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ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ

ОЧАКВАНИЯ И ОСНОВНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕЩАТА 
НА ВИСОКО РАВНИЩЕ 

НА НАТО В УЕЛС
Съби СЪБЕВ

Abstract: This article presents a short review of the expectations from NATO Summit in 
Wales and the final results of this high level meeting. A number of East European allied na-
tions who are greatly concerned about their security as a result of the Russian covert invasion 
in Ukraine and seek firm assurance from the Alliance for their security and defence are with 
very high expectations from the summit. Some of them have demanded a relocation of NATO 
troops and permanent presence on their territories, as well as a reassessment of the NATO-
Russia relations. Other allied nations are moderate in their demands, focusing mainly on 
strengthening the collective defence and the rapid reaction capabilities of the Alliance. The de-
cisions taken during the summit satisfy to a great extent the expectations of all NATO nations, 
demanding at the same time greater commitments for resources and capabilities from them.

Key words: summit, allied nations, readiness, rapid reaction, security challenges, threats, 
security, defence, defence budgets, investments, capabilities, partners, exercises.

Ключови думи: среща, остра реакция, промени в сигурността, сигурност, от-
бранителен бюджет, инвестиции, възможности, партньорство, учения.

Очакванията за срещата на ви-
соко равнище на НАТО на 4–5 
септември 2014 г. бяха, че ще 

се отличава с важните си решения, 
предизвикани от рязко променената 
среда за сигурност в източния регион 
на Съюза, в резултат от анексията 
на Крим от Русия и нейното учас-
тие в дестабилизирането на Украй-
на, от новите негативни развития 
в Сирия, Ирак и Либия, както и от 
конфликта между Израел и движени-
ето „Хамас“ в Ивицата Газа. Освен 
това приключва и над 10-годишната 
операция на силите на НАТО в Аф-
ганистан.

През последните години преобла-
дават критичните анализи за значи-
телно намалените способности на 
НАТО за отговор на съвременните 
и бъдещите рискове и заплахи. Дейс-

твията на Русия в Грузия и Украйна 
засилиха до голяма степен опасени-
ята на редица източноевропейски 
страни, че тя се превръща в непос-
редствена заплаха за сигурността и 
териториалната цялост. Тази оцен-
ка се обсъжда в рамките на НАТО 
и е съпроводена с искания за твърди 
съюзни гаранции и действия за гаран-
тиране на тяхната отбрана.

Същевременно нараства броят 
на анализите на експерти, че в ре-
зултат на намаляващите бюджети 
за отбрана, преди всичко на евро-
пейските държави от НАТО, и зна-
чителното съкращаване на техни-
те въоръжени сили и способности, 
опасно са снижени съюзните спо-
собности за успешно изпълнение на 
ангажиментите по чл. 5 от Вашинг-
тонския договор.
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ОЧАКВАНИЯ ОТ СРЕЩАТА 
НА НАТО НА ВИСОКО РАВНИЩЕ

По оценки на отделни източноев-
ропейски изследователски центрове 
действията на Русия в Украйна се 
оценяват като най-сериозната гео-
политическа криза в Централна и 
Източна Европа (ЦИЕ) след края на 
Студената война. Тя предизвика сил-
ни реакции в прибалтийските съюзни 
страни, Полша и Румъния. Независи-
мо от взетите мерки за подобряване 
на отбранителните им способности 
се смята, че са необходими и стъпки 
като:

• укрепване още повече на поли-
тическото единство в НАТО, вклю-
чително за бързо реагиране на извън-
редни ситуации, подобни на тези в 
Крим и Източна Украйна;

• установяване на интелигентно и 
по-ефективно отбранително сътруд-
ничество на страните от региона;

• префокусиране на НАТО към из-
граждане на способности за терито-
риална отбрана;

• по-висока отговорност на стра-
ните от Централна и Източна Евро-
па към своята сигурност и отбрани-
телни способности, както и по-ефек-
тивно управление на техните отбра-
нителни ресурси;

• повече инвестиции в тези стра-
ни в областта на образованието на
своите граждански управленски струк-
тури по сигурността и отбраната;

• преглед и адаптиране на състава 
и способностите на НАТО за ядрено 
възпиране.

Смята се, че посрещането на пот-
ребностите на страните от ЦИЕ в 
областта на сигурността ще изиск-
ва стабилно съюзно единство, надеж-
дни способности, лидерство, визия и 
ангажираност. Единодушни са наме-
ренията на страните за нараства-
не на отбранителните им разходи в 
средносрочна перспектива до 2% от 
БВП. Не се изключва възможността 
и за групиране на страните на регио-
нална база за колективна територи-
ална отбрана.1

Достатъчно категорични са оцен-
ките и на британски законодатели 

за новата стратегическа среда за 
сигурност в Европа, състоянието на 
НАТО и очакванията от срещата на 
високо равнище в Уелс. Основният из-
вод, който се съдържа в доклад на 
Комитета по отбрана в Камарата 
на представителите на британския 
парламент е, че НАТО не е добре под-
готвен за неутрализиране на руска 
заплаха към съюзен член, особено не-
конвенционална атака с използване 
на асиметрични тактики. Същевре-
менно безпокойство се изразява от 
недостатъчните способности на 
НАТО за отговор на конвенционално 
нападение: слабости в способностите 
за предвиждане и ранно предупрежде-
ние за такова нападение; слабости в 
структурите на НАТО за командва-
не и управление; несигурност в обще-
ствената готовност за подкрепа на 
ангажиране по чл. 5 на Вашингтон-
ския договор. Използването от Русия 
на нови тактики в т.нар. хибридна 
война извежда на преден план въпро-
сите за достатъчността на чл. 5 да 
осигури колективна гаранция при аси-
метрични атаки към съюзна страна; 
наличието на пълния набор от спо-
собности за отговор на пълния спек-
тър от заплахи, включително ин-
формационна война, психологически 
операции; налагането, съвместно с 
ЕС, на влияние чрез енергийна и тър-
говска политика; за способността на 
НАТО да противодейства на кибер-
атаки от Русия и да отговори със 
свои настъпателни кибероперации. 
За целта Комитетът по отбрана 
отправи няколко препоръки към сре-
щата на НАТО:

• значително укрепване на силите 
за бързо реагиране на НАТО;

• предварително разполагане на обо-
рудване в прибалтийските държави;

• продължително присъствие (ако 
не е възможно технически да е пос-
тоянно) на войски на НАТО за подго-
товка и учения в Балтийския регион;

• възстановяване на щирокомащаб
ните учения с участие на всички съюз-
ни държави от НАТО, включително 
с участие на политически органи;

• изграждане щабни структури на 
дивизионно и корпусно ниво, предназна-
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ския регион;

• обсъждане възстановяването на 
постоянни резервни сили на НАТО, с 
включване на всички съюзни страни;

• преоценяване на критериите и 
отговорите по чл. 4 за поддържане 
на колективната сигурност срещу 
асиметрични атаки, специално за ки-
бератаки, при които разкриването 
на източника е трудно.

Комитетът препоръча на среща-
та на високо равнище да бъде обсъде-
на уязвимостта на НАТО от аси-
метрични атаки: усъвършенстване 
на разузнавателния процес и създа-
ване на механизъм с индикатори и 
предупреждение за сигнализиране на 
съюзните държави за опасност или 
непосредствена заплаха от такъв 
тип; необходими стъпки за възпира-
не на подобни атаки и необходим 
отговор на такава заплаха или реал-
на атака; обстоятелства, при кои-
то може да бъде активиран чл. 5 от 
Вашингтонския договор в случай на 
асиметрична атака; необходимост-
та от създаване на съюзна доктри-
на за такава „неопределена война“ и 
за инвестиране в асиметрични спо-
собности на НАТО, за противодей-
ствие на такива атаки.2

Очакванията на България от сре-
щата в Уелс бяха по-умерени. На сре-
щата на президентите на съюзните 
държави от Източна и Югоизточна 
Европа на 22 юли 2014 г. във Варша-
ва българският президент изрази 
необходимостта от единство и ре-
шителност на страните от НАТО 
за предотвратяване ескалацията на 
конфликта в Източна Украйна. Бъл-
гарското предложение бе за увелича-
ване силите на Съюза в Югоизточна 
Европа и Черно море, провеждане на 
повече съвместни учения и по-актив-
но използване на съвместните военни 
съоръжения на територията на Бъл-
гария. Освен това президентът, на 
основата на заявените намерения в 
Бялата книга за отбраната и въоръ-
жените сили от 2010 г., се ангажира 
и с увеличаване отбранителните раз-
ходи на страната до 1,5% от БВП 
за 2015 г., плавното им покачване на 

2% до 2020 г. и увеличаване на капи-
таловите разходи в тях най-малко на 
15%.3

В процеса на подготовка за сре-
щата в Уелс Военният комитет на
НАТО през втората половина на 
май 2014 г. проведе заседание на рав-
нище началници на отбраната, на 
което бяха обсъдени важни въпроси: 
ключови регионални заплахи за сигур-
ността, оказващи влияние на НАТО; 
основни липси на способности и не-
обходими стъпки за попълването им; 
включване на Съюза в гарантиране 
на морската сигурност; роля и ресур-
си на НАТО в областта на засилва-
не на отбранителните способности; 
многонационални подходи за изграж-
дане на способности, включително 
чрез използване на концепцията за 
водеща нация.4

Няколко дни преди срещата в Уелс 
НАТО обяви намеренията си за съз-
даване на допълнителни сили за бързо 
реагиране с много висока готовност 
и предварително складиране на муни-
ции и горива в някои от източните 
съюзни държави за тяхната по-свое-
временна и по-надеждна защита и от-
брана, но без провокации към Русия с 
по-голямо предислоциране на съюзни 
сили в близост до нейните граници. 
Очаква се да се вземат и допълни-
телни мерки, включително приемане 
на План за готовност за действие на 
НАТО, за повишаване възможности-
те за реагиране и отбрана.5

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ СРЕЩАТА НА ВИСОКО 

РАВНИЩЕ

Доколко се сбъднаха очакванията 
от срещата на високо равнища на 
НАТО в Уелс, показват взетите ре-
шения от държавните и правителс-
твените ръководители на съюзните 
държави, отразени в декларация от 
5 септември 2014 г.6 Още в самото ù 
начало се подчертава, че най-голяма-
та отговорност на НАТО е да защи-
тава и отбранява съюзните терито-
рии и население от нападения, както 
е заложено в чл. 5 на Вашингтонския 
договор. На съюзната среща на ви-
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соко равнище бе потвърдена силна-
та ангажираност към колективната 
отбрана и гарантирането на сигур-
ността на всички съюзни държави. 
Потвърдена бе и силната ангажира-
ност към колективната отбрана и 
гарантирането на сигурността на 
всички съюзни държави.

Новите решения, които бяха взети 
на срещата, съответстват на про-
менената среда за сигурност и имат 
за цел да засилят съюзните способ-
ности в няколко ключови области.

• Нарастване готовността и спо-
собностите на НАТО:
� Одобрен бе План за готовност 

за действие на НАТО, който включ-
ва всестранен пакет от мерки в от-
говор на влошената среда за сигур-
ност по границите на Съюза и други 
рискови региони. Планът отговаря 
на предизвикателствата от страна 
на Русия, на рисковете и заплахите 
от съседния южен регион, Близкия 
изток и Африка, като включва два 
типа мерки – за гарантиране на си-
гурността и отбраната на съюзни 
държави и за адаптиране силите и 
способностите на НАТО за бързо реа-
гиране. Първият тип мерки предвиж-
да непрекъснато въздушно, наземно и 
морско присъствие и засилена военна 
активност, на ротационна база, в из-
точната зона на НАТО, за сдържане 
и гъвкав отговор, в зависимост от 
нарастването на рисковете и запла-
хите. Вторият тип мерки значител-
но засилва способностите на Силите 
за отговор – чрез създаване на съв-
местна оперативна група за реагира-
не с много висока готовност. Това 
ще бъдат съвместни съюзни сили, 
със способности за развръщане в 
рамките на няколко дни, чиято го-
товност ще бъде проверявана чрез 
внезапни учения. Този план допълва 
и усилва общия План за силите на 
НАТО 2020.
� Нарастване готовността на 

НАТО за бързо и ефективно усилване, 
главно на съюзни периферни държави, 
чрез подготовка на инфраструктура 
и развръщане на оборудване и мате-
риални средства, определяне на бази 
за приемане на съюзни усиления.

� Усъвършенстване на система-
та за командване и управление чрез 
засилване на нейния регионален фокус 
и експертиза и подобряване на ситу-
ационната осведоменост. Създаване 
на подходящи елементи на система-
та за командване и управление в ня-
кои съюзни държави.
� Повишаване готовността и 

способностите на многонационалния 
корпус на НАТО „Североизток“, с 
щаб в Шчечин (Полша).
� Усилване на постоянните морс-

ки сили на Алианса.
� Утвърден бе пакет приоритет-

ни способности за отбранителното 
планиране: повишаване и усилване на 
съюзната подготовка и учения; коман-
дване и управление, включително за 
високоинтензивни въздушни опера-
ции; информация, наблюдение и ра-
зузнаване; способности на НАТО за 
противоракетна отбрана; киберот-
брана; подобряване мощта и готов-
ността на сухопътните войски за 
колективна отбрана и отговор на 
кризи.
� Съюзните държави подчертаха 

особеното значение на изграждане на 
способности за противоракетна и 
киберотбрана, където общосъюзни-
те усилия да се допълват и от наци-
онални и регионални усилия.

• Приемане на разширена програма 
за учения със засилен фокус на колек-
тивната отбрана. След приключване 
на операциите в Афганистан НАТО 
се ангажира с амбициозна програма 
за учения за повишаване готовност-
та и оперативната съвместимост 
на съюзните сили, за отговор на вся-
какви предизвикателства към сигур-
ността и отбраната на страните 
членки:
� отработване на всестранния 

подход към операции по сложни граж-
данско-военни сценарии, на основата 
на Инициативата за свързаност на 
силите;
� голямо съюзно учение през 2015 г., 

с домакини Италия, Испания и Пор-
тугалия, с участие на 25 000 души;
� широкомащабна програма за уче-

ния от 2016 г. за съвместно отра-
ботване на целия спектър от мисии 
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на НАТО, повишаване на оператив-
ната съвместимост и прилагане на 
технологичните постижения.

• Отговор на НАТО на заплахите 
и предизвикателствата на хибридни-
те войни. Отчитайки новите предиз-
викателства и особено тактиките 
на хибридната война, прилагани от 
Русия в Черноморския регион, стра-
ните членки се споразумяха за:
� създаване на средства и проце-

дури за възпиране и ефективен отго-
вор на такива заплахи;
� засилване на стратегическите 

комуникации, разработване на сцена-
рии за учения, включващи такива за-
плахи, и засилване на координацията 
между НАТО и други организации за 
ефективен отговор на хибридни за-
плахи;
� одобряване на засилена полити-

ка на НАТО за киберотбрана, вклю-
чително възможност за активиране 
на чл. 5 на Вашингтонския договор 
при специфични случаи на мащабни 
кибератаки срещу страна/страни на 
НАТО.

• Обръщане тенденцията на на-
маляващите бюджети за отбрана и 
насочване на повишените инвестиции 
за изграждане на приоритетни спо-
собности. За целта страните членки 
стигнаха единодушно до съгласие за:
� насърчаване на страните с от-

бранителни разходи най-малко 2% от 
БВП и инвестиционни разходи 20% и 
по-високи да продължат тези усилия;
� насърчаване на съюзните дър-

жави с отбранителни разходи под 2% 
от БВП да прекратят тяхното на-
маляване и да ги повишат в реално 
изражение с повишаването на БВП, 
както и нарастването им на най-
малко 2% в следващите 10 години, за 
изпълняване на целите по съюзните 
способности и запълване недостига 
от способности на НАТО;
� държавите, които изразходват 

по-малко от 20% от отбранителни-
те си разходи за основно оборудва-
не, изследвания и разработки, да по-
вишат инвестиционните си разходи 
до най-малко 20%, а и повече, през 
следващите 10 години;
� гарантиране от съюзните стра-

ни на изпълнението на договорените 
цели по използваемост на въоръже-
ните сили, както и ефективното им 
опериране в съответствие със съюз-
ните стандарти и доктрини.

• Засилване на многонационалното 
сътрудничество за изграждане на спо-
собности. Съюзните държави потвър-
диха решимостта си да изградят 
и поддържат съвременни, мощни и 
боеспособни сили с висока готовност 
за отговор на всякакви предизвика-
телства към съюзната сигурност и 
отбрана. Те приеха нови решения и 
потвърдиха решимостта си да раз-
ширяват прилагането на редица мер-
ки, по които вече са взети решения:
� Приемане на новата Концепция 

на НАТО за рамковите държави – за 
прилагане на многонационални усилия 
за съвместно изграждане на необходи-
ми сили и способности. Група от де-
сет държави, начело с Германия като 
рамкова нация, се ангажира с дълго-
срочно сътрудничество за изгражда-
не на съвместни групи от способ-
ности в областта на логистиката, 
ЯХБРЗ, огневото осигуряване от 
наземни, авиационни и морски средс-
тва и мобилните щабове. Великобри-
тания, като рамкова държава, и още 
шест съюзни държави се ангажираха 
с изграждане на многонационални екс-
педиционни сили за бързо развръщане, 
за пълния спектър от операции. Група 
от шест държави, начело с Италия, 
на базата на регионални връзки, се 
ангажира с подобряване на съюзните 
способности в областта на стабили-
зиране и възстановяване, осигуряване 
на допълващи способности, използва-
емост на сухопътни формирования 
и командване и управление. В процес 
на групиране са и други съюзни дър-
жави.
� Координирано използване на 

инициативата на НАТО за „интели-
гентна отбрана“ и на ЕС за „обединя-
ване и споделяне“ за взаимно усилва-
не изграждането на способности, без 
те да бъдат дублирани, и повишава-
не на оперативната съвместимост. 
Отчетено бе, че на завършващ етап 
е изпълнението на редица инициати-
ви и проекти, а има и готовност за
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нови: Съвместно осигуряване на ра-
зузнавателна информация, наблю-
дение и разузнаване (JISR), с опера-
тивна готовност от 2016 г.; Съюзно 
наблюдение на земната повърхност 
(AGS), с готовност за развръщане 
през 2017 г.; няколко държави създа-
ват многонационална група на пол-
звателите на дистанционно пило-
тирани авиационни системи MQ-9; 
завършване етапа на разполагане на 
наземно базирани противобалистич-
ни ракети в Девеселу (Румъния) през 
2015 г.; две групи съюзни държави се 
договориха за съвместна работа за 
повишаване наличността на въздуш-
но-земни високоточни боеприпаси и 
осигуряване на мобилни способности 
за развръщане на летище.

• Отношенията НАТО – Русия. Още
в началото на декларацията от сре-
щата на НАТО в Уелс е подчертано, 
че агресивните действия на Русия 
срещу Украйна поставят под въпрос 
визията за развитието на Европа 
като единна, свободна и мирна. Ре-
шенията, които НАТО трябваше да 
вземе, направиха тази среща особено 
важна, тъй като последствията от 
действията на Русия се очертават 
като дългосрочни, особено за Черно-
морския регион. Кардиналната промя-
на на средата за сигурност в източ-
ната периферия на НАТО постави в 
центъра на обсъжданията и решени-
ята на срещата на високо равнище 
колективната отбрана на съюзните 
държави. Незаконното анексиране на 
Крим и военната интервенция на Ру-
сия в Източна Украйна предизвикаха 
основателна тревога сред няколко 
съюзни източни държави и парт-
ньори. Строгото осъждане на неза-
конната интервенция на Русия в Ук-
райна бе единодушно. Русия наруши 
свои ангажименти към сигурността 
на Украйна и международния правов 
ред. Същевременно съюзните държа-
ви потвърдиха, че:
� те ще продължат стратегичес-

ката си дискусия по Евро-атланти-
ческата сигурност и Русия, която е 
основа за съюзната визия за отноше-
нията с Москва в бъдеще;
� партньорството между НАТО 

и Русия е от стратегическо значение 
и за двете страни;
� Сэюзът не търси конфронта-

ция с Русия и не представлява запла-
ха за нея;
� НАТО призова Русия към конс-

труктивен диалог с правителството 
на Украйна.

• Подпомагане и задълбочаване на 
партньорството с Украйна. Съюзните
държави подчертаха категоричната 
си подкрепа за сигурността, незави-
симостта и териториалната цялост 
на Украйна в нейните международно 
признати граници. Те изтъкнаха, че:

• признават правото на Украйна 
да възстанови мира и реда и да от-
бранява народа и територията си, с 
избягване на жертви сред местното 
цивилно население;

• насърчават и ще продължат да 
подпомагат Украйна за изпълнява-
не на широкомащабни реформи чрез 
годишната национална програма в 
рамките на специалното партньорс-
тво със страната; положени са и до-
пълнителни усилия за поддържане и 
трансформиране на сектора за сигур-
ност и отбрана на Украйна.

• Партньорства на НАТО. Съюз-
ните държави засилват своите пар-
тньорства със страни и организации 
за по-добро изграждане и поддържане 
на сигурността и стабилността в 
света. Подчертано бе, че партньор-
ствата ще продължат да бъдат от 
съществена важност за НАТО в уси-
лията му за поддържане на мира и 
стабилността в различни региони. 
Съюзните държави колективно обе-
щаха да засилят политическия диалог 
и практическото сътрудничество 
със своите партньори и приеха нови 
инициативи в тази област:
� Съюзните държави потвърдиха 

ангажираността си към програмата 
„Партньорство за мир“, Средиземно-
морския диалог и Инициативата за 
сътрудничество от Истанбул.
� Бе приета всестранна Инициа-

тива за оперативна съвместимост с 
партньорите.
� Решено бе да бъде положено на-

чалото и на Инициатива за изгражда-
не на капацитет в областта на си-
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гурността и отбраната на парт-
ньори и други държави, които заявят 
такива потребности.
� НАТО ще разширява диалога и 

задълбочава партньорството си с 
ключови международни организации, 
като ООН, ОССЕ, ЕС, Африканския 
съюз, Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив, Арабската лига, 
както и с неправителствени органи-
зации.
� НАТО потвърди своята анга-

жираност към партньорството с 
Ирак и решимост за поддръжка на 
Афганистан, за изграждане на ста-
билна, суверенна, обединена и демок-
ратична държава.
� Съюзните държави потвърдиха 

също политиката си на „отворени 
врати“, за всички европейски демок-
рации, които споделят ценностите 
на Алианса, желаят и са способни да 
поемат отговорностите и задълже-
нията на членството. Те единодушно 
подкрепиха напредъка на държавите 
кандидатки за членство и ги насър-
чиха да продължат усилията си за ре-
форми и изпълняване на критериите 
за членство.

• Същевременно страните членки 
изразиха дълбоката си загриженост 
от нарастващата нестабилност и 
многостранни заплахи от регионите 
на Близкия изток и Северна Африка:
� Като сериозна заплаха за ирак-

ския и сирийския народ, както и за съюз-
ните държави се оценява „Ислямска 
държава“.
� Тероризмът продължава да е 

пряка заплаха за сигурността на 
гражданите от съюзните и други дър-
жави и за международната стабил-
ност и просперитет.

ПЪРВОНАЧАЛНИ 
АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ

България се присъедини към всички 
взети решения на срещата на високо 
равнище, като обяви и някои първо-
начални ангажименти към приетите 
планове и инициативи. В рамките на 
Плана за нарастване готовността 
на НАТО България обяви намерени-
ето си да усили с една механизирана 

бригада корпуса на НАТО „Североиз-
ток“. Много е вероятно страната 
да се присъедини с определен контин-
гент и към съвместната оперативна 
група за реагиране на НАТО с много 
висока готовност. 

България подготви за срещата на 
високо равнище своя национална по-
зиция – на основата на Визия „Бъл-
гария в НАТО и в Европейската от-
брана 2020“, като пое национален ан-
гажимент да увеличи отбранителни-
те си разходи на 1,5% от БВП и за 
постепенното им нарастване на 2% 
през 2020 г., както и увеличаване на 
инвестиционните разходи до 20% от 
общите отбранителни разходи.7

България се присъедини и към ини-
циативата с рамкова държава Герма-
ния за изграждане на съвместни гру-
пи от способности в областта на
логистиката, ЯХБРЗ, огнево осигу-
ряване от наземни, авиационни и 
морски средства и мобилни щабове. 
Страната ще се включи по-актив-
но и в съюзната програма за учения, 
като за целта предложи по-интен-
зивно използване на изградената ин-
фраструктура на своя територия.

