване на риска от конфликт в ре-
зултат от използване на икт;

• доброволно осигуряване и еже-
годно актуализиране на данните за 
контакт на изградените национални 
структури, които управляват инци-
дентите, свързани с икт, и коор-
динират взаимодействието (това 
включва както групите за отговор 
на киберинциденти – CERT, така и 
взаимодействието на организацион-
но и политическо равнище);

• доброволно установяване на мер-
ки за осигуряване на бърза комуни-
кация на политическо равнище (т.е. 
горещи линии между столиците);

• доброволно предоставяне на спи- 
сък на националната терминология, 
отнасяща се до сигурността на икт, 
придружен от обяснение или опреде-
ления на термините;

• доброволна размяна на мнения 
как да се използват съществуващите 
механизми на оССе, за да се улесни 
комуникацията по отношение на ин-
циденти, свързани с икт.

подходът на неформалната ра-
ботна група, оценен единствено въз 
основа на споменатите документи, 
показва обнадеждаващи перспективи 
за успешно осъществяване на задача-
та. в набора мУд се използва терми-
нът „икт“, като се избягват спорни-
те термини „киберпространство“ и 
„информационно пространство“. ос-
вен това той силно се фокусира вър-
ху мерките за прозрачност и избягва 
аспекти на мерките за сътрудничес-
тво, които надхвърлят горещите ко-
муникационни линии в случаите на ин-
циденти или консултации. така извън 
обхвата остават сътрудничеството 
в областта на правоприлагането, към 
което се подхожда с повишено вни-
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мание от тези държави, които под-
чертават аспекта на държавния суве-
ренитет (и следователно територи-
алната компетентност) в киберпро-
странството. подходът на оССе се 
основава не само на идеята за укреп-
ване на доверието като политически 
ангажимент на държавите, но предо-
ставя на страните широка свобода за 
вземане на решения, потвърждавайки 
„доброволността“ на предложените 
специфични мУд. имало е надежда, 
че през 2012 г. може да се постигне 
консенсус в групата относно набора 
от мУд за киберпространството, но 
резултат все още не е представен.

Двустранни инициативи

Сащ и русия през 2009 г. влизат 
в дискусия относно интернет сигур-
ността50. през юни 2013 г. е склю-
чено двустранно споразумение за 
укрепване на доверието за киберпро-
странството.51 то включва:

• създаване на канал за комуника-
ция и договореност за обмен на ин-
формация между националните CERT 
(за защита на критичните информа-
ционни системи);

• оторизиране на националния цен-
тър за намаляване на риска от изпол-
зване на ядрено оръжие към държав-
ния департамент във вашингтон и 
министерството на отбраната в 
москва за използване на връзката за 
пряка комуникация между държавите 
(за обмен на спешни съобщения);

• установяване на пряка защите- 
на гласова комуникационна линия меж- 
ду координатора по киберсигурност-
та Сащ и руския заместник-сек-
ретар на Съвета за сигурност (за 
управляване на потенциално опасни 
ситуации, произтичащи от събития, 
които могат да носят заплахи за си-
гурността на или от използване на 
икт);

• създаване (в рамките на един 
месец) на двустранна работна група 
по въпросите на заплахите за или при 
използване на икт в контекста на 
международната сигурност (в рам-
ките на руско-американската дву- 
странна президентска комисия).

обменът на стратегически доку-
менти и на „военни възгледи за опе-
рации в киберпространството“ (кое-
то е предвидено по време на прегово-
рите, според междинната съвместна 
декларация52 от 2011 г.) не е в пакета 
за укрепване на доверието, тъй като 
страните са обменили по-рано бели 
книги и некласифицирани военни икт 
стратегии и други подобни докумен-
ти. мУд са съсредоточени върху 
обмена на информация в кризисни 
ситуации на високо политическо и 
техническо равнище. при това обме-
нът на информация може да включва 
и предупреждения по отношение на 
киберучения, които могат да бъдат 
възприети погрешно като заплахи.53 
Създаването на работната група по-
казва, че има перспектива за по-на-
татъшен диалог по киберсигурност-
та. включването на комуникацион-
ните канали на високо политическо 
равнище подчертава значението на 
темата за двете държави и спомага 
за ефективното прилагане на спора-
зумението.

Сащ и китай също провеждат 
преговори в областта на киберси-
гурността.54 в периода 2009–2012 г. 
центърът за стратегически и меж-
дународни изследвания (Сащ) и ки-
тайският институт за съвременни 
международни отношения са провели 
шест официални срещи (придружени 
от няколко неофициални дискусии), 
наречени китайско-американски диа-
лог за киберсигурност. освен от ака- 
демичните среди на заседанията са 
присъствали много американски и ки-
тайски длъжностни лица. Сред цели-
те на дискусиите е и идентифициране 
областите на потенциално сътрудни-
чество, включително мУд.55 Съдър- 
жанието на поредицата дискусии 
може да се оприличи на процес на до-
говаряне на официални мУд.

Едностранни декларации

предложението на германия за 
укрепване на доверието за киберпро-
странството, публикувано на ин-
тернет страницата на федералното 
министерство на външните работи, 
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включва следните основни елемен-
ти:

• а. мерки за прозрачност:
Ø обмен на информация за прило-

жимото международно право, на ор-
ганизационните структури, страте-
гии и партньорски контакти;
Ø обмен на белите книги на воен-

ните организации и (ако има такива) 
на доктрини в киберобластта;
Ø  намаляване на риска.
• б. мерки за стабилност:
Ø създаване или поддържане на 

комуникационни канали за кризисни 
ситуации;
Ø изграждане на CERT и необходи-

мите процедури за обмен на инфор-
мация;
Ø провеждане на съвместни уче-

ния по киберсигурност.
по-подробен списък с мУд е изда-

ден от русия. в „концептуални въз-
гледи относно дейността на въоръ-
жените сили на руската федерация 
в информационното пространство“ 
от 2011 г. въоръжените сили се ан-
гажират да подкрепят развитието 
на мУд в областта на военното 
използване на информационното про-
странство. мерките, предложени в 
документа, включват:

• обмен на национални концепции 
за гарантиране на сигурността в ин-
формационното пространство;

• своевременен обмен на информа-
ция по отношение на кризисни съби-
тия и заплахи в информационното 
пространство и мерките, предприе-
ти по отношение на тяхното уста-
новяване и неутрализиране;

• консултации по въпросите на 
дейността в информационното про-
странство, които могат да причи-
нят загриженост по отношение на 
използването му, както и сътрудни-
чество в областта на уреждането 
на всякакви конфликтни ситуации 
от военен характер.

фокусът тук е насочен към (доб-
роволния) обмен на информация, не-
обходима за актуалното и преван-
тивно управление на кризи, както и 
към провеждането на консултации 
(по отношение на концепции, осигу-
ряващи укрепване на киберсигурност-

та, информация относно киберзапла-
хи и съответно мерките за справяне 
с тях и неутрализирането им). през 
2012 г., по време на международна 
конференция, руски представители 
представят списък от потенциални 
мУд, в който са добавени следните 
аспекти (неспецифични за въоръже-
ните сили):

• хармонизиране на националното 
законодателство, за да се гарантира 
сигурността на информацията;

• разработване универсален реч-
ник на термините в международния 
аспект на информационната сигур-
ност;

• създаване на система за между-
народно сътрудничество между пра-
воприлагащите органи с оглед на бор-
бата с престъпността в сферата на 
информацията.

този разширен списък от възможни 
мУд за киберпространството показ-
ва не само подхода на русия за водене на 
преговори (например по отношение на 
сътрудничеството в областта на пра-
воприлагането), но и надминава всич- 
ки очаквания по отношение на дого-
ворените до момента мУд (предлага 
„хармонизиране на националното за-
конодателство“ по отношение на си-
гурността в киберпространството). 
предложението за разработване на 
универсален речник на икт термини 
е в унисон с препоръката на втората 
гпе от 2010 г.

при извършване на сравнителен 
анализ на посочените проекти за мУд 
за киберпространството със списъка 
на „традиционните“ мерки в контек- 
ста на традиционното разоръжава- 
не и контрол над въоръженията 
ясно се очертава тенденцията, че 
мУд за киберпространството пред-
ставляват минимум на възможни-
те политически ангажименти. това 
отразява разликите в степента на 
ангажимент на правителствата за 
дейностите в киберобластта и е в 
зависимост от различните нива на 
напредък на страните по отношение 
на развитието на киберинфраструк-
турата, степента на използване на 
икт в държавното управление, об-
щата национална рамка за киберси-
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гурност по отношение на (например) 
прилагане на телекомуникационни 
регулации и друго сходно законода-
телство, механизмите за управление 
при киберкриза, съществуването на 
правителствен или национален CERT 
и т.н.

въпреки това положените усилия 
са реален принос за разработването 
на първите мУд за киберпространс-

твото, които може да послужат 
като стабилна основа за бъдещо раз-
витие в тази област. изненадващо е, 
че настоящите преговори, доколкото 
са обществено достояние, не съдър-
жат мУд на основата на обмен на 
научни изследвания – мярка, която би 
могла да бъде повече продуктивна, 
отколкото незначителна.
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през последните четири годи-
ни киберсигурността премина 
от чисто технически аспект 

на сигурността към проблем с воен-
ностратегическо значение. глобали-
зацията и интернет предоставиха на 
хора, организации и държави нов си- 
лов инструмент, базиращ се на мре-
жовите технологии. за всички участ-
ници – студенти, шпиони, хакери, во-
еннослужещи, пропагандатори, теро-
ристи – събирането на информация, 
набирането на финансови средства, 
комуникациите и връзките с широка-
та общественост се дигитализираха 
и революционизираха.

вследствие на тази дигитална ре-
волюция днес политическите и воен- 
ните конфликти имат киберкомпо-
ненти, чиито размер, влияние и пос- 
ледствия е много трудно да бъдат 
предвидени, а битките, водени в ки-
берпространството, могат да ста-
нат по-важни от тези на физичес-
кото бойно поле. кибератаката е 
асиметрична стратегия и е трудно 
да се отвърне на атакуващите така, 
както при оръжия за масово унищо-
жение (омУ).

впечатляващите постижения на 
кибершпионажа демонстрират из-
ключително добрата възвръщаемост 

държавите и интернет – 
 епидемия в националната 

СигУрноСт

Иво ВЕЛЕВ

Abstract: The article „States and Internet – an epidemic in national security“ by Ivo Velev 
claims that cyber security, cyber espionage and cyber war are new and rapidly developing 
knowledge fields. Deception and fraud are their integral characteristics. Deployment of defensive 
strategies will provide flexibility and confidence to the governments in their fight against cyber 
threats.

Key words: cyber-security, cyber-attack, cyber-threat, espionage, geopolitics.
Ключови думи: киберсигурност, кибератака, киберзаплаха, шпионаж, геопо- 

литика.

на инвестициите, свързана с хакер- 
ски операции срещу компютърни сис- 
теми. първоначалните разходи са 
сравнително ниски, а традиционните 
форми на шпионаж, чрез хора, са дос- 
та рискови. като се използват ха-
кери, може лесно и безопасно да се 
получи достъп до научна и развойна 
информация, както и до комуникации 
на противника.

кибератаката не е средство за 
краен резултат при нападение, но е 
достатъчно мощен инструмент за 
постигане на широк набор от цели – 
от пропаганда до шпионаж, включи-
телно блокиране на противникови 
компютърни системи и унищожаване 
на критична инфраструктура. основ-
ните характеристики на заплахите 
за националната сигурност на дър- 
жавите не са се променили, но чрез 
интернет се открива нов фронт за 
атака, който позволява по-бързи, по-
силни и по-широкообхватни нападе-
ния срещу националната сигурност и 
суверенитета. често има пряка за-
висимост между сложността и ком-
плексността на дадена кибератака 
и сложността на геополитическата 
обстановка, която я обуславя. на-
пример кибератаката срещу иран 
цели елиминиране на неговите спо-
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собности за производство на ядрени 
оръжия.

интернет играе все по-важна роля 
в областта на националната сигур-
ност. ще споменем само няколко при-
мера от последните години, които се 
отнасят до европейския съюз. кибер-
шпиони атакуват негови структури1 и 
на отделни страни членки – например 
франция2, за да бъде постигнато пре-
димство в дипломацията и воденето 
на политически преговори. по отно-
шение на бизнеса агенцията за наци-
онална сигурност на норвегия (NSм) 
до момента е потвърдила повече от 
десет пробива в компютърните мре-
жи на норвежки инфраструктурни 
и енергийни компании, като е извън 
съмнение, че успешните пробиви са 
били много повече.3 по отношение на 
вътрешната сигурност германската 
полиция е установила, че сървърите 
ù, включително тези на митниците, 
са били хакнати.4 що се отнася до во-
енната сигурност, самолети на френ- 
ските вмС остават по летищата, за-
щото системите са заразени с червея 
Conficker. във великобритания хакери 
успяват да получат достъп до кла-
сифицираната мрежа на министерс-
твото на отбраната.5 всичко то- 
ва става в среда, в която липсва меж-
дународна законова рамка по отноше-
ние на действията в киберпространс-
твото. разследванията и налагането 
на наказания за киберпрестъпления са 
трудни, а понякога дори и нежелани.

нашата цел е да разгледаме най-
известните примери за кибератаки и 
киберконфликти, поставени в геопо-
литически аспект, като за целта се 
спрем на конкретни държави участ-
нички. надяваме се чрез тази кратка 
разработка читателят да осъзнае, 
че днес традиционните международ-
ни конфликти са изместени главно в 
киберпространството.

РУСИЯ

Уинстън чърчил нарича русия „за-
гадка, обвита в мистерия, част от 
енигма“. днес специалистите по ки-
берсигурност често правят подобни 
изказвания – русия има най-добрите 

хакери в света, които могат да пос-
тигат цели тихо и незабележимо. в 
това определено има доза истина, 
тъй като страната се свързва с ня-
колко от най-емблематичните между- 
народни киберконфликти до момента.

чечения е автономна република 
в състава на руската федерация, но 
русия решава да влезе във въоръжен 
конфликт с нея след разпадането на 
СССр. от войната в чечения ще ос-
тане един основен извод за планира-
щите бъдещи кибервойни: в епохата 
на интернет пропагандната война за 
сърцата, умовете и парите на хора-
та ще се осъществява чрез борба за 
всеки уебсайт. през 1998 г., по вре-
ме на войната в Сърбия, анонимни 
просръбски хакери от русия блокират 
информационните мрежи на нато с 
DoS атаки и поне 25 вируса, разпро-
странявани чрез електронна поща. 
през 2007 г. е най-известната до мо-
мента международна кибератака – 
наказателна мярка срещу естония за-
ради решение да бъде преместен един 
паметник. през 2008 г. русия провеж-
да операция в грузия. има доказател-
ства, че по време на нея са извърш-
вани манипулации на компютърните 
мрежи с цел подпомагане въоръже-
ните сили на русия. тя е основният 
„заподозрян“ за USB-вектор атаката 
срещу централното командване на 
Сащ (CENTCOM).6 атака, която 
по думите на заместник-министъра 
на отбраната на Сащ Уилям лин 
е „най-големият пробив, извършван 
някога в компютърните системи на 
американските военни“. през 2009 г. 
руски хакери са обвинени за „климат-
гейт“ – пробив в сигурността на уни-
верситетски компютри, с цел мани-
пулиране на научно изследване, изпол-
звано при международните преговори 
за промяната в климата. през 2010 г. 
фбр арестува и депортира алексей 
каретников, работещ в „майкро-
софт“, по подозрения, че е агент на 
руското разузнаване.7 през 2013 г. е 
аферата „Сноудън“ – агент на амери-
канското разузнаване, специалист по 
използване на компютърни системи 
за целите на шпионажа, търси закри-
ла, и то неслучайно в русия.
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за да отговори на бъдещите изис-
квания за развитие на оперативни 
възможности за водене на кибервой-
на, русия, също както Сащ, китай 
и израел, създава специализирани ки-
берподразделения в състава на въоръ-
жените си сили. една от последните 
мерки за киберсигурност, приложена 
в русия, е връщането в употреба на 
обикновената пишеща машина.

КИТАЙ

огромното население на китай 
и бързият икономически растеж на 
страната създават необходимостта 
от огромно количество информация, 
която много често е най-лесно да се 
придобие посредством кибершпио-
нажа. по-голямата част от кибер- 
шпионаж на китай има пряко отно-
шение към националната сигурност, 
което с течение на времето може 
да доведе до промяна в баланса на 
силите в тихоокеанския регион.