България обяви своите приорите-
ти и в областта на развитието на 
военните си способности: оперативна 
съвместимост на основните си бой-
ни средства; командване и управление 
на силите си за развръщане извън те-
риторията на страна; мобилност на 
сухопътните формирования; проти-
воминна борба на море; самозащита 
на летателните апарати; разузнава-
не, наблюдение и целеуказване; ядрена, 
химическа и биологична защита.8

* * *
Срещата на високо равнище на 

НАТО в Уелс потвърди в голяма сте-
пен очакванията на повечето съюзни 
държави, включително на тези от из-
точния регион. С основание може да 
се твърди, че застрашените в своята 
сигурност и отбрана съюзни държави 
след реализиране на приетите планове 
и мерки ще се почувстват по-сигурни 
и защитени. От изключителна важ-
ност е поетите ангажименти да бъ-
дат изпълнени в пълен обем и всички 
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съюзни държави да проявят полити-
ческа воля и отделят необходимите 
ресурси за укрепване на националната 
и на съюзната отбранителна мощ. 
България трябва максимално да използ-
ва възможностите, които предлагат 
решенията от срещата на високо рав-
нище, за да модернизира въоръжените 
си сили и придобие липсващи способ-
ности в сътрудничество с други дър-
жави или достъп до общосъюзни. В 

отговор на това страната ни следва 
да увеличи приноса си към колективна-
та отбрана, включително с участие в 
новите сили на НАТО за реагиране с 
много висока готовност. Отказът на 
отделни държави да повишат отбра-
нителните си разходи в средносрочна 
перспектива до минимално приетото 
ниво в НАТО ще има дългосрочни не-
гативни последици за съюзните соли-
дарност, единство и отбрана.

1 S v a t k o w s k i, T. After Ukraine: 
Developing Central European Defence Capabili-
ties, pp. 1–4 (http://www.cepa.org/content/after-
ukraine-developing-central-european-defense-
capabilities, достъпен в интернет към 20 
авг. 2014 г.).

2 Defence Committee – Third Report, To-
ward the next Defence and Security Review: 
Part Two – NATO, pp. 4–5 (http://www.publica-
tions.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cm-
dfence/358/35804.htm, достъпен в интернет 
към 5 авг. 2014 г.).

3 НАТО да обърне повече внимание на 
източния си фланг (http://www.mediapool.
bg/nato-da-obarne-poveche-vnimanie-na-iztoch-
niya-si-flang-news222935.html, достъпен в 
интернет към 22 авг. 2014 г.).

4 C h a m b e r l i n e, N. Military Commit-

tee – Chiefs of Staff Meeting in Brussels on 21 
and 22 May (http://natowatch.org/node/1487, 
достъпен в интернет към 29 май 2014 г.).

5 Д а л б ъ р г, Д.-Т. НАТО вижда 
целта си в това да възпира Русия, без да я 
провокира (http://www.mediapool.bg/nato-vizh-
da-tselta-si-v-tova-da-vazpira-rusiya-bez-da-ya-
provokira-news224432.html, достъпен в ин-
тернет към 3 септ. 2014 г.).

6 Wales Summit Declaration, Issued on 5 
Sep. 2014, pp. 1–24 (http://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_112964.htm, достъпен в 
интернет към 5 септ. 2014 г.).

7 Работен документ „Визия: България в 
НАТО и в Европейската отбрана 2020“, с. 
7–8 (http://www.md.government.bg/bg/index.php, 
достъпен в интернет към 4 септ. 2014 г.).

8 П а к  т а м, с. 12.



15

ВО
Е
Н

Н
И

 П
РО

Б
Л

Е
М

И

Възможностите за комплектуване на въоръжените сили на Република 
България с качествен личен състав са съобразени с настоящия етап 
на развитието им и свързаните с него тенденции във военното дело. 

В съответствие с новите реалности България изгражда единен комплект 
въоръжени сили (ВС) за мирно време и формира военновременни формирования 
и структури с численост и състав за допълване на ВС във военно време. В 
този контекст задачите на Централното военно окръжие (ЦВО) и подчине-

ВЛИЯНИЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ 
И КАЧЕСТВЕНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕСУРСИТЕ 
ОТ РЕЗЕРВА ПРИ КОМПЛЕКТУВАНЕ 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 
С ЛИЧЕН СЪСТАВ ЗА ВОЕННО ВРЕМЕ
Полковник Стоян СТАМАТОВ, полковник Димитър ТАШКОВ*

Abstract: The current legal framework regulates the architecture of the system for recruit-
ing personnel for the armed forces at peacetime and wartime. Bulgaria is building its Armed 
Forces for peacetime which have to secure the adequate execution of missions and tasks, 
possible risks and threats to the security environment. These units are completed with enlisted 
men and reservists from the voluntary reserve. For the war time, according to a decision of 
the Parliament, there are military units and structures, which may be completed with enlisted 
men and reserve officers.

In order to ensure the recruiting process, territorial structures which are responsible for this pro-
cess build and support actual data base with reserve resources. One of the main tasks of the military 
is to determine the current status of the resources, according to their age, training and posts.

The optimum distribution of the reserve resources in wartime military units (commands), 
according to their training, education and military qualification is a precondition for their ef-
fective use. If there is a lack of skilled military educated specialists, the risk of recruiting inef-
ficient personnel increases. To lower the negative effect of insufficient training and for effective 
completion of the mobilization tasks, the units undertake actions to plan and provide actions 
to rise the military preparation and education for Bulgarian citizens and reserve officers from 
the voluntary reserve.

Key words: reserve resources, voluntary reserve, reserve, military educated and prepared 
specialists, military under review specialty, deficit, military, under review specialty, military 
training/preparation.

Ключови думи: ресурси от резерва, доброволен резерв, запас, военноотчетна 
специалност, военнообучени специалисти, дефицитна военноотчетна специалност, 
военна подготовка.

* Полковник Стоян Стаматов е началник на Централното военно окръжие, а полков-
ник доц. д-р Димитър Ташков е декан на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия 
„Г. С. Раковски“.
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ните му органи за водене на военен отчет (ОВВО) – военни окръжия (ВО), 
областни военни отдели (ОВО)/отдел „Столичен“ за комплектуване на ВС с 
ресурси от резерва придобиват особено значение, а приносът им създава въз-
можности за нарастване способностите на формированията за изпълняване 
на техните задачи както в мирно, така и във военно време. Ресурсите от 
резерва на ВС на Република България се състоят от български граждани и 
техника, предназначени за комплектуване и поддържане комплектуваността 
на военните формирования от ВС и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона 
за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) на други 
сили от системата за национална сигурност (Министерство на вътрешните 
работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална служба за ох-
рана, Национална разузнавателна служба, военни съдилища и военна прокура-
тура) в мирно и военно време.1

Обект на настоящото изследване е един от компонентите на понятие-
то „ресурси от резерва“ – българските граждани, които се водят на военен 
отчет. От значение за гарантираното комплектуване на тези формирова-
ния са количествените и качествените характеристики на ресурсите от 
резерва, по-важни от които са тяхната численост и състав; притежава-
но образование, военна квалификация и професионален опит; възраст; воен-
ноотчетна специалност (ВОС) и др. Изброените характеристики оказват 
съществено влияние върху качественото комплектуване на военновремен-
ните формирования и имат значение за своевременното им привеждане в 
готовност за бойно използване.

Съгласно ЗРВСРБ българските граждани, изявили желание да сключат до-
говор за служба в доброволния резерв за определен период от време, придоби-
ват статус на резервисти, а българските граждани, които не са със статус 
на резервисти, но имат военна или друга специална подготовка и могат да 
получат мобилизационно назначение (МН), придобиват статус на запасни.1 
Резервистите и запасните се разделят по категории на офицери, офицерски 
кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси, които могат да бъдат 
на служба в доброволния резерв и на служба в запаса. Най-голямата част от 
ресурсите от резерва са запасните, за които са възникнали задължения за 
служба в запаса в един от следните случаи: след напускане на военната служ-
ба, при прекратяване на договора за служба в доброволния резерв, или след 
успешно завършване на курс за начална или специална военна подготовка. 
Част от резервистите на служба в доброволния резерв в определени случаи 
могат да получат МН за комплектуване на мобилизационните модули на 
военновременните формирования от ВС.

За ресурсите от резерва се води военен отчет, който се регламентира с
наредба и се организира от ЦВО и неговите ОВВО.2 Военният отчет оси-
гурява своевременно оповестяване и доставяне на ресурси от запаса при 
нарастване на готовността им за бойно използване и поддържане на тях-
ната комплектуваност в хода на военните действия. Добре организираният 
военен отчет допринася за ефективното и ефикасно използване на запасни-
те в зависимост от тяхната възраст, военен опит, гражданска и военна 
подготовка.

С водененто на военния отчет се цели поддържане на актуална база дан-
ни; определяне и анализиране текущото състоянието на запасните; иденти-
фициране на дефицита от военноотчетни специалности; определяне на броя 
запасни, необходими за гарантирано комплектуване на военновременните 
формирования от ВС при мобилизация, при подготовка за водене и в хода на 
военните действия; оптимално разпределяне на запасните по команди (воен-
новременни формирования) по ВОС, степен на военна подготовка, образова-
ние, военна квалификация и здравословно състояние; планиране и провеждане 
на целенасочени мероприятия за повишаване на военноспециална подготовка; 
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осигуряване семействата на запасните при преминаването им на военновре-
менна служба при положение на война или военно положение.

Воденето на военен отчет е сложна система от смислово и организацион-
но обвързани дейности със следните характеристики: всеобхватност – обект 
са българските граждани от доброволния резерв и запаса, както и гражданите 
с професии и специалности, необходими на ВС за военно време; постоянство 
и регулярност – обхваща цялостния цикъл от вписването до отписването 
на резервистите и запасните, като отразява всички промени, настъпили във 
времето по състоянието на отчета; нормативна регламентираност – во-
ди се от ОВВО на ЦВО по определени правила и в съответствие с изиск-
ванията на регламентиращите документи; точност и структурна органи-
зираност – водят се утвърдените военноотчетни документи, които съдър-
жат само необходими данни за неговата прецизност; обективност – разкрива 
действителното състояние на резервистите и запасните и поддържа акту-
ална база данни за тях.

Същността на военния отчет се заключава в своевременно първоначално 
вписване; отчисляване и зачисляване при промяна на постоянния адрес; вре-
менно отписване при определени условия; отсрочване от повикване във ВС 
при мобилизация3; отписване от военен отчет по различни причини и основа-
ния; поддържане на военноотчетни документи в картотечни и документал-
ни регистри; изготвяне на справки, сведения, отчети и анализи; поддържане 
на автоматизирани регистри с отчетни данни; предлагане на администра-
тивни услуги и административно обслужване на българските граждани.

Настоящата разработка се ограничава с разглеждане влиянието на ко-
личествените стойности и качествените характеристики на запасните при 
комплектуване само на военновременните формирования от ВС за военно 
време.

За осигуряване гарантирано комплектуване на военновременните форми-
рования от ВС със запасни в ЦВО периодично се организират дейности за:

• определяне текущото сътоянието на запасните;
• изследване влиянието на демографските и военнотехническите фактори 

върху количествените и качествените характеристики на запасните;
• определяне на дефицита от военнообучени специалисти; 
• извършване на задълбочен анализ и формулиране на аргументирани изво-

ди и препоръки;
• планиране на мероприятия и целенасочена военна подготовка за преодо-

ляване на въздействието от негативни тенденции и намаляване на риска от 
неизпълнение на поставените мобилизационни задачи.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЗАПАСА

В най-общия случай състоянието се дефинира като съвкупност от всички 
характеристики на даден обект или предмет, които го определят към даден 
момент. Тук състоянието на ресурсите от запаса се разглежда като съвкуп-
ност от количествени стойности/параметри и качества, описващи способ-
ностите на личния състав от запаса за комплектуване и поддържане комплек-
туваността на военновременните формирования от ВС.

Количествените стойности/параметри и качествата определят и опи-
сват ресурсите от запаса към конкретен момент. За тези ресурси могат да 
съществуват няколко състояния: начално – при възникване на условия за пър-
воначално вписване на военен отчет; междинно – при отлагане и временно 
отписване; крайно – при окончателно отписване.

От начално състояние – „вписан на военен отчет“, към следващо състо-
яние се преминава под въздействието на определени събития – например 
възлагане на мобилизационно назначение. Междинните състояния се опреде-
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лят от промени на стойностите/параметрите на характеристиките, вли-
яещи върху способностите на личния състав от запаса. В резултат на тези 
промени могат да се определят реалните към определен момент вътрешни 
състояния и подсъстояния; действията, предизвикващи преминаване от едно 
състояние/подсъстояние в друго; новото състояние, което се придобива 
вследствие на въздействието. В рамките на междинните състояния се оп-
ределя текущо състояние, което за даден период от време може да се запази 
относително постоянно, а във вътрешността на конфигурациите се фор-
мират подсъстояния. Възможно е при крайно състояние да има преход към 
ново състояние, предизвикано от вътрешно въздействие – преминаване от 
служба в доброволния резерв към служба в запаса и обратно, както и от вън-
шни въздействия – движение към/от структурите на силите от системата 
за национална сигурност.

Движението на ресурсите от запаса в различните конфигурации е дина-
мично, с тях периодично се извършват множество действия и за потребнос-
тите на военния отчет се съхраняват големи бази данни.

Тези обстоятелства обуславят значителните трудности при тяхното 
систематизиране и анализиране. За улесняване на работата при определя-
не стойностите/параметрите на характеристиките на запасните и раз-
глеждане на текущото състояние се използват таблици на състоянията. 
Те описват отделните компоненти на запасните, като отразяват по какви 
признаци се конфигурират и класифицират; в каква йерархична структура се 
разпределят; как се използват; какви действия се извършват с тях; как вза-
имодействат; какви състояния и подсъстояния заемат в определен момент 
или даден период.

Таблиците показват резултатите от всички възможни действия, които 
се извършат със запасните (вписване на военен отчет, отлагане, временно 
или окончателно отписване), както и отразяват резултатите от събития и 
действия, предизвикващи промяна на състоянието (получили/снети от МН, 
повишили военното си образование и квалификация/преквалификация). Табли-
ците на състоянието отразяват и резултатите от действия, довели до ново 
състояние (отписан от запаса и приет на служба в доброволния резерв/военна 
служба и обратно) или достигнали крайно състояние – окончателно отписан от
военен отчет поради навършване на пределна възраст за служба в запаса.

За да се изследва влиянието на различните фактори върху отделни ха-
рактеристики на ресурсите от запаса, е необходимо ОВВО да изготвят 
множество сведения, на базата на които се определя текущото състояние 
на ресурсите от запаса и се извършва математико-статистически анализ 
на това състояние.

При обработването на данните се отчита организационната структура 
на Централното военно окръжие и неговите териториални органи за водене 
на военен отчет – на територията на страната функционират 8 военни 
окръжия с 27 областни военни отдела и отдел „Столичен“, който е на пряко 
подчинение на ЦВО.

Основа за определяне състоянието на ресурсите от запаса са изготвени-
те от ОВВО отчетни документи (сведения, справки и отчети), по-важни 
от които са „Отчетна ведомост за състоянието на ресурсите от офицери, 
офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси за военните 
формирования от ВС“ и „Сведение за планираните за доставяне на запасни 
за военните формирования от ВС“.

На основата на тези отчетни документи ОВО определят общо за всички 
ВОС състоянието на ресурсите от запаса по категории, възраст, както и по 
начин на използване и притежавано военно образование.

След това за всяка категория и всяка отделна ВОС се определя състо-
янието на ресурсите от запаса по начин на използване, командни звена и 
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длъжности, притежавано военно образование, длъжности с мобилизационно 
назначение, длъжности, свободни от мобилизационно назначение.

Във ВО се обобщават сведенията за състоянието по категории запас-
ни, възраст, начин на използване, притежавано военно образование, ко-
мандни звена и длъжности, със и без МН. Обобщаването на информация-
та се извършва по род войска и ОВО.

В ЦВО се обобщават сведенията по същия ред и таблици, както за ВО. 
Информацията е по вид въоръжена сила и ВО, Съвместно командване на си-
лите (СКС) и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 
(СППМО).

Като се използва информацията от сведенията за текущото състояние, 
може да се изследва влиянието на някои от по-важните фактори върху ре-
сурсите от запаса – промените на параметрите, събитията, довели до ново 
качествено състояние, и тенденциите за тяхното развитие.

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВОЕННОТЕХНИЧЕСКИТЕ 
И ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ РЕСУРСИТЕ ОТ ЗАПАСА 

И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕФИЦИТНА ВОС

Законодателните промени в областта на отбраната и най-вече липсата 
на наборна военна служба доведоха до постоянно намаляване на по-младите 
и военнообучени ресурси на военен отчет в запаса. Нещо повече, с всяка 
изминала година този ресурс прогресивно намалява и застарява, а военната 
му подготовка и квалификация стават все по-слабо приложими към изиск-
ванията на съвременните въоръжения, техника и среда за сигурност. Тези 
обективни обстоятелства доведоха до затруднения при комплектуването 
на военновременните формирования с качествени ресурси от запаса и до 
дефицит от военнообучени специалисти по определени специалности.

Военноотчетната специалност екатегория, която се използва при военния 
отчет на военнослужещи, запасни и резервисти, указваща вида и нивото на во-
енната им подготовка и тяхната принадлежност към вида въоръжена сила, род 
войска или конкретна длъжност. Тя е една от водещите категории при изготвя-
не на длъжностно разписание (щат) и комплектуване на необходимите длъж-
ности за командите на военновременните формирования. ВОС е задължи-
телно изискване за назначаване на длъжност или възлагане на мобилизацион-
но назначение.

За всяка конкретна команда на военновременните формирования тери-
ториалните ОВВО определят запасни, които се разпределят в „основно 
попълнение“ и „% резерв“.

Към „основно попълнение“ се причисляват запасните, които са получили 
МН за конкретна длъжност и команда, имат връчени повиквателни заповеди 
(ПЗ), а мобилизационните им карти са изпратени във военното формиро-
вание. За всяка команда се определя „% резерв“ – към него се причисляват 
запасните, които са получили МН за конкретната команда и имат връчена 
ПЗ, но нямат определена конкретна длъжност и техните мобилизационни 
карти не са изпратени във военното формирование.

В регламентиращите документи е определено, че за всяка конкретна ко-
манда се отделят 30% резерв и е препоръчително военновременните формиро-
вания да се комплектуват по възможност със запасни до 45-годишна възраст. 
За целите на настоящата разработка се приема, че „подходяща възраст“ за 
възлагане на МН на запасните по категории и длъжности е: за офицери ко-
мандири на взводове (КВ) – до 35 години, командири на роти/батареи (КР/
Кб) и командири на батальони (КБ) – до 45 години; за офицерски кандидати 
и сержанти (старшини) – длъжности до 45 години; за войници (матроси) –
длъжности за редници до 35 години и длъжности за ефрейтори до 45 години.
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Също така се приема, че дефицитна военноотчетна специалност (ДВОС) 
е тази ВОС, при която свободните от мобилизационно назначение запасни 
за съответната категория и длъжност на подходяща възраст за възлагане 
на мобилизационно назначение са по-малко от 30% спрямо получилите МН 
категории запасни и длъжности. Този процент за ДВОС е прието по анало-
гия да бъде „30% резерв“, който е достатъчен за осигуряване гарантирано 
комплектуване на военновременните формирования.

За намаляване на риска от некачествено изпълнение на мобилизацион-
ната задача и на степента на негативно въздействие на ДВОС върху га-
рантираното комплектуване на военновременните формирования с ресур-
си от запаса е необходимо да се планира своевременна и адекватна военна 
подготовка (квалификация или преквалификация) на запасни, които са подхо-
дящи по възраст и имат сходна ВОС (от същия род войска, функционална 
област или гражданска специалност) за определен бъдещ период.

За постигане на тези цели е необходимо да се разработи методология за 
определяне на ДВОС и предвиждане на необходимия брой запасни за пови-
шаване на квалификацията или за преквалификация. Има много съвременни 
методи за определяне и предвиждане развитието на вероятностен ресурс. 
Някои са базирани на линейния анализ, а други – на нелинейни диференциални 
уравнения и системи. Приложната математика и статистиката са улесне-
ние в това отношение. Доказано е, че вероятността на предвиждане на ди-
намични обществени процеси от такъв характер за период от 1 до 5 години 
е достатъчно висока. За целите на настоящата разработка е достатъчно 
да се създаде методология, базирана на линейния метод, която да отчита 
само средностатистическите коефициенти, които оказват най-голямо влия-
ние върху движението и динамиката на ресурса.

Това изследване е фокусирано върху анализа на състоянието на ресур-
са от запасни, вписани на военен отчет, и прогнозирането на основните 
тенденции в неговото развитие. То разглежда влиянието на демографски-
те и военнотехническите процеси върху качествените характеристики на
запасните и има за цел да разработи методология за определяне на дефи-
цита от военнообучени специалисти по категории, ВОС и възраст, не-
обходими за комплектуване на военновременните формирования от ВС 
и прогнозиране на потребностите от военна подготовка на запасни от 
подходяща ВОС за попълване на очакваните дефицитни военноотчет-
ни специалности. За постигането на тази цел е необходимо да се решат 
следните по-важни задачи:

• да се определи броят запасни по категории и ВОС, със и без мобилиза-
ционно назначение в три възрастови групи (от 18 до 35 години, от 36 до 45 
години и от 46 до 63 години), за всеки областен военен отдел и обобщено за 
военното окръжие;

• да се идентифицират статистическите характеристики и коефициенти, 
както и военнотехническите аспекти, влияещи при определяне на дефицит-
ните военноотчетни специалности по областни военни отдели и окръжия;

• да се определи дефицитът от военноотчетни специалности, който въз-
никва при комплектуване на военновременните формирования от въоръже-
ните сили, да се изготвят краткосрочна и средносрочна прогноза за потреб-
ностите от военна подготовка.

По данни от сведенията за състоянието на запасните, получили мобили-
зационно назначение, съгласно заявките на военновременните формирования 
и на тези запасни без мобилизационно назначение се определя броят запасни 
за всяка ВОС, по категории и по възрастова структура на разпределение.

На базата на тези данни, с отчитане влиянието на определени воен-
нотехнически аспекти и демографски процеси, се определят процентът 
и броят на дефицита от запасни с военноотчетни специалности и пот-
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ребността от подготовка или преподготовка за срок от 1 до 5 години
за всяка категория и възрастова група. Необходимите входни данни за про-
веждане на изследването са:

• брой на запасните по категории, ВОС (военна подготовка), със и без 
мобилизационно назначение и по възрастови групи (от 18 до 35 години, от 36 
до 45 години и от 46 до 63 години);

• брой на запасните, вписани и отписани от военен отчет през година-
та;

• брой на запасните с мобилизационно назначение, подлежащи на отписване 
от военен отчет 5  години преди навършване на пределна възраст.

• средностатистически коефициент на смъртност;
• средностатистически коефициент на миграция.
За целите на изследването са въведени следните условия и ограничения:
• Изследва се реалното състояние на ресурса от българските граждани, 

вписани на военен отчет в картотечните и автоматизираните регистри в 
ОВВО, като се определя разпределението на ресурса по навършени години за 
всеки областен военен отдел.

• Изследват се запасните със и без МН по категории, длъжности, ВОС 
и възрастови групи (от 18 до 35 години, от 36 до 45 години и от 46 до 63 
години).

• Отчита се механичното движение на ресурса от запасни – вписаните и 
отписаните от военен отчет лица, починалите и тези, които са променили 
постоянния си адрес в рамките на страната и извън нея.

• Определят се ДВОС, на базата на запасните със и без МН по катего-
рии, длъжности, ВОС, подготовка и възрастови групи.

• При определяне на ДВОС офицерите са разгледани по ВОС и командни 
длъжности – командири на батальони, командири на роти/батареи и команди-
ри на взводове, а останалите категории – по ВОС и военни звания.

При провеждане на изследването са използвани част от методите на мате-
матическата статистика, теорията на вероятностите и методите за съби-
ране, системен анализ и обработка на данни с цел изучаване на количествени и 
качествени закономерности и предвиждане на бъдещи събития.

Подготовката и провеждането на изследването условно преминават през 
няколко етапа:

• Първи етап – събиране и обобщаване на информацията за запасните, 
вписани на военен отчет в ОВВО по възраст, категории, ВОС и длъжности 
за областните военни отдели/отдел „Столичен“.

• Втори етап – класифициране на получените данни и разпределяне на по-
лучения ресурс от запасни по възрастови групи от 18 до 35 години, от 36 до 
45 години и от 46 до 63 години и по категории.

• Трети етап – обработване на данните, като този процес включва след-
ните дейности:
� определяне на броя запасни по категории и възраст (навършени години);
� определяне на запасните, получили МН по категории, ВОС, длъжности 

и възрастови групи;
� определяне на свободните от МН запасни по категории, ВОС, длъжнос-

ти и възрастови групи;
� определяне процента на дефицитната военноотчетна специалност след 

комплектуването на военновременните формирования;
� определяне на потребността от военна подготовка на български граж-

дани и повишаване квалификацията или преквалификацията на запасни за 
едногодишен и петгодишен период.

• Четвърти етап – анализиране състоянието на ресурса от запасни и оце-
няване на потенциалните възможности за ефективно изпълнение на бъдещи 
задачи.



ВО
Е
Н

Н
И

 П
РО

Б
Л

Е
М

И

22

Оценката за гарантирано комплектуване се извършва по следните кри-
терии:

• наличие на достатъчно запасни по категории, длъжности и ВОС от 
възрастовите групи от 18 до 35 и от 36 до 45 години и липса на ДВОС;

• наличие на ДВОС: ВОС, от които зависи комплектуването на команд-
ните длъжности; ВОС, от които зависи достигането на готовност за бой-
но използване на военновременното формирование; специфични ВОС;

• наличие на подходящи ВОС за компенсиране на дефицита от военнообу-
чени специалисти, планирани за подготовка или преподготовка за едногоди-
шен и петгодишен период.

При определяне на ДВОС се отчитат броят и процентът на запасните 
със и без МН по ВОС, по категории запасни и по възраст.

В разработката се разглежда методологията за определяне на парамет-
рите на категорията офицери, с възложено МН на длъжност командири на 
батальони. Алгоритъмът на работа за останалите категории запасни е ана-
логичен, като се отчитат техните особености.

1. Определяне на общия брой запасни, получили МН на длъжност коман-
дири на батальони/командири на роти/батареи (КБ/КР(Кб) за всяка ВОС 
на възрастовия интервал от 18 до 63 години. Сумата на КБ/КР/(Кб) от 
законовата възраст за вписване на военен отчет до пределната възраст за 
всички категории запасни се определя по формулата:

                   63 
N(КБ18 до63)

мн  = ∑ Ni(КБ)
мн  = N18(КБ)

мн + … + N63(КБ)
мн (брой), 

                 i =18 
където
N(КБ 18 до 63)

мн е броят на получилите МН запасни, КБ/КР(Кб) – за всяка ВОС 
на възрастовия интервал от 18 до 63 години;

Ni(КБ)
мн – броят на получилите МН запасни, КБ/КР(Кб) – на „i“ година;

i = 18, … , 63 – навършените години на получилите МН запасни КБ/КР/Кб.
2. Определяне броя на получилите МН запасни КБ/КР(Кб) над 45-годишна 

възраст. Изчислява се по формулата:

  63 
N(КБ 46-63)

мн = ∑ Ni(КБ)
мн = N46(КБ)

мн + … + N63(КБ)
мн (брой),

 i = 46
където
N(КБ над 45)

мн е броят на получилите МН запасни КБ/КР(Кб) за всяка ВОС 
във възрастовия интервал от 46 до 63 години;

Ni(КБ)
мн – броят на получилите МН запасни КБ/КР(Кб) на „i“ година;

i = 46, …, 63 – навършените години на получилите МН запасни КБ/КР(Кб).
3. Определяне на общия брой запасни, свободни от МН на длъжност КБ/

КР(Кб) за всяка ВОС на възрастовия интервал от 18 до 63 години. Сумата 
на свободните от МН КБ/КР(Кб) от законовата възраст за вписване на во-
енен отчет до пределната възраст за всички категории запасни се определя 
по формулата:

                  63 
N(КБ18 до 63)

св = ∑ Ni(КБ)
св  = N18(КБ)

св + … + N63(КБ)
св (брой),

                I =18 
където
N(КБ 18 до 63)св е броят на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) за всяка 

ВОС на възрастовия интервал от 18 до 63 години;
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Ni(КБ)

св – броят на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) – на „i“ година;
i = 18, …, 63 – навършените години на свободните от МН запасни, КБ/

КР(Кб).
4. Определяне броя на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) от 18- до 

45-годишна възраст по формулата:
                  45
N(КБ 18-45)

св  =  ∑ Ni(КБ)
св  = N18(КБ)

св + … + N45(КБ)
св (брой),

               i = 18 
където
N(КБ до 45)

св е броят на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) до 45-годиш-
на възраст;

Ni(КБ)
св – броят на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) – на „i“ година;

i = 18, …, 45 – навършените години на свободните от МН запасни, КБ/
КР(Кб).

5. Определяне дела на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) до 45-го-
дишна възраст от общия брой запасни, свободни от МН на длъжност КБ/
КР(Кб) за всяка ВОС на възрастовия интервал от 18 до 63 години:

Д5 = N(КБ до 45)
св /N(КБ от 18 до 63)

св*100 (%),

където
Д5 е делът на възрастовия интервал на свободните от МН запасни, КБ/

КР(Кб) до 45-годишна възраст към общ брой на свободните от МН запасни, 
КБ/КР(Кб) в %;

N(КБ до 45)
св – броят на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) до 45-годиш-

на възраст;
N(КБ от 18 до 63)

св – общият брой на свободните от МН запасни, КБ/КР(Кб) 
за всяка ВОС на възрастовия интервал от 18 до 63 години.

Този дял показва възможността за комплектуване на военновременните фор-
мирования от въоръжените сили със запасни на „подходяща възраст“ за всяка 
категория и длъжност. При Д5 над 30% се приема, че гарантирано комплектува-
не се осигурява и ресурсът от запасни на възраст до 45 години е достатъчен.

6. Определяне средностатистическия коефициент на смъртност (Ксм) за 
всяка възрастова група.4 Този коефициент показва отношението между броя 
на починалите запасни, които са се водили на военен отчет за всяка ВОС в 
областта през изтеклата година за всяка възрастова група, и броя на сво-
бодния ресурс от запасни за всяка ВОС и възрастова група, които се водят 
на военен отчет в областта.

6.1. Средностатистическият коефициент на починалите запасни за възрас-
товата група от 18 до 35 години „Ксм(18-35)“ се определя по формулата:

                      35          35           35          35
 Ксм(18-35)  = N(поч18-35) /[∑ Ni(КБ)

св +∑ Ni(КР)
св + ∑ Ni(КВ)

св+∑ Ni(ДД)
св] =

                   i = 18     i = 18       i =18     i = 18
= N(поч18-35) /[(N18(КБ)

св + … + N35(КБ)
св)  + (N18(КР)

св + … + N35(КР)
св) +

 + (N18(КВ)
св + … + N35

(КВ)
св) + (N18(ДД)

св + … + N35(ДД)
св)],

където
Кпоч(35) e средностатистическият коефициент на смъртност (Ксм) на за-

пасни на възраст до 35 години;
N(поч18-35) – броят починали на възраст от 18 до 35 години през изтеклата 

година;
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Ni(КБ)
св – броят на свободните от МН командири на батальони от „i“ 

година;
Ni(КР)

св – броят на свободните от МН командири на роти/батареи от „i“ 
година;

Ni(КВ)
св – броят на свободните от МН командири на взводове от „i“ година;

Ni(ДД)
св – броят на свободните от МН други длъжности от „i“ година;

i = 18, … , 35 – навършените години на свободните от МН (без мобилиза-
ционно назначение).

6.2. Средностатистическият коефициент на починали запасни за въз-
растовата група от 36 до 45 години „Ксм(36-45)“ се определя по формулата:

                          45             45              45           45   
Ксм(36-45) = N(поч36-45) /[∑ Ni(КБ)

св  + ∑ Ni(КР)
св  +  +∑ Ni(КВ)

св +∑ Ni(ДД)
св] =

          i = 36         i = 36         i = 36       i = 36  
= N(поч36-45)/[(N36(КБ)

св + …+ N45(КБ)
св)+(N36(КР)

св +…+ N45(КР)
св)  + (N36(КВ)

св + … 
+ N45(КВ)

св) + (N36(ДД)
св + … + N45(ДД)

св)]
където
Ксм(36-45) е средностатистическият коефициент на смъртност (Ксм) на за-

пасни на възраст от 36 до 45 години;
N(поч36-45) – броят починали на възраст от 36 до 45 години през изтеклата 

година;
Ni(КБ)

св – броят на свободните от МН командири на батальони от „i“ година;
Ni(КР)

св – броят на свободните от МН командири на роти/батареи от „i“ 
година;

Ni(КВ)
св – броят на свободните от МН командири на взводове от „i“ година;

Ni (ДД)
св – броят на свободните от МН други длъжности от „i“ година;

i = 36, … , 45 – навършените години на свободните от МН.
6.3. Средностатистическият коефициент на починали запасни за възрас-

товата група от 46 години до навършване на пределна възраст за военен 
отчет от 63 години „Ксм(46-63)“ се определя по формулата:

              63              63          63          63
Ксм(46-63) = N(поч46-63) / [∑ Ni(КБ)

св  + ∑ Ni(КР)
св + ∑ Ni(КВ)

св +∑ Ni(ДД)
св] =  

            i = 46        i = 46      i = 46     i = 46
N(N(поч46-63)/[(N46(КБ)

св + … + N63(КБ)
св) + (N46(КР)

св + … + N63(КР)
св) + 

+ (N46(КВ)
св + … + N63(КВ)

св) + (N46(ДД)
св + … + N63(ДД)

св)]
където
Ксм(46-63) е средностатистическият коефициент на смъртност (Ксм) на 

запасни на възраст от 46 до 63 години;
N(поч46-63) – броят починали на възраст от 46 до 63 години през изтеклата 

година;
Ni(КБ)

св – броят на свободните от МН командири на батальони от „i“ 
година;

Ni(КР)
св – броят на свободните от МН командири на роти/батареи от „i“ 

година;
Ni(КВ)

св – броят на свободните от МН командири на взводове от „i“ година;
Ni(ДД)

св – броят на свободните от МН други длъжности на роти/батареи 
от „i“ година;

i = 46, … , 63 – навършените години на свободните от МН.
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При повишаване броя на починалите запасни от определена възрастова 

група по ВОС и длъжности нараства и коефициентът на смъртност, а това 
увеличава броя на запасните, които трябва да се планират за подготовка 
или преподготовка.

7. Определяне средностатистическия коефициент на миграция (Км) за 
всяка възрастова група.4 Този коефициент представлява отношението на 
разликата на броя напуснали (отписани от военен отчет) и броя при-
стигнали (вписани на военен отчет) запасни в областта за всяка ВОС и
възрастова група през изтеклата година спрямо свободния ресурс от запасни 
за всяка ВОС и възрастова група, които се водят на военен отчет в област-
та. Определя се по формулата:

                          n            n             n             n      
Км(n) = (N(отп)

n-N(впис)
n) / [∑Ni(КБ)

св  + ∑ Ni(КР)
св + ∑ Ni(КВ)

св  + ∑ Ni(ДД)
св].

                        i = m       i = m       i = m       i = m       

Средностатистическият коефициент на миграция (Км) отчита динами-
ката и движението на ресурса в областните военни отдели и показва отно-
сителното намаляване или увеличаване броя на свободни запасни. Коефициен-
тът може да приема различни стойности. Величината му към даден момент 
е индикативна за наличието на една от следните типологични ситуации:

• Ако разликата (N(отп)
n – N(впис)

n) > 0, тогава коефициентът на миграция 
е по-голям от нула (Км > 0) и броят на отписаните е по-голям от този 
на вписаните (N(отп)

n > N(впис)
n). Това е най-неблагоприятният вариант, тъй 

като напусналите областта запасни са повече от тези, които са пристигна-
ли, което е предпоставка за създаване на дефицитна ВОС. За компенсиране 
на тази ситуация е необходимо да се планира достатъчен ресурс от запасни 
за подготовка или преподготовка.

• Ако разликата (N(отп)
n – N(впис)

n) = 0, тогава коефициентът на миграция е 
нула (Км = 0) и броят на отписаните е равен на този на вписаните (N(отп)

n =
N(впис)

n), което означава, че напусналите областта запасни са колкото при-
стигналите. Това показва нулева миграция и представлява частен случай. 
При тази ситуация може да не възникне необходимост от предвиждане на 
ресурс от запасни за подготовка или преподготовка.

• Ако разликата (N(отп)
n – N(впис)

n) < 0, тогава коефициентът на миграция е 
по-малък от нула (Км < 0) и броят на отписаните е по-малък от този на впи-
саните (N(отп)

n < N(впис)
n). Това е най-благоприятният вариант, което означава, 

че напусналите областта запасни са по-малко от тези, които са пристигнали, 
и ресурсът се е увеличил, при което, ако преди това е имало дефицитна ВОС, 
тя може да се компенсира. Респективно няма да има необходимост от плани-
ране на ресурси от запасни за подготовка или преподготовка.

7.1. Средностатистическият коефициент на миграция на запасни за 
възрастова група от 18 до 35 години „Км(18-35)“ се определя по формулата:

                             35            35           35            35
Км(18-35) = (N(отп18-35) – N(впис18-35)) / [∑Ni(КБ)

св  + ∑ Ni(КР)
св  + ∑ Ni(КВ)

св  + ∑ Ni(ДД)
св] = 

                           i = 18       i = 18       i = 18        i = 18  
(N(отп18-35) – N(впис18-35))/= [(N18(КБ)

св + …+ N35(КБ)
св )+(N18(КР)

св + …+ N35(КР)
св) 

+ (N18(КВ)
св + … + N35(КВ)

св) + (N18(ДД)
св + … + N35(ДД)

св)],
където
Км(18-35) е средностатистическият коефициент на миграция (Км) на запасни 

на възраст от 18 до 35 години;
N(отп18-35) – броят на отписаните от военен отчет запасни на възраст от 

18 до 35 години през изтеклата година;
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N(впис18-35) – броят на вписаните на военен отчет запасни на възраст от 18 
до 35 години през изтеклата година;

Ni(КБ)
св – броят на свободните от МН командири на батальони от „i“ 

година;
Ni(КР)

св – броят на свободните от МН командири на роти/батареи от „i“ 
година;

Ni(КВ)
св – броят на свободните от МН командири на взводове от „i“ година;

Ni(ДД)
св – броят на свободните от МН други длъжности от „i“ година;

i = 18, … , 35 – навършените години на свободните от МН.
7.2. Средностатистическият коефициент на миграция на запасни за 

възрастова група от 36 до 45 години „Км(36-45)“ се определя по формулата:

                             45          45          45           45 
Км(36-45) = (N(отп)36-45 – N(впис)36-45) / [∑Ni(КБ)

св + ∑Ni(КР)
св + ∑Ni(КВ)

св + ∑Ni(ДД)
св]  = 

                            i = 36      i = 36     i = 36      i = 36
 = (N(отп36-45)– N(впис36-45) )/[(N36(КБ)

св + … + N45(КБ)
св ) + (N36(КР)

св + … + N45(КР)
св) + 

+(N36(КВ)
св + … + N45(КВ)

св) + + (N36(ДД)
св + … + N45(ДД)

св)],
където
Км(36-45) е средностатистическият коефициент на миграция (Км) на запасни 

на възраст от 36 до 45 години;
N(отп36-45) – броят на отписаните от военен отчет запасни на възраст от 

35 до 45 години през изтеклата година;
N(впис36-45) – броят на вписаните на военен отчет запасни на възраст от 35 

до 45 години през изтеклата година;
Ni(КБ)

св – броят на свободните отМН командири на батальони от „i“ го-
дина;

Ni(КР)
св – броят на свободните от МН командири на роти/батареи от „i“ 

година;
Ni(КВ)

св – броят на свободните от МН командири на взводове от „i“ година;
Ni(ДД)

св – броят на свободните от МН други длъжности от „i“ година;
i = 36, … , 45 – навършените години на свободните от МН.
7.3. Средностатистическият коефициент на миграция на запасни за възрас-

товата група от 46 до 63 години „Км(46-63)“ се определя по формулата:

                             63           63           63           63
Км(46-63) = (N(отп46-63) – N(впис46-63)) / [∑ Ni(КБ)

св +∑ Ni(КР)
св + ∑ Ni(КВ)

св + ∑ Ni(ДД)
св] = 

                           i = 46       i = 46       i = 46     i = 46
= (N(отп46-63) – N(впис)46-63) / [(N46(КБ)

св + … + N63(КБ)
св ) + (N46(КР)

св + … + N63(КР)
св) +

+ (N46(КВ)
св + … + N63(КВ)

св) + + (N46(ДД)
св + … + N63(ДД)

св)],
където
Км(46-63) е средностатистическият коефициент на миграция (Км) на запасни 

на възраст от 46 до 63 години;
N(отп46-63) – броят на отписаните от военен отчет запасни на възраст от 

46 до 63 години през изтеклата година;
N(впис46-63) – броят на вписаните на военен отчет запасни на възраст от 46 

до 63 години през изтеклата година;
Ni(КБ)

св – броят на свободните от МН командири на батальони от „i“ 
година;

Ni(КР)
св – броят на свободните от МН командири на роти/батареи от „i“ 

година;
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Ni(КВ)

св – броят на свободните от МН командири на взводове от „i“ година;
Ni(ДД)

св – броят на свободните от МН други длъжности от „i“ година;
i = 46, … , 63 – навършените години на свободните от МН.
8. Определяне средностатистическия коефициент на влияние К. Този про-

порционален коефициент отчита динамиката и движението на ресурса от 
български граждани, вписани на военен отчет, и зависи от средностатис-
тическия коефициент на смъртност (Ксм) и средностатистическия коефи-
циент на миграция (Км). Определя се за всички категории запасни, по ВОС и 
възрастова група, по формулите:

К(18-35) = 1 + Ксм (18-35) + Км (18-35);    К(36-45) = 1 + Ксм (36-45) + Км (36-45);

К(46-63) = 1 + Ксм (46-63) + Км (46-63).

Средностатистическият коефициент на влияние участва в определянето 
на дефицитната ВОС. Отчитането на неговото влияние позволява да се 
получават по-точни резултати при планиране на военната подготовка за 
едногодишен период. За целта е необходимо броят на планираните запасни 
за подготовка да се умножи по този коефициент.

9. Определяне на разликата между запасните с МН, които са на възраст 
от 18 до 45 години, и тези без МН на възраст от 46 до 63 години за коман-
дири на батальони по формулата:

∆N(КБ)
св = N(КБ18-45)

св – N(КБ46-63)
мн (брой) – за командири на батальони,

където
∆N(КБ)

св е разликата за свободните от МН командири на батальони (брой);
N(КБ18-45)

св – броят на командирите на батальони, свободни от МН на 
възраст от 18 до 45 години;

N(КБ46-63)
мн – броят на командирите на батальони, получили МН на възраст 

от 46 до 63 години.
За командирите на роти/батареи с МН разликата се определя по същия 

начин както за командирите на батальони. За останалите категории за-
пасни възрастта е от 36 до 63 години с МН и тези без МН – от 18 до 35 
години, като се определят в низходящ ред по категории и длъжности по 
формулите:
∆N(КР)

св = N(КР18-45)
св – N(КР46-63)

мн – N(КБ-1)
потр (брой) – за командири на роти/батареи;

∆N(КВ)
св = N(КВ18-35)

св – N(КВ36-63)
мн – N(КР-1)

потр (брой) – за командири на взводове;
∆N(оф.к.)

св = N(оф.к.18-35)
св – N(оф.к.36-63)

мн – N(КВ-1)
потр (брой) – за офицерски кандидати;

∆N(серж)
св = N(серж.18-35)

св – N(серж.36-63)
мн – N(оф.к.-1)

потр (брой) – за сержанти/старшини;
∆N(в-ци)

св = N(в-ци18-35)
св – N(в-ци36-63)

мн – N(серж.-1)
потр  (брой) – за войници/матроси,

където
N(КБ-1)

потр, N(КР-1)
потр, N(КВ-1)

потр, N(оф.к.-1)
потр, N(серж.-1)

потр се определят последователно по кате-
гории запасни и длъжности съгласно формулите в т. 11.

10. Определяне на ДВОС след изпълнение на поставената мобилизацион-
на задача и изпълнение на заявките за комплектуване на военновременните 
формирования от въоръжените сили. ДВОС за всички категории запасни е 
съотношението между свободните от МН запасни спрямо всички запасни по 
ВОС, получили МН:

N(ДВОС-КБ) = ∆N(КБ)
св /N(КБ18-63)

мн* 100 (%),
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където
N(ДВОС-КБ) е процент ДВОС за командири на батальони.
При N(ДВОС-КБ) над 30% ВОС не е дефицитна, а при N(ДВОС-КБ) под 30% ВОС 

е дефицитна.
11. Определяне на потребността от военна подготовка на български 

граждани и запасни, подходящи по възраст и ВОС за компенсиране на дефи-
цита от военнообучени специалисти.

11.1. Определяне на потребността от военна подготовка за едногоди-
шен период. Тази потребност се определя като разлика от 30-процентния 
общ брой командири на батальони (командири на роти/батареи), полу-
чили МН, и останалите свободни от МН от 36- до 45-годишна възраст, 
с отчитане средностатистическият коефициент на влияние К, като 
N(КБ-1)

потр = (0,3*N(КБ)
мн – ∆N(КБ)

св)*(К(18-35) + К(36-45))/2 (брой) – за командири на бата-
льони и командири на роти/батареи.

За всички останали категории се определя като разлика от 30-процентния 
общ брой запасни, получили МН по звания и длъжности, и останалите сво-
бодни от МН от 18 до 35 години по формулите:

N(КВ-1)
потр = (0,3*N(КВ)

мн – ∆N(КВ)
св)*К(18-35) (брой) – за командири на взводове;

N(оф.к.-1)
потр = (0,3*N(оф.к.)

мн – ∆N(оф.к.)
св)*К(18-35) (брой) – за офицерски кандидати;

N(серж.-1)
потр =(0,3*N(серж.)

мн –∆N(серж.)
св)*К(18-35) (брой) – за сержанти/старшини;

N(в-ци-1)
потр =(0,3*N(в-ци)

мн – ∆N(в-ци)
св)*К(18-35) (брой) – за войници/матроси.

11.2. Определяне на потребността от военна подготовка за петгодишен 
период. За планиране на потребността за такъв период е необходимо към 
потребността от военна подготовка за едногодишен период да се отчете 
броят на запасните от същата ВОС и по категории запасни, които за този 
период навършват пределна възраст и ще бъдат отписани от военен отчет.

Потребността от военна подготовка за петгодишен бъдещ период за 
всички категории запасни се определя по формулата:

               63 
N(КБ-5)

потр = N(КБ-1)
потр + ∑ Ni(КБ)

мн  = N(КБ-1)
потр + (N59(КБ)

мн + … + N63(КБ)
мн ) (брой).

             I = 59 

Последователността за определяне на ДВОС и потребността от подго-
товка на запасни за компенсиране на дефицита военнообучени специалисти 
включва следното.

Най-напред се определя за командирите на батальони и се попълва от 
предвидените за изпращане на подготовка или преподготовка свободни от 
МН командири на роти/батареи от същата или от друга ВОС до 45-годишна 
възраст; за командирите на роти/батареи се попълват и от предвидените 
за изпращане на подготовка или преподготовка свободни от МН командири 
на взводове от същата или от друга ВОС до 45-годишна възраст.

После се определя за командирите на взводове и се попълва от предви-
дените за изпращане на подготовка или преподготовка свободни от МН 
офицерски кандидати от същата или от друга ВОС до 35-годишна възраст; 
за офицерските кандидати и се попълва от свободните от МН сержанти/
старшини от същата или от друга ВОС до 35-годишна възраст.

След това се определя за сержантите/старшините се попълва и от пред-
видените за изпращане на подготовка или преподготовка свободни от МН 
сержанти/старшини от същата или от друга ВОС или свободните от МН 
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1 Закон за резерва на въоръжените сили 
на Република България. – Държавен вест-
ник, бр. 20 от 9 март 2012 г.

2 Наредба за военния отчет на българ-
ски граждани и техника в мирно и военно 
време, приета с ПМС № 167 от 30 юли 
2012 г. – Държавен вестник, бр. 60 от 7 
авг. 2012 г.

3 Наредба за отсрочване на запасни и 
техника-запас от повикване във въоръже-
ните сили при мобилизация, ПМС № 114 
от 16 май 2013 г. – Държавен вестник, бр. 
47 от 28 май 2013 г.

4 Национален статистически инсти-
тут. Население и демографски процеси. 
София, 2012.

войници/матроси до 35-годишна възраст; за войниците/матросите се попъл-
ва и от предвидените за изпращане на подготовка или преподготовка сво-
бодни от МН войници/матроси от друга ВОС до 35-годишна възраст или от 
български граждани, преминали успешно военна подготовка.

* * *
По предложената методология могат да се определят обемът и последова-

телността на работа при извършване на анализ на ресурсите от запасни по кате-
гории, състояние по отчета и възрастови характеристики. Дава се възможност 
да се идентифицират дефицитните военноотчетни специалности и се прогно-
зират необходимите запасни и българските граждани за подготовка и повишава-
не на квалификацията за определен бъдещ период от време. Планирането на 
ресурсите се извършва с отчитане на специфичните военнотехнически и демог-
рафски показатели, влияещи върху състоянието на ресурса от запасни за всеки 
конкретен ОВО.