още през 1999 г. американското 
министерство на енергетиката за-
явява, че китайският кибершпионаж 
е заплаха за ядрената сигурност на 
Сащ. през 2001 г., след сблъсък меж-
ду разузнавателен самолет на аме-
риканските вмС и изтребител на 
китайските вмС, американският 
екипаж е задържан дълго в китай. в 
отговор проамерикански и прокитай-
ски „патриотични хакери“ влизат 
в киберконфликт. в последно време 
китай успява да открадне плановете 
на най-модерния американски изтре-
бител F-358 и да извърши пробиви 
в „гугъл“, „адобе“, RSA, „интел“, 
„локхийд мартин“ и „нортроп гру-
ман“, вестниците „ню йорк таймс“, 
„Уолстрийт джърнал“ и „Уошингтън 
поуст“. по отношение на критична-
та инфраструктура американските 
разузнавателни служби твърдят, че 
китайски хакери са атакували над 
двадесет американски газопреносни 
компании9, както и компютърните 
системи на инженерния корпус на 
американската армия, отговарящ за 
язовирите на територията на Сащ.10

атаките на китайски хакери из-
вън територията на Сащ също са 

многобройни. през 2006 г. се предпо- 
лага осъществяване на пробив в ком-
пютърните системи на долната 
камара на британския парламент, 
както и на системите на германс-
кото канцлерство през 2007 г.; през 
2011 г. – кражба на множество кла-
сифицирани документи от япония; 
през 2012 г. – пробив в системите на 
щаба на индийските вмС, въпреки 
че системите му не са били свърза-
ни с интернет; през 2013 г. – пробив 
в системите на правителството на 
република корея (Южна корея) и в 
системите на разузнавателната ор-
ганизация на австралия.

в отговор на всички официални об-
винения властите в китай твърдят, 
че също са подложени на кибератаки. 
през 2006 г. китайската корпорация 
за космически изследвания и индуст-
рия (CASIC) открива шпионски соф-
туер в класифицираните си мрежи. 
през 2007 г. министерството на дър- 
жавната сигурност обявява, че ха-
кери крадат информация от китай: 
„42% от хакерите са от тайван, а 
25% са от Сащ“. през 2009 г. ми-
нистър-председателят Уен джиабао 
обявява, че тайвански хакери са от-
краднали речта му за наближаващия 
конгрес на китайската комунисти-
ческа партия. през 2013 г. едуард 
Сноудън, бивш системен админи- 
стратор в американската национал-
на агенция за сигурност (NSA), публи-
кува документи, според които Сащ 
са осъществявали кибершпионаж сре-
щу китай11, а китайската организа-
ция за реагиране в извънредни ситу-
ации (CERT) обявява, че разполага с 
„тонове информация“ за американски 
кибератаки.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

ралф лангнер, един от най-извест-
ните изследователи на Stuxnet, твър-
ди, че „има само една киберсуперсила 
в света – Сащ“. ако фокусираме де-
финицията за кибератака към разру-
шаване на физическа инфраструкту-
ра посредством киберметоди, черве-
ят Stuxnet е може би единствената 
истинска кибератака до момента.
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анализаторите на Stuxnet обикно-
вено описват елегантността и ино-
вативността на този червей с поч-
ти религиозни термини. зловредният 
софтуер е толкова прецизен, че се ак-
тивира само при определена мрежова 
конфигурация. части от кода му все 
още не се знае какво правят, а други 
към момента дори не са декрипти-
рани. за разлика от други софтуери, 
като CodeRed и Slammer, Stuxnet не 
цели да инфектира колкото може по-
вече, а колкото може по-малко сис-
теми. което е доказателство, че 
кибероръжието е вече реалност.

най-интересният факт, свързан 
със Stuxnet, е, че неговата истин- 
ска цел е да въздейства върху хода на 
световната история. червеят е съз-
даден с цел да ограничи разширява-
нето на клуба на ядрените държави. 
до известна степен Stuxnet успява да 
свърши работата на няколко ескад-
рили на ввС, които е трябвало да 
навлязат на територията на иран и 
да оставят след себе си множество 
димящи кратери.

Също според лангнер Stuxnet e съз- 
даден от Сащ. журналистите от 
„ню йорк таймс“ са на същото мне-
ние. Според ричард кларк, съветник 
на трима американски президенти 
в областта на защитата от теро-
ризъм, „Stuxnet изглежда да е написан 
под ръководството на адвокати от 
вашингтон“.12 С оглед на уникал-
ността на този червей може да се 
предположи, че и много други модер-
ни инструменти за кибератака, като 
Duqu, Flame и Gauss, са продукт на 
разработка от същия екип или дър- 
жава.

ако Stuxnet е първата деструктив- 
на кибератака, тя е последвана от 
първата киберконтраатака. органи-
зация, наричаща се „поразяващата 
сабя на правосъдието“, пряко или не-
пряко поддържана от иран, използва 
вируса Shamoon, за да атакува нацио-
налната нефтена компания „арамко“ 
на Саудитска арабия, поразявайки 
три четвърти от компютрите на 
компанията, а щетите са свързани 
с унищожаване на много документи 
и електронни писма. друга организа-

ция, наречена „из ад дин ал касам“, 
провежда операция „абабил“ – серия 
от DoS атаки срещу американски 
финансови институции, включително 
нюйоркската стокова борса (NYSE). 
в последно време, по информация на 
„Уолстрийт джърнъл“, иран е акти-
визирал повече ресурси с цел атаки 
срещу критичната инфраструктура 
на Сащ.

БЛИЗЪК ИЗТОК

по време на Студената война в 
близкия изток има много кървави опе-
рации и конфликти. не е учудващо, че 
днес са налице голям брой случаи на 
киберконфликти, които са естествено 
продължение на арабско-израелските и 
други конфликти в близкия изток.

от 2000 г. произраелски хакери 
осъществяват атаки срещу уебсай-
тове с политическо и военно значе-
ние в близкия изток, а пропалестин-
ски хакери им отговарят най-често 
с посегателства срещу икономиката 
на израел. през 2007 г. израел успя-
ва да извърши пробив в мрежата на 
пво на Сирия, причинявайки щети 
и на собствените си мрежи, но пос-
тига целта си да отслаби противо-
въздушната отбрана на противника 
при атаката на израелските ввС 
срещу сирийска ядрена структура. 
Според иранските медии през 2013 г.
сирийската армия извършва кибер- 
атака срещу водоснабдителната сис- 
тема на израелския град Хайфа. в 
свое изказване професор исак бен 
израел, съветник по киберсигурност 
на министър-председателя на израел 
бенямин нетаняху, отрича подобна 
атака, но добавя, че кибератаките 
срещу критичната инфраструктура 
са „реална и актуална заплаха за из-
раел“. много често не е необходимо 
те да се осъществяват чрез съвсем 
напредничави инструменти, за да бъ-
дат успешни, дори срещу цели в из-
раел – страна с огромна чувствител-
ност към сигурността. през 2012 г. 
срещу израел е използван успешно 
зловредният софтуер Mahdi, който 
не е особено сложен, но въпреки това 
успява да пробие 54 различни мрежи.
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всички модерни нации са до голяма 
степен зависими от информационни-
те технологии, което означава, че 
са зависими и от кибератаки. през 
2009 г. при военната инвазия на из-
раел в ивицата газа пропалестински 
хакери практически парализират мно-
жество израелски правителствени 
уебсайтове, използвайки DDoS атака 
с източник над 500 000 компютъра. 
тя се състои от четири вълни, като 
всяка следваща е по-силна от пре-
дишната, а последната достига 15 
милиона електронни писма в секунда. 
в резултат уебсайтът „Home Front 
Command“, изпълняващ важна роля в 
комуникацията между населението 
и гражданска защита на израел, е 
блокиран за около три часа. поради 
сходствата в техническо отношение 
между тази атака и кибератаката на 
русия срещу грузия от 2008 г. изра-
ел предполага, че е осъществена от 
криминална организация от русия, а е 
платена от „Хамас“ или „Хизбула“.

Сирия е в състояние на граждан-
ска война и могат да бъдат отбеля-
зани много примери за международ-
ни кибератаки на територията на 
страната. най-известната хакерска 
организация е Сирийската електрон-
на армия (SEA), лоялна на президен-
та башар ал асад. тя използва ши-
рок набор от атаки – DDoS, фишинг, 
пропаганди и кампании чрез спам и 
подмяна на съдържанието на уеб- 
страници. SEA до момента е проби-
ла защитите на „анонимните“, на 
„ал джазира“, „асошиейтед прес“, 
би би Си, „дейли телеграф“, „фай-
неншъл таймс“, „гардиан“, „ню йорк 
таймс“, националното обществено 
радио (NPR), „Хюман райтс Уоч“, 
„туитър“ и много други. най-извест-
ната им успешна акция е срещу „асо-
шиейтед прес“, чрез която излъчват 
лъжлива новина, че е имало взрив в 
белия дом, при който президентът 
обама е бил ранен. След нея борсо-
вите пазари губят 200 млрд. щ.д. от 
стойността си.

през юли 2013 г. SEA пробива за-
щитите на три широко използвани 
платформи за онлайн комуникация – 
Truecaller (най-големият телефонен 

справочник в света), Tango (услуга 
за размяна на съобщения и видео) и 
Viber (платформа за онлайн разгово-
ри и съобщения). подобни успешни 
пробиви са с голямо значение, защо-
то могат да предоставят достъп на 
сирийското разузнаване до комуника-
циите на милиони хора, включително 
на антиправителствени активисти.

за да постигне пробив, SAE често 
използва социален инженеринг в елек-
тронни писма, изпращани до акти-
висти на опозицията, като целта е 
да се накара получателят да отвори 
документ или линк, който е „въоръ-
жен“. ако го стори, на компютъра 
му се инсталира инструмент за от-
далечен достъп (RAT), чрез който 
може дистанционно да се получават 
информация за въвеждан текст, ко-
пия на екрани, записи от микрофон 
или уебкамера, документи и пароли. 
След това SAE изпраща събраната 
информация към сървъри от прави-
телствената IP-мрежа.

КОРЕЙСКА  
НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА  

РЕПУБЛИКА

поради нарастващото напреже-
ние в региона и в света всичко, кое-
то корейската народнодемократич-
на република (Северна корея) прави, 
представлява интерес за специалис-
тите по национална сигурност, осо-
бено когато е свързано с използва-
не на кибератаки или пък се отна-
ся до оръжия за масово унищожение 
(омУ).

Страната осъществява първите 
си кибератаки срещу уебсайтове на 
Сащ и република корея през 2009 г. 
пораженията са скромни, но медий-
ното отразяване е достатъчно ши-
роко. в периода до 2013 г. северноко-
рейските хакери трупат опит. пред-
полага се, че организация наричаща 
се „Dark Seoul Gang“, е отговорна за 
редица нападения срещу компютърни 
мрежи на република корея през пос-
ледните четири години, включително 
DDoS атаки и използване на зловре-
ден софтуер, унищожаващ данните 
от компютри в банки, търговски 
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компании, интернет оператори и 
телекомуникационни компании, като 
при успешна атака изтритите дан-
ни се заменят с политически лозунги. 
Също така се предполага, че Север-
на корея е отговорна за кибератаки 
срещу американски подразделения, ба-
зирани в Южна корея, срещу нами-
ращия се там комитет за човешки 
права и срещу белия дом. основно 
нападенията са на исторически дати, 
като например 4 юли – ден на неза-
висимостта на Сащ.

дезертьори от Северна корея опис- 
ват бързо развиващо се подразделение 
за кибероперации с личен състав око-
ло 3000 души, обучени основно в ру-
сия и китай. Според тези дезертьо- 
ри страната през последните годи-
ни предпочита кибератаките – като 
значително по-евтин инструмент за 
атакуване на превъзхождащи я про-
тивници, което пък налага изводите, 
че интернет има слаба защита и че 
кибератаките могат да предизвик-
ват психологически натиск над за-
падните държави. към момента Се-
верна корея поддържа държавната 
си компютърна мрежа без връзка с 
интернет, като едновременно това 
изгражда паралелна компютърна мре-
жа за осъществяване на кибератаки.

Северна корея не изостава от ки- 
тай и обявява, че и тя е жертва на 
кибератаки. през юни 2013 г. нейни-
те уебсайтове два дни са недостъп-
ни вследствие на „концентрирани и 
постоянни атаки с вируси“. Според 
властите в пхенян „Сащ и Южна 
корея ще трябва да поемат отго-
ворността за всички последствия 
от тази атака“. освен това според 
Северна корея не е случайно, че ата-
ката е в момент, в който се про-
вежда съвместно учение „ключова 
решимост“ на въоръжените сили на 
Сащ и Южна корея. генералният 
щаб на Южна корея отхвърля подоб-
на връзка.

ИНДИЯ И ПАКИСТАН

важен извод по отношение на 
индия и пакистан е наличието на 
„паралелен“ киберконфликт, заедно с 

историческия конфликт между тези 
две държави. въпреки че са разделени 
със силно охранявана граница, липса-
та на граници в интернет им поз-
волява тихо и свободно да осъщес-
твяват хакерски атаки една срещу 
друга.

през 2009 г. индия оповестява, че 
пакистански хакери са поставили зло-
вреден софтуер в няколко популярни 
индийски сайтове за обмен на музи-
кални файлове, като целта е непряко 
да пробият индийските компютърни 
системи. през 2010 г. „пакистанс-
ка киберармия“ пробива защитата и 
впоследствие спира действието на 
сайта на централното бюро за раз-
следвания – най-висшата полицейска 
служба в индия.13 през 2012 г. над сто 
индийски правителствени сайтове 
са компрометирани. индия от своя 
страна е отговорна за „Hangover“ – 
широкомащабна операция за кибер-
шпионаж, при която са атакувани 
пакистански мрежи, свързани с ин-
формационни технологии, минно дело, 
автомобилен трафик, правна систе-
ма, хранителна промишленост, инже-
нерингова дейност, финансова сфера 
и, естествено, военна сфера.

ЕЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
И НАТО

няма безспорни примери до мо-
мента за водене на нападателна ки-
берполитика от страна на европей-
ския съюз и нато, независимо от 
изказвания на техни лидери, в които 
се обявяват планове за създаване на 
киберспособности за нападение. ре-
гистрирани са обаче неведнъж случаи 
на кибератаки срещу компютърни 
мрежи на страни от еС, основно с 
източници от русия и китай.

най-известните случаи са про-
бивите на мрежите на британс-
кото външно министерство през 
2010 г., на полицията на германия 
през 2011 г., на европейската коми-
сия през 2011 г., министерството на 
отбраната на великобритания през 
2012 г., френските вмС през 2012 г., 
европейската агенция за космичес-
ки и отбранителни проекти (EADS) 
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през 2012 г., германския производител 
на стомани и оръжие „тисен круп“ – 
също през 2012 г.

кибератаките основно са преди 
и по време на провеждане на важ-
ни международни преговори. през 
2011 г. европейската комисия от-
чита широкомащабни кибератаки в 
периода преди заседанието на Съве-
та на европейския съюз. френското 
правителство е атакувано успешно 
преди провеждането на срещата на 
г-20. над 10 норвежки компании в 
областта на отбраната и енергети-
ката са атакувани по време на важ-
ни междудържавни преговори, като 
са използвани инструменти, които 
са специално пригодени за всяка от 
атакуваните компании.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
НА ЗЛОВРЕДНИЯ СОФТУЕР  

В СВЕТОВЕН МАЩАБ

през 2013 г. една от водещите 
компании в областта на информа-
ционната сигурност публикува обоб-
щена карта на осъществени кибер- 
атаки, която илюстрира глобално-
то им разпространение. кръговете 
на картата обозначават началната 
точка на атаката и наличието на 
инфраструктура, използвана за кибер- 
атаки. Хакерската инфраструктура 
в определена локация не означава, че 

членовете на атакуващата организа-
ция, които я използват, са жители на 
тази страна. Хакерски организации с 
по-голям опит обикновено прехвър-
лят трафика си през множество 
предварително „завладени“ чужди 
мрежи, като целта е маскировка и 
затрудняване защитата на атаку-
ваната компютърна система, чрез 
което допълнително затрудняват 
определянето на първоизточника на 
атаката.

Според данни на FireEye за 2013 г. 
десетте държави с най-значима хакер-
ска инфраструктура са: Сащ – 24,1%, 
германия – 5,6%, Южна корея – 5,6%, 
китай – 4,2%, нидерландия – 3,7%, 
великобритания – 3,5%, русия – 3,2%, 
канада – 2,9%, франция – 2,7%, Хон-
конг – 1,9%.

Сащ, най-вероятно поради ком-
бинацията от над 500 милиона свър-
зани с интернет компютърни систе-
ми, философията си за свободен пазар 
и наличието на огромно количество 
информация, включително класифи-
цирана, както и на интелектуална 
собственост, е база за почти една 
четвърт от инфраструктурата, из-
ползвана за кибератаки през 2013 г. 
най-големите международни клъсте-
ри на разпространение на зловреден 
софтуер обаче са в европа и азия. 
Хакерска инфраструктура е откри-
та и в 206 сървъра, обслужващи наци-

фиг. 1. начални точки на хакерски атаки през 2013 г.
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оналните домейни по отношение на 
интернет протокола (IP). очевиден 
извод от тези данни е, че разпро-
странението на зловреден софтуер е 
повсеместно и в световен мащаб.

последиците, с които се сблъск-
ват киберзащитниците, са, че поради 
„плаващия“ вектор на атака хакери-
те могат да предприемат действия 
практически от всяка точка на пла-
нетата, свързана с интернет.

колкото е по-голяма една кибер-
кампания, толкова повече данни се 
генерират и събират с цел анализ от 
изследователите на проблема „кибер-
сигурност“ и толкова по-трудно е за 
атакуващата страна да остане неза-
белязана и да скрие целите на кибер- 
атаката, която е извършила. колко-
то по-голяма публичност се дава на 
информацията, свързана с опасност-
та от кибератаки, толкова повече 
превантивни мерки ще предприемат 
правителствата и обществото. все 
по-голямата информираност е може 
би единственото решение срещу раз- 
растващата се „епидемия“ в изпол-
зването на киберинструменти за 
постигане на национални, частни или 
бизнес цели.