Като потенциални за включване в курсове за подготовка или преподготовка 
се определят запасните от всички категории, които са на подходяща възраст 
и притежават сходна ВОС (от същия род войска, функционална област или 
гражданска специалност); българските граждани с професии и специалности, 
необходими за военните формирования от ВС; студентите от висшите учи-
лища и университетите и българските граждани без военна подготовка, ус-
пешно завършили курс за начална и/или специална военна подготовка, положили 
военна клетва, на които е присвоено първо военно звание.

Прицизното поддържане на актуална базата да ни в атоматизираните и 
картотечните регистри, достоверното определяне на текущото състояние 
на ресурсите от резерва, своеврем ното анализиране на информацията и иден-
тифицирането на дефицита от военноподготвени специалисти осигуряват 
гарантирано комплектуване на военновременните формирования от ВС.

Правилното разпределяне на запасните по команди (военновременни 
формирования) по ВОС, степен на военна подготовка, образование и воен-
на квалификация води до качествено комплектуване и значително намаля-
ване на времето за достигане на военновременните формирования до със-
тояние за бойно използване. Своевременното планиране и провеждане на це-
ленасочени мероприятия за повишаване на военноспециалната подготовка на 
българските граждани, запасните и резервистите от доброволния резерв на-
маляват степента на негативно въздействие на дефицита от военнообучени 
специалисти.
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Промените през последното де-
сетилетие на миналия век пос-
тавят пред въоръжените си-

лите на Република България предизви-
кателството да функционират в раз-
лична среда на сигурност. Наложили-
те се нови политически и икономи-
чески възгледи за изграждането, раз-
витието и използването им водят 
до необходимостта да се проведат 
редица прегледи на отбраната, да се
приемат нови нормативни докумен-
ти, както и планове за развитие. Зако-
номерно настъпват промени в струк-
тура, състав и задачи, които въоръже-
ните сили е необходимо да решават. 
Възприетият подход за планиране, из-
граждане и развитие на способности 
има за цел да гарантира съхраняване 
на наличните необходими способнос-
ти, изграждане, поддържане и разви-
тие на липсващи способности и пос-
тигане на баланс между необходими 
способности и налични ресурси. Тези 
способности се обвързват с определе-
ните мисии и сценарии за използване 
на въоръжените сили.

Решаващо значение при изгражда-
нето на способностите има нивото 

КОНЦЕПТУАЛЕН ПОДХОД 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОСОБНОСТИ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННИ 

ОПЕРАЦИИ
Майор Живко Д. ЖЕЛЕВ

Abstract: The article „Conceptual approach to building capabilities to conduct informa-
tion operations“ by Zhivko D. Zhelev analyzes the capabilities of the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria to conduct Information Operations and proposes a conceptual approach 
to overcome the deficit and building of new capabilities to conduct Information Operations. 
Overcoming the shortage of skills in our armed forces in the field of operations is possible by 
applying a conceptual approach to build new capabilities.

Key words: information operations capability and armed forces.
Ключови думи: информационни операции, способности и въоръжени сили.

на политически амбиции1 по отделни-
те мисии на въоръжените сили на Ре-
публика България, насочени към осигу-
ряване защитата на суверенитета и 
териториалната цялост на страната 
с всички разполагаеми сили и средства, 
поддържане на готовност за участие 
в многонационални съюзнически и коа-
лиционни операции в отговор на кризи 
и съдействие на други национални инс-
титуции при изпълнение на третата 
мисия на въоръжените сили.

При определените нива на амби-
ции по трите мисии се очертава 
дефицит от способности за тяхно-
то изпълнение.2 Преодоляването на 
недостига от способности изисква 
приоритизиране на утвърдените лип-
си от способности на въоръжените 
сили. В резултат е изготвен „При-
оритизиран списък за необходимите 
способности“. След неговото утвър-
ждаване са разработени варианти, 
с които дадена способност може да 
бъде изградена или доразвита.

Приоритет за България е участие 
на формирования от въоръжените 
сили в многонационални съвместни и
експедиционни операции, заедно със 
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страни от НАТО и ЕС. Затова фо-
кусът на усилията е осигуряването 
на способности, които са от първо-
степенна необходимост, с оглед на 
противодействие на асиметричните 
заплахи и рискове пред сигурността.

За изпълнението на мисиите и за-
дачите на въоръжените сили и пос-
тигане нивото на амбиции се изисква 
профил от военни способности3, кои-
то са дефинирани и групирани в седем 
области съгласно Плана за развитие 
на въоръжените сили на Република 
България: навременна наличност на 
силите; ефективно разузнаване; раз-
връщане и мобилност; ефективно въз-
действие; командване, управление и 
комуникации; логистично осигурява-
не; оцеляване и защита на силите.

Във всяка от посочените области 
са представени способности, които 
е необходимо да бъдат поддържани и
развивани, и способности, които пред-
стои да се изграждат. Независимо 
че в плана не са включени способнос-
ти за участие или провеждане на ин-
формационни операции4, в областите 
ефективно разузнаване и командване, 
управление и комуникации са заложе-
ни за развиване способности, които 
не представляват отделни инстру-
менти и техники на информацион-
ните операции, но имат отношение 
към тях:

• изграждане и поддържане на опоз-
ната картина в зоната на операци-
ята;

• способност за поддържане на ус-
тойчива и оперативно съвместима 
система за командване между видо-
вете въоръжени сили и НАТО, управ-
ление, комуникации и компютри, ра-
зузнаване и наблюдение;

• способност за съответстваща 
на риска сигурност на информацията 
и киберзащита на автоматизирани-
те информационни системи и мрежи;

• способност за координиране на 
междуведомствената поддръжка, вза-
имодействие с правителствени и не-
правителствени организации;

• способност за изграждане и под-
държане на крипто- и спътникова ко-
муникация.

Положително от гледна точка на 

способностите за провеждане на ин-
формационни операции е, че в раздел 7:
„Комуникационно и информационно 
осигуряване“5 на този план е заложе-
но изграждане на единна информаци-
онна среда, като неотменима част 
от процеса на трансформация, осигу-
ряваща ефективно функциониране на 
системата за командване и управле-
ние.

Перспективата за използване на 
единна информационна среда е пред-
поставка за нарастване на възмож-
ностите за въздействие върху сис-
темата за командване и управление 
с използване на кибератаки спрямо 
информационните ресурси. Което на-
лага да се развиват способности за 
защита и възстановяване при кибер-
атаки, състоящи се от извършване 
на превантивна дейност за защита и 
разкриване на компютърни инциден-
ти от неправомерен достъп в ком-
пютърните мрежи и възстановяване 
на системите вследствие на кибер-
атаки.

В раздел 9: „Информационна поли-
тика и стратегическа обществена 
комуникация“ е заложено изграждане-
то на качествено нови способности 
на Министерството на отбраната 
за работа с обществеността, коя-
то предвижда разпространяване на 
единна и съгласувана информация от 
всички нива.

Планът отдава необходимото зна-
чение на развитието на способнос-
тите за информационна сигурност, 
основавайки се на опита, с който 
разполагат въоръжените ни сили, и 
предизвикателствата на средата на 
сигурност.

Не е без значение, че този план 
има хоризонт на действие до 2014 г., 
а изграждането на способности за 
провеждане на информационни опе-
рации не е пряко застъпено в него. 
Редно е да се запитаме защо инфор-
мационните операции не са намерили 
място в Плана за изграждане и раз-
витие на въоръжените сили? Най-ве-
роятно отговорът е заложен в „Док-
трина за провеждане на операциите 
НП-3“, съгласно която информаци-
онните операции са „координирани и
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синхронизирани въздействия върху 
информацията на противостоящи-
те сили, информационно базираните 
системи и процеси и защитата на 
собствените такива, за създаване на 
желани ефекти, влияещи върху воля-
та, разбирането и способностите на 
противостоящите сили за борба и 
постигане на поставените цели. Те 
са интегрираща функция, фокусира-
на върху информационната среда и 
не са способност“.6 При наличие на 
подобна формулировка е разбираема 
причината, поради която в Плана за 
изграждане и развитие на въоръже-
ните сили на Република България не 
са заложени за развитие способнос-
ти за провеждане на информационни 
операции. Но следва и въпросът как 
въоръжените ни сили, чието изграж-
дане се основава на способности, ще 
могат да участват в провеждането 
на информационни операции при по-
ложение, че те не развиват подобни 
способности?

Отговорът е в бъдеща визия за раз-
витие на въоръжените сили на Ре-
публика България, в която е необхо-
димо да се заложи амбиция за изграж-
дане и развитие на способности за 
провеждане на информационни опе-
рации. След което, базирайки се на 
визията, да се изградят информаци-
онна стратегия и политика за ин-
формационните операции, които да 
бъдат „основата“ за развитието на 
този вид операции. После те тряб-
ва да намерят място в доктрините 
на въоръжените сили и плановете за 
развитието им и не на последно мяс-
то да се разработи и доктрина за 
информационните операции.

Към момента във въоръжените си-
ли не е приета визия за развитието им, 
както и информационна стратегия и 
политика за информационните опера-
ции, което обезсмисля „Доктрина за 
информационните и психологическите 
операции“ от 2013 г. Друг е въпросът 
за актуалността на заложените пос-
тановки в тази доктрина.

Разглеждайки възможните направ-
ления за усъвършенстване участието 
на въоръжените сили на Република 
България в информационни операции 

в многонационална среда би било спо-
лучливо същото да се направи през 
призмата на поддържаните и разви-
ваните способности и на тези, кои-
то предстои да се изграждат в ин-
терес на информационните опера-
ции. Отчитайки, че приоритетно за
въоръжените сили е участието в
многонационални експедиционни опе-
рации, а за защитата на страната се 
разчита на задействането на колек-
тивната система за отбрана, опе-
ративната съвместимост на наши-
те въоръжени сили и тези на парт-
ньорите ни трябва да е на ниво, 
позволяващо ефективно провеждане 
на многонационални съвместни опе-
рации. Тази съвместимост би била 
напълно възможна при изграждане на 
способности, основаващи се на въз-
приетите в Съюза амбиции, цели и 
стандарти. Но като се съпоставят 
информационните операции – като 
цяло и поотделно по инструменти 
и техники, с елементите на способ-
ността, може да се изведат реално-
то състояние на способностите за 
провеждане на информационните опе-
рации във въоръжените ни сили, как-
то и направленията на усъвършенс-
тването им.

Като се съпоставят доктринал-
ният и концептуалният елемент на
способността спрямо информацион-
ните операции, ще се установи лип-
сата на редица основополагащи до-
кументи. Както беше споменато, 
липсата на визия за развитие на въо-
ръжените сили, на политика в об-
ластта на информационните опе-
рации и на доктрина за информаци-
онните операции е съществен недо-
статък в развитието на национал-
ните способности за провеждане на 
информационни операции. Въпреки че 
към момента приключва работата 
по „Доктрина за информационните и 
психологическите операции“ и „Док-
трина за гражданско-военно сътруд-
ничество“, изоставането е факт. 
Пример могат да бъдат поредицата 
от доктринални документи в НАТО, 
които са приемани и развивани през 
последните две десетилетия, както 
и последователността в политика-
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та и изграждането на способности в 
тази област.

При разглеждане на организацион-
ната структура и материалните 
средства за информационни операции 
може да се направи изводът, че към 
момента във въоръжените ни сили 
няма изградени структури за планира-
не и провеждане на информационните 
операции. Функциониращите медиен 
център, формирования за психологиче-
ски операции, гражданско-военно сът-
рудничество, електронна война и цен-
тър за киберзащита формират своя 
принос към отделните инструменти 
и техники на информационните опе-
рации, но отчитайки техните въз-
можности и липсата на „шапката“, 
наречена Център за информационни 
операции, работещ на стратегичес-
ко ниво, и Група за координиране на 
информационните операции на опера-
тивно ниво, може да се каже, че няма 
съвместен ефект от дейността им.

Планирането и провеждането на 
информационни операции не би било 
възможно без наличие на комплек-
тувани структури със състав, под-
готвен за участие в информационни 
операции.

След обобщаване на разгледаните 
елементи на способността за провеж-
дане на информационни операции може 
да се направи изводът, че към момен-
та въоръжените сили не разполагат със 
способности за провеждането им или 
тези способности са силно ограничени, 
не са заложени в настоящия План за
развитие на въоръжените сили и същес-
твува значителен нормативен пропуск 
в тази област. Това потвърждава из-
вода за липса на способности за про-
веждане или участие в информационни 
операции от въоръжените ни сили.

Анализирайки отделните инстру-
менти и техники на информационни-
те операции спрямо елементите на 
способността, би било подходящо да 
се направи следното разделение на 
инструментите и техниките:

• психологически операции, инфор-
мационна сигурност, електронна вой-
на и гражданско-военно сътрудничес-
тво;

• представяне, позиция и профил, 

операции по сигурността, военна за-
блуда, физическо унищожаване, клю-
чов лидер – ангажимент и операции в 
компютърните мрежи.

В първата група попадат инс-
трументи и техники, за които във 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария към момента съществуват из-
градени структури, комплектувани с 
личен състав, преминаващи редовна 
подготовка и изпълняващи опреде-
лените им задачи. Детайлното раз-
глеждане на всеки елемент на спо-
собността подсказва, че електронна 
война и информационна сигурност до 
голяма степен се оказват водещи по 
отношение на останалите инстру-
менти и техники. Причината е в на-
личието на нормативни документи в 
тези области, функциониращи орга-
низационни структури с определено 
технологично оборудване и процедури 
за работа. Подготовката на военно-
служещите в тези структури е ор-
ганизирана и се провежда в рамките 
на Националния военен университет 
и Военната академия, а и е застъпе-
на добре във всекидневната войскова 
дейност. Психологическите операции 
и гражданско-военното сътрудничес-
тво са сравнително нови области 
за действие и независимо от изгра-
дените структури и подготовка на 
военнослужещите в тях, липсата на
доктрини тук е съществен недоста-
тък. Разработваните доктрини за 
информационни и психологически опе-
рации и доктрина за гражданско-во-
енно сътрудничество биха имали зна-
чителен принос в развитието им, но 
все още не са приети. Въпреки тези 
недостатъци развитието в тези две 
направления е осезаемо.

Във втората група попадат инс-
трументи и техники, които имат 
комплексен характер, и тяхното раз-
витие е пряко обвързано с редица дру-
ги способности на въоръжените сили. 
Например операциите по сигурност-
та, военната заблуда и физическото 
унищожаване, макар да са инструмен-
ти и техники на информационните 
операции, не са единствено техен при-
оритет, а по-скоро са обвързани с 
цялостното изграждане и развитие 
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на въоръжените сили и конкретното 
им използване в операциите. А „Ан-
гажимент на лидера“ и „Представя-
не, позиция и профил“ имат колкото 
конкретно измерение, толкова и от-
носително. Причините се коренят в 
много фактори, сред които могат да 
бъдат историческото развитие на 
въоръжените сили и функциите им в 
обществото. Огромно значение имат 
възприетите културни ценности, ре-
шаваните задачи на настоящия етап 
на развитие на страната и възпри-
ятията на обществото. Комплекту-
ването с личен състав и ръководни 
кадри, както и правилният подбор 
на въоръжение и екипировка влияят 
съществено върху авторитета и до-
верието, с които се ползват въоръ-
жените сили в обществото, управ-
лението на страната, а дори и сред 
чуждестранните партньори.

Като се добави, че обществени-
те нагласи са нетрайни и могат да 
се променят, процесът на работа в 
тези области трябва да бъде посто-
янен и с приоритет както за воен-
ното ръководство на въоръжените 
сили, така и за политическото ръ-
ководство на страната. По подобен 
начин и операциите в компютърни-
те мрежи са чувствителен инстру-
мент на информационните операции 
и се очертава предпочитание към из-
граждане на способности за защита 
и възстановяване от въздействия в 
мрежите, макар и официално да не се 
потвърждава развитието на подобни 
способности. Обобщавайки инстру-
ментите и техниките от втората 
група, може да се направи изводът, 
че те са или слабо развити или нераз-
вити по отношение на елементите 
на способността.

Прилагането на инструментите 
и техниките на информационните 
операции е възможно чрез изграждане 
и развиване на способности, но това 
е неосъществимо, без да се преодо-
лее дефицитът от способности в 
областта на информационните опе-
рации. Което може да се осъществи 
посредством прилагане на методоло-
гията за оценка и приоритизиране на 
необходимите способности.7

Тази методология има за цел на 
даден предварителен етап да бъдат 
определени необходимите оператив-
ни способности, които е необходимо 
приоритетно да се развиват и прила-
гат в подготовката за участие при
провеждане на многонационални съв-
местни операции. Нейното прилагане 
би позволило на въоръжените ни сили 
да поддържат и развиват оператив-
ни способности, позволяващи ефек-
тивно и пълноценно участие в опера-
ции със страните партньорки.

Методологията регламентира ре-
да за оценяване и приоритизиране на 
съществуващите способности на фор-
мированията за участие в конкретна 
мисия, като се обхваща цялостното 
организиране на войсковата дейност и 
изпълняване на задачите от щабовете 
и/или формированията. Това налага да 
се определят критерии, които е не-
обходимо да се изпълняват. Тяхното 
изпълнение, съчетано с критериите, 
залегнали в методологията в пълен 
обем, означава постигане на пълните 
оперативни способности на силите.

Правилата и процедурите на ме-
тодологията за оценяване и приори-
тизиране на съществуващите спо-
собности на силите, определени за 
участие в конкретни съвместни опе-
рации, се използват от комисията за 
сертифициране. За изпълнението на 
тази задача тя прилага утвърдени 
„критерии за оценяване на оператив-
ните способности“.

Работата на комисията от екс-
перти обхваща следното:

• първи основен етап – оценяване 
съответствието на наличните спо-
собности на минималните военни 
изисквания за задоволяване на пот-
ребността за участие в конкретна 
мисия или съдържащи се в критери-
ите за важност;

• втори основен етап – определяне 
на относителната важност на всяка 
от способностите и одобряване на 
приоритетните списъци по функцио-
нални области;

• трети основен етап – изготвя-
не на единен списък на необходимите 
способности, подредени по приори-
тети.
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Критериите за оценяване на спо-

собността за участие в мисии се 
определят с цел оценяване оператив-
ните способности на формировани-
ята за участие в многонационална 
съвместна операция. Целта е опре-
деляне на комплект от критерии, 
които да бъдат използвани в процеса 
на анализ на съществуващите опера-
тивни способности, и оценяване на 
тяхната важност, извършвано чрез 
методологията – по отношение на 
наличните оперативни способности 
изграждани в процеса на подготовка 
на формированията, и необходими-
те оперативни способности за кон-
кретната мисия. Критериите са оп-
ределени с оглед на разработване на 
единен приоритетен списък от не-
отложни задачи, които трябва да се 
изпълнят в интерес на повишаване 
на готовността за участие в кон-
кретна мисия. При изготвянето на 
методологията се изхожда от фак-
та, че формированията, определени 
за участие в мисии, се подготвят по 
специални програми, но те не могат 
да бъдат съобразени 100% със спе-
цификата на всяка бъдеща задача, 
а това налага да се приоритизират 
способностите, на които трябва да 
се обърне допълнително внимание в 
непосредствената подготовка, вед-
нага след поставянето на задача за 

участие в конкретна операция (преди 
започване на подготовката).

След определянето на комплекта 
от критерии за работа на методо-
логията на тяхна база се разработва 
и списък на необходимите способности. 
Той е възлов за работата на мето-
дологията. С него се постига основ-
ната цел, заради която е създадена 
методологията – приоритизиране на
съществуващите способности на сер-
тифицирането подразделение за учас-
тието му в конкретна операция, като 
те се сравняват със списъка от необ-
ходими способности за изпълнение на 
мисията, а по този начин се открива 
недостигът на способности. При ре-
шаване на задачата за приоритетна 
подредба на определените критерии 
според предпочитанията на анкети-
раните се използва методологията за 
многокритериална оптимизация.

При анализиране на списъка с не-
обходимите способности може да се 
открие пропуск в способностите за 
планиране, провеждане или участие 
в информационни операции. Зато-
ва чрез прилагане на методиката е 
възможно списъкът с необходимите 
способности да се допълни с такива, 
имащи отношение към информацион-
ните операции (табл. 1).

От посочените факти е ясно, че 
са налице твърде ограничени способнос-

Таблица 1

Допълнение на списъка с необходимите способности 
за изпълнение на мисия

№ Необходими способности 
за изпълнение на мисия

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

0,91 0,69 0,68 0,57 0,5 0,5 0,46 0,71

1 Способност за планиране на 
информационни операции 2 1 2 2 1 1 2 2

2 Способност за изграждане на единна 
информационна среда 2 2 2 3 1 2 2 2

3 Способност за планиране и провеждане 
на операции в мрежите 1 1 2 2 2 1 1 1

4 Способност за провеждане на операции 
в мрежите 2 2 1 1 1 2 2 1

5

Способност за анализиране на 
информационната среда и формиране 
на становища за възможностите за 
информационно въздействие

1 1 1 1 0 1 1 1
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6

Способност за разпространение и 
контрол на обществената информация 
в зоната на операцията

1 1 2 2 2 2 2 1

7

Способност за сътрудничество и 
използване ресурсите на граждански 
организации и други ведомства 
в интерес на провежданата 
информационна операция – при 
провеждане на съвместна операция

2 1 1 2 2 2 3 2

8
Способност за осигуряване на инфор-
мационни операции при провеждане на 
операции за поддържане на мира

2 2 2 1 2 2 2 2

9
Способности за наблюдение и контрол 
на радиоефира посредством използване 
на сили и средства за електронна война

1 1 1 1 1 1 0 1

10
Способност за формиране и поддържане 
на благоприятна обществена нагласа 
към силите в зоната на операцията

3 3 3 3 2 2 3 3

11 Способност за планиране и провеждане 
на операции по сигурността 3 3 3 3 3 3 2 2

12 Способност за планиране и провеждане 
на операции за военна заблуда 3 3 3 3 3 3 2 1

13
Способност за планиране и провеждане 
на психологически операции срещу 
противостоящи сили

2 2 2 2 2 2 2 3

ти на въоръжените сили на Република 
България за участие в информационни 
операции, както и това, че е невъз-
можно самостоятелно провеждане 
на информационни операции в целия 
спектър възприети инструменти и 
техники.

Започналият процес на Преглед на 
отбраната и инициативата за създа-
ване на Визия за развитие на въоръ-
жените сили са добра предпоставка 
за включване на информационните 
операции като приоритет в изграж-
дането на бъдещи способности. В 
този документ е добре да се разгле-
дат възможностите на въоръжените 
ни сили да функционират в глобалната 
информационна среда и ролята им в 
бъдещите операции. Формирането на 
информационно превъзходство в тази 
среда се превръща в задължително ус-
ловие за бъдещи съвместни операции. 
Постигането на това относително и 
нетрайно превъзходство е възможно 
чрез провеждането на информацион-
ни операции. За което е наложително 
тяхното включване в евентуален бъ-
дещ план за развитие на въоръжените 

сили на България. Това ще породи не-
обходимостта от концептуални, ор-
ганизационни и технологични промени 
и развитието на обучение за поддър-
жане на предимство в информацион-
ната среда, което е от ключово зна-
чение за реализиране оперативните 
способности на въоръжените сили. 
Тези действия ще позволят информа-
ционните операции да допринесат за 
постигане на превъзходство в коман-
дването и управлението, за осъщест-
вяване на изпреварващ маньовър, про-
веждане на прецизни сражения, защи-
та на силите и фокусирана логистика 
при съвместни операции в национален 
и многонационален формат.

Трябва да се приеме и национална 
информационна стратегия и политика 
в областта на информационните опе-
рации. В Стратегията за национал-
на сигурност киберпрестъпността е 
определена като една от основните 
заплахи, която е „глобална и анонимна 
заплаха за информационните системи. 
Деструктивните въздействия върху 
информационните системи и мрежи
могат да доведат до криза чрез за-
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трудняване и/или блокиране нормал-
ното функциониране на важни за ико-
номиката, финансовата система и 
държавното управление системи или 
отделни компоненти“.8

Националната отбранителна 
стратегия доразвива тези постанов-
ки: засилените рискове „за информа-
ционната сигурност и заплахите от 
кибернетични атаки срещу страте-
гически граждански и военни комуни-
кационно-информационни системи и 
срещу сили, участващи в мисии и опе-
рации извън територията на страна-
та. Те се пораждат от динамичното 
развитие на технологиите, разши-
ряването на кръга от престъпни и 
екстремистки организации и хакери, 
които се опитват да осъществят 
нерегламентиран достъп до класи-
фицираната информация, създавана, 
обработвана, съхранявана и пренася-
на в автоматизирани информационни 
системи или мрежи“.9 Доктрината на 
въоръжените сили прави опит за кон-
цептуално представяне на решението 
на проблема, разглеждайки информаци-
онния инструмент като елемент на 
националната мощ, който „се използ-
ва с цел легитимиране на собствени-
те действия и получаване на подкрепа 
от широката общественост за тях, 
възпиране на опонента или привежда-

нето му в заблуждение относно собс-
твените намерения. Прилагането на 
този инструмент става чрез плани-
ране и провеждане на информационна 
операция“.10 Този документ определя 
и реда за действие: „Началникът на 
отбраната предлага на министъра на 
отбраната… политика по отношение 
на информационните, психологически-
те и специалните операции и връзки-
те с обществеността“.11

Слабото място в тази регламен-
тация е разглеждането на информа-
ционните операции единствено като 
съставен елемент на съвместните 
операции. Това е пропуск по отноше-
ние на възгледите за водене на инфор-
мационна война, която е съвкупност 
от множество информационни кампа-
нии и операции, провеждани в глобален 
или регионален мащаб. Това са дейнос-
ти, обвързани тясно с водената на-
ционална или съюзна политика, и са 
постоянен процес на формиране на 
политическо влияние, отслабване на 
властта и единството на противо-
стоящите сили, уронване на автори-
тета и доверието в тях и формиране 
на благоприятна обществена среда за 
реализиране на собствените полити-
чески, икономически и военни цели.

Погледнато през призмата на въо-
ръжените сили, провеждането на съв-

Фиг. 1. Концептуален подход за изграждане 
на способности за информационни операции
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местни операции, а в частност, на 
информационни, е елемент от глобал-
ното информационно противоборс-
тво. Следователно информационната 
политика и стратегия трябва да са 
постоянно действащи, а не да се фор-
мират за конкретна операция, като 
следва само да се конкретизират, ако 
е необходимо, за конкретната обста-
новка. Този пропуск може да се избегне 
чрез приемане на постоянно действа-
щи документи в тази област, които 
трябва да са в съответствие с дейс-
тващите съюзнически документи, 
обвързани в цялостен концептуален 
подход за изграждане на способности 
в областта на информационните опе-
рации (фиг. 1). Само тогава ще може 
да се говори за равностойно участие 
на въоръжените ни сили в информа-
ционни операции в многонационална 
среда.

В НАТО са приети Директива за 
стратегическите комуникации (ACO 
Directive (AD) 95-2, ACO Strategic 
Communications, 18 April 2012) и По-
литика за информационните операции 
(Military Decision on MC 0422/4, NATO 
Military Policy on Information Operations, 
20 July 2012), които са двата основни 

регламентиращи документа на Съюза 
в областта на информационните опе-
рации. Прилагането им е предпостав-
ка за съвместимост между национал-
ните и съюзните способности в тази 
област, както и възможност за пос-
тигане на информационно превъзход-
ство при провеждането на съвмест-
ни операции.

В момента въоръжените сили 
на Република България разполагат с 
твърде ограничени възможности за 
участие или провеждане на информа-
ционни операции в целия спектър от 
действащите в НАТО инструменти 
и техники. Поради което е необхо-
димо да се възприеме концептуален 
подход за изграждане на необходими-
те способности посредством раз-
работване и приемане на основопо-
лагащи доктринални документи на 
въоръжените сили, като актуална 
визия за развитието на въоръжени-
те сили, информационна стратегия, 
информационна политика и доктрина 
за информационните операции. Този 
подход ще позволи успешно изгражда-
не и развитие на националните спо-
собности за провеждане или участие 
в информационни операции.
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Съвременната действителност 
изисква създаване на екипи, кои-
то могат да разчитат на себе 

си и при изпълняване на задачи, да са 
в състояние да действат почти са-
мостоятелно. Чрез организирането 
на личния състав в екипи, разчитащи 
само на себе си, се увеличава свобо-
дата за действие на всеки командир, 
а същевременно намалява необходи-
мостта от централизирана коорди-
нирана поддръжка. Стремежът да се 
намери баланс между „ширината“ и 
„дълбочината“ на организацията дава 
възможност за приспособяването ù 
към всяка специфична ситуация. Цел-
та е да се постигне максимално въз-
можната децентрализация при взема-
нето на решения, която да е съвмес-
тима с единството на командването 
и управлението.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

ПОДГОТОВКАТА 
НА КОМАНДИРИТЕ И ЩАБОВЕТЕ 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА МАНЕВРЕНИЯ ПОДХОД

Майор Иво ЗАХАРИЕВ

Abstract: The article „Directions for improving the training of commanders and staffs 
to use the maneuvers approach“ by Ivo Zahariev responds adequately to the challenges and 
requirements of the various Army formations to be flexible and expeditionary capable of per-
forming tasks in the full spectrum of operations to be interoperable with coalition forces and 
highly trained personnel. Preparation is one of the most important activities of military forces. 
The success or failure of an operation depends largely on the way the ST plan and conduct 
training. The aim of the article lies in the presentation of a model for further training of of-
ficers to achieve operational adaptability and improved command links, depending mainly 
on training and development of leaders able to understand the situation in depth, to make a 
critical assessment of the situation and to adapt the actions of his subordinates to seize and 
retain the initiative over the opposing forces.

Key words: maneuver approach, conduct training.
Ключови думи: подготовка, маневрен подход.

Използването на маневрения под-
ход в операциите следва да бъде из-
граждане на работеща среда за екипна 
работа, поемане на ангажимент от 
командирите да развиват подчинени-
те си и създаване на доверие за рабо-
та в екип. Което пък изисква получа-
ване на образование, обучение и опит, 
за да се превърнат лидерите в:

• критично и творчески мислещи, 
гъвкави и способни да вземат реше-
ния в бързо променяща се среда, из-
пълнена с несигурност и сложност;

• експерти на всички етапи от 
процеса на провеждане на операци-
ите, които бързо да се адаптират и 
при необходимост да променят пред-
варително разработените планове;

• вдъхновители, които да са в със-
тояние да предизвикат най-голямо 
доверие и увереност у подчинените 
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и останалите лидери на различните 
нива на командната структура;

• адаптивни личности, квалифици-
рани в областите на преговори и пос-
редничество;

• компетентни специалисти в об-
ластта на процесите, управляващи 
всяка организация.

Програмите за обучение на съвре-
менните лидери трябва да отговарят 
на изискванията на средата, в която 
ще се провеждат операции. Обучени-
ето и тренировките създават навици 
да се използват по подходящ начин 
методи и процедури, които гаран-
тират бързо съставяне на планове 
за изпълняване на определени задачи. 
Обучението обезпечава вярно разби-
ране кога да се прилагат различни ана-
литични техники и процедури и кога 
да се използва интуитивният подход 
за вземане на решение. Последната и 
най-важна цел е да се гарантира фор-
мирането на идентичност на екипа, 
да се придобият общ опит и еднакъв 
начин на мислене. Това е базата за 
доверие, взаимодействие и ефективна 
комуникация. Което е много същест-
вено за формиране на общ възглед за 
начина, по който въоръжените сили 
трябва да подхождат към проблеми-
те на командването и управлението.

Хората са основният елемент на 
системата за командване и управле-
ние. Ефективното управление на ра-
ботната сила, на личния състав на 
въоръжените сили е от съществено 
значение за командването и управ-
лението. Тъй като децентрализира-
ното командване и управление силно 
разчита на индивидуалните умения 
и способности за анализиране и взе-
мане на решение, управлението на 
личния състав приема, че всички во-
еннослужещи не са взаимозаменяеми 
(до известна степен) и се стреми да 
постави всеки на точното му място, 
т.е. да го назначи на съответната 
длъжност, въз основа на неговите 
специфични способности и темпера-
мент. Системата за управление на 
личния състав се стреми да постиг-
не устойчивост на личния състав в 
рамките на подразделенията и щабо-
вете, като средство за поощряване 

на взаимодействието, сътрудничест-
вото и съвместната работа в екип, 
които са жизнено важни за децентра-
лизираното командване и управление. 
Загубите в убити и ранени при война 
нанасят удар върху стабилността на 
персонала, но ако една военна единица 
има по-голяма първоначална устойчи-
вост, тя ще съумее да понесе загу-
бите, да притъпи удара и да обедини 
в единно цяло новото попълнение от 
военнослужещи.

Децентрализираното командване 
поощрява инициативата на всички 
нива: реагиране на неочаквано предим-
ство, извлечено от възникнала благо-
приятна възможност, без изчакване 
на решение или разрешение от стар-
шия, което е възможно единствено 
вследствие на децентрализирано взе-
мане на решение на всички нива на ко-
мандване. Това налага младшият ко-
манден състав на Сухопътните вой-
ски от Българската армия да се обу-
чава за постигане на необходимата 
компетентност за вземане на само-
стоятелни решения, на основата на 
информацията какво и защо да се пос-
тигне, отколкото на информацията 
какво и как да се постигне.1

За да е успешно, прилагането на 
маневрения подход трябва да е тясно
свързано с философията на децен-
трализираното командване. Макар че 
са развити в контекста на операци-
ите и конфликтите с висока интен-
зивност, характеристиките и изис-
кванията на този подход намират 
приложение и в пълния спектър от 
операции, включително в тези за под-
държане на мира. При този подход се 
постигат резултати, които са не-
съизмерими (значително по-високи и 
неочаквани) с вложените ресурси. Те 
налагат изискване за ясно разбиране, 
че войните се губят или печелят в 
сърцата и умовете. Изключително 
важен елемент в този подход е да 
се подобри процесът на вземане на 
решение. Разколебаването на против-
никовата воля и съгласуваност в опе-
рациите не са различни операции и не 
трябва да се разглеждат и възпри-
емат като такива.

Съгласно действащите норматив-
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ни документи в системата за под-
готовка на въоръжените сили на Ре-
публика България съществуват две 
подсистеми – индивидуална и колек-
тивна (част от колективната е съв-
местната подготовка).2

Индивидуалната подготовка об-
хваща цялостния процес на придоби-
ване на общи и специфични знания и 
умения, тяхното поддържане и усъ-
вършенстване за изпълняване на оп-
ределените функционални задължения, 
като предхожда колективната подго-
товка.

Колективната подготовка включ-
ва подготовка на щабовете и подго-
товка на формированията. Провежда 
се в системата на занятия за усвоя-
ване и практическо прилагане на док-
трини, планове и процедури за дости-
гане и поддържане на тактически, 
оперативни и стратегически способ-
ности.3

Форма на колективната подго-
товка са ученията. Те са свързани с
използване на военните ресурси за 
подготовка и провеждане на опера-
ции, изследване ефектите на войната 
(операциите), тестване и експери-
ментиране на правната и норматив-
ната база, но без реално водене на 
бойни действия. Тяхната цел е да се 
проверят ефективността и ефикас-
ността на съответните щабове и 
формирования за изпълняване на ми-
сии на базата на определени крите-
рии.

Като елемент от системата за 
подготовката се разглеждат единна-
та, разделната и съвместната щаб-
на тренировка, които обикновено са 
обвързани с ученията и предхождат 
етапа на провеждането им. Основ-
ното изискване към тях е да бъдат 
целенасочени, взаимосвързани и да 
способстват за повишаване нивото 
на подготовка на личния състав за 
участие в предстоящите учения. По 
време на провеждането на щабните 
тренировки е препоръчително да се 
отработват отделни фази от подго-
товката и провеждането на учение-
то, като се разработват съответ-
ните документи.

Този подход на подготовка завър-

шва с подходящи учения, съобразени с 
указанията по подготовката и пред-
стоящите за изпълняване мисии.

Съвременните методи за подго-
товка все повече включват изпол-
зването на симулации за обучение на
лидери, което ще ги подготви за 
действията в съвременната инфор-
мационна среда.

За да бъдат успешни в тази мре-
жова среда, бъдещите лидери трябва 
да разберат как да използват акти-
вите на своята войскова единица в 
пълния им обем; как да организират 
добиването и използването на огром-
ното количество информация, достъп-
на чрез мрежата за командване и уп-
равление, как да сътрудничат верти-
кално и хоризонтално с всички нива; 
как да планират непрекъснато, за да 
адаптират своите възможности за 
възприемане или прогнозиране на про-
тивниковите действия.

Ефективното обучение на ръково-
дители и персонал ще бъде от клю-
чово значение за успеха на войскови-
те формирования в бързо изменяща 
се обстановка. В бъдеще обучението 
трябва да бъде навсякъде и по всяко 
време, за да отговори на динамични-
те промени на средата.

Въз основа на анализа и опита от 
обучението закономерните връзки и 
зависимости в процеса на подготов-
ката се изразяват в следните основ-
ни принципи:4,2

• Научност – подготовката да се 
осъществява върху строга научна 
основа (научните постижения в об-
ластта на новите технологии, наци-
оналната военна наука, както и пос-
тиженията на съюзни и коалиционни 
партньори).

• Съзнателност и активност – та-
кава организация и методика на под-
готовка, при които обучаемите да 
осъзнаят задачите на учебната ра-
бота и да се стремят към тяхното 
изпълнение; творчески да прилагат 
усвоените знания, навици и умения; 
критично да анализират своята ра-
бота.

• Реалистичност – подготовката 
да се осъществява на базата на за-
дълбочена и многостранна оценка на 
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средата за сигурност и тенденциите 
за нейното изменение, като се про-
вежда с минимални допускания и в 
условия, доближаващи се максимално 
до съществуваща или вероятна об-
становка. Липсата на реална връзка 
между задачите за подготовка и ха-
рактерните черти на съвременните 
заплахи за сигурността е почти тол-
кова опасна, колкото липсата на как-
вато и да е система за подготовка.

• Актуалност – щабовете и фор-
мированията да се готвят за това, 
което ще им бъде необходимо за дей-
ствие при различни ситуации. В под-
готовката да се отразяват настъ-
пилите промени в практиката на из-
ползване на войските и силите.

• Целенасоченост – подготовката 
да се провежда за постигане на опре-
делени способности, по единни стан-
дарти, избягвайки и анализирайки до-
пуснатите слабости, поучавайки се 
от добрите практики и следвайки 
изискванията, определени въз основа 
на изводите от рисковете и заплахи-
те пред страната и НАТО.

• Всеобхватност – подготовката 
да включва тренировки и военни уче-
ния, а така също и дейности, свър-
зани с прилагане на международното 
право, взаимодействие с правителс-
твени и неправителствени органи-
зации, опазване на околната среда, 
решаване на хуманитарни проблеми 
и други въпроси от спектъра на въз-
действия върху възможните опера-
ции. В повечето случаи неблагопри-
ятното въздействие върху околната 
среда и причиняването на екологични 
щети, макар и ограничени по мащаб, 
са неотменни последици при военни 
дейности в мирно и военно време. 
Затова подготовката и дейностите, 
свързани с опазването на околната 
среда, при всички случи трябва да 
бъдат насочени към недопускане или 
намаляване на такива последствия, 
но без това да влияе негативно върху 
оперативните изисквания и изпълне-
нието на поставените задачи.

• Съвместимост – подготовката 
да осигурява яснота и доверие както 
между представителите на различни-
те родове войски и видове въоръжени 

сили, така и за международно пред-
ставени длъжности, войски и сили, 
както и постигане на оперативна 
съвместимост с щабовете и форми-
рованията на НАТО и ЕС.

• Екипност и индивидуален подход –
реализирането на принципа е свърза-
но, от една страна, с индивидуализи-
ране на подготовката на отделните 
специалисти, а от друга, с екипност 
при сглобяване действията на ща-
бовете и формированията. Индиви-
дуалният подход и съобразяването с 
индивидуалните особености на обу-
чаемите са важни условия за успешно 
обучаване на личния състав.

• Ефективност – изисква обвър-
зване на достигнатото ниво в под-
готовката с отделените ресурси, 
мотивацията и стимулирането на 
личния състав и поставените задачи. 
Разкрива възможностите за усъвър-
шенстване при ограничени средства 
и изисква прецизно планиране на под-
готовката.

• Законност – регламентира от-
говорностите, осигурява свобода на 
подготовката, взаимодействие и 
чувство за справедливост при кон-
трол и отчитане на резултатите.

• Контрол над достигнатото ниво 
на подготовка – създава представа за 
наличните способности и е основа за 
непрекъснатост на подготовката.

• Демонстрация на сила и способ-
ности – подготовката да показва 
оперативните способности на въоръ-
жените сили както на обществото, 
за чиято сигурност се изграждат, 
така и на тези, които могат и имат 
намерения да накърнят интересите 
на страната и нейната сигурност.

• Комплектност и балансираност –
щабовете трябва да са способни да 
разрешават голям обем и разнообра-
зие от противоречия. Затова тях-
ната подготовка, а следователно и 
тази на формированията трябва да 
лежи върху връзките между общото 
и частното, настоящото и бъдещо-
то състояние, реалните и потенци-
алните способности, количествените 
и качествените показатели на об-
становката, националността и мно-
гонационалността и др.
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• Нагледност и показ – с прилага-

нето на този принцип подготовка-
та става по-достъпна, обогатява се 
кръгът на представите, развиват се 
наблюдателността и мисленето, из-
вършва се преход от конкретното 
към абстрактното. За прилагането 
му в практиката е необходимо добре 
да се познават и умело да се съче-
тават различните видове нагледни 
средства, показ и използване на най-
съвременна тренажорна и симулаци-
онна техника.

• Системност и последовател-
ност – успешното овладяване на зна-
нията и навиците е немислимо без 
осъществяване на този принцип. То-
ва изисква учебният материала се 
поднася в строга научна последова-
телност, знанията, навиците и уме-
нията, които се придобиват при изу-
чаване на различните дисциплини,
да се свързват в единен логически про-
цес, като умело се осъществява нераз-
ривна връзка между новите и по-рано 
придобитите. От голямо значение е 
да не се преминава към нов учебен ма-
териал, без да е овладян старият, и 
при възможност с изучаването на да-
дена тема да се подготвя почвата 
за следващата. Необходима е да има 
оценяване на достигнатото ниво на 
подготовка след всеки основен етап.

• Достъпност – изисква провежда-
нето на подготовката да се органи-
зира и осъществява така, че всеки 
обучаем да може правилно да усвои 
необходимите знания и навици при 
определено напрягане на своите ум-
ствени и физически сили. Този при-
нцип не трябва да се тълкува като 
изискване за „леко“ обучение. За да се
направи обучението достъпно, е не-
обходимо изучаваният материал да 
се свърже със съществуващите у обу-
чаемите знания и опит чрез умело 
поднасяне и изучаване на материала, 
като се започне от простото към 
сложното и от лекото към трудното.

• Трайност – трайни знания и уме-
ния се придобиват, когато се получа-
ват постепенно и се затвърждават. 
Преминаването към нов материал 
трябва да става едва след усвояване 
на предишния. Трайността в усвоява-

нето на знанията до голяма степен 
зависи от това как е организирана 
цялостната подготовка, какъв при-
мер дава ръководителят (команди-
рът).

• Подготовка – командирите са 
отговорни за нея. Отговорностите 
им включват управление на индиви-
дуалното обучение, професионалното 
развитие и колективната подготов-
ка на подчинените им.

За да се постигне всичко това, 
особено при подготовката и оценка-
та на факторите на средата за про-
веждане на операции, е необходимо в 
детайли да се познава процесът на до-
биване, анализиране и разпространя-
ване на информацията. Което пред-
полага обучението да бъде насочено 
към използване и на шестте основни 
бойни функции.

От друга страна, задачите, изпъл-
нявани в съответствие с бойната 
функция огнева поддръжка, които по 
същество представляват и елементи 
от процеса на определяне на целите 
и въздействието върху тях, са пряко 
свързани със системата за разузнава-
не, системно наблюдение, целеуказва-
не и непосредствено наблюдение.

Както беше описано, процесът на
определяне на целите и избор на съот-
ветния метод за въздействие върху 
тях, като се отчитат изискванията 
на операцията и възможностите на 
собствените сили и средства, е ме-
ханизмът за осъществяване на взаи-
модействие между системата за ра-
зузнаване, системно наблюдение, це-
леуказване и непосредствено наблю-
дение и средствата за поразяване или 
въздействие върху целите – авиация, 
артилерия и информационни опера-
ции, което позволява тяхното опти-
мално интегриране и използване на 
най-подходящата система за съот-
ветната цел. Това ще се постигне
чрез допълнително обучаване на всич-
ки офицери от щаба по разузнава-
телна подготовка на бойното про-
странство и планиране и провеждане 
на операциите.

Вследствие на опита може да се 
предложи следният модел за допълни-
телно обучаване на командирите и 
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щабовете, за да отговорят на съвре-
менните изисквания, а по специално –
на необходимостта от прилагане на 
маневрения подход. Моделът се със-
тои от осем стъпки:

• Първа стъпка – предварителен 
анализ на предполагаемите задачи 
за постигане. В зависимост от те-
матиката на съответния период за 
обучение се анализира мисията, коя-
то стои пред обучаваните.

• Втора стъпка – определяне на 
предварителен списък и изисквания 
към индивидуалната квалификация на 
офицерите. На базата на анализ се 
определя списъкът с важните задачи, 
които ще се изпълняват от офице-
рите в хода на мисията. Всяка от 
задачите се раздробява до индивиду-
алните действия, осъществявани в 
щаба, за да се постигне определена-
та цел. Оттук се изготвя списъкът 
с мисийно важните индивидуални за-
дачи и стандартите, които трябва 
да се покрият от офицерите в края 
на обучението. Сравняването на спи-
съка с мисийно важните задачи с пред-
варителния списък, по който е про-
ведена подготовката до момента, 
дава възможност за точно опре-
деляне на тренировъчните нужди и 
изискванията към индивидуалната и 
колективната квалификация.

• Трета стъпка – проверка на вхо-
дящото ниво на индивидуалната ква-
лификация на офицерите. Основната 
цел, която трябва да се постигне, е 
не да се търсят слабости, а да се 
създаде възможност за определяне 
входящото състояние на квалифика-
ция и нивото, от което да започне 
подготовката на офицерите.

• Четвърта стъпка – дизайн на 
тренировъчния процес. Фокусът 
трябва да бъде в ефективното из-
ползване на цялата тренировъчна 
инфраструктура във формирование-
то или тренировъчния център, за да 
се намалят до минимум несъответ-
ствията между учебните цели и 
оперативните изисквания. В тази 
стъпка трябва да се обмисли каква 
част от подготовката да се проведе 
в центъра и как по-пълно и реалис-
тично да се осигури проиграването 

на мисията. Тренировъчният дизайн 
трябва да бъде достатъчно гъвкав 
за покриване на нови тренировъчни 
нужди според измененията на опера-
тивната среда в зоната на операци-
ята.

• Пета стъпка – провеждане на 
курс по разузнавателна подготовка 
на бойното пространство и щабна 
култура. Той следва да включва тео-
ретична и практическа част. За по-
голяма ефективност на практичес-
ките занятия е особено важно да се 
повишава нивото на реалистичност 
чрез използване на различни сценарии. 
Извършването на точен анализ на 
действията, насочен не към търсене 
на вина, а към осъзнаване от обучае-
мите какво точно се случило, и дава-
нето на препоръки за отстраняване 
на слабостите ще доведат до пови-
шаване интереса и мотивацията на 
офицерите и достигане на определе-
ните стандарти.

• Шеста стъпка – провеждане на 
общ курс по планиране на сухопътни 
операции съгласно планировката на 
учебния процес.

• Седма стъпка – провеждане на 
разделни и съвместни тренировки. 
Така ще се повиши колективната под-
готовка на офицерите – както в от-
деленията на щаба, така и в екипната 
работа между отделенията. По въз-
можност тази стъпка следва да бъде 
в тренировъчен център, разполагащ 
със симулационни системи. Целта е 
тестване подготовката на офице-
рите при възможно най-реалистично 
пресъздаване на оперативната среда 
чрез използване на компютърни симу-
лации и реални действия. Тренировъч-
ната програма трябва да предвижда 
достатъчно време за цялостно ана-
лизиране на постигнатите резулта-
ти от проиграването на мисията и 
възможност за допълнителна подго-
товка при необходимост.

• Осма стъпка – анализиране ре-
зултатите и ефективността на под-
готовка на щаба. Основният фокус 
трябва да бъде в усъвършенстване 
на тренировъчния процес и по-пълно 
покриване на изискванията към ква-
лификацията на офицерите.
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Подготовката на офицерите при 

спазването на предложената после-
дователност ще доведе до следните 
ползи:

• Максимално ефективно използва-
не на времето за подготовка. Про-
верката на входящото ниво на офице-
рите дава възможност за точно оп-
ределяне на тренировъчните нужди 
за постигане на необходимата квали-
фикация за прилагане на маневрения 
подход в операциите и оценяването 
на комплексната среда. Структури-
рането на подготовката и разиграва-
нето на различни сценарии на базата 
на предполагаемите мисийни задачи 
е начин за ефективно използване на 
тренировъчното време според налич-
ната информация за предстоящата 
операция.

• Гъвкавост на тренировъчната 
програма, която дава възможност за 
изменението и допълването ù въз ос-
нова на определените в хода на под-
готовката нужди или на базата на 
измененията на оперативната среда 
в евентуалната зона за провеждане 
на операцията.