през следващите години по отно-
шение на киберсигурността се очер-
тават тенденции към:

• Пробив в националната критич-
на инфраструктура – очевидно е, че 
чрез кибератаки е възможно да бъде 
прекъсната работата на правител-
ствените информационни мрежи. 
Stuxnet и вирусът, атакувал „арам-
ко“ в Саудитска арабия, промениха 
мисленето ни за водене на война и 
показаха, че кибервойната е не само 
теория, а нещо реално.

• Споразумение за контрол над ки-
бероръжията – ако световните ли-
дери започнат да разглеждат кибер- 
атаките повече като потенциален 
проблем, отколкото като възмож-
ност за придобиване на предимство, 
ще бъде възможно да се постигне 
международно споразумение за кон-
трол над кибероръжията или да се 
подпише международен акт за не-
нападение в киберпространството. 
основен проблем за липсата на спо-

разумение за контрол над кибероръ-
жията е начинът на инспектиране на 
контролираните оръжия. любимата 
поговорка на президента рейгън е: 
„доверявай се, но проверявай“. днес 
един електронен носител може да 
съдържа милиарди битове информа-
ция, съответно контрол над кибер- 
оръжията е изключително трудно 
осъществим.

• Проект PRISM, свобода на сло-
вото и личността – ние сме в нача-
лото на ерата на интернет и тези 
въпроси тепърва ще намират отго-
вори. даниел елсберг, челси манинг и 
едуард Сноудън са първите, които ги 
повдигат пред обществото.

• Нови актьори на киберсцената – 
революционната същност на компют- 
ризацията, умножена с мощта на ин-
формационните мрежи, не е запазена 
единствено за най-богатите и силни 
нации в света. иран, Северна корея, 
Сирия и дори някои неправителстве-
ни организации, като „анонимните“, 
започнаха да използват кибератаки 
за нуждите си. основателно е да се 
предположи, че и много други прави-
телства и организации са активни в 
киберпространството. очертават се 
 следните най-вероятни нови играчи 
на киберсцената:
Ø Полша – поляците първи успя-

ват да декриптират кодовете на гер-
манската „енигма“ – още през 1932 г. 
днес талантът им в програмиране-
то, комбиниран със съперничеството 
им с русия, могат да създадат от 
страната силен играч в киберпро-
странството;
Ø Бразилия – използвана от някои 

от най-известните киберпрестъпни-
ци в света, но и бразилското прави-
телство е неприятно изненадано от 
случаите на кибершпионаж от стра-
на на Сащ;
Ø Тайван – подложен на постоян-

ни кибератаки от страна на китай, 
той няма друг избор освен да пред-
приеме ответни мерки.

• Фокус върху развитието на напа-
дателните възможности – ясно е, че 
някои правителства и организации 
вече са способни да осъществяват 
кибератаки, без да бъдат засичани. 
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но с развитието на възможностите 
за киберотбрана и с все по-широкото 
разпространяване сред обществото 
на информация, свързана с киберкон- 
фликтите, играчите, които в момен-
та използват силови и „шумни“ мето-
ди за кибернападение, като например 
китай, ще трябва да развият кибер-
способности за нападение, които да 
бъдат прехващани все по-трудно.

киберсигурността, кибершпиона-
жът и кибервойната са нови области 
на знанието, които днес много бър-
зо се развиват. за отбелязване е, че 
повечето кибероперации се държат 
в тайна, а заблудата и измамата са 
част тези дейности.

„кибератака, която се разглеж-
да извън геополитически аспект, не 
позволява на атакуваната държа-

ва да предприеме правни мерки за 
защита.“14 Самата природа на ин-
тернет не дава възможност прила-
гането на тактически операции за 
защита да се увенчае с успех. но 
използването на стратегии за за-
щита – фокусирането на всички на- 
лични киберструктури върху потен-
циалната заплаха, ще позволи гъвка-
вост и ще даде увереност на прави-
телствата.

националните стратегии за защи-
та започват и завършват с геополи-
тически анализ. като се има предвид 
динамиката в киберпространството 
днес, се надяваме настоящата ста-
тия да помогне на професионалисти-
те и стратезите в борбата им с но-
вата киберепидемия в националната 
сигурност.
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настоящата публикация ще се 
опита да разкрие част от 
инструментите, чрез които 

съвременните терористични орга-
низации постигат някои от целите 
си, като се възползват от възмож-
ностите на интернет и от специ-
фичните му функции. тази тенденция 
е демонстрирана чрез анализ на два 
случая, в които представители на 
терористични организации създават 
и разпространяват информационно 
съдържание, за да постигнат опре-
делени резултати. за целите на из-
следването ще бъде приложен комби-
ниран модел, състоящ се от модела 
на оле Холсти за анализ на съдържа-
ние1 и метода на пол рикьор за ана-
лиз на комуникацията и комуникаци-
онните отношения2. по този начин 
ще бъдат демонстрирани обхватът, 
значението и ролята, които имат 
подобни информационни съдържания 
за съвременните прояви на терориз-
ма.

ще разгледаме два различни случая 
на създадено и споделено от теро-
ристични организации информацион-
но съдържание в интернет. и двата, 
въпреки че се различават по харак-
теристики и по част от постигна-
тите резултати, служат на общи 

Съвременният тероризъм  
и интернет – два СлУчая  

от ирак

Боян ХАДЖИЕВ

The main task of this publication is to reveal some of the tools that the modern terrorist 
organizations are using to achieve some of their goals (radicalization, attracting attention, 
information acquisition, propaganda) by taking advantage of the Internet and its specific 
features. This trend is represented by the analysis of two cases in which representatives of 
terrorist organizations create and distribute informational contents to achieve certain results.

Key words: terrorism, Internet, informational contents, terrorist goals, communication.
Ключови думи: тероризъм, интернет, информационно съдържание, терористични 

цели, комуникация.

цели – привличане на внимание, ради-
кализация и разпространяване на ин-
формация. тези случаи демонстрират 
както общи характеристики, така и 
специфични практически резултати, 
които са от значение за разбирането 
на съвременния тероризъм.

има и причини за избора на тези 
случаи. Първо, и в двата основна цел 
са преодоляването на контрола над 
информацията и достигането ù до 
противника. Второ, тези събития 
са демонстрация на адаптивност-
та на терористичните организации 
към съвременните измерения на ин-
формационната среда и са пример за 
постигането на материални и нема-
териални ефекти чрез създаване на 
информационни източници и пряко-
то им разпространяване в интер-
нет. Трето, има съществена разли-
ка между двата случая в начина, по 
който информационните технологии 
са използвани за създаване и разпро-
страняване на информационно съдър-
жание за постигането на общи цели. 
в първия са демонстрирани находчи-
вост и съобразителност от страна 
на бунтовнически и терористични 
групи, които съумяват да изфабрику-
ват определени събития и да пред-
ставят преднамерено своята гледна 
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точка. вторият случай пък е типи-
чен пример за заснемане на радикално 
видеосъдържание, за да се привлече 
внимание и да се създаде страх сред 
вражеските аудитории.

КОМПЕНСИРАНЕ  
НА СИЛОВА АСИМЕТРИЯ  
ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО  

СЪДЪРЖАНИЕ

операция „валхала“ е типично сра-
жение, обичайна за американските 
специални части във войната в ирак 
след 2003 г.3 този случай е интересен 
пример за предизвикателствата, пред 
които се изправят американските 
войски в сблъска си с бунтовници и те- 
рористи на иракска територия. тези 
предизвикателства са повлияни най-
вече от променящата се информаци-
онна среда, а в частност – от раз- 
витието на технологиите, превръ- 
щането на интернет в основен ка-
нал за комуникация и постигането на 
военнополитически цели. ефектив- 
ният отговор на създадените зап-
лахи е трудно постижим и тези но-
вовъзникнали предизвикателства се 
превръщат в неразделна част от 
съвременните конфликти. операция 
„валхала“ е демонстрация не само 
на реализирането на комуникационни 
цели чрез интернет, но и на постига-
не от бунтовнически организации на 
практически резултати, благодарение 
на възможностите, които предоста-
вя информационната революция.

действията се развиват на 26 
март 2006 г. операцията представ-
лява сблъсък между батальон на аме- 
риканските специални части и ирак- 
ските специални части, от една 
страна, и отряд от „армия на мах-
ди“, от друга. битката е обичайна: 
американските части издирват и от-
криват бойци от „армия на махди“, 
отговорни за убийства на цивилни 
иракчани и военен персонал. когато 
американските и иракските части 
достигат лагера на бойците, започва 
престрелка. по-добре екипираните 
и тренирани американски и иракски 
войници надделяват. обект обаче 
на този анализ е случилото се след 

престрелката и след изтеглянето на 
американските и иракските войници 
от мястото на сражението.

нито американските, нито иракс-
ките войници дават жертви, има само 
един ранен иракски войник. шест- 
надесет или седемнадесет бойци от 
„армия на махди“ са убити, открити 
и унищожен са оръжия, един заложник 
е спасен и около шестнадесет члено-
ве на „армия на махди“ са задържа-
ни. в такъв момент американските 
и иракските войски се изтеглят.

Според полковник кенет тово, 
който се опира на опита си с „ал 
кайда“ в ирак и други бунтовничес-
ки групировки, съществува цикъл от 
24 до 48 часа между едно събитие и 
появата в интернет на свързана с 
него пропаганда. на 26 март 2006 г., 
след като специалните части и ирак-
ските сили са напуснали мястото на 
престрелката и са се прибрали в ла-
герите си, някой премества телата 
и премахва оръжията, за да не може 
да се види, че убитите са загинали в 
бой. целта е да изглежда така, ся-
каш са убити, докато са се молили. 
телата са снимани в новите пози и 
снимките са качени в интернет, за-
едно със съобщение, което обяснява, 
че американски войници са щурмува-
ли джамия и са убили невъоръжени, 
молещи се мъже. тези действия от-
немат около 45 минути. Според пол-
ковник тово бунтовниците са имали 
предварителна идея какво да напра-
вят, пропагандна версия и история, 
готова да бъде разпространена.

американските и арабските сред- 
ства за масово осведомяване поч-
ти веднага отразяват качения в 
интернет материал. във връзка с 
него започва разследване, а докато 
то приключи, батальонът е изведен 
от бойни действия. по този начин 
военна част, която не е победена в 
сражение с „армия на махди“, е не-
утрализирана за около месец чрез из-
ползване само на дигитална камера и 
интернет.4

могат да бъдат откроени три 
основни извода.

Първо, адаптирайки се към нови-
те технологии, на ниска цена бун-
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товниците успяват да постигнат 
резултат, който трудно биха имали 
във физически сблъсък с противника.

Второ, изключително бързата ре-
акция и краткото време, за което е 
създаден информационният продукт, 
предизвикват допълнителни усложне-
ния и показват адаптацията на бун-
товниците към новата информаци-
онна среда.

Трето, случката показва важното 
значение, което има сблъсъкът на 
информация в съвременните конф-
ликти. изграждането на образи и на-
сочването им пряко към целеви ауди-
тории допринасят за моделирането 
на информационно-конфликтна среда. 
разпространяването на определена 
гледна точка, образи и разказ става 
все по-значима част от съвременни-
те конфликти, благодарение на спе-
цифичните функции, които притежа-
ват новите медийни технологии.

ИНТЕРНЕТ  
КАТО СРЕДСТВО  

ЗА КОМПЕНСИРАНЕ  
НА СИЛОВА АСИМЕТРИЯ

за да бъде направен по-задълбо-
чен и структуриран анализ на пред-
ставения случай, ще бъде приложен 
споменатият комбиниран модел на 
Холсти и рикьор. това допринася за 
открояването на основни изводи и за 
по-пълното разбиране адаптацията 
на терористичните организации към 
новите технологии.

Източникът на послание е бунтов-
ническа терористична организация – 
„армия на мадхи“. в този случай 
са демонстрирани подготвеността, 
адаптивността и възползването от 
информационните технологии, чрез 
които се постигат цели, имащи от-
ражение както извън, така и на бой-
ното поле. източникът на съобще-
нието успешно рамкира и моделира 
посланието, разпространено пряко 
до целевите аудитории.

Посланието представлява пред-
намерено фабрикуване на събитие, 
представено по определен начин и 
придружено от разяснителен текс-
тов материал, обясняващ случилото 

се и пряко отразяващ гледната точ-
ка на терористичната организация. 
най-общо посланието е изготвяне на 
фалшиво съдържание, което бива раз-
пространено без цензура до групите, 
до които терористите искат да до-
стигнат.

Кои са аудиториите? на първо мяс- 
то – средствата за масово осведо-
мяване. те демонстрират бързина и 
готовност да отразяват и способ-
ност да разпространят посланието 
до по-широка аудитория, след като 
го заимстват от интернет.

На второ място, посланието е 
предназначено за местната публика 
и симпатизиращите на „армия на 
махди“ общности.

На трето място, това са прави-
телствата и обществата на про-
тивниците.

Целта на съобщението е чрез раз-
пространяване на преднамерено под-
готвен материал да се нанесат щети 
върху образа на противника. така се 
осъществяват няколко задачи.

Първата задача е свързана със 
симпатизантите на организацията и 
близките общности – да се демонс-
трира нечовешкото и брутално от-
ношение на американските военни 
към ислямски поклонници. по този 
начин се търсят радикализация и пе-
челене на подкрепа.

Втората задача се отнася до пе-
челене на внимание. основната цел е 
да се привлече вниманието на средс-
твата за масово осведомяване и пос-
ланието да стигне до максимално 
широка публика.

Третата задача е да се повлияе на 
американското обществено мнение. 
недържавни актьори, водещи война 
с външни участници (като Сащ в 
ирак), търсят начини да засилят на-
тиска върху общественото мнение, а 
то от своя страна да принуди прави-
телството да оттегли войските си 
от конфликтния регион.5 този случай 
показва, че събитията, които имат 
важно влияние върху ситуацията, са 
както на бойното поле, така и из-
вън него. военната победа е трудно 
постижима и неслучайно общество-
то се превръща в основна цел. при-
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съствието на интернет допринася 
за по-лесно постигане на тази цел, 
което води до по-сложен характер на 
информационната борба в съвремен-
ните конфликти. Информационният 
елемент добива все по-висока стой-
ност за успеха в даден конфликт.

Каналът за споделяне на посланието 
е интернет. освен че мрежата поз-
волява прякото разпространяване на 
послания и информационни материа-
ли, тя дава още и възможност за об-
ратна връзка и проследяване на ефек-
тите от тези послания. чрез този 
канал терористичните и бунтовни-
ческите групи успяват да пренасят 
своите послания до широката обще-
ственост. особено важно е комуни-
кацията с отдалеченото общество 
на противника, която става възмож-
на чрез прикачване на материали в 
интернет. терористичните и бун-
товническите организации имат въз-
можност да заснемат, обработват и 
прикачват свои видеоклипове, без да е 
необходимо посредничество на тради-
ционните медии за разпространяване 
на желани послания. благодарение на 
новите технологии и интернет като 
канал за комуникация е създадена дру-
га информационна среда, която нама-
лява зависимостта от традиционни-
те средства за масово осведомяване 
като основен канал за разпространя-
ване на информация. освен това те-
рористичните организации получават 
възможност да представят първи 
своята гледна точка и поставят про-
тивниците си в ситуация те да се 
мъчат да опровергават разпростра-
нената информация. много често в 
подобни случаи дори разследване на-
пълно да отхвърли истинността на 
определен информационен материал, 
публиката остава с първоначално по-
лучените впечатление и нагласи. от-
несени към представения случай, дори 
успешното изясняване и отхвърляне-
то на обвиненията към специалните 
части за убийството на цивилни хора 
в джамия, първоначалните впечатле-
ния ще оставят съмнения в много от 
аудиториите.

Ефектът на посланието е, че освен 
постигането на цели като радикали-

зация, привличане на внимание и раз-
пространяване на информация, този 
случай демонстрира как физическите 
проявления на военния сблъсък слу-
жат за постигане на пропагандни ре-
зултати. преднамереното заснемане 
и разпространяване на точно опреде-
лени послания се превръщат във важ-
на част от съвременните конфликти. 
Перлокуционният аспект (ефектът), 
който е постигнат, е както немате-
риален – нанасяне на щети върху обра- 
за на противника, така и материа- 
лен – извеждане на бойна част от 
сражения за един месец. допълни-
телният фактор, който усложнява 
положението, е липсата на възмож-
ност от страна на традиционните 
средства за масово осведомяване да 
се сдобият с постоянна информация и 
снимков материал от конфликтната 
зона. причините за това са различни, 
но най-важната е контролът над ин-
формацията в такива нискоинтензив-
ни конфликти. което от своя страна 
допринася за по-силния ефект, пости-
ган от бунтовническите организации 
с разпространяването на пропагандни 
материали чрез интернет.

С други думи, терористичните 
и бунтовническите организации се 
превръщат в първични източници на 
информация за хода на сраженията, 
анализа на събития и прочита на ця-
лостната ситуация. особено силен 
ефект се постига сред отдалечени от 
мястото на сраженията аудитории, 
които трудно биха могли да получат 
друга информация. този перлокуцио-
нен аспект (ефект) е най-силен сред 
средствата за масово осведомяване, 
които копират съдържанието от 
интернет и го разпространяват към 
своите аудитории, без да са получили 
категорично потвърждение – пора-
ди отдалечеността на събитията и 
контрола над информацията.

С малки усилия и ресурси „армия 
на махди“ успява да постигне значи-
ми ефекти, реализирани благодарение 
на новите технологии и специфични-
те функции, които притежава ин-
тернет като канал за комуникация. 
в ситуация на нискоинтензивен конф-
ликт недържавна организация демон- 
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стрира адаптивност към новите ха-
рактеристики на информационната 
среда и успява да състави и разпро-
страни свои послания до различни 
аудитории, предизвиквайки натиск 
върху обществото и правителство-
то на противника. Този натиск води 
до реални материални и нематериал-
ни последици в полза на организация-
та. в този случай чрез използването 
на медийни технологии се постигат 
основните цели на терористите. ос- 
вен това противникът е поставен в 
„отбранителна“ позиция, като тряб- 
ва да опровергава изнесената инфор-
мация и да доказва какво се е случи- 
ло в действителност. щетите, на-
несени от подобни информационни 
материали, трудно могат да бъдат 
компенсирани напълно.

ИНТЕРНЕТ КАТО КАНАЛ  
ЗА ПРЯКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА НЕРЕДАКТИРАНО  
ИНФОРМАЦИОННО  

СЪДЪРЖАНИЕ

Следващият случай е свързан с ак-
ция на терористичните групи „ис-
лямска армия на ирак“ и „армия на 
муджахидините“, която оперира в 
ирак и има тесни връзки с „ал кай-
да“.6 в конкретното събитие става 
дума за успех при свалянето на амери-
кански невоенен вертолет с 12 души 
на борда. заснети и разпространени 
са два видеоклипа. първият е свързан 
с конкретната акция по свалянето на 
вертолета – успешното изстрелване 
на ракета и попадането ù в целта. 
вторият клип обхваща времето, след 
като вертолетът е паднал. обект на 
анализ тук е само второто видео.7

за този случай могат да бъдат 
направени някои основни изводи.

Първо, видеото е типичен пример 
за информационен материал, разпро-
страняван от терористични групи с 
цел привличане на внимание и всяване 
на страх. заснемането на успешната 
акция и екзекуцията на пилота де-
монстрира важното значение, което 
има разпространяването на инфор-
мация и достигането ù до вражеско-
то общество.

Второ, в случая не става дума за 
фабрикуване на събития, а по-скоро 
за увеличаване влиянието на реални 
събития чрез новите медийни тех-
нологии. заснемането и прякото раз-
пространяване на успешната акция 
засилва ефекта и постигнатите ре-
зултати.

Трето, прикачването в интернет 
на информационното съдържание, 
прави невъзможно събитието да бъде 
пренебрегнато и отричано. новинар-
ската стойност на подобни клипове 
е висока и е обект на интерес от 
традиционните средства за масово 
осведомяване, което е основната цел 
на терористичните организации. по 
този начин те осъществяват натиск 
върху вражеските общества и прави-
телствата им. това е дългосрочната 
стратегия, следвана от терорис-
тични и бунтовнически организации, 
опериращи в нискоинтензивни кон- 
фликти.

и за този случай, за да бъде пос-
тигнат задълбочен и по-структури-
ран анализ, ще бъде приложен ком-
бинираният модел за изследване на 
съдържанието.

Кой е източникът на посланието?

Източникът на посланието е 
свързан с това, че отговорност за 
осъществената атака и последвали-
те събития поемат организациите 
„ислямска армия в ирак“ и „армия 
на муджахидините“. коя точно е ор-
ганизацията, не е от голямо значение 
за крайния резултат. по-важното е, 
че това е един от многото примери 
за използване на информационни тех-
нологии от страна на бунтовническа 
групировка с цел разпространяване на 
пропаганда и постигане на комуника-
ционни цели. заснемането и разпро-
страняването на подобни информа-
ционни материали става важен еле-
мент от операциите на радикалните 
организации, действащи в региони на 
нискоинтензивни конфликти.

Посланието и неговите илокуцион-
ни измерения (как, с какви средства 
се търси постигане на определени цели 
и ефекти) са свързани най-вече с де-
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монстриране на възможности и непо-
колебимост да се използват всякакви 
средства за постигане на резултати. 
основното послание е, че войната не 
е приключила и че съществуват орга-
низации с капацитет да се противо-
поставят на съюзническите войски. 
друго послание е, че бойците не пра-
вят разлика между цивилни и военни, 
между въоръжени и невъоръжени про-
тивници. всеки, който не е част от 
бунтовническите структури, може 
да се превърне в жертва. С други 
думи, несигурността е факт и важи 
за неподкрепящите борбата им.

Аудиториите, към които е насоче-
но посланието, са разнообразни. ос-
новно могат да се откроят медиите 
и обществото на врага, но в няка-
ква степен се търси и вниманието 
на симпатизанти и поддръжници на 
борбата срещу „окупатора“.

Посланието е споделено чрез ин-
тернет, а впоследствие съдържани-
ето е копирано (отчасти) и в тра-
диционните средства за масово осве-
домяване.

Основните илокуционни измерения 
(цели) са свързани с едновременно до-
стигане до разнообразни аудитории. 
важна задача е чрез прякото разпро-
страняване на видеоклипа да се стиг-
не до по-широко отразяване в тради-
ционните средства за масово осведо-
мяване, които са ограничени откъм 
информация от този регион. Също 
така да се привлече вниманието на 
обществеността, като се демон- 
стрират безкомпромисност и непо-
колебимост за постигане на победа. 
ключова цел е разпространяването 
на страх сред вражеската обществе-
ност и сред хората, подкрепящи про-
тивниците на ислямските бойци. С 
други думи, целта е да се упражни на- 
тиск над правителствата, които 
участват в следконфликтното въз-
становяване на ирак, и да се предиз-
вика оттеглянето им.

освен това важно илокуционно из-
мерение е радикализирането на близ- 
ки общности и симпатизанти чрез 
демонстрирането на възможности за 
нанасяне значителни щети на врага.

Перлокуционните измерения (ефек-

тите) се свързват най-вече с всява-
нето на страх сред широката обще-
ственост. от друга страна, много 
от традиционните средства за ма-
сово осведомяване „оценяват“ нови-
нарската стойност на този клип и 
го включват в своите предавания. 
постига се мултиплициращ ефект 
от атаката благодарение на интер-
нет – чрез достигането ù до отда-
лечена и многобройна публика. важен 
фактор, допринасящ за това, е липса-
та на непрекъснат поток от инфор-
мация от конфликтния регион към 
традиционните средства за масово 
осведомяване в страните, намесени 
в конфликта (като Сащ, великобри-
тания и др.). това допълнително спо-
мага за по-широкото отразяване на 
подобни информационни източници, 
които биват копирани от интернет 
и разпространявани по други комуни-
кационни канали. по този начин една 
успешна атака получава възможност 
да „удължи живота“ си и да предизви-
ка продължителен натиск и реакция 
в дългосрочен план.

ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИРАНИТЕ 
СЛУЧАИ

от представените случаи могат 
да бъдат изведени някои основни из-
води, които илюстрират връзката 
между новите измерения на информа- 
ционната среда и адаптацията на те- 
рористичните организации към тях.

Първо, въпреки че при операция 
„валхала“ е налице фабрикуване на 
събитие, а при втория случай има ре-
ален успех на терористичните групи-
ровки, и двете операции са с едни и 
същи цели – привличане на внимание, 
радикализация и разпространяване на 
информация. най-важната крайна цел 
и в двата случая е създаване на натиск 
над вражеските общество и правител-
ство. Следваната линия е заснемане 
на подходящ информационен матери-
ал, бързото му качване в интернет, 
копиране на (част) от съдържанието 
в традиционните средства за масово 
осведомяване, създаване на страх или 
възмущение сред вражеската обще-
ственост, която от своя страна да 
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упражнява натиск върху правителс-
твото в дългосрочен план. По този 
начин се търси компенсиране на сило-
вата асиметрия, характерна за ниско-
интензивните конфликти.

Второ, поради ограничеността на 
информацията при нискоинтензивни-
те конфликти традиционните средс-
тва за масово осведомяване стават 
до голяма степен зависими от теро-
ристичните организации за получаване 
на сведения, свързани с конфликта. вни-
манието, което се обръща върху кон-
трола над информацията от бойното 
поле, превръща много информационни 
материали от района на конфликта в 
съдържание с висока новинарска стой-
ност. въпреки че материалът, копи-
ран от интернет, може да бъде впос-
ледствие цензуриран или обработен, 
за да бъде съобразен с аудиторията, 
съществуването му не може да бъде 
отречено. С други думи, дори самото 
споменаване, че е създадено определе-
но информационно съдържание и то е 
качено в интернет, прави невъзмож-
но ограничаването му.

Трето, двата случая демонстрират 
адаптивността на радикалните орга-
низации, опериращи в нискоинтензив-
ни конфликти, към новите характе-
ристики на информационната среда. С 
помощта на немного усилия и ресурси 
се постига мултиплициращ ефект и се 
поставя врагът в позиция да опровер-
гава или да обяснява ситуацията, от-
разена в създаденото от терористи-
те информационно съдържание. това 
води до редица отрицателни последици 
за противниците на бунтовнически и 
терористични организации.

Четвърто, операция „валхала“ и 
последвалите събития демонстрират 
важното значение, което терористи-
те отдават на информационната вой-
на. очернянето на образа на против-

ника се превръща във важна задача 
за терористичните организации. в 
средства за постигане на тази зада-
ча се превръщат информационните 
технологии и най-вече интернет. въз-
ползването от характерните функ- 
ции на мрежата прави възможни дъл-
готрайните ефекти и реализацията 
на основни терористични цели.

във втория случай има наченки на 
подобни процеси, но поради успешна-
та атака не е необходимо допълни-
телно оформяне или фабрикуване на 
събития. вторият пример като цяло 
демонстрира широко разпростране-
ната практика сред бунтовници и 
терористични организации водените 
сражения да бъдат заснемани и раз- 
пространявани в интернет за пос-
тигането на основни цели.

и в двата случая са заснети въз-
действащи образи, чиято цел е да 
повлияят емоционално и психологи-
чески на основни аудитории. това се 
постига посредством нецензурирано 
и пряко разпространяване на инфор-
мационно съдържание чрез новите 
средства за масово осведомяване.

Пето, и двата случая са демонс-
трация на огромното въздействие на 
новите медийни технологии за моде-
лиране и промяна на характеристи-
ките на съвременното бойно поле. 
те илюстрират как новите техноло-
гии и функциите на интернет позво-
ляват да бъде преодоляна ограниче-
ността на информацията в нискоин-
тензивни конфликти и да се постиг-
нат определени терористични цели 
на сравнително ниска цена и с малки 
усилия. това кара противниците на 
терористичните организации в тези 
конфликти да се съобразяват с но-
вите им способности и да обръщат 
подобаващо внимание на информаци-
онния елемент в стратегията си.

1 H o l s t i, O. (1969) Content Analysis for the 
Social Sciences and Humanities, Addison-Wesley.

2 R i c o e u r, P. (1981) Hermeneutics 
and the Human Sciences: Essays on Language, 
Action and Interpretatio, Cambrige University 
Press, pp. 134–140.

3 Описанието на случая се базира на из-

следването на: D a u b e r, C. The Truth is Out 
There: Responding to Insurgent Disinformation 
and Deception Operation, Military Review, 
January – February, 2009.

4 Положителното за американските си- 
ли е, че в тази битка участват и войници с 
камери на шлемовете. По този начин ста-
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материал, който разпространяват бун-
товниците в интернет, и това, което се е 
случило в действителност. Това допринася 
за развръзката в разследването.

5 За повече информация вж. M e r o m, 
G. (2003) How Democracies Lose Small Wars, 
Cambridge University Press, 2003; M a c k, A. 
(1975) Why Big Nations Lose Small Wars: The 
Politics of Asymmetric Conflict.

6 В описанието на случая е използван 

като източник: D a u b e r, C. YouTube 
War: Fighting in a World of Cameras in Every 
Cell Phone and Photoshop on Every Computer, 
Strategic Studies, Institute of the US Army 
War College (SSI), Carlisle, United States, 
2009 (http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ssi/
youtu-bewar_dauber.pdf, достъпен към юли 
2013 г.).

7 Видеоклипът е достъпен на адрес: 
http://www.liveleak.com/view?i=9360732949 
(към юли 2013 г.).
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аСпекти

в днешното динамично време на 
промени управлението на орга-
низацията е сложна и отговорна 

дейност, независимо дали е държавна, 
частна или военна. промените влия-
ят върху стратегиите за управление 
на човешките ресурси в организаци-
ите и поставят човешкия фактор 
в центъра на събитията. човешки-
те ресурси са най-важният елемент 
от организационното изграждане на 
българската армия. човешките ре-
сурси в количествено и качествено 
отношение са основни показатели, 
определящи отбранителната спо-
собност на държавата. Създаването 
и налагането на ефективна и качес-
твена автоматизирана система за 

развитие  
на автоматизираната  

СиСтема за Управление  
на човешките реСУрСи  

на миниСтерСтвото  
на отбраната  

на репУблика българия

Майор д-р Галин ИВАНОВ

Abstract: The article „Development of an automated system for human resources 
management of the Ministry of defence of the Republic of Bulgaria“ (author Major Galin 
Ivanov, PhD) makes a brief retrospective analysis of the creation of the current automated 
system for human resources management of the Ministry of defence and presents its architecture. 
References to the shortcomings of the system and proposals have been made to modernize it 
in three directions – financial, technical and human factors training.

Key words: human resources, human factors, management of human resources mana- 
gement, organizational management, automated control systems, subsystems.

Ключови думи: човешки ресурси, човешки фактор, мениджмънт на човешките 
ресурси, управление, организационно управление, автоматизирана система за управ-
ление, системи, подсистеми.

управление на човешките ресурси на 
министерството на отбраната на 
република българия, като необходимо 
условие за развитието на организаци-
онната структура и просперитета 
на нашата армия, все повече обсеб-
ва вниманието на командирите от 
всички степени, тъй като мащабът 
на заплахите и реалните щети от не-
ефективна система за управление на 
човешките ресурси, нанасяни на орга-
низационната структура на армията, 
извеждат тези въпроси сред най-зна-
чимите приоритети за ефективното 
управление на човешкия фактор.

проблемът за избора, разработва-
нето и усъвършенстването на един- 
на система за управление на човеш-
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отбраната може да бъде отнесен 
към нов клас научни въпроси, които 
до голяма степен изискват прилагане 
на различни подходи и методи в срав-
нение с досега използваните. С други 
думи, това е нестандартна задача, 
изискваща ново мислене, при което 
действащата система трябва да ко-
респондира с перспективите, свърза-
ни с качествения подбор, подготов-
ката и оценяването на военнослуже-
щите, осъществявани в реално време 
и при стриктно отчитане състоя-
нието на вътрешната и външната 
среда на военната организация.

към настоящия момент в ми-
нистерството на отбраната функ-
ционира автоматизирана система 
за управление на човешките ресурси 
(аСУчр), която е предназначена да 
създава, съхранява, обменя, защита-
ва и поддържа в актуално състояние 
единен информационен ресурс за чо-
вешките ресурси. тя интегрира всички 
системи, поддържащи бази от данни 
за служещите във въоръжените сили. 
автоматизираната система обхваща 
активния и резервния компонент и се 
изгражда на базата на клиент – сър-
вър и уеб технология за достъп до 
данните.

аСУчр на министерството на 
отбраната следва и оптимизира тех-
нологията на работа за управление 
на човешките ресурси, като:

• осигурява събиране и обработва-
не на данни за служителите, структу-
рата и йерархичната подчиненост;

• решава оптимизационни задачи 
за определяне на съответствието 
между изисквания и персонални харак-
теристики;

• осигурява прозрачност на проце-
сите и възможност за контрол от 
страна на служителите;

• следи времевите графици за про-
цесите за управление на човешките 
ресурси, както и качеството на из-
пълнението им.

Системата обхваща всяка органи- 
зационна единица, със съответните 
права за достъп и съблюдаване на за- 
щитата на личните данни или класи-
фицирането на информацията. рет- 

роспекцията на създаването на аСУчр 
на министерството на отбраната е 
свързана с няколко етапа на развитие:

• Първи етап – разработване на 
проект и внедряване в експлоатация 
от специалисти на министерството 
на отбраната, което е осъществено 
за времето от ноември 1999 до ок-
томври 2000 г.

• Втори етап – изграждане на нова 
централизирана архитектура и раз-
работване на нови уеб базирани под-
системи, като това е реализирано за 
времето от юни 2006 до декември 
2007 г. (FMF – фаза I).

• Трети етап – разработване на 
нови уеб базирани подсистеми – реа-
лизирано за времето от ноември 2010 
до декември 2011 г. (FMF – фаза II).