За успешната реализация на този 
модел е необходимо да се предпри-
емат конкретни стъпки както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен 
план от всички структури във въоръ-
жените сили на Република България, 
основните от които са:
� Да продължи привеждането на 

базата от нормативни документи в
съответствие с доктрините и стан-
дартите на НАТО и те да се внед-
рят в подготовката на щаба. На та-
зи основа следва да се промени пла-
нирането на системата за обучение 
и подготовка. Освен съществуващи-
те учебни програми е необходимо 
осъвременяване на бойните устави, 
ръководства, наставления, методики 
за обучение, сборници с нормативи, 
курсове и други документи, съот-
ветстващи на функциите и задачите 
на пълния спектър на операции.
� Да се усъвършенстват формите 

и методите на подготовка на офи-
церите и щабовете и да се внедрят 
нови. Да се интензифицира подготов-
ката чрез въвеждане на симулативни 

и тренажорни системи, провеждане 
на компютърно подпомагани коман-
дно-щабни учения и командно-щабни 
военни игри. Решително да се въведе 
модулният принцип в оперативната 
(оперативно-тактическата) подго-
товка на командирите и щабовете. 
Да се обвърже личната подготовка 
на офицерите и участието им във 
всекидневния учебен процес със сис-
темата от курсове за повишаване на 
подготовката им.
� Да се използват широко средс-

тва за онагледяване и повишаване 
професионализма и творчеството в 
обучението на личния състав и ко-
мандирите.

Допълнителното обучение ще по-
виши способността да се прилага кри-
тично и творческо мислене, за да се 
промени стратегията или поведени-
ето по време на реални (или очаква-
ни) ситуации. То ще бъде неразделна 
част от ефективното командване и 
управление при работа в нестабилна, 
разнообразна и непредсказуема среда. 
Съвременните командири и техните 
щабове трябва да притежават висо-
ки познавателни умения, способност 
бързо да синтезират информацията 
и да извличат интуитивни оценки 
на ситуации, бързо да добиват обща 
представа за обстановката, както 
и бързо да преминават към всякакви 
операции в пълния им спектър. По-
ради различията между командирите 
и техните щабни елементи, както и 
поради разнообразните ситуации, ко-
ито могат да възникнат, е необходи-
мо да се изгради обща адаптивност 
по време на колективното обучение.

Обучението и образователните 
техники трябва да се съсредоточат 
върху разработването на концепту-
ални умения, необходими за непрекъс-
натия процес на обучение, както и 
да се осигурява многократно практи-
куване на тези умения. Командирите 
трябва да изпъкват в умението си 
да изградят адаптивни, сплотени и 
подготвени екипи за работа.

Лидерите трябва да се научат на 
принципите на ефективно лидерство 
от разстояние, да разберат ролята 
и въздействието на различни кому-
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никационни медии в изграждането на 
ефективни екипи. Няма да може да 
се разчита предимно на стандартни 
оперативни процедури и предварител-
но определени начини за съгласува-
не на задачите. Затова лидерите 
трябва да развият адаптивност в 
екипите си чрез насърчаване и възна-
граждаване на адаптивно поведение 
и чрез очаквания за адаптивна произ-
водителност от членовете на екипа. 
Системата за лидерство на обучени-
ето и образованието трябва да е на-
сочена към това обучаващите се ли-
дери да осъзнаят влиянието си върху 
процесите на екипа и как те могат 
да допринесат най-добре за изграж-
дане на адаптивни и сплотени еки-
пи.5

Колективното обучение трябва 
да се възползва ефективно от нови-
те технологии, за да стане лесно и 
достъпно на всяко място и по всяко 
време.

Управлението на знанието ще дей-
ства ръка за ръка с обучението, за 
да се съхранят войските подготве-
ни за действие в пълния спектър от 
операции – чрез прилагане на принци-
пите за управление на знанието, на 
индивидуалната и колективната под-
готовка в подкрепа на вземането на 
решения.

Анализът на проблемите, съпът-
стващи подготовката на Българска-
та армия за участие в операции – по-
конкретно на органите за управление, 
показва необходимостта от усъвър-
шенстване на процеса. Това може да 
стане чрез промени в определени на-
соки.

Присъединяването ни към НАТО 
и въвеждането на стандартизаци-
онните документи предполагат дей-
ността в съюзен формат да излезе 
на преден план, което изисква допъл-
нителен фокус върху подготовката 
на офицерите.

Учебните дисциплини трябва да се 
подбират на базата на спецификата 
на предстоящите за изпълнение за-
дачи, чието усвояване ще гарантира 
планомерна и качествена подготовка 
за участие в пълния спектър от опе-
рации на НАТО.

Подготовката трябва да се ор-
ганизира и провежда съгласно уста-
вите, курсовете, наставленията в 
Българската армия и методиките на 
обучение за действията за поддържа-
не на мира, както и в съответствие 
със Съвместните съюзни публикации 
на НАТО (AJPs).

Сухопътните войски трябва да са 
способни да усещат необходимостта 
от промени в бойното използване 
на базата на определени указания за 
прилагане. Налице са две важни на-
правления в обучението. Първото е
да се добият преимущества от мак-
симално възможния брой поуки и да 
се подобри обучението на базата 
на опита от всяко учебно занятие. 
Второто е да се развие у български-
те военнослужещи на всички нива от 
йерархията способността да учат 
бързо и да се самообучават в хода 
на операциите, провеждани в учебния 
процес, като използват тези знания 
не само да подобрят своите дейс-
твия, но и в интерес на стремежа 
си за овладяване на инициативата. 
Оттук обучаващите от маневрени-
те формирования на Сухопътните 
войски трябва да се стремят да взе-
мат повече от собственото си обу-
чение, но и да тренират обучаеми-
те на това как да научат повече от 
техния собствен (на обучаемите) 
опит.

Условията на ресурсна недоста-
тъчност и изискването за максимал-
но повишаване ефективността на ус-
вояване на предоставяните средства, 
съчетани с изискването за постепен-
но нарастване на способностите, на-
лагат все по-често да се прилага це-
лева подготовка за постигане на оп-
ределени способности. Това поставя 
командирите в ролята на обучава-
щи пред предизвикателството да се 
съобразяват с някои основни изисква-
ния на този вид подготовка. В рег-
ламентиращи документи, свързани с 
подготовката на водещи страни –
членки на НАТО, се очертават някои 
от тези изисквания, благодарение на 
които е доказано повишаването на 
способностите при идентично ресур-
сно осигуряване.
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брой цели, но повече упражнения. На 
пръв поглед това изискване е алогич-
но на фона на търсените оператив-
ни способности в пълния спектър от 
мисии и силно рестриктивните по-
литики по отношение на времево и 
ресурсно осигуряване и би довело до 
преразход на ресурси. Един по-задъл-
бочен анализ на изискването показва, 
че първият поглед лъже.

За да се добият преимущества от 
максимално възможния брой поуки и 
да се подобрят резултатите вследс-
твие на опита от всяко учебно заня-
тие, обучението трябва да се струк-
турира и ръководи по начин, който 
осигурява оптимален брой практи-
чески изпълнения. При прилагането 
на новите подходи в обучението пър-
воначалната цел не е да се постиг-
не и поддържа необходимото ниво 
на знания и умения, а да се разбере 
кои са препятствията да се стигне 
до това ниво (например трудно ще 
изпълним тактически стандарт, ко-
гато не можем да се справим с него 
физически). Изпълнението на задача 
или определен брой задачи еднократ-
но само, с цел отчитане на тяхното 
провеждане, не е равносилно на ефек-
тивно обучение. Задачата трябва 
да се изпълни минимум три-четири 
пъти, за да се постигне от обучаеми-
те самостоятелно идентифициране 
на допусканите слабости, да се оп-
ределят мерки за тяхното преодоля-
ване, да се постигне опитност и да 
се изградят и затвърдят навици за 
самоанализиране. По-нататъшното 
изискване за повтаряне изпълнение-
то на задачата ще се реализира в ин-
терес на развитието на способност-
та действията да се изпълняват ин-
стинктивно. Това изискване налага 
да се изпълняват по-малко задачи, но 
да се постигне оптимално ниво на 
практически умения за самоанализи-
ране, а на тази основа – качество на 
изпълнението в рамките на налични-
те ограничено време и ресурси.

Целта не е да се усвои изпълнение 
на стандарт или норматив за „от-
личен“ по всички учебни задачи. Еди-
ницата или колективът следва да се 

научи сам да анализира действията 
си, да открива слабости, да предпри-
ема коригиращи мерки, да контро-
лира тяхната ефективност и да ги 
превръща в поуки от практиката при 
изпълняване на задача. Това означава 
да се усвои процесът на извличане на 
поуки от практиката, да се създа-
дат умения и навици за разбиране на 
процесите, процедурите, техниките 
и тактиките. Което пък ще доведе 
до икономия на сили и ресурси в по-
нататъшния процес на подготовка и 
повишаване ефективността на усво-
яване на предоставените средства. 
Един път усвоено, умението за раз-
биране на проблема, дори в рамките 
на ограничен брой задачи, не може 
да се загуби. Колективът може да 
претърпи загуби, но останалите ин-
дивиди ще бъдат колективната база 
данни, която ще продължи да дейс-
тва и след пристигането на попъл-
нения.

Само практиката не е достатъч-
на. Тя трябва да се поощрява и по-
добрява с контрол на ръководството 
и с точни своевременни коригиращи 
мерки, за да се гарантира, че обучае-
мите придобиват правилни умения и 
познания. Това означава обучаващите 
да са възприели напълно и да прила-
гат принципите на командването 
не само в оперативен аспект. За да 
бъде успешно прилаган този подход в 
операциите, е необходимо поемане на 
отговорността по цялата командно-
административна верига той да се 
прилага и в системата на подготов-
ката в Сухопътните войски. Това 
означава командирите да се учат на 
самостоятелност при определяне на 
подхода и ресурсите, които са им не-
обходими за постигане на определени 
способности, и да предоставят тази 
самостоятелност и на своите под-
чинени. Доколкото тук говорим за 
учебен процес, тенденциите сочат, 
че най-ефективен е подходът на се-
лективния контрол.

Друго изискване е за активно учас-
тие на обучаващите и обучаваните в 
процеса на обучението. Военнослуже-
щите научават и запомнят повече, 
когато са активно участващи при 
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определянето на положителните и 
отрицателните страни на тяхно-
то и на екипите им представяне. 
Опитът сочи, че критичният и на-
зидателен стил е основна форма на 
представяне на информацията, пред-
назначена за обучаемите. Този стил 
трябва да е по-скоро изключение, а 
не норма.

Посредством активното въвлича-
не на военнослужещите в процеса на 
обучение командирите на маневрени 
формирования могат да постигнат 
допълнителни преимущества, като съ-
четаване на наличните знания (всеоб-
хватност) и опита на военнослуже-
щите от всички нива с цел иденти-
фициране (разбиране) на проблемите, 
за да се стигне до определено тяхно 
разрешаване; демонстрира се на обу-
чаемите, че те имат значителен ин-
терес от развитието и усъвършенс-
тването на собственото формирова-
ние и на Сухопътните войски; развива 

се и се тренира тяхната способност 
да се учат от собствения си опит 
и да дават своя принос в процесите 
на обучение, в които са включени, в 
рамките на цялостната подготовка 
на своя екип.

Аналитичният елемент в хода на 
обучението способства за усъвършен-
стване на средствата за собствено 
развитие, което да се повишава в 
хода на подготовката. Следователно 
въвеждането на процесите на анали-
зиране на резултатите от обучение-
то по време на подготовката е важ-
но както за осъществяване на по-го-
ляма част от методите и формите 
за обучение, така и за развиване на 
способности за учене в хода на опера-
тивните действия. За целта е необ-
ходимо да се оптимизира подготов-
ката на командирите по отношение 
на педагогическа култура, лидерски 
умения и качества, за да се постигат 
необходимите способности.

1 Е н е в, E. Командване и управление 
на маневрени формирования от сухопътни 
войски при операции за населени пунктове. 
София, 2010.

2 Доктрина за подготовка на 
въоръжените сили на Република България 
НП-7. София, 2012.

3 Доктрина на въоръжените сили на 
Република България. София, 2011.

4 Е н е в, Е. Основи на командването и 
управлението на маневрени формирования 
от сухопътни войски. София, 2011.

5 К а р а с т о я н о в, Г. Мисийно 
командване. София, 2007.
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Прилагането на заблуда във вой-
ните вероятно е толкова ста-
ро, колкото и самите въоръ-

жени конфликти. Логиката да обър-
кваш опонента е ефикасна и печалба 
от това може да има много бързо. 
Заблудата е традиционен елемент 
както във военната, така и в поли-
тическата, икономическата и тър-
говската област. Това е присъщо и 
на човешките взаимоотношения и 
може да се определи като умишлено 
действие, целящо да спечели предимс-
тво на извършващия го.

Проблематиката, свързана с изу-
чаването на военната заблуда, е ши-
роко разглеждана от теоретиците 
от цял свят от древността до наши 
дни.* За прилагане на заблуда пише 
византийският автор Псевдомаври-
кий [Ч о л п а н о в, Б. Векове от 
слава, 1976]: „Българите се стараят 
да надвият противника не толкова 
със сила, колкото с измама, изненада 
и като му пречат да се снабдява с 
хранителни продукти“.

Военната заблуда е позната от 
древността и редица пълководци и 
армии я прилагат в най-разнообраз-
ни форми, методи и подходи, което 
неминуемо води до разногласия от-

* Сун Дзъ (400–320 г. пр.Хр.) в своя трак-
тат „Изкуството на войната“ пише: „Ця-
лото военно дело се основава на заблудата“.

ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ 
НА ВОЕННА ЗАБЛУДА

Подполковник д-р Калин ГРАДЕВ

Abstract: Deception is part of military operations and can be performed across the 
operational continuum. Military deception includes manipulating, distorting, withholding, or 
falsifying evidence available to an opponent. Military officers responsible for planning should 
well know the deception concepts, operations, and measures to support deception activities. 
The most important knowledge is common principles and how to make the better plan for 
success.

Key words: military deception, principles, planning.
Ключови думи: военна заблуда, принципи, планиране.

носно точното ù дефиниране.** Тя 
представлява поредица от процеси, 
действия, дейности, мерки и меро-
приятия***, осъществявани с цел уми-
шлено подвеждане на даден опонент 
да предприеме действия в ущърб на 
собствените си интереси, чрез ма-
нипулиране на процеса му за вземане 
на решение за отговор, посредством 
целенасочено и съзнателно довеждане 
до негово знание на комплекс от ис-
тинска, манипулирана, непълна и/или 
невярна информация. 

Като част от военната наука 
военната заблуда също се подчинява 
на определени правила и норми, влияе 
се от различни фактори и съблюдава 
прилагането на определени принци-
пи. Принципите са универсални и об-
щоприети правила, които следва да 
се спазват при планиране, организи-
ране и прилагане на военната заблу-
да. При планирането, организирането 
и провеждането на мероприятията 
за въвеждане на противостоящите 
сили в заблуда са изведени следните 
основни принципи:

** В западното военно изкуство се 
използва терминът „military deseption“, а в 
източното – „маскировка“.

*** Всички процеси, действия, дейности, 
мерки и мероприятия, свързани с военна-
та заблуда, могат да се отъждествят и с 
термина „операции за военна заблуда“.
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• Фокусиране на действията. За-
блудата трябва да е насочена към 
този, който е способен да вземе ре-
шение (субект на военната заблу-
да) за предприемане на действие или 
действия. Системата за разузнаване 
и наблюдение на противостоящите 
сили не бива да бъде мишена на наши-
те действия. Тя е само средството 
(обектът на военната заблуда), чрез 
което селектираната или манипули-
рана информация, предназначена да 
обърка противостоящите сили, сти-
га до тях.

• Целенасоченост. Най-важната 
цел на операциите за заблуда на про-
тивостоящите сили трябва да фоку-
сира действия и ресурси, които да ги 
накарат да предприемат (или да не 
предприемат) специфични действия, 
а не само да бъдат убедени в истин-
ността на определени факти.

• Централизирано планиране и кон-
трол. Операциите за военна заблу-
да следва да бъдат централизирано 
планирани, организирани, осъщест-
вени и контролирани. Този подход 
е необходим, за да се избегне обърк-
ването и да се гарантира, че различ-
ните формирования, участващи в 
операцията, са насочени към общата 
цел и не са в конфликт с останали-
те оперативни цели. Изпълнението 
на тези операции обаче може да бъде 
децентрализирано, при което всички 
участващи формирования се придър-
жат към един-единствен план.

• Сигурност. Успешните операции 
за заблуда на противостоящите сили 
изискват стриктно спазване на изис-
кванията за сигурност. Необходимо 
е да се предприемат всички мерки, за 
да не се допуска изтичане на инфор-
мация за собствените намерения за 
въвеждане на противостоящите сили 
в заблуждение. Плановете и запове-
дите, засягащи тази дейност, след-
ва да се разпространяват само до за-
интересувания личен състав. Стрик-
тно трябва да се прилага критерият 
„има необходимост да знае“ (достъп 
до информация единствено в засяга-
щия го обем) за всяко от собствени-
те (приятелските) действия.

• Навременност. Операции-

те по заблуда на противниковите 
сили изискват точни времеви гра-
ници. Необходимо е времето така 
да се разчете, че да се дава въз-
можност да се осъществяват дей-
ствията от собствените сили, ра-
зузнавателна система на противо-
стоящите сили да може да събере, 
обработи, анализира и разпространи 
информация за действията на собс-
твените ни сили; собствената ни 
разузнавателна система да добие ин-
формация за действията на против-
ника, предприети като реакция на 
нашите заблуждаващи действия, въз 
основа на която командирът да взе-
ме решение относно последващите 
действия.

• Интегриране на заблудата в ос-
новните действия. Операциите по 
въвеждане на противостоящите сили 
в заблуда са формиращи и като такива 
е необходимо да бъдат в пълен обем 
интегрирани с решителните операции 
(основата за постигане на желаното 
крайно състояние). Концепцията на 
операциите за въвеждане на проти-
востоящите сили в заблуда трябва 
да се развива като част от общата 
концепция на операцията (КОНОП). 
Заблудата на противостоящите сили 
трябва се разглежда от началото на 
процеса на планиране на операцията 
на всички нива и да се осигури интег-
рирането на процеса в плановете на 
старшата инстанция, ако са делеги-
рани права на подчинените [вж. JP3-
13.4].

• Активност. Изразява се в на-
стойчив стремеж да се създаде у про-
тивостоящите сили лъжлива пред-
става за бойния състав и групировка-
та на формированията, характера и 
замисъла на техните действия, мес-
торазположението и др. Важно е те 
да се принудят неправилно да оценят 
обстановката и да се предизвикат 
от негова страна действия, изгодни 
за нашите войски [Б е к е т о в, А., А. 
Белокон, С. Чермашенцев, 1978, с. 11].

• Убедителност. Това е свързано 
със създаване у противостоящите 
сили на впечатление за реалност и 
правдоподобност. Убедителност оз-
начава също и оправданост на всяко 
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от провежданите мероприятия, дейс-
твия или дейности, свързани с воен-
ната заблуда, т.е дали те се налагат 
от изискванията на обстановката.

• Непрекъснатост. Мероприятия-
та трябва да се провеждат постоян-
но и своевременно във всяка обста-
новка: при подготовката и в хода 
на боя, при марш и при разполагане 
на място. Закъснялото прилагане на 
маскировката може да се окаже не 
само безполезно, а дори и вредно.

• Разнообразие. Това означава ос-
вобождаване от шаблона при осъщес-
твяването на мероприятията по 
военна заблуда. Еднаквите начини, 
използвани за скриване или дезинфор-
мация, рано или късно ще бъдат раз-
крити и опознати от противостоя-
щите сили. Повтарянето е недопус-
тимо както в мероприятията за 
дезинформация, при демонстратив-
ните действия на формированията, 
така и в скриването и имитирането 
на отделни обекти.

• Приоритизиране. Изразява ба-
ланса между целите на операцията и 
предоставените ресурси на команди-
ра. Необходимо е да се има предвид, 
че отделянето на сили за осъщест-
вяване на заблуда, намалява бойната 
мощ на другите направления.

• Предвидимост. Военната заблу-
да трябва да бъде в синхрон с дълго-
срочните изисквания и необходимите 
оперативни нужди на висшестоящо-
то командване. Управлението следва 
да бъде достатъчно гъвкаво, за да 
действа изпреварващо или да реаги-
ра своевременно на създалата се об-
становка. Това се отнася както за 
планиращите и организиращите заб-
лудата, така и за управляващите 
прилагането ù. Чрез предвидимост-
та се осигурява и разпознаването на 
конфликтни ситуации, преди те да 
станат проблеми.

Методологията на военната за-
блуда се занимава и разглежда всички 
дейности, свързани със заблудата – 
превантивни по време на планиране-
то и при воденето на тактическите 
действия, и операциите след приклю-
чването им.

Военната заблуда е част от проце-

са на планиране и провеждане на опе-
рациите и тактическите действия 
от формированията на Сухопътните 
войски и затова има място в общия 
процес на вземане на решение.

Решението за провеждане на опе-
рации за военна заблуда могат да 
бъдат взети както в началото на 
процеса на планиране на операциите 
(вземане на решение) [Ръководство 
за планиране на операции. Ч. 2 – опе-
ративно ниво; Ръководство за плани-
ране на операции. Ч. 3 – тактическо 
ниво], така и на по-късен етап. За-
дължително се планират операции за 
военна заблуда, когато има поставе-
на задача за провеждане от старшия 
командир. Ако командирът няма пос-
тавена задача и реши да проведе опе-
рации за военна заблуда, е необходимо 
задължително съгласуване със стар-
шия командир. Това изискване се оп-
ределя от факта, че при провеждане 
на операции за военна заблуда същес-
твува опасност от компрометиране 
на реални операции на съседни фор-
мирования, които са пряко подчинени 
на старшия командир.

Първоначалният замисъл за про-
веждане на такива операции може да 
се формира в намерението на команди-
ра за операцията, а при преминаване-
то на стъпките от процеса на плани-
ране се определят видът, характерът 
и необходимостта от провеждане на 
операции за военна заблуда.

Най-сполучливо е решението за пла-
ниране на операции за военна заблу-
да да се вземе след преминаване на 
втората стъпка – анализ на мисията, 
тъй като тогава е основната част 
от анализа на всички фактори на 
обстановката, които могат да ока-
жат положително или отрицателно 
въздействие върху изпълнението на 
мисията. В този случай ще има до-
статъчно събрана, анализирана и син-
тезирана информация за терена (зо-
ната на операцията), за противосто-
ящите сили, за собствените сили, за 
времето (като сезон и количество), 
за цивилното население (т.е. факто-
рите на обстановката). След като 
бъдат направени изводите от въз-
действията на всеки от фактори-
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те, може да се вземе решение за пла-
ниране провеждането на операции за 
военна заблуда. Последователността
на процеса на военната заблуда е 
представена на фиг. 1.

Последователността на плани-
ране, организиране и изпълняване на 

времето за оценяване на обстановка-
та от субекта на военната заблуда и 
времето за реакция от формировани-
ята на противостоящите сили. При 
липса на достатъчно време операции 
за военна заблуда не е целесъобразно да 
се осъществяват, тъй като ако же-

Фиг. 1. Последователност на процеса на военна заблуда
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операциите за военна заблуда преми-
нава през определени етапи, на всеки 
от които се оценява на влиянието 
на определени фактори.

Първият от факторите, с които е 
необходимо да се съобразят команди-
рите и щабовете, е наличното време 
за планиране, организиране, изпълнение 
и контрол на операциите за военна 
заблуда. Оценявайки този фактор, се 
определя доколко е целесъобразно да 
се предприемат действия за военна 
заблуда. Времето е необходимо да се 
оценява като сума от времето, през 
което собствените формирования мо-
гат да изпълнят операциите за воен-
на заблуда, времето за предаване на 
информацията от средствата на ра-
зузнаване на противостоящите сили, 

ланият ефект го няма, това ще бъде 
загуба на ресурси.

Друг фактор е наличието на спо-
собности (достатъчност от сили, ре-
сурси, въоръжение и техника, поддръж-
ка, осигуряване и т.н) от собствена 
страна. Липсата на достатъчно сили 
за провеждане на операцията (такти-
ческите действия) при определени об-
стоятелства може да бъде показател 
за необходимостта от провеждане на 
операции за военна заблуда. Общо пра-
вило е, както при операциите за оси-
гуряване на безопасност, че при от-
деляне на повече сили и средства за 
операции за военна заблуда намалява 
общият боен потенциал за изпълнява-
не на решителната операция (такти-
ческото действие).
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След определяне на достатъчност-

та на силите и средствата за плани-
ране на действия за военна заблуда се 
изисква разрешение за прилагането им, 
тъй като в определени случаи вместо 
да се насочат усилията на противо-
стоящите сили в неизгодно направле-
ние, може да се окаже, че случайно са 
били насочени към критична точка на 
старшия командир.

Проверката за приложимост може 
да се осъществи единствено и само 
при проиграване на вариантите за дей-
ствие и ако тя се окаже неблагопри-
ятна, се разработва нов вариант за 
действие, при който не се предвиж-
дат мероприятия за военна заблуда 
или пък те са в ограничен мащаб.