основните функции на аСУчр са 
свързани с:

• подготовка на длъжностни раз-
писания и щатове за мирно и военно 
време;

• персонален отчет на офицери, 
сержанти и войници;

• отчет на резерва;
• подготовка на документи и уп-

равляване на всекидневната админи- 
стративна дейност на кадровите ор- 
гани;

• планиране и отчитане подготов-
ката и развитието на офицери, сер- 
жанти, офицери от резерва и граж-
дански лица;

• подготовка на обобщени сведе-
ния, справки, списъци и други по нива 
на управления и конкретни военни 
формирования;

• финансово осигуряване – изчисля-
ване на работни заплати, парично-ве-
щево осигуряване и всички видове от-
числения на офицери, сержанти, вой- 
ници и цивилни служители.

информацията в аСУчр се поддър- 
жа в детайли на всяко ниво в зависи-
мост от йерархичната подчиненост. 
на всяко следващо равнище базата 
данни се репликира в зависимост от 
информационната необходимост. Сис- 
темата се изгражда на модулен прин- 
цип, осигуряващ сравнително само-
стоятелна работа на отделните мо-
дули, информационно обвързани върху 
единна база от данни.
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архитектурата на аСУчр на 
министерството на отбраната се 
състои от подсистеми, които са 
взаимосвързани:

• Подсистема „Класификатори и 
нормативи“. предназначена е за съз-
даване, поддържане и разпространя-
ване на нормативна информация и 
класификатори на показателите, по 
които се води обработката на дан-
ните в системата – 2000 г.

• Подсистема „Организационни 
структури“. предназначена е за съз-
даване, поддържане и разпространя-
ване в нужния обем на информация 
за организационната структура на 
въоръжените сили на република бъл-
гария – 2000 г.

• Подсистема „Щатове и щатни 
разписания“ (фиг. 1). предназначена е 
за създаване, поддържане и разпро-
страняване в нужния обем на инфор-
мация за щатната осигуреност на 
министерството на отбраната за 
мирно и военно време, щатно-длъж- 
ностна характеристика на всяка 
длъжност и разработване на нови 
щатове – 2000 г.

• Подсистема „Персонални данни за 
служителите“. предназначена е за 
създаване, поддържане и разпростра-
няване в нужния обем на електрон-
на картотека с персонални данни на 
всички категории служители в ми-
нистерството на отбраната, вклю-
чително обучаеми във военните 
учебни заведения и подлежащи на от-
чет във военните окръжия офицери, 
сержанти и войници от резерва – 
2000 г.

• Подсистема „Труд и работни за-
плати“ (фиг. 2). предназначена е за 
изчисляване заплатите на военнослу-
жещи и цивилни служители в систе-
мата на министерството на от-
браната и за подготовка на данни за 
всички видове парични отчисления за 
нуждите на министерството, както 
и за външни организации в съответс-
твие с действащото законодателс-
тво – 2002 г.

• Подсистема „СТАНАГ“ (фиг. 3). 
предназначена е за автоматизиране 
на дейностите, свързани с планира-
нето и отчета на проведените из-
пити по STANAG на служители в 

фиг. 1
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фиг. 2

фиг. 3

системата на министерството на 
отбраната – 2003 г.

• Подсистема „Атестиране“ (фиг. 4). 
предназначена е за автоматизиране 
на дейностите, свързани с атестира-
нето на военнослужещите, изготвя-
не на сравнителни анализи и натруп-
ване на статистическа информация 
за формиране на длъжностен и лич-
ностен профил – 2007 г.

• Подсистема „Квалификация“ 
(фиг. 5). предназначена е за автома-
тизиране на дейностите, свързани с 
планиране и отчет на обучението, с 
квалификацията и преквалификация-
та на служителите в системата на 
министерството на отбраната – 
2007 г.

• Подсистема „Безопасност и здра-
ве при работа“ (фиг. 6). предназначе-
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фиг. 4

фиг. 5

на е за подпомагане на длъжностни-
те лица, отговорни за осигуряване 
на безопасни и здравословни условия 
на труд, при изготвяне на необходи-
мите документи и анализиране на 
трудови злополуки в системата на 
министерството на отбраната – 
2011 г.

• Подсистема „Кандидати“. пред-
назначена е за поддържане в актуално 
състояние на единна информационна 
база данни за кандидатите за военно-
служещи и за подобряване на анализа 
и воденето им на отчет – 2011 г.

• Подсистема „Отчет на ресурси-
те от резерва“. предназначена е чрез 
единна информационна база данни за 
ресурсите от резерва да се подобрят 
воденето им на отчет, управление-
то на мобилизационните ресурси и 

анализът на мобилизационната го-
товност – 2011 г.

от ретроспективния преглед на 
изграждането на аСУчр на минис-
терството на отбраната е очевид-
но, че подсистема „квалификация“ 
обхваща дейностите, свързани с обу-
чението, квалификацията и преквали-
фикацията на служителите. Става 
ясно е, че наименованието на подсис- 
темата не обхваща целия обем от 
дейности. това дава основание да 
предложим ново разширено и допълне-
но наименование, отразяващо логика-
та на подготовката във въоръжени-
те сили, както и нейните специфич-
ни цели и задачи, като подсистема 
„квалификация“ да се преименува на 
подсистема „обучение, квалификация 
и преквалификация“.
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друг очевиден недостатък в ар-
хитектурата на аСУчр е свързан с 
мястото на подсистема „Станаг“. 
дейностите ù са свързани с обучение 
и провеждане на изпити по езикова 
подготовка на служители в система-
та на министерството на отбрана- 
та. като цяло тези дейности са 
приоритет на подсистема „квалифи-
кация“. тъй като подсистема „Ста-
наг“ е разгърната четири години по-
рано от подсистема „квалификация“, 
тя е останала самостоятелна. пред-
ложение, за чиято подкрепа могат да 
се изведат значими аргументи, е в 
бъдеще подсистема „Станаг“ да 
бъде част от предложената по-горе 
нова подсистема „обучение, квалифи-
кация и преквалификация“.

потребителите на аСУчр на ми-
нистерството на отбраната имат 
възможност да използват система-
та в следните направления:

• Дейности свързани с подбора, под- 
готовката и оценката на бъдещи кан-
дидати за нуждите на Министерство-
то на отбраната:
Ø министерство на отбраната – 

въвеждане на министерски заповеди 
за провеждане на конкурси и техните 
параметри;

Ø военни окръжия – въвеждане на 
кандидати и определяне на желания за 
конкурси и проверка на резултати;
Ø военни формирования – въвежда-

не на резултати от изпити и класи-
рания.

• Дейности, свързани с отчета на 
човешките ресурси от Резерва:
Ø министерство на отбраната – 

анализи и справки на ресурсите от 
резерва, класификатори;
Ø централно военно окръжие – 

анализи и справки на ресурсите от 
резерва, въвеждане на заявки от дру-
ги министерства, определяне на воС 
за изпълнение на заявки, класифика-
тори;
Ø военни формирования – въвежда-

не на заявки по команди и преглед на 
изпълнението им;
Ø военни окръжия – водене на от-

чет на резерва.
може да се обобщи, че автомати-

зирана система за управление на чо- 
вешките ресурси е цялостно завърше-
на и изпълнява предназначението си да 
създава, съхранява, обменя, защита- 
ва и поддържа в актуално състояние 
единен информационен ресурс за чо-
вешките ресурси на министерство-
то на отбраната. недостатъците, 

фиг. 6
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които се проявяват в нея към на-
стоящия момент, могат да бъдат 
систематизирани в три групи:

Първата група е свързана с оста-
релия хардуер на цялата система и 
ограничените възможности на глав-
ния сървър на системата, което е 
свързано с нарасналия брой на под-
системите и увеличения брой крайни 
потребители.

Втората група недостатъци опи-
ра до ниския трафик на данни (слаба 
мрежова връзка между потребители-
те и сървъра), което води до загуба 
на време при въвеждане и ползване на 
данни от страна на потребителите 
на системата и затруднява тяхната 
всекидневна работа, свързана със сис-
темата. друг очевиден недостатък 
е малкият брой изградени работни 
точки за крайните потребители, ко-
ето затруднява работата на органи-
те по личния състав на тактическо 
ниво за актуализиране на данните в 
реално време и създава предпоставки 
за неактуална информация за форми-
рованията (като пример във форми-
рования в състав до 600 души има по 
една работна точка за крайния пот-
ребител, а в някои по-малки гарнизо-
ни, като гр. троян, няма изградена и 
те ползват по график най-близката в 
съседния гарнизон – гр. ловеч).

към третата група недостатъци се 
отнася човешкият фактор – хората 
(крайните потребители и оператори), 
които работят със системата. тях-
ното обучение се извършва само при 
постъпване на работа, без утвърдена 
програма и на парче – в зависимост 
от това с кои подсистеми ще рабо-
тят потребителите на системата. 

периодично обучение, свързано с про-
мени в системата, не се осъществява 
с целия състав от потребители. не е 
заложено и обучение за опресняване на 
знанията и уменията за работа със 
системата целево за всички, а само 
по заявка от военните формирования 
(организационните единици).

Предложенията за подобряване на 
работата, свързана със системата, са 
в три направления – финансово, техно-
логично и подготовка на наличния чо-
вешки ресурс. необходимо е да бъдат 
планирани целево финансови средства 
за автоматизираната система за 
управление на човешките ресурси за 
следващата бюджетна година, за ку-
пуване на нов сървър, подобряване 
софтуера на системата, повишаване 
скоростта на връзката и изграждане 
на нови работни точки за крайните 
потребители, което ще подобри ра-
ботата на органите по управление на 
човешките ресурси, свързана с подбо-
ра, подготовката и оценката на офи-
церите, и ще позволи да се използва 
наличната информация на различните 
нива на командване и управление в ре-
ално време. на последно място, но не 
и по важност, е нужно подготовката 
на състава, работещ със системата, 
да бъде подобрена чрез създаване на 
учебна програма на модул за обучение с 
автоматизираната система за управ-
ление на човешките ресурси, която в 
бъдеще може да се включи в курсовете 
по „Управление на личния състав във 
военните формирования“ и „Управле-
ние на човешките ресурси“, които се 
осъществяват във факултет „нацио-
нална сигурност и отбрана“ на военна 
академия „г. С. раковски“.

Доктрина за управление на човешките 
ресурси във въоръжените сили, обявена с 
МЗ № ОХ-179 от 6 март 2013 г.

Концепция за управление на човешките ре-
сурси в Министерството на отбраната, Бъл- 
гарската армия и структурите, подчинени 
на министъра на отбраната. София, 2011.

Стратегия за развитие на системата 
за образование и квалификация на кадро-
вите военнослужещи от въоръжените сили 
на Република България. София, 2006.

Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. 
за критериите, условията и реда за атес-
тиране на военнослужещите от Минис-
терството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия. София, 
2010.

Ш о п о в, Д. Терминологичен речник по 
управление на човешките ресурси. София: 
Университетско издателство „Стопан- 
ство“, 2004.
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всяка дейност има закони, ме-
тоди и принципи, които пос-
тавят приемливите за всяка 

област ограничения. принципите на 
административното управление са 
една от най-изследваните категории, 
тъй като те са ръководните прави-
ла, които определят основните изис-
квания към структурата и органи-
зацията на управлението, поставят 
условията и характеристиките, на 
които ръководителят трябва да от-
говаря, и в крайна сметка създават 
основата за ефективно управление.

в книгата „обща и промишлена 
администрация“*, която анри файол 
публикува през 1916 г., за първи път са 
представени основните принципи на 
административното управление. за-
бележителното е, че той не твърди, 

* Често заглавието на този труд се 
превежда като „Общо и промишлено уп-
равление“, което не е съвсем точно, тъй 
като не отразява смисъла, който Файол е 
влагал в думата administration. За жалост 
има много публикации, в които френската 
дума administration (администрация) е пре-
ведена на английски като management (уп-
равление). В този смисъл той е разграни-
чавал функциите на управлението от тези 
на администрирането.

за принципите  
на админиСтративното 

Управление

Доцент д-р Лидия ВЕЛКОВА

Abstract: In the work „The Principles of Administrative Governance“, author Lidia 
Velkova presents, analyzes and systematizes the principles of administrative management as 
fundamental to the process of governance norms, rules and laws arising from the nature 
and level of the development of society (including its productive forces and capabilities), the 
impact on the continuous and comprehensive improvement of the organization in a market 
environment, solving problems and  achieving its goals and objectives.

Key words: administrative management; principles of administrative management; 
administrative mechanisms; effective management.

Ключови думи: административно управление, принципи на административно 
управление, административни механизми, ефективно управление.

че тези принципи или тяхното изпъл-
нение са неизменни, нито че прилага 
пълния им списък. точно обратното, 
пише, че броят на принципите е без-
пределен, а промяната в ситуацията 
може да наложи промяна на правила-
та, така че те стават своеобразен 
продукт на ситуацията. на тази ос-
нова файол дефинира двете условия, 
на които следва да отговаря всеки 
ръководител, за да бъде успешен и 
ефективен управленец: да бъде адми-
нистратор, т.е. способен да предвиж-
да, организира, разпорежда, съгласува, 
контролира; да бъде компетентен в 
областта на техническата функция, 
характерна за предприятието. важ-
но е да се подчертае, че файол е раз-
глеждал този въпрос неотделимо от 
формулираните от него 14 принципа 
на управление, които и днес не са за-
губили своята актуалност:

• ясно разделение на труда, което 
да доведе до ясна специализация на 
функциите и разделението на власт-
та в предприятието;

• авторитет и отговорност на 
ръководителя, като авторитетът 
е резултат от интелигентността, 
знанията и неговия опит;

• дисциплина от всеки, т.е. подчи-
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нение, усърдие, активност и изразя-
ване на уважение;

• спазване на единство на раз-
пореждането, т.е. никой не бива да 
получава разпореждане от повече от 
един началник;

• спазване единството на ръко-
водство, т.е. един ръководител, как-
то и общ план за действията, които 
предстоят да бъдат осъществени в 
името на обща за всички цел;

• подчинение на личния интерес 
на общия – интересът на индивида 
или на групата не може да бъде при-
оритетен и за сметка на интереса 
на предприятието;

• възнаграждението на труда да 
изразява цената на извършената ус-
луга, да е справедливо и да удовлет-
ворява както работника, така и ра-
ботодателя;

• централизация и децентрализа-
ция на властта в съотношение, ко-
ето е най-благоприятно за предпри-
ятието;

• яснота в йерархията – ясен път, 
по който преминават съобщенията 
от горе надолу и от долу нагоре;

• ред – предварително определяне 
на мястото, което всеки и всичко 
имат в предприятието;

степен на строгост в разпореждания- 
та, без това да изключва преданост-
та на работниците и добрата им 
воля в работата;

• устойчивост на ръководния пер-
сонал, така че ръководителите на 
средно ниво да бъдат задържани на 
една и съща длъжност за по-продъл-
жително време;

• инициативност, която следва 
да се поощрява, защото така се пре-
връща във важен стимул на поведе-
нието;

• единство на персонала, което 
може да се създава и развива, а благо-
дарение на него се придобива сила.

много изследователи доразвиват 
доктрината за администрирането и 
принципите на административното 
управление на файол, което прави 
възможно днес в най-общ вид принци-
пите� на управление да бъдат опреде-
ляни като изначални по отношение на 
процеса на управление норми, правила 
и закономерности, произтичащи от 
същността и равнището на разви-
тието на обществото (включител-
но на неговите производителни сили 
и възможности), чието съблюдаване 
способства за постигане и решаване 
на поставените цели и задачи.

* Думата „принцип“ произлиза от ла-
тинската principium и означава начало, 
основа.

фиг. 1. механизъм на формиране на принципите на управление

Управленски закони

Начин на 
производство

Форма на
собственост

Управленски
опит

Социокултурни 
фактори

ПРИНЦИПИ
НА УПРАВЛЕНИЕ

• справедливост – съчетаване на 
доброжелателност с правосъдие, кое-
то позволява да се постигне умерена 
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механизмът на формиране принци-

пите на управление е сложен процес, 
върху чиито същност и съдържание 
съществено влияние оказват не само 
известните на съвременната наука 
закони на управлението и натрупания 
опит. към факторите, определящи 
принципите на мениджмънта, могат 
да бъдат отнесени и съществуващи-
те към дадения момент начини за 
осъществяване на производствената 
дейност, формите на собственост, 
както и социокултурните фактори.

принципите на управление се свеж- 
дат до главните начала на управле-
нието и определят изискванията към 
системата, структурата и органи-
зацията на управленския процес. при 
това не бива да се забравя, че ма-
кар принципите на мениджмънта да 
съдържат най-общите положения на 
теорията и практиката на управле-
нието, те не бива да се смятат за 
неоспорими и универсални. вероят-
но това е причината в съвременния 
мениджмънт да липсва единна и об-
щопризната система от принципи на 
управление.

всичко това доказва необходимост- 
та от нова систематизация на прин- 
ципите на административния ме-
ниджмънт на основата на обобще-
нието, критическия анализ и адапта-
цията към съвременните условия на 
постиженията в областта на адми-
нистративното управление. в сис-
тематизацията на принципите на 
управление понастоящем се прилагат 
няколко различни подхода. един� от 
тях предлага делене на управленските 
принципи на четири основни групи:

• общи за всички видове управле-
ние;

• засягащи всички компоненти на 
системата за управление;

• специфични за управлението на 
конкретната дейност;

• отнасящи се до отделни компо-
ненти на системата за управление.