Достоверността е свързана с прин-
ципа убедителност и изисква стрик-
тен контрол от страна на команди-
рите спрямо провежданите действия 
за военна заблуда. Проверката може 
да се осъществи чрез обстойно на-
блюдение на противостоящите сили 
и да се прецени доколко са изпълне-
ни очакваните действия от тяхна 
страна.

Възможността за промяна на ми-
сията е свързана предимно с актив-
ните действия на формированията 
за военна заблуда и доколко при про-
мяна в условията на обстановката е 
възможно да се променят задачите 
при провеждането на операцията. 

Като пример може да се посочи до-
колко след планирана лъжлива атака, 
при липса на реакция от страна на 
противостоящите сили, е възможно 
да бъде поставена реална задача на 
формированието.

Рискът, който се приема при пла-
ниране на операции за военна заблуда, 
се определя единствено и само от 
командира и зависи предимно от не-
говия опит и от конкретните усло-
вия на обстановката. Рискът може 
да е свързан както с изпълнението на 
поставената мисия, така и с форми-
рованието, което осъществява дейс-
твията за военна заблуда.

Операциите за заблуда могат да 
се проведат и без да се преминава 
последователно през всеки от етапи-
те, но в такива случаи рискът, кой-
то се поема, е значително по-голям.

Последователността на премина-
ване на процеса на военна заблуда няма 
задължителен характер, но при въз-
можно най-пълното оценяване влия-
нието на всеки от факторите се 
създават предпоставки за повишава-
не на ефикасността от вложените 
усилия. Съобразяването с принципи-
те при планиране, организиране и 
провеждане на операциите за военна 
заблуда ще повиши ефективността 
на формированията и ще допринесе 
за постигането на желаното крайно 
състояние.
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Съвременната реалност свиде-
телства за все по-нарастващия 
статут на езиковото обучение 

в обществото. Това се обуславя от 
тенденциите към глобализация, интег-
рационните процеси и практиките за 
международно сътрудничество. Кое-
то все повече потвърждава тезата, 
че чуждоезиковото обучение е един 
от най-важните фактори, водещи до 
повишаване на ефективността от 
използването на инструментите на 
междукултурната комуникация. Пос-
тавяйки си за цел езиковото обучение 
да е в основата на междукултурните 
комуникации на военните специалис-
ти, тя става главен фактор, опреде-
лящ концептуалните основи на тео-
рията и практиката на преподавания 
предмет, задава неговото съдържа-
ние, способства за овладяването му, а 
позволява и да се моделират учебният 
процес и дидактическите материали.

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 
КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА 

ЗА ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ У ВОЕННИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ

Анелия ХРИСТОВА

Abstract: The article „Foreign language learning as part of the process forming military 
specialists’ cultural competence“ by Aneliya Hristova offers educational opportunities for the 
professionally oriented English language training in higher military institutions. To develop 
communicative skills in military specialists is necessary to determine the nature of the term 
„communicative culture“, describe this goal as complete property of personality, as a component 
of the learning process and reveal factors helping the creation of a „communicative culture“ 
as a mode of speech in foreign language professional activities in accordance with the current 
requirements of society.

Key words: military specialists, communicative culture, professionally-oriented English 
language training, higher military institutions, and foreign language professional activities.

Ключови думи: военни специалисти, комуникативна култура, професионално 
ориентирано обучение по английски език, военни институции, чуждоезикови 
професионални дейности.

Посочените тенденции определят 
концептуално теоретико-методоло-
гичните въпроси за подготовка на 
съвременните военни специалисти, 
които детерминират и прогнозират 
реалната педагогическа практика за 
преподаване на чужди езици във вис-
шите военни институти.

Хуманитарната насоченост на съв-
ременните висши училища изменя тра-
диционните представи за целите на 
образованието и за това как се фор-
мират „систематизирани знания, уме-
ния и навици“. Необходимо е да се пре-
разгледат съдържанието и техноло-
гията за обучение, като процесът на 
обучение се ориентира към създаване 
на компетентни личности и специа-
листи. Във връзка с новите цели про-
фесионално ориентираната езикова 
подготовка трябва да бъде насочена 
не толкова към получаване на инфор-
мационни знания, но и към развитие 
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на творческата дейност, емоционал-
но-оценъчното отношение към све-
та, възстановяване на системата от 
нравствено-етични норми, определящи 
поведението на човека в различни жиз-
нени ситуации, културни взаимоотно-
шения, взаимодействия, в светлината 
на диалогичното общуване и оценяване 
на партньорството и сътрудничест-
вото.1

От казаното може да се направи 
изводът, че във висшите военни ин-
ститути чрез изучаването на чужд 
език има възможност да се развива ко-
муникативната култура на военни-
те специалисти. Като се взема под 
внимание социално-културният по-
тенциал, който се крие в предмета 
чужд език, може да се предположи, че 
целта на обучението тук е в усво-
яването на този език като социал-
но-културна система, насочена към 
формиране на нравствено-културния 
облик на специалиста, неговата кому-
никативна култура като важна част 
от интелектуалната му култура и 
професионализъм като цяло.

За да се създадат педагогически ус-
ловия за професионално ориентирано 
обучение по английски език във висши-
те военни институти, с цел развива-
не на комуникативната култура на 
бъдещите военни специалисти, е не-
обходимо да се определи същността 
на понятието „комуникативна кул-
тура“, да се опише тази цел като ця-
лостно свойство на личността, като 
компонент в процеса на обучение, да 
се разкрият факторите, подпомага-
щи създаването на „комуникативна 
култура“ като готовност за профе-
сионално речева чуждоезикова дей-
ност в съответствие със съвремен-
ните изисквания на обществото.2

Известно е, че в съвременната про-
фесионална ценностна система, важ-
но значение има комуникативното 
общуване. Във връзка с това същес-
твен фактор за създаването и само-
реализацията на специалиста са него-
вите комуникативни качества, кул-
тура на общуване и реч. Формиране-
то на комуникативната култура на 
личността, като цел на процеса на 
обучение, е особено важна в съвремен-

ния свят, в който възпитанието на 
младежта се свързва с актуални со-
циално-културни проблеми на идеоло-
гическата и духовно-нравствената 
сфера, снижения интерес към родните 
култура, история, традиции, със за-
мърсяването на българския език.3 Тех-
нологизацията на човешките комуни-
кации и прагматизмът във взаимоот-
ношенията също имат отрицателно 
въздействие, понижават нравствени-
те и етичните идеали в културата 
на общуване.

При разработването на концеп-
ция за формиране на „комуникатив-
на култура“ у военните специалисти, 
като условие за тяхното личностно 
развитие, се вземат под внимание 
теоретичните основи за преподава-
не на чужд език в единство с между-
дисциплинарните теоретико-мето-
дологични положения по проблемите 
на културата, включвайки комуни-
кативната култура като съставящ 
елемент.4

За да разкрием същността на да-
дените понятия, се обръщаме към ав-
торитетни източници. В педагоги-
ческия енциклопедичен речник „култу-
ра“ се разглежда като степен на раз-
витие на обществото, творческите 
сили и способностите на човека, из-
разени във форми и тип на организа-
ция на живота и човешката дейност, 
човешките взаимоотношения, както 
и в създадените материални и духов-
ни ценности. Това многопланово по-
нятие дава широк смисъл на всички 
постижения на цивилизацията, а по 
отношение на отделния индивид ни-
вото на развитие на човешката лич-
ност се измерва с натрупания човеш-
ки социален опит и способностите 
му за обогатяване.

Понятието „култура“ има приро-
да, насочена към преобразуване и ду-
ховно обогатяване на човека, негово-
то отношение към заобикалящия го 
свят и към другите хора. Извън кул-
турата съществуването на човека 
е невъзможно. Тя определя битието 
му, „специфичния способ на организа-
ция и развитие на жизнените му дей-
ности, намиращи израз в материални 
и духовни продукти, в системата на 
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социални норми и учреждения, в ду-
ховните ценности, в отношението 
на хората към природата и между 
себе си“. Културата включва и субек-
тивните човешки сили и способнос-
ти, реализирани в дейности (знания 
и умения, производствени професи-
онални навици, способи и форми на 
взаимоотношения в рамките на ко-
лектива и обществото).3

Анализът на изследванията на 
проблемите на културата показват, 
че нейна основа са човешката жизне-
на дейност, детерминираната систе-
ма на социалните отношения и при-
същите на човека духовни и нравс-
твени ценности. В научната литера-
тура общата култура на личността 
се разглежда като съвкупност от 
няколко култури – нравствена, етич-
на, психологична, на умствения труд, 
професионална, екологична, на пове-
дение и общуване и др.

Когато говорим за култура на лич-
ността като ниво от развитието 
на каквото и да е качество, съпът-
стващата култура определя епохата 
на общественото развитие. От една 
страна, се имат предвид национални-
те социални норми и еталони, а от 
друга, нейната уникалност, неповто-
римост и ценност.

Цялостният и обстоен преглед на 
определенията, които културология-
та дава на културата, подсказва, че 
няма и не може да има култура и 
културна проява без присъствие на 
комуникацията в тях. Тя е част от 
самия механизъм на културата и от 
нейната динамика. Културата е про-
цес на интеграция, който се осъщес-
твява въз основа на редица принципи. 
Тя присъства като вътрешно сцеп-
ление във всички взаимодействия, 
без обаче да изчерпва съдържанието 
и същността им, защото в тях на-
мират израз и различното положение 
на хората в обществото, техният 
нееднакъв социален статус, автори-
тет, социални роли, професионална 
дейност и т.н.5 Културата е резул-
тат от съвместните действия на 
индивидите, а тя от своя страна 
променя самите хора, като придава 
качествена специфика на действията 

им. Така културата, според Бронис-
лав Малиновски в книгата му „Една 
научна теория за културата“, все по-
ясно се очертава като особено поле 
за изява на актуалните връзки между 
хората, като форма на сътрудничес-
тво за осъществяване на техните 
цели.

Много факти и във всекидневи-
ето показват, че извън процеса на 
общуването не е възможна човешка 
дейност. Само посредством обединя-
ване хората могат да удовлетворя-
ват своите потребности и затова 
различните дейности предполагат 
непосредствено общуване, като сред-
ство за създаване на отделни и раз-
лични човешки общности.

Комуникацията и културата са не-
разривно свързани страни както на 
всеобщия исторически процес, така 
и на всяко социално културно дейс-
твие. Двете явления са свързани 
многостранно помежду си и можем 
да ги разглеждаме като две неотлъч-
ни страни на обществения живот. 
Културата и комуникацията зависят 
една от друга, взаимно се развиват и 
обогатяват, обединявайки се в т.нар. 
комуникативна култура.

Комуникативната култура прите-
жава общите признаци на културата, 
отразявайки специфичния характер 
на комуникациите. Тези признаци се 
проявяват в историческия ù харак-
тер, който отразява способите и 
формите за общуване, изработени в 
хода на историческо развитие и съз-
дадените обичаи, традиции и нрави; 
ценностната система, отразяваща 
базовите хуманни ценности, сред ко-
ито основна роля играе културата 
на общуване; нормативната систе-
ма, проявяваща се в ориентацията 
на субекта в нравствените норми 
на общуването; информационния ас-
пект, който се проявява в социално 
значимата информация при помощта 
на езика на етикета, използваните 
стандарти на общуване, кодове, зна-
ци и символи.6

В разработките, посветени на ко-
муникативната култура, се разглеж-
дат основите на речевата комуни-
кация, културата и етиката на об-
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щуване, деловата етика и култура, 
комуникативната готовност, кому-
никативните способности, комуни-
кативните умения, културата на об-
щуване на специалистите и др.

Съществуват различни определе-
ния за комуникативна култура. В тях 
тя се определя като съвкупност от 
норми, ценности и установяване на 
реализуемо общуване с помощта на 
социалните навици на комуникация 
като система от знания, норми, цен-
ности и образци на поведение, прие-
ти в обществото, в което живеем 
и в което органично, естествено и 
непринудено реализираме личността 
си в деловото и емоционалното об-
щуване.

Комуникативната култура може 
да се разглежда като система, състо-
яща се от три компонента: комуни-
кативни знания, комуникативни уме-
ния и комуникативни навици. Кому-
никативните знания са обобщения на 
човешкия опит в комуникативната 
дейност, отражение на комуникатив-
ните ситуации в съзнанието на хора-
та и техните причинно-следствени 
връзки и отношения. Под комуника-
тивни умения се разбира комплекс 
осъзнати комуникативни действия, 
основани на високата теоретична и 
практическа подготовка на личност-
та, позволявайки ù творчески да из-
ползва комуникативните си знания за 
пълно и точно отразяване и преоб-
разуване на действителността. Под 
комуникативни навици се разбират 
автоматизирани компоненти на съз-
нателни действия, способстващи за 
бързото и точно отражение на ситу-
ацията и определящи успеха на въз-
приятията, разбиране обективност-
та на заобикалящата среда и адек-
ватното ù въздействие в процеса на 
общуване.7

Комуникативните умения се раз-
глеждат в педагогическата и мето-
дическата литература като овладе-
ни, сложна система от технически 
и практически действия, необходими 
за целесъобразна регулация на дейс-
твията и притежаваните от субек-
та знания, които имат достатъчна 
гъвкавост в новите условия. Форми-

рането на умения се свързва от уче-
ните с психологическите особености 
на личността, нейната емоционална 
сфера, насочеността ù, знанията, 
вниманието и творческата мисъл.

Комплекс от комуникативни уме-
ния може да бъде формиран само при 
наличие на определени комуникатив-
ни способности, които на свой ред се 
създават в процеса на социализация 
на личността. Общуването развива 
качества на личността като от-
критост, доброжелателност, общи-
телност, толерантност и емпатия 
(съпреживяване).

Комуникативните възможности 
се осъществяват под формата на 
желанието на индивида за коректна 
комуникация, която осигурява ефи-
касността и ефективността на ко-
муникацията на междуличностни и 
професионални равнища.

Структурата на комуникативни-
те способности може да се предста-
ви като три подструктури: гности-
чески способности – способност да се 
разбират другите хора; експресивни –
способност да се изразява, желание 
да бъдеш разбираем, искрен, култура 
на словото и доверие в партньорите; 
интеракционни – способност да вли-
яеш в общуването на партньорите, 
проявяваща се във взискателност, 
вежливост, умение да се убеждава, 
такт, дисциплинираност и решител-
ност.8

Комуникативните способности 
формират както комуникативния по-
тенциал на личността, основан на ар-
сенала от средства за общуване, по-
ведение, социалния опит, така и спо-
собността на личността да встъпва 
в социални контакти, да регулира 
взаимодействията си и да стига до 
преследваните комуникативни цели. 
Особена роля във формирането на 
този потенциал играят индивидуал-
ните психологически свойства на лич-
ността в реда, при които най-важно 
значение имат емпатията, мярката 
и тактът, общителността и психо-
логическата способност за комуника-
тивна дейност.

Общителността като личностно 
свойство се проявява в потребност-
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та от общуване, установяване на 
връзки, висок емоционален статус, 
алтруистични тенденции.

Важна част на комуникативните 
умения са речевите, т.е. уменията 
да се участва в речевата дейност, 
правилно и изразително да се форму-
лират мислите и чувствата. Речеви-
те умения са свързани с културата 
на речта, която играе особена роля 
в процеса на речева комуникация. По 
това как човек говори може да се 
съди за нивото на неговото духовно и 
интелектуално развитие (вътрешна-
та му култура). Културата на речта 
представлява позитивно самопред-
ставяне, или по-точно, желанието на 
човек да направи добро впечатление. 
В качеството си на критерии за кул-
турата на речта могат да се изпол-
зват правилността, комуникативна-
та целесъобразност, точността на
изказа, логичността, яснотата и до-
стъпността, чистотата, изразител-
ността, разнообразието, естетиката 
и уместността.7

Друг компонент на комуникатив-
ните умения е невербалното общу-
ване (паралингвистични средства). 
Известно е, че всяко общуване, вклю-
чително диалогът, се реализира с 
помощта на вербални и невербални 
средства.6 Невербалният компонент 
на общуването се определя от науч-
ната литература като съвкупност 
от невербални средства, участващи в 
речевата комуникация, и се разглежда 
като подсистема на езиковата ко-
муникация, която притежава спома-
гателна функция, изразена еднократ-
но във вербалния акт. С невербални 
средства се предават до 40% от ин-
формацията.

Паралингвистичните средства са 
три вида: прозодични (тембър на реч-
та, сила, ритъм, повишаване и пони-
жаване на гласа, особености на про-
изношението, междуметията и типа 
на паузите при говорене); кинематич-
ни (мимика, жестове, поза на говоре-
щия); графични (картини, диаграми, 
схеми, чертежи).

По отношение на вербалната стра-
на на изказа паралингвистичните 
средства изпълняват определени фун-

кции: внасят допълнителна инфор-
мация; заменят пропуснат вербален 
компонент (например отрицателен 
или положителен жест); комбинират 
се с вербални средства, предавайки 
същия смисъл (например I’d like this 
one плюс указателен жест).8

Комуникативната култура, като 
показател на духовно богатство, кул-
тура на мислене и поведение на чо-
века, представлява съвкупност от 
интелектуални, нравствени, емоцио-
нални и етични компоненти, които 
се проявяват в неговите комуника-
тивни качества и умения.

В педагогическата литература се 
отбелязва особената роля на кому-
никативната култура като средство 
за възпитаване и формиране на лич-
ността в плана на усъвършенстване 
на адаптационните възможности на 
културата на общуване, като необ-
ходимо качество на човека в нормал-
ната му жизнена дейност.5

Във връзка с това става актуална 
постановката на цели за формиране-
то на комуникативната култура на 
офицерите в процеса на професионал-
но ориентирана подготовка по ан-
глийски език, която е тяхна комуни-
кативна компетентност, дава им 
увереност в общуването и им поз-
волява да се адаптират във военна 
среда.

Комуникативната компетент-
ност в професионалната педагогика 
се разглежда като съставляваща на 
професионализма, предполагаща знае-
нето на чужди езици и високо ниво на 
култура на речта.

В същото време под термина „ко-
муникативна компетентност“ в пе-
дагогическата литература се разбира 
формиращата се в процеса на общу-
ване способност да се установят и 
поддържат необходимите контак-
ти с други хора. Тази способност се 
свързва с индивидуалната структура 
на личността, нейното субективно 
отношение към действителността, 
към себе си, към останалите хора и 
към цялостното лично образование, 
което обезпечава адекватно отраже-
ние на действителността.

Действеният характер на комуни-
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кативната култура се проявява в го-
товността за обмен на информация в 
процеса на комуникация с помощта на 
езикови знаци и други културни симво-
ли, като особена форма на предаване 
на социално значима информация. Тези 
форми, установени като историчес-
ки изработени правила, предписания и 
символи на общуване, оформят етике-
та. От тази гледна точка терминът 
„комуникация“ може да бъде използван 
за описание на формите на общуване, 
в които се разкрива комуникативна-
та функция на общуването и езика.

Понятието „общуване“ е обект на 

изучаване от много науки (философия, 
обща и социална психология, педаго-
гика, лингвистика, теория на инфор-
мацията, теория на комуникациите и 
др.). Интерес към този феномен имат 
учени от различни области на знани-
ето, което подсилва неговия между-
дисциплинарен характер. Общуването 
обуславя успешните междуличностни 
и делови контакти, както и прогре-
са на обществото. Общуването е 
сложен многостранен процес, което 
обяснява разнообразието в подходите 
за обясняването му, използвани от 
различните учени.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Понятията сигурност, безопас-
ност и защитеност са свързани 
с определен обект на интереси 

за един или повече субекти. Рангът 
на обекта на интересите за конкури-
ращи се субекти определя нивото на 
сигурността, безопасността и защи-
теността. Ще разгледаме схемата на 
петте нива на сигурност на професор 
Николай Слатински: „…1) сигурност 
на индивида; 2) сигурност на групата 
от индивиди; 3) сигурност на държа-
вата; 4) сигурност на общността от 
държави; 5) сигурност на света“.1 Ще 
се ограничим само с нивото „сигур-
ност на държавата“, за което обект 
на интереси е държавата, и с ниво-
то „сигурност на групата от индиви-
ди“, за което обект е корпорацията 
(акционерното дружество)/фирмата 
(дружеството с ограничена отговор-
ност). За тези две нива понятията 
сигурност, безопасност и защитеност 
се определят като национална сигур-
ност, национална безопасност, наци-
онална защитеност (защитеност на 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, 
НАЦИОНАЛНА БЕЗОПАСНОСТ 

И НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ 
УСТАНОВЕНАТА ПРАКТИКА

Георги ТОРНЕВ, д.н.

Abstract: This article examines the nature of the concepts of security, safety, risk manage-
ment, protection. These definitions are closely related activities to ensure a certain level the 
existence and operational capabilities of the facility security individual, corporation, state coali-
tion, the world as a whole. Different types of conflicts and management of activities without 
interruption are distinguished set of activities in their regulation.

Key words: safety, security, safety, risk management for security and protection.
Ключови думи: сигурност, безопасност, защитеност, управление на рисковете за 

сигурността и безопасността.

държавата) или корпоративна сигур-
ност, корпоративна безопасност, за-
щитеност на корпорацията.

Категориите държава и корпора-
ция са достатъчно всеобхватни. Не-
обходимо е да бъдат изяснени техни-
те структуроопределящи компонен-
ти, т.е. такива, които определят 
системните свойства на държавата 
и корпорацията. Липсата на който 
и да е от тези компоненти води до 
обезсмисляне на тези понятия.

За държавата структуроопреде-
лящи компоненти са население, те-
ритория, суверен, суверенитет и ле-
гитимност.

Територията на държавата е част 
от планетата, подвластна на отдел-
но взета държава. Състои се от су-
хоземно, водно, въздушно (космичес-
ко) пространство.

Населението е съвкупност от хо-
ра, живеещи организирано в обще-
ство, на територията на дадена дър-
жава, в определен период. Характе-
ризира се с брой и структура.
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Суверенът е субектът, ръководещ 
държавата. Може да бъде монарх, 
президент, а в случая с България –
разделяне на властта на законода-
телна, изпълнителна и съдебна. Осъ-
ществява се чрез система от орга-
ни, предвидени в Конституцията и 
законите.

Суверенитетът е независимост и
самостоятелност на упражняване 
на властта на дадена държава във 
вътрешните и външните работи. 
Следва да се отбележи, че участие-
то на държавата в определени съюзи 
(Европейски съюз), конфедерации и 
други води до загуба на част или на 
пълен суверенитет.

Легитимността изисква упражня-
ване на властта според установените 
закони и правила, нейното публично 
одобряване от управляваните гражда-
ни и признаване от други легитимни 
актьори на международната сцена.

Задължителното съществуване 
и функциониране на посочените еле-
менти изисква те да бъдат защите-
ни от конкретни заплахи и опаснос-
ти, които се развиват във времето. 
За тази цел суверенът използва раз-
лични средства (фиг. 1).

Средствата са политически, ико-
номически, информационни и военни 
(силови).

За корпорацията (акционерното 
дружество)/фирмата (дружеството 
с ограничена отговорност) структу-
роопределящите компоненти са акти-
ви (собственост), човешки ресурси, 
управление, дейност (водеща до пе-
чалба) и репутация (търговска мар-
ка). Всеки от изброените компонен-
ти е необходим за съществуването 
на корпорацията или за нейното це-
ленасочено функциониране.

Активът е ресурс, контролиран 
от предприятието в резултат на ми-
нали събития, от който се очаква 
бъдеща икономическа изгода.2 Акти-
вите могат да бъдат материални, 
нематериални и финансови; дълго-
трайни и краткотрайни.

Човешки ресурси е термин, из-
ползван да опише персонала – хора-
та (служителите), които обхващат 
работната сила на дадена организа-
ция…3 Неговият състав се определя 
от функциите, които изпълнява в хо-
да на дейността на корпорацията. 
Заетите се подразделят още по про-
фесии, специалности и квалификация.

Управлението (мениджмънтът) е 
извършване и упражняване на ръко-
водство и контрол в корпорацията, 
като се поставят цели и синхронизи-
рат дейностите. Включва органи на 
акционерите, мениджмънт на корпо-
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Фиг. 1. Структуроопределящи компоненти за държава, 
нуждаещи се от сигурност и безопасност
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рацията и информационни системи 
за управление.