тази класификация е доста под-
робна, но в нея като че ли има две 

* Максимцов, М., А. Игнатьева и др. Ме- 
неджмент. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 
2008, с. 51.

излишни позиции. ако разгледаме по-
внимателно посочените по-горе гру-
пи, ще забележим, че първата, вто-
рата и четвъртата имат непосредс-
твено отношение към субекта на 
управлението, т.е към управляваща-
та система. третата група е пряко 
свързана с обекта на управлението, 
т.е. с управляваната система. това 
предполага, че цялата съвкупност 
от принципи на управлението може 
да бъде разделена не на четири, а на 
две групи, формирани на основата на 
признака подсистеми на системата 
за управление. всяка система за уп-
равление се състои от две подсисте-
ми – управляваща и управлявана. към 
първата група се причисляват прин- 
ципите, засягащи отделните компо-
ненти на управляващата система, 
както и цялата система в съвкуп-
ност. към втората спадат принци-
пите на управление, отнасящи се до 
конкретен вид дейност.

принципите, спадащи към първа-
та група, могат да бъдат наречени 
общи принципи на управление, тъй 
като отразяват теорията и прак-
тиката на управлението в най-ши-
рокия смисъл на това понятие. за 
принципите, спадащи към втората 
група, се използва терминът специ-
ални принципи на управление, доколко-
то те са непосредствено свързани с 
управлението на конкретни видове 
дейност.

този подход към класификацията 
на управленските принципи позволя-
ва да се обвърже тяхната типология 
със спецификата на структурата на 
системата на управление и затова 
е един от най-често използваните 
днес.

по наше мнение най-оптимална 
от практическа гледна точка е сис-
тематизацията на принципите на 
управление, според която те се кла-
сифицират в три групи (вж. фиг. 2).

Според тази класификация цялата 
съвкупност от принципи на управ-
ление се подразделя на три основни 
групи. към първата се отнасят об-
щите принципи на управление, отна-
сящи се до системата на управление 
в цялост. към втората група при-
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надлежат частните принципи на уп-
равление, отнасящи се до отделните 
компоненти на системата за управ-
ление. Специалните принципи, включе-
ни в третата група, регламентират 
реда и правилата за управление на 
конкретни видове дейност. приема-
нето на тази систематизация изиск-
ва да се направи характеристика на 
основните принципи на управление, 
включени в тези три групи.

както вече посочихме, общите 
принципи на управление имат отно-
шение към системата на управление 
като цяло и включват:

• Принцип за научната обоснова-
ност на управлението. той е основен 
в системата на общите управленски 
принципи. научният подход към ме-
ниджмънта изисква непрекъснато, 
пълно и комплексно изучаване на цяла-
та съвкупност от фактори, влияещи 
върху ефективността на функциони-
ране на организацията, с последващо 
прилагане на получените знания в 
практиката на управлението.

• Принцип за приложението на сис- 
темния подход при решаването на уп-
равленски задачи. вторият и не по-
малко важен принцип на мениджмън-

та изисква управляващите да разглеж-
дат организацията като съвкупност 
от взаимосвързани, взаимозависими и 
постоянно взаимодействащи си еле-
менти (хора, технологии, материални 
ресурси), ориентирани към постигане 
на различни цели. главното в систем-
ния подход е разработването и изпол-
зването на идеята за цялостност на 
системата. да се познае цялото, оз-
начава да се разкрият неговата същ- 

ност и специфика; съставът, коли-
чествените и качествените характе-
ристики на елементите и тяхното 
влияние върху цялата система; ин-
теграционните фактори, осигуряващи 
целостта на системата; историята 
на системата и т.н. в основата на 
системния подход стои системният 
анализ, включващ формулиране цели-
те на системата и определяне коли-
чествения и качествения състав на 
влизащите в нея елементи.

• Принцип за оптималност на уп-
равлението – поставя изискването за 
постигане на целите на управлението 
с минимални загуби на време и средс-
тва. С него е неразривно свързан и 
принципът за гъвкавост в управлени-
ето, чиято практическа реализация 

Принципи на управление

норми и правила, съдействащи
за постигане на поставените цели

и набелязаните задачи

общи принципи
на управление

отнасят се  
към всички 
компоненти  

на системата
за управление

частни принципи
на управление

отнасят се към 
отделните части

и елементи
на системата
за управление

Специални принципи  
на управление

отнасят се към 
управлението
на конкретни

видове дейности

фиг. 2. класификация на принципите на управление
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позволява да се осигури своевремен-
на адаптация на организацията към 
условията на непрекъснато променя-
щата се външна среда или пък ней-
ното бързо преустройство в съот-
ветствие с новите цели и задачи на 
дейност.

• Принцип за демократизация на 
управлението. С нарастване ролята 
на социалните фактори в мениджмън- 
та на преден план излиза принципът 
на демократизация, който поста-
вя изискването за удовлетворяване 
на справедлива основа интересите 
на собствениците, ръководителите, 
персонала и отделните служители в 
организацията.

• Принцип за регламентацията. в 
съответствие с него всички процеси, 
протичащи в системата на управле-
ние, трябва да бъдат ясно регламен-
тирани. С други думи, във всяка орга-
низация е необходимо да бъде разрабо-
тена подробна система от правила и 
норми, определящи реда на функцио-
ниране както на организацията като 
цяло, така и на нейните структурни 
подразделения.

• Принцип за формализацията – 
предвижда формалното установява-
не на нормите и правилата, според 
които функционира организацията: 
заповеди, указания и разпореждания 
на ръководителите, както и органи-
зационната структура и длъжност-
ните характеристики на заетите.

прилагането на последните два 
принципа – за регламентацията и за 
формализацията – позволява да се оп-
тимизира процесът на функционира-
не на организацията и той да стане 
планомерен и по-ефективен.

приведеният по-горе списък от 
общи принципи на управлението от 
гледна точка на административ-
ния мениджмънт съвсем не е пълен. 
включени са само основните и най-
универсални принципи. Същевременно 
не бива да се забравя, че всяка соци-
ално-икономическа система се създава 
и функционира за постигане на опре-
делени конкретни цели. затова и под-
борът на принципите, от които се 
ръководят мениджърите, трябва да 
се извършва индивидуално, като от-

правната точка за всеки конкретен 
случай са целите на организацията.

Частни принципи на управление. 
прието е тези принципи, отнасящи 
се до отделни елементи от система-
та, условно да се делят на две под-
групи.

Първата група включва принципи, 
отнасящи се до осъществяването на 
отделни функции на управлението – 
планиране, организация, мотивиране, 
регулиране, контрол.

към втората група се отнасят 
управленски принципи, свързани с от-
делни страни на управлението – на-
пример социални, икономически, орга-
низационни, технически и др., както 
и с равнището на управление (отде-
ли, структурни подразделения, орга-
низации).

за да се характеризират частни-
те принципи на управление, следва да 
се разгледат някои от принципите, 
включени в горните подгрупи. за да 
се характеризира първата подгрупа, 
ще бъдат използвани организационни- 
те принципи и принципът за отчет- 
ността. Сред организационните прин- 
ципи се открояват принципите за 
приоритета, принципите за съот-
ветствието и принципите за орга-
низацията и управленския контрол.

Принципите за приоритета включ- 
ват принципа за приоритет на цели-
те; принципа за приоритет на функ-
циите над структурата при създава-
нето на организацията; принципа за 
приоритет на структурата над функ- 
циите при вече изградена и работеща 
организация; принципа за приоритет 
на субекта над обекта на управление 
в изграждащи се организации и др.

Принципът за приоритет на цели-
те се формулира по следния начин: 
в системата цел – задача – функция 
приоритет има целта, след това за-
дачата и накрая функцията.

Принципът за приоритет на функ-
циите над структурата в процеса на 
създаването на организацията гласи, 
че проектирането и създаването на 
нови структури преди всичко са по-
родени от необходимостта за реали-
зация на конкретни функции. в случа-
ите, в които липсва възможност за 
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формиране на структурни подразде-
ления на организацията в съответс-
твие с набелязаните функции, се раз-
глеждат други варианти за строеж 
на организацията, като се изхожда 
от приоритета на целите, за чието 
постигане трябва да служат функци-
ите.

Смисълът на принципа за приори-
тет на структурите над функциите в 
действащите организации се свежда 
до следното: в изградените и нормал-
но работещи организации процесите 
на взаимодействие протичат по 
такъв начин, че недостигащите еле-
менти на системата постепенно се 
появяват, а излишните отмират. в 
съответствие с този принцип дейс-
тващите организации са в състоя-
ние да осъществяват само ограничен 
диапазон функции. в случаите, кога-
то се излиза от рамките на зададе-
ния диапазон, е твърде вероятно да 
възникне ситуация, при която орга-
низацията не е в състояние да оси-
гури решаването на стоящите пред 
нея задачи.

Принципът за приоритет на субек-
та над обекта на управление в ново-
създаващи се организации предполага, 
че в процеса на изграждане на органи-
зацията нейните учредители трябва 
да избират (в съответствие със сво-
ите потребности и с възможности-
те на трудовия колектив) характера 
на дейността, организационно-прав-
ната форма и други параметри на 
организацията.

Същността на принципа за при-
оритет на обекта над субекта на 
управление във вече функциониращи 
организации намира израз в обстоя-
телството, че ръководителите на 
всички равнища на управление в орга-
низацията трябва да се назначават в 
съответствие с характеристиките 
и потребностите на конкретните 
структурни подразделения.

към принципите за съответствие-
то се отнасят: принципът за съот-
ветствие на отделените ресурси на 
поставените цели; принципът за съот- 
ветствие между ръководството и 
подчинението; принципът за съот-
ветствие между ефективността и 

икономичността на производството; 
принципът за оптимално съчетаване 
на централизацията и децентрализа-
цията при производството и управ-
лението.

Принципът за съответствие на 
отделените ресурси на поставените 
цели се опира на тезата, че за да бъ- 
де постигната, всяка цел трябва да 
бъде осигурена със съответните фи-
нансови, материални и човешки ре-
сурси.

Принципът за съответствие меж-
ду ръководството и подчинението 
гласи, че всеки сътрудник трябва да 
има само един линеен ръководител, 
но броят на функционалните ръково-
дители не е ограничен.

Принципът за съответствие меж-
ду ефективността и икономичност-
та на производството може да се 
формулира по следния начин: за вся-
ка организация трябва да се намери 
съответствие между ефективното 
функциониране и съвкупните разходи. 
този принцип въвежда правило, според 
което всички допълнителни разходи 
трябва да бъдат оправдани от по-
вишаването на ефективността от 
функционирането на организацията.

формулировката на принципа за 
оптимално съчетаване на централи-
зацията с децентрализация на произ-
водството и управлението може да 
се приложи и по отношение на разме-
ра на организацията, като размерът 
на организацията трябва в оптимал-
на степен да съответства на нейни-
те цели, задачи, характер на дейност 
и т.н.

към принципите за организацията 
и управленския контрол се отнасят:

• непрекъснатост в дейността 
на предприятието/организацията;

• използване на общи мерни едини-
ци за планиране и контрол;

• оценяване на резултатите от 
дейността както на цялото пред-
приятие, така и на всяко структур-
но подразделение;

• приемственост и непрекъснато 
използване на първична и междинна 
информация за целите на управлени-
ето;

• формиране на система от по-
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казатели за вътрешна отчетност в 
организацията, като основа за кому-
никация между различните равнища 
на управлението и отделните струк-
турни подразделения;

• прилагане на бюджетния подход 
за управление на разходите;

• пълнота и аналитичност, осигу-
ряващи изчерпателна информация за 
обекта на контрол;

• периодичност, отразяваща про-
изводствените и търговските цикли 
на предприятието.

за да се характеризира втората 
група частни принципи на управле-
ние, ще бъдат разгледани принципи-
те на кадровата политика. в систе-
мата от организационни принципи за 
осъществяване на кадровата полити- 
ка могат да се изведат няколко раз-
лични групи. най-показателни от тях 
са принципите за изграждане на сис-
тема за управление на персонала и 
принципите, свързани с подбор на 
кадрите.

формирането на системи за уп-
равление на персонала се осъществява 
на основата на следните принципи:

• адекватност на функциите на 
управление на персонала на целите на 
функциониране;

• първенство на принципите на 
управление на персонала;

• оптимално съотношение между 
вътрешните и външните функции за 
управление на персонала;

• оперативна реакция на промени-
те в спецификата на функциониране-
то на организацията;

• потенциални имитации.
Принципът за адекватност на функ- 

циите на управление на персонала на 
целите на функциониране поставя 
изискването, че формирането и про-
мяната на функциите на управление 
на персонала трябва да се осъщест-
вяват в строго съответствие с це-
лите и потребностите на функцио-
ниране на организацията.

Смисълът на принципа за първенс-
тващата роля на функциите на уп-
равление на персонала се свежда до 
това, че съставът, количествените 
и качествените характеристики на 
елементите на системата за управ-

ление на персонала, както и харак-
терът на информационните връзки 
и взаимодействия между тях се на-
мират в пряка зависимост от съдър-
жанието на функциите на управление 
на персонала.

Принципът за оптималното съот-
ношение между интра- и инфрафункци-
ите за управление на персонала опре-
деля необходимите пропорции между 
функциите, насочени към организаци-
ята на системата на управление на 
персонала (т.е. интрафункциите) и 
функциите на управление на персона-
ла (т.е. инфрафункциите).

Същността на принципа за опе-
ративна реакция на промените в 
спецификата на функционирането на 
организацията се свежда до необхо-
димостта от изпреварваща ориен-
тация на функциите за управление 
на персонала към основната дейност 
на организацията, за сметка на фун-
кциите, насочени към спомагателна 
дейност.

Принципът за потенциалните ими-
тации гласи: временното отстраня-
ване на отделни работници в орга-
низацията не трябва да прекратява 
процеса на нейното функциониране. С 
други думи, всеки работник трябва да 
бъде в състояние да изпълнява служеб-
ните задължения на работниците на 
неговото, над неговото и под негово-
то равнище. в процеса на подбора на 
кадри е необходимо да се отчитат:

• ситуацията – не само общото 
съответствие на характеристиките 
на кандидата и изискванията на кон-
кретната длъжност, но да се взема 
под внимание и формиралата се кон-
кретна ситуация;

• съвместимостта – при подбора 
на работници за попълване на вакан-
тни длъжности ръководството на 
организацията трябва да отчита до-
колко те могат да бъдат съвмести-
ми при ротация на кадрите;

• съчетаването – при подбора на 
кадри стремежът да бъде да се осигу-
ри оптимална интеграция на усилия-
та на новите и старите работници; 
това е наложително, тъй като ста- 
рите работници обикновено са но-
сители на жизнен и трудов опит, а 
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младите обикновено са по-активни, 
по-малко консервативни, а често 
притежават и по-съвременни знания; 
рационалното съчетаване на работ-
ниците от единия и другия тип във 
всички функционални подразделения е 
важно условие за ефективно функци-
ониране на организацията;

• компенсирането – препоръчи-
телно е по възможност кадрите да 
се подбират по такъв начин, че отри-
цателните качества на един работ- 
ник да се компенсират от положи-
телните качества на друг;

• динамизмът – установява необ-
ходимото съотношение между мобил-
ността и стабилността; мобилност-
та позволява своевременно да се про-
веждат мероприятия, свързани с при-
движването и ротацията на кадрите 
в съответствие с промените във 
външната среда и потребностите на 
самата организация; стабилността е 
необходима за ефективната работа 
на организацията във всяко отноше-
ние, но тя е особено важна за осъщес-
твяване на дългосрочни проекти и 
програми; рационалното съчетаване 
на мобилността и стабилността в 
процеса на подбора на кадрите е в със- 
тояние да осигури необходимото рав-
нище на ефективност на системата 
за управление на човешките ресурси в 
организацията.

разгледаните принципи са само 
част от системата на частните 
принципи на управление, но по наше 
мнение са напълно достатъчни да 
илюстрират идеята за същността и 
съдържанието им.

Специални принципи на управление 
са тези, които се отнасят към кон-
кретен вид дейност. ето защо кла-
сификацията на специалните принци-
пи на управление се осъществява по 
видове дейности в организацията – 
например принципите за управление-
то на производството, които ще из-
ползваме като илюстрация на тази 
група принципи.

понастоящем в системата на 
принципите за управление на произ-
водството могат да бъдат изведени 
три основни групи принципи:

• Принципи на инвестиране – ин-

вестирането е в основата на по-
вишаване ефективността на всяка 
производствена дейност. то трябва 
да се осъществява на базата на ори-
ентация към дългосрочни перспек-
тиви; наличие на обективна и пълна 
информация за състоянието на капи-
таловите пазари; адекватно и свое-
временно реагиране на промените в 
инвестиционната среда и т.н.

• Принципи на управление на техно-
логиите – ориентирани са към пови-
шаване на ефективността от изпол-
зването на основните производстве-
ни фондове и оптимизиране на техно-
логичните процеси с цел съкращаване 
на производствения цикъл, икономия 
на ресурси и намаляване на материал-
ните загуби. освен това е необходимо 
да се отбележи, че усъвършенства-
нето на технологичните процеси не 
само води до повишена ефективност 
на производството, но като правило 
рефлектира и в повишаване качест-
вото на произвежданата продукция, 
което я прави по-конкурентоспособна 
в пазарни условия.

• Принципи за създаване на ефек-
тивни организационни структури за 
управление – насочени са към приори-
тетно ориентиране на организация-
та към потребностите на пазара, а 
не към изпълняване на производстве-
ните функции; към широко прилагане 
на структурните подразделения, съз-
дадени на целеви, а не на функциона-
лен признак; минимален брой равнища 
на управление.

• Създаване на необходимите усло-
вия за проява на творческа и произ-
водствена инициатива от страна на 
работещите.

трябва да се отбележи, че класифи-
кацията на принципите на управление 
на общи, частни и специални, макар и 
в известна степен условна, е необхо-
дима, тъй като е в услуга на менид-
жърите, които при ръководството 
на организацията, в зависимост от 
всеки конкретен случай, следва ин-
дивидуално да подбират принципите 
на управление с цел постоянно и все- 
странно усъвършенстване дейност-
та на организацията в условията на 
пазарна среда.
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през последните десетилетия 
все повече се разширява об-
хватът на приложение на без-

пилотни летателни апарати (бла) и 
системи, като се полагат все повече 
усилия за тяхното усъвършенстване. 
безспорен е напредъкът в развитие-
то на този тип техника по отноше-
ние на прецизността на апаратите и 
техните възможности. използването 
на бла в последните локални конфлик-
ти кара военните специалисти да се 
замислят върху по-нататъшното им 
развитие. факт е, че производството 
на тези роботизирани системи в све-
та напоследък върви с бързи темпо-
ве, но и условията за водене на бойни 
действия непрекъснато се променят. 
затова специалистите нямат единно 
мнение какви бла са необходими в 
бъдеще. Смята се, че постъпващите 
на въоръжение сега след време могат 
да се окажат недостатъчно пригодни 
и трудно биха се оправдали разходи-
те за тяхното създаване. от друга 
страна, използването на безпилотни 
летателни апарати и системи далеч 

българСките безпилотни 
летателни апарати  
и възможноСтите  

за използването им  
в невоенната Сфера

Надежда ВЪЛЧАНОВА

Abstract: The article „Bulgarian UAVs and the possibilities for their non-military usage“, 
written by Nadezhda Valchanova,  gives a quick overview of the evolution Bulgarian unmanned 
aerial vehicles have  undergone in recent years and outlines the possible ways this technology 
could be applied in civil life. The author provides some examples of non-military usage of 
UAVs in other countries as well as in Bulgaria, thus showing their potential outside of military 
operations. The aim of the article is to show the alternative ways drones could be used in while 
stating their usefulness in a wide range of situations.

Key words: UAVs, unmanned aerial vehicles, civil, non-military, drones, surveillance, 
infrastructure, „Armstechno“, usage.

Ключови думи: БЛА, безпилотни летателни апарати, безпилотни летателни 
системи, невоенна сфера, инфраструктура, наблюдение, развитие, приложение.

надхвърля чисто военните аспекти. 
в редица държави те постепенно се 
вписват в невоенната сфера, като из-
пълняват функции, свързани с наблю-
дение и управление на инфраструкту-
ра и горски ресурси, земеделие, карто-
графиране, управление на национални 
паркове и други.

производството на безпилотни 
летателни апарати в българия започ-
ва през 60-те години на миналия век 
за нуждите на армията. разработват 
се радиоуправляеми авиационни ми-
шени (рУм), които при тренировки 
на зенитноракетните войски се из-
ползват вместо реални самолети. С 
монтирането на пасивни и активни 
отражатели, инфрачервени излъчва-
тели и радиосмутители рУм успеш-
но имитират полети на различни 
типове бойни самолети. разходите 
са намалени многократно, започват 
да се изпълняват и реални стрелби, 
с което се повишава бойната подго-
товка на войските. през 1968 г. на 
българската народна армия (бна) 
за бойна подготовка на войските от 
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пво и ввС са предадени първите 16 
разработени и произведени в бълга-
рия радиоуправляеми мишени рУм-1 
и рУм-2. на тяхна основа са създа-
дени модификации рУм-2м (1969 г.) 
и рУм-2мб (1971 г.). След четири го-
дини производственият капацитет е 
200 броя годишно, като постоянно се 
усъвършенстват старите и се създа-
ват нови модели. авиационните ми-
шени тип рУм-2мб намират пазар в 
много страни, като само от тях са 
произведени 1112.

през периода 1978–1982 г. са раз-
работени бла „ястреб-1“, -2 и -3, 
използвани като мишени и до днес. 
най-дълго се задържа в експлоатация 
в различни модификации „ястреб-2“, 
използван като мишена от изтреби-
телната авиация и зенитноракетни-
те войски, както и от войските за 
пво на Сухопътните войски. С бла 
се правят сполучливи опити и в други 
направления. например с „ястреб-1“ 
се извършват полети за разузнаване 
с телевизионна апаратура, на „яс- 
треб-2“ се подкачва под тялото ра-
ботещ радиолокационен смутител 
тип „Стършел“.

през 80-те години на миналия век 
във внввУ „георги бенковски“ ко-
лектив от български авиационни спе-
циалисти разработва радиоуправляем 
бла. този апарат преминава през 
сериозни изпитания и показва от-
лични летателни характеристики, а 
възможностите на разузнавателно-
то му оборудване надхвърлят всички 
очаквания. независимо от изминали-
те тридесет години от създаването 
му тактико-техническите характе-
ристики на бла р-13 и сега впечат-
ляват специалистите в тази област. 
този проект е спрян, а през 90-те го-
дини се пристъпва към разработване 
на по-съвременни бла – р-13а и р-15 
(вече с тяло тип „рама“), но и тях 
ги постига същата съдба. на съвре-
менния етап научноизследователска 
и опитно-конструкторска работа за 
разработване на бла и на концеп-
ция за тяхното използване за воен-
ни и граждански нужди в българия 
се осъществяват от фирма армС-
теХно – оод в София. за по-малко 

от година (април – ноември 2006 г.) 
е проектиран и тестван мини-бла 
„нити“ с комбинирано управление 
(автоматично и дистанционно).

през 2008 г. е разработен и експе-
риментиран микро-бла ат-1 „полс-
ка чучулига“. бордовото оборудване е 
целево, на модулен принцип и включ- 
ва GPS; автопилот; две видеокаме- 
ри – за управление на бла извън зо-
ната на пряка видимост и за наблю-
дение на обекти; модул за наблюде-
ние в реално време чрез видео- или 
инфрачервена камера. първото прак-
тическо използване на ат-1 е осъщес-
твено на 18 юли 2008 г. за оценяване 
на последиците и за наблюдаване на 
обстановката след взрива в базата 
за съхраняване на боеприпаси в райо-
на на челопечене. последната раз-
работка на армСтеХно е бла с 
полетна маса 60 килограма и тлас-
кащ винт, предназначен за гражданс-
ки цели (дистанционно изследване на 
земните недра за полезни изкопаеми 
на дълбочина до 10 километра).

като се има предвид опитът от 
досегашното участие на бла в раз-
лични военни конфликти, могат да се 
очертаят някои направления в тях-
ното развитие. по-важните са свър-
зани с разузнаване и обозначаване на 
цели, създаване на бойни безпилотни 
летателни апарати, които да са в 
състояние да се противопоставят на 
пилотируемите бойни самолети, из-
граждане на бла като пунктове за 
управление и използването им за ра-
диоелектронна борба.

друго изключително важно на-
правление в развитието на този тип 
технология е използването на бла 
за невоенни цели. С развитието на 
технологиите и създаването на нови 
образци летателни апарати във воен-
ната област след разсекретяването 
им обикновено специалистите се за-
мислят и за възможното им прило-
жение в мирно време. така става и 
с безпилотните летателни апарати. 
натрупаният опит от участието им 
във военните конфликти при различ-
ни условия дава основание да се търси 
подходяща реализация и за невоенни 
цели. пионери в намирането на це-
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лесъобразни решения в тази насока 
обикновено стават специалисти от 
страни, където се произвеждат бла, 
но има и купени за военни цели, а из-
ползвани и за невоенни задачи.

например в русия от 70-те години 
на миналия век първоначално се прив-
личат разузнавателни бла за наблю-
даване на газопроводи, нефтопроводи 
и електропроводи. ефективността 
им е толкова висока, че конструк-
торските бюра започват да създават 
специални апарати, влагайки в тях 
най-новите постижения от авиаци-
онните технологии. конструкторско 
бюро „електрон“ създава безпилотен 
авиационен комплекс „вертикал-20“, 
предназначен за задхоризонтно наблю-
дение, водене на оптикоелектронно, 
радио-, радиотехническо, метеороло-
гично, радиационно и химическо разуз-
наване. използва се при операции за 
търсене и спасяване, ретранслиране 
на сигнали, мониторинг на определе-
на територия, на големи промишлени 
предприятия, железопътни и шосейни 
пътища, пристанища и др. комплек-
сът включва шест бла, оборудвани 
с оптикоелектронна апаратура, на-
земна станция за управление, пневма-
тичен катапулт. конструкцията на 
планера е от композитни материали 
и алуминиеви сплави, с което е пос-
тигната достатъчна здравина. Ско-
ростта на полета е от 100 до 180 
километра в час, максималната ви-
сочина – 3000 метра, а продължител-
ността на полета – 4 часа.

цивилните бла могат да дости-
гат бързо и лесно до места, които 
по принцип са недостъпни за управ-
лявана от човек техника, а това ги 
прави подходящи за справяне с различ-
ни бедствия. този факт не остава не-
забелязан от учените в американски-
те национална космическа агенция и 
национална агенция по океанология и 
метеорология, които обединяват сили 
в тригодишен експеримент на стой-
ност 30 млн. щ.д. целта на проекта 
е да се използват специално оборуд-
вани разузнавателни безпилотни апа-
рати „глоубъл Хоук“, за да се следи 
развитието на урагани. големи бла 
могат да летят 30 часа без прекъсва-

не и са идеални да следят зараждащи 
се урагани. към безпилотните лета-
телни апарати проявяват интерес и 
някои ведомства за изпълняване на 
конкретни задачи – наблюдаване на 
електропреносна мрежа, на газо- и 
нефтопроводи, контрол над различни 
видове транспорт, следене на рибни 
пасажи и др.

безпилотните летателни апарати 
са незаменими за локализиране на гор-
ски пожари, за откриване на оцелели 
при бедствия и аварии, доставяне на 
лекарства в недостъпни места и мно-
го други. има и конкретни примери за 
спасени хора вследствие на използване 
на такава техника. през май 2013 г. 
шофьор в канада се изгубва и катас-
трофира в западната провинция Сас-
качеван. опитите на полицията да 
го локализира пропадат, независимо 
от използването на вертолети. След 
като пострадалият успява все пак да 
се свърже по телефона, е изпратен 
малък безпилотен четирироторен вер- 
толет DraganFlyer X4-ES, който с 
инфрачервена камера открива бедс-
тващия шофьор преди да измръзне в 
планината.

и в други напреднали страни бла 
постепенно навлизат в икономическия 
и стопанския живот. в индия те се 
използват за следене на разливи, в тай-
ван – за екологичен мониторинг, сле-
дене на автомобилен поток по скоро-
стни магистрали, на нелегален риболов 
и др. в тунис с бла „наснас“ следят 
състоянието на магистрални тръ-
бопроводи, поради което е изпълнено 
изискването продължителността на 
полета да бъде увеличена до 14 часа. 
в крайграничните райони на повечето 
страни се следи на нелегален трафик 
на хора, пренасяне на наркотици и др.

в българия също оперира компания, 
която предлага заснемане и наблюде-
ние от въздуха посредством безпило-
тен вертолет. „бългериан ейвионикс 
Сървис“, съвместно с германски уни-
верситет, предлага бла, който да 
заснема различни обекти и да осъщес-
твява въздушно наблюдение. този биз-
нес не е много разпространен и за мо-
мента компанията е замразила дей-
ността си поради липса на клиенти. 
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отделно инвестицията в проекта е 
значителна, защото вертолетът не 
е сериен модел и струва по-скъпо от 
стандартните версии на пазара. Спо-
ред „бългериан ейвионикс Сървис“ те 
имат договор за използване само на 
територията на българия и затова 
не могат да разчитат на междуна-
родни клиенти. точно обаче развитие-
то на безпилотни летателни апарати 
за невоенни цели за нашата страна 
може да се окаже печелившата па-
зарна ниша. както вече отбелязахме, 
българия има дългогодишна история и 
традиции в производството на такъв 
тип технологии и лесно може да ги 
преориентира към невоенната сфера.

възможностите за прилагане на 
бла в цивилния живот далеч надхвър-
лят доскоро зададените им рамки. те 
намират приложение в земеделието, 
като имат възможности за прецизно 
установяване типа на земеделската 
култура, ортофотозаснемане, оценя-
ване състоянието на посевите, на 
добивите и щетите. що се отнася 
до горските ресурси и националните 
паркове, бла биха могли да осъщес-
твяват мониторинг на обезлесява-
нето и контрол на незаконната сеч, 
заснемане на екопътеки, маршрути и 
местообитания на животни, търсене 
и откриване на бедстващи туристи 
и т.н. този тип летателни апарати 
могат активно да участват в наблю-
дение на инфраструктурата, оценя-
ване на незаконното строителство 
и контрол по пътищата, а дори и 
в операции на министерството на 
вътрешните работи. по неофициални 
данни от 2012 г. то е купило две сис-
теми безпилотни летателни апарати 
от армСтеХно оод – едната е 
ат-1 „полска чучулига“, а втората – 
нити. във всяка от тях влизат два 
самолета плюс наземна станция за уп-

равление, но до момента няма инфор-
мация за дейността им в системата 
на министерството на вътрешните 
работи. именно малката „полска чу-
чулига“ предава на българската армия 
първата видеоинформация за взриве-
ните складове в челопечене през юли 
2008 г. на 18 юли тя прелита на ня-
колко метра над епицентъра на ек-
сплозията и показва лунния пейзаж, 
хилядите невзривени мини, снаряди, 
патрони и ракети. така сапьорите 
получават възможност да оценят 
ситуацията, без да рискуват живо-
та на пилот от случайно избухнал в 
този момент боеприпас. това е само 
един от многото примери за възмож-
ностите за прилагане на безпилотни 
летателни апарати в българия извън 
бойните нужди на армията.

независимо от традициите в про-
изводството на безпилотни летател-
ни апарати и гореспоменатите при-
мери за практическото им използване 
българия все още не успява да прило-
жи успешно своето ноу-хау в тази об-
ласт за невоенни цели. една от причи-
ните е финансовият фактор, който е 
и основна спънка пред масовото нав-
лизане на тези апарати на българския 
пазар. Страната ни разполага както с 
технология за изграждането им, така 
и с авиационен ресурс под формата на 
бази (безмер) и човешки потенциал, 
но въпреки това производството в 
тази сфера е насочено навън.

може да се направи обобщението, 
че при подходящо финансиране бъл-
гария има потенциал да се превърне 
във водещ фактор за развитието на 
безпилотните летателни апарати и 
системи в европа. трябва да се от-
чете обаче тенденцията, че те на-
влизат все по-масово в невоенната 
област и българският производствен 
потенциал да се пренасочи натам.

Н е д я л к о в, Д. Безпилотни летател-
ни апарати в структурите на българските 
ВВС (разработка, предложена на министъ-
ра на отбраната). София, 2011.

Х р и с т о з о в, Д. История на българ- 
ските БЛА (uav.faktomer.bg/?History&bg_bla).

К а р е м о в, С. Тенденции за развитие 
на безпилотните летателни апарати (uav.

faktomer.bg/?History&tendents).
К а р е м о в, С. Използване на безпи-

лотните летателни апарати в съвременни 
условия (uav.faktomer.bg/?History&bg_extra

А р н а у д о в, Ю. Миролюбивите дро-
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историите на българите и ал-
банците, като два съседни 
балкански народа, са естест-

вено преплетени през вековете. от-
ношенията между българи и албанци, 
между българския и албанския етнос, 
между българската и албанската 
държава са преобладаващо положи-
телни и не са малко примерите на 
добросъседство и взаимопомощ, а 
взаимопроникването във всичките 
му аспекти е неотделим и естест-
вен процес. значими маси албанско 
население, най-вече в рамките на ос-
манската империя, са се преселвали и 
живеели сред българското етническо 
пространство.2 българската средно-
вековна държава, включително етнос 
и църква, има няколковековно присъс-
твие по днешните албански земи.6 в 
резултат славянската топонимия е 
широко разпространена в албания7, а 
освен нея има и немалко други мате-
риални свидетелства за това присъс-
твие4. такова свидетелство е и т.нар. 
камък от балши (селище в Южна ал-
бания, в района на гр. берат). надпи-
сът върху него има отношение към 
покръстването на българския народ 
през Х век. албанските историци и 

надпиСът върХУ камъка 
от балши в албания – 

интерпретации и реалноСт

Мариан НИНОВ

Abstract: The article „The Balshi inscription in Albania – interpretations and reality“ by 
Marian Ninov provides argumentation against groundless interpretations spread among the 
modern Albanian society on the nature of the inscription from Balshi, South Albania. The 
inscription testifies to the official adoption of Christianity by Medieval Bulgaria.

Key words: the inscription from Balshi, Albania, adoption of Christianity, Bulgaria.
Ключови думи: надпис върху камък от Балши, Албания, приемане на християн- 

ството, България.

албанската историческа наука и ис-
ториография като цяло са коректни 
спрямо наличието и тълкуването на 
паметниците от българското сред-
новековно присъствие по днешните 
албански земи. не са изключения оба-
че и някои спорни интерпретации в 
днешно време, които, що се отнасят 
до надписа върху камъка от балши, се 
изразяват в твърдението, че българ-
ският княз борис се е покръстил на 
територията на албания (в района 
на балши, главиница) под влиянието 
на вековните (към ІХ век) християн-
ски традиции на местното албанско 
население.

този важен надпис за българското 
минало е открит по време на пър-
вата световна война от австрийски 
войници, които са търсели камъни 
за строеж в развалините на манас-
тира в с. балши, намиращо се на 
около 25 километра югозападно от 
берат, Южна албания. надписът е 
публикуван от: Praschniker, Camillo. 
Zwei mittelalterliche Inschrichten aus 
Albanien, Anzeiger der philhist. Klasse 
der Akademie der Wissenschaften in 
Wien, 56 Jahrg, 1919, N XIII, Wien 
1920, S. 73–76. по-късно г. баласчев 
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предлага свой вариант за прочит 
на надписа във вестник „независи-
мост“ от 20 август 1921 г. профе-
сор златарски публикува нов прочит 
на надписа и обяснения в: Slavia ІІ, 
1923–1924, с. 61–91. Сръбският визан-
толог д. анастасийевич също пише 
през 1924 г. за надписа в: „архив за 
албанаску старину, jезик и етноло-
гиjу“, књ. ІІ, св. 1, с. 137–142. След 
откриването му камъкът с надписа 
е пренесен в гр. дуръс и е включен 
в съществуващата археологическа 
колекция. понастоящем не се знае 
местонахождението на камъка с 
надписа – според устното твърдение 
на авторитетния албански археолог 
професор д-р неритан цека, изказа-
но пред автора през декември 2006 г. 
Съществуват версии за неговото 
изнасяне от албания от сръбски 
войници или пък за скриването му в 
албания и загубени данни за местопо-
ложението. гипсово копие на камъка 
се пази в националния исторически 
музей в София.4

надписът е издълбан върху мра-
морен стълб с височина 1,60 м и де-
белина 0,40 м. Стълбът е повреден 
от двете страни. върху него има два 
надписа – в горната част е този на 
борис, а под него стои по-нов над-
пис на латински, който е бил пос-
тавен над гроба на предводителя на 
кръстоносците робер дьо монфор 
(Robertus de Forti Monte), починал в 
албания през 1108 г. между двата 
надписа е издълбан кръст.4

повредената горна част на над-
писа може да се възстанови само на 
базата на предположения, като се 
свърже със запазената част и с ис-
торическите податки за покръства-
нето на борис. по този начин надпи-
сът, възстановен по предположения, 
ще се чете и преведе така:

1. Έβαπτι се покръсти
2. гръцки текст князът
3. гръцки текст на българия
4. гръцки текст борис, който взе
5. гръцки текст името
6. гръцки текст михаил (заедно) с
7. гръцки текст народа, даден му 

на него

8. гръцки текст от бога
9. гръцки текст в лето
10. гръцки текст 6374 (866).

основните податки за покръства-
нето на княз борис са византийски, 
старобългарски и латински тексто-
ве.3 заради това е важен надписът 
върху камъка от балши. трябва да се 
спомене фактът, че не са известни 
каменни надписи на византийски им-
ператори, което означава, че камен-
ният надпис от балши не е създаден 
под византийско влияние.1

Светото покръстване на борис, 
отбелязано върху камъка от бал-
ши, е споменато в година 6374 от 
създаването на света, което отго-
варя на 866 г. сл.Хр., т.е. в периода 
1 септември 865 – 31 август 866 г. 
Според йордан иванов „…тъй като 
нито един гръцки или латински из-
вор от онова време не споменава 
точно датата на покръстването, 
свидетелството на този паметник 
е от първостепенно значение. Само 
съобщението в Хрониката на бер-
тин дава основание да се разбере, че 
покръстването на борис е било счи-
тано през 865 г., а е било извършено 
следващата година“.4

Сръбският византолог анаста-
сийевич, знаейки, че първите българ-
ски владетели са имали обичай да из-
дълбават подобни надписи на гръцки, 
казва: „изглежда, струва ми се, че 
този мраморен стълб с гръцки над-
пис е бил поставен от самия борис 
през 6374 г. или през 865/866 г. след 
Христа“. той не предполага, че над-
писът може да е от онези стълбове, 
за които се говори в краткото жи-
тие на Свети климент охридски и 
които са издигнати от самия него. 
мнението на професор златарски е, 
че каменният стълб от балши може 
да е един от издигнатите от Свети 
климент.

авторът на житието на охрид- 
ския епископ климент – димитър Хо- 
матиан (началото на ХІІІ век), който 
е познавал легендите за Свети кли-
мент и албанските земи, подопечни 
на охридската архиепископия, е бил 
повлиян от съдържанието на издиг-
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 натите някога от него стълбове и ги 
е тълкувал в житието на климент: 
„той (Свети климент) ни е оставил 
в охрид спомени и свети книги, как-
то и неговите лични произведения 
от талантливата му ръка, които са 
уважавани и любими за целия народ... 
докато в кефалония (главиница) мо-
гат да се видят запазени до наши дни 
каменните стълбове, върху които са 
издълбани букви, които отбелязват 
обединението на народа с Христос“. 
за да отбележи великото събитие с 
покръстването на българите, кли-
мент може би е издигнал такива 
стълбове след идването си като учи-
тел в областта кутмичевица, коя-
то е обхващала западна македония 
и Средна албания. това може би се е 
случило в 866 г., когато славянското 
писмо още не е било разпространено, 
ето защо надписите са писани според 
тогавашния обичай – на гръцки.4

Хоматиан е виждал стълбове с 
надписи в главиница, където кли-
мент, както разказва теофилакт 
охридски, е имал място за почивка, 
подарено му от княз борис. климент 
може би е издигнал такива памет-
ници и в други части на областта, 
управлявана от него, така че е не-
уместно да се идентифицира балши 
с главиница. преди всичко в разва-
лините на манастира в балши, на-
ред с надписа на борис, са намерени 
и други антични и средновековни ка-
мъни, събрани от околните места. 
Според йордан иванов в книгата му 
„български старини в македония“ 
от 1931 г.: „науката все още не е 
определила по задоволителен начин 
местонахождението на някогашната 
крепост главиница. Според него ня-
кои я търсят около залива на вльора, 
други – в долината на река гяница, 
приток на Семан и т.н.“.4

надписът от балши е публикуван 
повторно от веселин бешевлиев в 
„древни български надписи“ (с. 52). 
началото му не може да се възстано-
ви, докато възстановката Έβαπτισθη 
се приема и от веселин бешевлиев. 
най-интересният момент при надпи-
са несъмнено е датата във връзка с 
покръстването на българите. за раз-

лика от йордан иванов, който при-
ема, че това е станало през януари 
866 г., в края на май или в началото 
на юни, васил златарски в „история 
на българската държава през Средно-
вековието“. т. 1. ч. ІІ. София, 1927, с. 
30, смята, че покръстването е било 
извършено между 1 и 19 септември 
865 г. това е оспорвано от A. Vaillant 
и M. Laskaris. La date de la conversion 
bulgare, Revue des йtudes Slaves, 13, 
1933, p. 5, които са на мнение, че е 
през 864 г. за тази година се обявява 
и петър петров в статията си „за 
годината на приемането на христи-
янството в българия“. – в: извес-
тия на института по история. т. 
14–15. София, 1964, с. 569. преглед 
на досегашните становища по този 
въпрос има и при иван Снегаров: „в 
коя година е покръстен българският 
княз борис“. – в: „исторически пре-
глед“, ХХІІ, 1966, № 5, с. 92. Със се-
рия от аргументи Снегаров подкрепя 
становището на васил златарски, че 
покръстването е станало през 865 г.

Според доклад на васил гюзелев, 
изнесен след 2004 г. на тема „някои 
византийски и поствизантийски из-
вори за покръстването и християни-
зирането на българите“, особено зна-
чение за датирането на покръстване-
то на княз борис имат проповедите 
на първия истински български пок-
ръстител – византийският патриарх 
фотий (858–867, 877–886). Според гю-
зелев от голямо значение са серия от 
произведения на фотий от времето 
му като патриарх, някои от които 
са изследвани, а други – пренебрегна-
ти. особено значение като извор на 
информация имат неговите хомилии 
(проповеди) от 864–867 г., произна-
сяни традиционно в катедралната 
църква в константинопол „Света 
София“ в присъствието на василевса 
и на представители на светската и 
църковната византийска аристокра-
ция. в тясна връзка с победата на 
кесаря варда в борбата срещу бъл-
гарите е проповед Х (тя е произне-
сена след 12 април 864 г., но преди 21 
април 866 г.). в нея особено внимание 
е отделено на прославата на импера-
тор михаил ІІІ (842–867) заради „по-
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бедите над варварите“. посланието 
на патриарха на константинопол 
фотий „какво е най-важното задъл-
жение на един княз“, отправено към 
княза на българия михаил, е написано 
и изпратено малко след българското 
покръстване и може да се датира в 
края на 865 – началото на 866 г. (във 
всеки случай преди избухването и по-
тушаването на антихристиянския 
бунт в българия, т.е. именно преди 
28 март 866 г.).3

изследванията на васил гюзе-
лев потвърждават, че паметникът 
от балши не може да се смята за 
свързан с покръстването на борис 
на това място, а е само хроникален 
надпис в рамките на първата българ-
ска държава, със сигурност издигнат 
от климент охридски. каменен над-
пис, който свидетелства за процеса 
на приемане на християнството от 
княза и от българския народ.

що се отнася до причините за 
покръстването на княза и народа 
му, те имат и външнополитически, 
и вътрешнополитически и обществе-
но-икономически характер и едва ли 
сред тях е личното присъствие на 
борис по албанските земи и влияние-
то на традициите на християнското 
население от албански произход.

през 852 г. управлението на пър-
вата българска държава е поето от 
хан борис. началото му е в сложна 
политическа обстановка. разширя-
ването на българия в предходните 
години в родопите, западна тракия 
и македония води до изостряне на 
българо-византийските отношения. 
проблематично е и положението по 
северозападните граници на бълга-
рия, където има военни конфликти с 
немското кралство и хърватите. в 
началото на 60-те години на ІХ век 
се създават два основни военнополи-
тически съюза, чиито цели се опреде-
лят от интересите на държавите в 
тях. князът на великоморавия рос-
тислав, под натиска на съюза меж-
ду борис и людовик немски, налага 
сближаване с византия, което води 
до приемане на християнската вяра 
във велика моравия. по искане на 
княз ростислав през 862 г. византий-

ският император михаил изпраща 
във великоморавия братята кирил 
и методий, които да проповядват 
християнската вяра на славянски 
език. едновременно княз борис обе-
щава пред людовик немски да при-
еме християнството като гаранция 
за съюза помежду им.6

през 863 г. людовик немски пред-
приема военен поход срещу великомо-
равия, като получава подкрепата на 
българската войска от изток. визан-
тия се възползва от момента, както 
и от други природни бедствия в бъл-
гария (трудни години за земеделието, 
глад, земетресение) и през септември 
863 г. хвърля цялата си войска срещу 
страната. българската войска, анга-
жирана на северозапад, не успява да 
се противопостави на византийците 
и през есента на 863 г. започват пре-
говори, в резултат на които е под-
писан договор за мир между българия 
и византия. въз основа на този дого-
вор българия се задължава да разтури 
съюза си с людовик немски, насочен 
срещу великоморавия, като българ- 
ският владетел борис обещава, че 
ще се покръсти заедно с народа си.5

причините за приемането на хрис-
тиянството от народа на българска-
та средновековна държава се крият 
обаче преди всичко в обществено-
икономическото развитие на българ-
ското общество и във вътрешнопо-
литическата обстановка.

в средата на ІХ век в българското 
общество са очертани ясни противо-
речия от имуществен, обществен и 
идеологическо-политически характер, 
предизвикани от процеса на феода-
лизация. нововъзникналата феодална 
класа се нуждае от коренни промени 
в държавните и административни-
те институции, в правните норми, 
в отношението на държавата към 
селското население под нейна власт. 
нараства необходимостта от идео-
логическа обосновка на узаконяването 
на политическата и икономическа-
та зависимост, в която е изпаднала 
значителна част от населението. 
нормите на обичайното право, мо-
ралът и религията на славяните и 
прабългарите не могат да служат 
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повече като база на феодалното об-
щество. необходимо е да се утвър-
ди нова идеология, която да замени 
езическата практика с по-подходяща 
за конкретния исторически момент. 
носител на новата идеология става 
християнската религия. посредством 
християнството се узаконява тезата 
за подчиняване, т.е. фактически се 
обосновава феодалната експлоатация, 
упражнявана от феодалите над хора-
та под тяхна власт. едновременно 
християнството налага идеята за аб-
солютна власт на държавата, което 
укрепва позицията на владетеля. това 
е абсолютно в духа на тенденциите 
за държавна централизация, следвана 
от българските ханове.

трябва да се подчертае освен това, 
че докато в периода от края на VІІ до 
средата на ІХ век езическите вярвания 
на славяните и прабългарите са вид 
защита срещу влиянието на съседна 
византия и помагат за стабилизира-
нето на българската държава, посте-
пенно тези вярвания започват да се 
превръщат в пречка за по-нататъш-
ното ù развитие и по-специално за 
укрепването на нейния международен 
престиж. в средата на ІХ век в евро-
па почти всички държави вече са при-
ели християнството и езичеството е 
осъдено на бавно и сигурно изчезване. 
онези, които още запазват езически-
те вярвания, се приемат с недоверие 
и презрение. така българия се намира 
в неизгодно състояние на изолация. за 
да излезе от нея, тя трябва да се при-
съедини към европейския християнски 
свят, който вече е станал носител 
на по-висша за своето време религия 
в сравнение с анахроничните езически 
култове.

приемането на християнството 
като официална религия може да изиг-
рае важна роля и за сближаването на 
прабългарите със славяните. присъс-
твието на различни езически вярвания 
пречи сериозно на осъществяването 
на този процес и не позволява, въпре-
ки началото на обединение, тези два 
етноса да се слеят напълно.

при тези съществуващи условия 
приемането на християнската вяра в 
българия е във висша степен законов 

акт, за който са се чакали удобен мо-
мент и конкретни благоприятни усло-
вия.

трябва да се отбележи и фактът, 
че още преди официалното приемане 
на християнството в българската 
държава, тази религия не е чужда за 
населението. за нейното разпростра-
нение допринася и относителната 
религиозна толерантност на някои 
от прабългарските ханове. Христи-
янството прониква дори и сред пред-
ставителите на владетелските сре-
ди, какъвто е случаят с енравота – 
син на хан омуртаг по-многобройни 
са последователите на християнс-
твото сред славянското население в 
тракия и македония, които по онова 
време са под властта на византий-
ската империя. местните славяни, 
включени в границите на българската 
държава през първата половина на ІХ 
век, както изглежда, в по-голямата 
си част са били християнизирани и са 
запазили религията си и като подани-
ци на българския владетел.

Събитията, свързани с процеса на 
християнизация, са се развили, спо-
ред византийските извори, по след-
ния хронологичен ред: пратениците 
на княз борис, които са пристигна-
ли в константинопол през есента на 
863 г., за да водят преговори за мир, 
са били покръстени. константино-
полската патриаршия е изпратила 
заедно с тях в българия византий- 
ски епископ и няколко свещеници и 
монаси, чиято задача е била да обе-
динят чрез християнската вяра на-
рода на българската държава. така 
в началото на 864 г. византийското 
свещеничество започва дейността 
си за за покръстване, което може 
да се определи като първия етап на 
приемането на християнството от 
българския народ. княз борис, воден 
обаче от религиозни и вътрешнополи-
тически причини, не придава тържес-
твена форма на акта на приемането 
на християнството, като дори той 
се покръства тайно, вземайки името 
на своя кръстник – византийския им-
ператор михаил ІІІ. подчертахме, че 
това става вероятно в края на 865 – 
началото на 866 г.

-
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интерпретирането на значение-

то на камъка от балши в аспекта 
на оказано влияние от страна на ня-
колковековна християнска практика 
(към ІХ век) по албанските земи за 
покръстване на княз борис в района 
на Южна албания е по-скоро плод 
на национално-патриотични въжде-
ления за историческата значимост 
на албанците от страна на опре-
делени среди в днешното албанско 
общество. тези въжделения са в 

естествен унисон с протичащите 
днес процеси на консолидация и ут-
върждаване на албанския фактор в 
Югоизточна европа, но коректно-
то тълкуване на съществуването 
на този камък със съответния над-
пис върху него се отнася до пра-
българската традиция на създаване 
на изсечени върху камък (най-често 
каменни колони) надписи, които 
отбелязват значими събития в бъл-
гарската история.
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