Всички дейности в една корпора-
ция, по идея на Майкъл Портър в не-
говата книга „Конкурентно предим-
ство“, могат да се представят като 
„верига за създаване на стойност“. 
Те се разглеждат като основни и спо-
магателни и водят до формиране 
на печалба. Тя е краен резултат от 
дейността на корпорацията и пред-
ставлява разликата между приходи-
те от дейността, финансовите и из-
вънредните приходи, от една страна, 
а от друга – разходите за дейността, 
финансовите разходи, извънредните 
разходи и корпоративните данъци. 
Печалбата е абсолютен показател, 
който характеризира количествено 
дейността на корпорацията.4

Търговската марка (успешният 
бренд) включва всички характеристи-
ки, които правят стоката конкурен-
тоспособна: качество (включително 
разфасовка, опаковка, маркировка, сер-
визно обслужване, гаранции), сервиз, 
цена, дистрибуция, маркетингови ко-
муникации.5

Необходимото условие за същест-
вуване и функциониране на корпора-
цията е посочените структуроопре-
делящи компоненти да бъдат защи-
тени от съществуващи и потенци-
ални заплахи и опасности (фиг. 2).

По аналогичен начин, с известно 
прецизиране на структуроопределя-
щите компоненти, могат да бъдат 
представени обектите на интереси 
на останалите три нива на сигур-
ността.

Необходимо е да се уточни разлика-
та между заплаха и опасност за ком-
понентите на държавата и корпораци-
ята. В някои източници тя се разглеж-
да като различна степен на конкрет-
ност на техния източник. В други –
в очакваното време на проявление.

Нека да анализираме значенията 
на глагола заплашвам: 1) сплашвам, 
внушавам страх, плаша, смущавам, 
подплашвам, заканвам се, обръщам 
дебелия край, тормозя, гнетя; 2) за-
страшавам, грозя; 3) тероризирам.6 В 
посочените синоними това действие 
се извършва от субект, който има 
интереси към обекта на неговите 
потребности (структуроопределящи-
те компоненти). За защитаването 
на тези интереси той действа целе-
насочено, с възможност за прилагане 
на различни стратегии (методи).

Резултатът от това действие 
(заплашвам) е заплахата – закана, обе-
щание да се причини на някого (на 
нещо) щета, загуба, недобро.

Заплахата да се разгласят компро-
метиращи сведения (верни или лъж-
ливи) се нарича шантаж.

Фиг. 2. Структуроопределящи компоненти за корпорация, 
нуждаещи се от сигурност и безопасност
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Опитът да се придобие чуждо иму-
щество чрез заплаха се нарича изнуд-
ване.

Заплахата по своята същност е 
разкриване на намерение.7

Съществуването на заплахи (явни 
или скрити) означава, че е възникнало 
противопоставяне на субекти за цен-
ност, която е в състояние да удовлет-
вори техните потребности. Ценност-
та може да бъде един или няколко от 

Възможни са конфликтни ситуа-
ции, когато един и същ конфликт мо-
же да премине етапите спор, проти-
воборство, война, а на всеки от тях 
страните да се възприемат различно –
като опоненти, противници, врагове 
(табл. 1).

Структура на конфликт, в който 
корпорацията (държавата) е страна, 
е показана на фиг. 3.

Възможно е участието на „тре-
Таблица 1

Тип на конфликта
(етап) Спор Противоборство Война 

Взаимно възприемане 
на страните Опонент Противник Враг 

Нагласа на страните Диалог,
компромис 

Съперничество,
доминиране Унищожение 

Фиг. 3. Структура на конфликт, 
в който корпорацията (държавата) е страна

структуроопределящите компоненти 
на държавата (корпорацията). Тази 
ценност е обект на конфликта. В за-
висимост от характера на обекта на 
конфликта той може да бъде за ресур-
си (активи), статут, власт.

Според това кои са субектите кон-
фликтът за разглежданите две нива 
на сигурност може да бъде междулич-
ностен, между личност и група, меж-
дугрупов, междудържавен.

Съществуват конфликти тип спор, 
противоборство или война.

та страна“, която заема равноотда-
лечена позиция между страните в 
конфликта (медиатор, арбитър, ми-
ротворец) и съдейства за неговото 
регулиране.

При определянето на заплахите 
за корпоративната (националната) 
сигурност е важно да бъдат отчете-
ни вероятните интереси на всички 
заинтересувани страни, по всеки от 
структуроопределящите компонен-
ти на корпорацията.

Например вариант на интересите 
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Фиг. 4. Заинтересувани страни от външната среда по отношение 
на корпоративните активи и пасиви

на заинтересувани страни от външ-
ната среда по отношение на активи-
те и пасивите на една корпорация са 
показани на фиг. 4.

Още по-детайлна ще бъде карти-
ната, ако се представят активите 
и пасивите като дълготрайни, крат-
косрочни, материални, нематериални 
и финансови.

По аналогичен начин се определят
заинтересуваните страни от външна-
та среда и вътрешното пространство 
за всеки структуроопределящ ком-
понент.

Като се отчетат интересите на 
корпорацията и тези на заинтересу-
ваните страни, следва да се опреде-
лят функциите на корпоративната 
сигурност. Такива могат да бъдат 
управленска, информационна, защит-
на, възстановяваща, разследваща, ко-
муникативна, обучаваща/възпитава-
ща. Тези функции могат да се реали-
зират от елементи на корпоратив-
ни структури, части от държавни и 
частни структури от полицията, по-
жарна безопасност и защита на на-
селението, бърза помощ, частни ох-
ранителни фирми, детективски фир-

ми, адвокатски кантори и други, раз-
върнати в различни населени пункто-
ве. За целта комбинации от посочени-
те елементи се организират времен-
но в процес, продуктът от който е 
съответната функция, насочена към 
защитавания корпоративен компо-
нент.

След като бъдат определени зап-
лахите, следва да бъдат оценени рис-
ковете за корпоративната (национал-
ната) сигурност. Това означава да бъ-
дат определени вероятностите за 
реализиране на заплахите и очаквани-
те поражения, щети, загуби, непра-
вомерни разходи и др., които ще на-
несат. Определянето на рисковете 
може да бъде количествено или ка-
чествено. Ако рисковете са непри-
емливи и разходите за въздействие 
по тях се вместват в предвидения 
бюджет, се пристъпва към тяхното 
управление. По този начин се пости-
га сигурност на корпорацията.

Значението на опасявам се е боя 
се, страхувам се.8

Опасността е възможност да се 
случи нещо неприятно, беда, щета от 
причинител, който няма интерес от 
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това, т.е. причиняването на беда не 
е негова цел (ако изобщо причините-
лят има някакви цели). Този вид при-
чинител на щети, беди (инциденти) 
ще наречем „природа“. Инцидентите 
от такъв вид източници на опаснос-
ти могат да бъдат с природен ха-
рактер (земетресения, наводнения, 
пожари и др.), с техногенен характер 
(аварии, предизвикани от ненадежд-
на техника, недостатъчна квалифи-
кация или небрежност на персонала 
при изпълнение на функционалните 
му задължения и др.) или биологичен 
характер (нездравословни условия на 
труд, епидемии, болести и др.).

За опасностите е характерно, че 
не всички могат да се предвидят. Тех-
ният източник няма цел. Корпоратив-
ните компоненти попадат случайно 
в обсега им и е най-вероятно да има 
и други потърпевши от тяхната реа-
лизация (фиг. 5).

С провеждането на предвидените 
действия – прогнозиране, превенция, 

Фиг. 5. Структура на въздействие на „природата“ 
върху компоненти на корпорацията

ликвидиране, възстановяване, се управ-
ляват рисковете за съответните опас-
ности. По този начин се постига бе-
зопасност на корпорацията.

Въведените понятия сигурност и

безопасност не са самоцел. Те се на-
лагат от различните подходи, из-
ползвани при тяхното моделиране: 
теорията на игрите – за заплахите, 
и теорията на статистическите ре-
шения – за опасностите.

Защитеността на корпорацията е 
интегриращо понятие на сигурност-
та и безопасността на корпорация-
та. Например, за да се избегне ком-
пенсирането на рисковете за сигур-
ността с тези на безопасността, е 
наложително да бъдат използвани и 
трите понятия едновременно.

Предлага се работно определение 
на защитеност на корпорацията: ди-
намично състояние на защитеност (в 
допустими граници) на структурооп-
ределящите компоненти за същест-
вуването и непрекъснато рентабил-
но функциониране на корпорацията.

Корпоративната сигурност е ди-
намично състояние на защитеност на
активите, персонала, управлението на
корпорацията, целенасочената дей-

ност, осигуряваща предвидената пе-
чалба, и репутацията на корпораци-
ята.

Състоянието на защитеност е в 
пряка връзка с динамиката на текущи-
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те и прогнозираните заплахи и опас-
ности за жизненоважните елемен-
ти от външната среда и вътрешно-
то пространство. Това състояние 
пряко зависи от отделяните ресурси 
за поддържане на възможностите на 
функциониращата система за корпо-
ративна сигурност (определят до-
пустимата горна граница на състо-
янието на защитеност), а също и 
от склонността на мениджмънта да 
поема риск, т.е. долната граница на 
състоянието на защитеност (фиг. 6).

сите си. Противодейства им се от 
процеса „управление на корпоратив-
ната сигурност“. Препоръките за
разумно поведение по време на кон-
фликт се правят чрез използване 
на „теория на игрите“. За целта се 
разработва математичен модел –
„игра“ с определени правила.

Източниците на опасности са с 
различен произход (природен, техно-
генен, биологичен). Те не са злонаме-
рени, нямат конфликтен характер. 
Липсата на противодействие от тях-

Фиг. 6. Динамично състояние на защитеност на корпорация

По аналогичен начин може да бъде 
определена защитеността (сигур-
ност и безопасност) за всяка кон-
кретна държава (корпорация). За да-
ден период състоянието на сигурност 
и защитеност на своите структуро-
определящи компоненти ще има свои 
съдържание, стратегия и конкретни 
действия на системата си за сигур-
ност.

Може да се направи изводът, че 
заплахите и опасностите не са сино-
ним. Те са резултат от въздействи-
ето на различни източници.

Източниците на заплахи са целе-
насочени субекти и прилагат различ-
ни методи за защитаване на интере-

на страна налага използването на „те-
ория на статистическите решения“. 
Действията на източниците на опас-
ности пораждат неопределеност на 
ситуацията. За намаляването на тази 
неопределеност в известни граници 
са необходими статистически дан-
ни за състоянието на „природата“.

Освен за нуждите на моделира-
нето на процесите за управление на
сигурността и безопасността въвеж-
дането в употреба на тези понятия 
ще позволят да се разграничат ясно 
две различни по характер дейности –
регулиране на конфликти и управле-
ние на непрекъсваемостта на дей-
ностите.

1 С л а т и н с к и, Н. Петте нива 
на сигурността. София: Военно изда-
телство, 2010 (http://nslatinski.org/?q=bg/
node/320).

2 https://bg.wikipedia.org/wiki/актив
3 http://bg.wikipedia.org/wiki/Човешки_ре-

сурси
4 http://bg.wikipedia.org/wiki/печалба

5 Б а л е в а, В. Търговска марка и/или 
бренд (brand). – В: Икономически алтер-
нативи, 2012, № 3 (http://alternativi.unwe.
bg/alternativi/br25/5.pdf).

6 http://rechnik.info/заплашвам
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/угроза
8 http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/

опасявам
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Едва ли днес има европеец, кой-
то да не осъзнава и оценява 
сложната картина на кризата 

в Украйна, която засяга мира, ста-
билността и сигурността в целия 
евразийски ареал. Страната се нами-
ра в позиция на необявена гражданска 
война и мащабна хуманитарна ката-
строфа. Мнозина анализатори черта-
ят пълномащабен военен конфликт с 
Русия. Драмата на стотиците хи-
ляди жители на Източна Украйна, 
бягащи от бомбите и разрушенията 
в размирните територии, наподобя-
ват събитията в Сирия.

Президентът на Русия не спира да 
повтаря, че е от взаимен интерес на-
мирането на политическо решение на 
конфликта. Той многократно заявява, 
че руси и украинци са един и същ на-
род, че Москва не подпомага украин-
ските бунтовници и че е невъзможен 
вариантът нахлуване на федерални 
войски на територията на Украйна.

Украинският президент Петро 
Порошенко и министър-председате-

ИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА 
В КРИЗАТА В УКРАЙНА

Радослав Киров

Abstract: The article „Information warfare in the Ukrainian crisis“ by Radoslav Kirov 
explains how the complicated situation in the Ukrainian crisis affects the peace, security and 
stability in the entire Eurasian area. The country is in the position of an undeclared war 
and a major humanitarian disaster. Many analysts plot full – scale military conflict between 
Ukraine and Russia. Such a horrible scenario is unthinkable neither for Brussels, nor Kiev 
or Moscow. The basic theses and accusations of the warring parties are formed in this tensed 
context. Ukraine, the European Union and the United States accuse Russia of open invasion 
in the Ukrainian territory, separatists support and open information war. The President of 
Russia denies the allegations and indicates that Kiev and its western allies are responsible for 
the manipulations, political propaganda and the information attacks in the conflict. The tight 
situation in the Ukrainian crisis reveals the power of the information and the possibilities of 
its interpretation. The information war has become a major factor in the development of the 
crisis, as in itself it is an extreme form of conflict in the cyber space.

Key words: Ukrainian crisis, information war, information attacks, Russia.
Ключови думи: криза в Украйна, информационна война, информационни атаки, 

Русия.

лят Александър Яценюк представят 
своите позиции, като обявяват от-
крита намеса на Русия в антитеро-
ристичната според тях операция в 
Донбас. Тя се състои в дългосрочна 
военна помощ (различни видове оръ-
жие, боеприпаси, наемници, обучение 
и логистика) за опълченците в разви-
тието на конфликта, информационни 
атаки по различни цели на Украйна, 
както и явна манипулация и пропа-
ганда, водещи до открита информа-
ционна война, насочена към руската, 
украинската, европейската и светов-
ната общност.

Необходимо е да бъдат посочени ня-
кои специфики, характеризиращи същ-
ността на понятието „информаци-
онна война“. Разликата между класи-
ческата и информационната война е 
в това, че информационната засяга 
пряко всеки от нас със своите форми 
при взаимодействие на ниво личност –
личност, личност – организация, лич-
ност – общество, организация – орга-
низация, организация – общество. Тя 
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не е инструмент за регулиране единс-
твено на междудържавни, етнически 
или класови взаимоотношения, като 
може да бъде персонална, корпора-
тивна и глобална. Глобалната инфор-
мационна война (каквато фактичес-
ки се разгръща в кризата в Украйна) 
се води срещу политически сфери на 
влияние, глобални икономически сили 
или срещу държави и е крайна фор-
ма на конфликта в кибернетичното 
пространство. Това е невидима, но 
съвсем реална война. Оръжията ù мо-
гат да се прилагат фокусирано за 
постигане на специфични цели, или 
безразборно за постигане на най-ши-
роко възможно влияние. Жертви на 
тази война са не само атакуваните 
компютри, компании, икономики или 
въоръжени сили, а и десетки милио-
ни души, чието оцеляване пряко или 
косвено зависи от информационните 
системи.1

Информационната война е ком-
плексно понятие. Нейни оръжия са 
думите, образите и символите, ма-
кар и използвани по нетрадиционни 
начини. Средствата за постигане на 
победа се разработват от човешкия 
разум, за да повлияят на човешкия 
разум. Те могат да бъдат преки и 
непреки, насочени към вътрешни еле-
менти от процеса за вземане на ре-
шение или към елементи от средата 
за вземане на решение.2

Съществува значителна разлика 
между информационната война и вой-
ната в информационната ера (на-
предъкът във внедряването на ин-
формационни технологии). Войната 
в информационната ера използва ин-
формационните технологии като ин-
струмент на съкращаване на време-
то и повишаване ефективността на 
военните операции, докато при ин-
формационната война информацията 
е самостоятелна област, мощно оръ-
жие и изгодна цел в развитието на 
конфликта. Точно такъв е образът 
на информационните атаки – взаим-
ни словесни обвинения в манипулация 
на факти и пропаганда между враж-
дуващите страни, съпътстващи раз-
витието на конфликта.3

Каква е основната теза, която фор-

мулират Украйна и нейните западни 
съюзници – в лицето на ЕС и САЩ, 
за украинския конфликт и информа-
ционната война? За тях кризата е 
породена от въздействието на нова-
та руска „Доктрина за близката чуж-
бина“. Целта ù е чрез използване на 
мащабни политически, икономически, 
културни, военни и информационни 
похвати да въздейства на страните 
от бившия Съветски блок, за да съз-
дадат нов Митнически и Евразийски 
съюз, ръководен от Кремъл и проти-
востоящ на Запада. Като аргумент 
се посочват имперските амбиции на 
президента Владимир Путин, който 
изгражда силна вертикална власт, 
изтласква опонентите си и овладява 
изпълнителната, съдебната и медий-
ната власт в страната. В резултат 
Русия губи международния си имидж, 
а демокрацията и правата на чове-
ка във Федерацията са на критично 
равнище. За Запада „диктатурата“ 
на Путин се засилва през дългия пе-
риод на управлението му и постепен-
но излиза от границите на страната. 
Експанзионизмът му се насочва към 
пряко овладяване на държавите от 
бившия СССР, а пред световната 
общност като аргумент се предста-
вят конфликтите в Грузия от 2008 
и в Украйна от края на 2013 г. до 
днес.

Кризата в Украйна започва с не-
очакваното решение на Янукович да 
не подпише договора за асоцииране 
с Европейския съюз, преговорите за 
който се водят още от 2007 г. Пре-
зидентът се обръща на изток към Ру-
сия, а нарастващото насилие и огра-
ничаването на правото на демокра-
ция водят до началото на нова рево-
люция (втора за Украйна след „Оран-
жевата“). За всички тези действия 
опозицията в страната и западните 
ù съюзници обвиняват Русия. Феде-
рацията е обвинена в пряк и косвен 
натиск чрез използване на добре поз-
натите политически, икономически 
(газови), военни (чрез сепаратисти-
те) атаки в унисон с нови ефектив-
ни мерки. Като един от основните 
фактори за натиск срещу Украйна се 
посочва информационното въздейс-
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твие над умовете на хората от две-
те страни на конфликта.

Изрази от типа „Нито дума за 
Украйна и Крим“ в Русия все по-често 
се изказват в компании и сред колеги. 
Информацията за събитията става 
противоречива, липсва обективност-
та, засилват се емоциите в търсене 
на враговете, зачестяват споровете 
с роднини и сбиванията в градския 
транспорт, като все по-често звучи 
изразът „информационна война“, пре-
върнал се в моден хит. По мнението 
на някои експерти информационната 
война, която започва руският прези-
дент, е в такива размери, каквито 
не са наблюдавани нито в съвременна 
Русия, нито в съветските времена.4

Информационната война в укра-
инския конфликт се развива в две 
направления. Първото обхваща дейс-
твия за увреждане на информацион-
ната инфраструктура на противни-
ка – информационни центрове, цент-
рове за вземане на решения. Такива 
действия се открояват многократно 
на територията на Украйна, като 
Киев обвинява руските власти за на-
сърчаването им.5

Второто направление е информа-
ционно въздействие върху съзнанието 
(на системата от убеждения, пред-
стави, ориентации и стереотипи). 
Това проявление на информационна-
та война е смислово. За разлика от 
обикновената пропаганда и манипу-
лация се преследват „по-силни“ прак-
тически цели, като се стимулират 
определени действия, необходими за 
решаване на конкретен проблем. Ин-
формационната война се отличава 
със скритост и неочевидност. Неви-
наги може да се определи кой с кого 
„воюва“. От двете страни на кон-
фликта потича противоречива ин-
формация за всеки детайл от случва-
щото си.6

Резултатът е, че същността на 
смисловата информационна война 
преминава в игра в умовете на рус-
ките и украинските аналитици, поли-
тически технолози и журналисти за 
това кой кого ще преинтерпретира, 
кой на кого ще припише авторство 
и някакви мотиви. При конфликта в 

Украйна са налице сблъсък на идеи, 
мисли, анализи, трактовки и налагане 
на гледни точки от противниците.7

Очакваната ефективност на общо-
известното е парадоксалната стра-
на на дадения тип информационни 
войни, зад която се крие главната 
пружина на тази технология. Обяс-
нението е в това, че всеки конфликт 
възниква и се разгръща в присъствие 
на (често неявно) някой „трети“. 
Този, който ще разбере всичко пра-
вилно и правилно ще отсъди. Реал-
ният адресат на информационните 
войни е именно този „трети“. Ста-
ва дума не толкова за доказателства 
в полза на своята правота, колкото 
за привличане вниманието на така-
ва трета институция и подбуда към 
нейни необратими действия.8

Особена роля в информационните 
атаки между воюващите играят ек-
зистенциалните заплахи – природни 
катаклизми, технологични катастро-
фи, икономически и политически кри-
зи, военни заплахи. Затова трябва да 
има някакво събитие, което да пре-
дизвика вълна от обществен инте-
рес. Общество, доведено до състо-
яние на ужас, на тотални заплахи, 
става много удобно и пластично за 
манипулации.9 Като примери могат 
да се посочат излъчването на десет-
ки телевизионни репортажи на раз-
рушени и опожарени жилищни сгради, 
осеяни с трупове на мирни граждани 
(предимно жени и деца) в градовете 
и селата на Източна Украйна, както 
и възникналите взаимни обвинения 
между Украйна и Русия за катаст-
рофата на малайзийския „Боинг 777“ 
и смъртта на всичките му 298 път-
ници.

Реалният адресат на тази ин-
формационна война е споменатият 
вече „трети“ – държавни структу-
ри, властови групировки, хора, взе-
мащи решения, а най-вече обикнове-
ният човек. Ако той не съумее да 
вземе решение, ситуацията увисва 
или решението се взема от възник-
ващ друг „трети“, а конфликтът се 
разрешава с намесата на тази нова 
сила – революция или външна окупа-
ция. Така определящият новия дневен 
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ред постига преднина по пътя към 
победата.10

Наблюдатели определят кризата 
в Украйна като следствие от продъл-
жаваща Студена война, която не е 
изчезнала с краха на Съветския съюз, 
а се е видоизменила и приела нови 
форми. Студената война се различа-
ва от „горещата“. Нейните инстру-
менти не предизвикват съпротива в 
реалния момент, защото целите ù 
са насочени към трансформация на 
бъдещето и промяна на ценности-
те чрез т.нар. ядрена информация. 
Съветската перестройка е сочена 
за информационно-смислова атака, в 
резултат на която се изменя карти-
ната на света, а позитивното става 
негативно.11

Контрапункт на украинските и 
западните версии е тезата на рус-
ката държава за случващото се в 
Украйна. Конфликтът се представя 
като гражданска война, породена от 
неистовото желание на САЩ и него-
вите партньори чрез ЕС и НАТО да 
овладеят страната и да я противо-
поставят на Москва. Тази политика 
на Запада се поддържа от украин-
ските активисти от „Десен сектор“, 
наричани от руските власти „фашис-
ти“ и „бандеровци“, подкрепени от 
„пучисткото правителство“, завзело 
властта след свалянето на Янукович. 
Президентът Путин многократно 
опровергава твърденията за полити-
ческа, икономическа, военна и инфор-
мационна намеса на Русия в Украйна, 
като ги нарича пропаганда и медийна 
манипулация. Той аргументира мир-
ната политика на Кремъл с особено 
близките връзки между двата право-
славни славянски народа, които нари-
ча братски, а в знак на съпричаст-
ност с бедстващите мирни жители 
на размирните райони изпраща голя-
ма хуманитарна помощ. Ескалацията 
на напрежението, бойните действия 
в Донбас, както и информационните 
атаки за президента и властта в 
Кремъл са свързани с целенасочените 
лъжи на войнстващите киевски уп-
равници, проводници на политиката 
на западните държави. За намиране 
на трайно мирно решение на пробле-

ма Путин настоява за прекратяване 
на огъня, взаимни дипломатически 
отстъпки между киевските управни-
ци и опълченците на изток и защита 
на украинското население от брато-
убийствената война.

Влиянието на информационните 
атаки, използвани от двете страни 
в конфликта, се определя от същест-
вуващите в Украйна прозападен, про-
руски и просъветски политически 
светоглед. Русия активира проруския 
и просъветския, а Украйна – проза-
падния. В перспектива откъсването 
на Украйна от просъветската ориен-
тация е автоматично и предрешено, 
защото изчезва поколението, което 
е живяло в онова време. Откъсва-
нето от проруската ориентация се 
засилва от днешния конфликт, като 
в същото време украинската иден-
тичност придобива нови черти чрез 
младото поколение, което гледа на 
историята, съвремието и бъдещето 
по различен начин.12

От икономическа гледна точка от-
късването от проруския модел носи 
големи усложнения. Търговската и га-
зовата война пряко и косвено разтя-
гат Украйна между евроинтеграция-
та и Митническия съюз. В този сми-
съл Майданът е част от информаци-
онната война, чиято цел е да върне 
Украйна на пътя към Европа. Точно 
тук започва да работи феноменът, 
когато ситуациите и конфликтите, 
пренесени на телевизионния екран в 
пряко предаване, превръщат зрителя 
в пряк участник в събитията. Цел-
та на информационната война всъщ-
ност е чрез атака на информацията 
върху информацията да измени дейс-
твителността. Но това се оказва 
сложна задача, тъй като човек с ут-
върден модел за света лесно отхвър-
ля информация, която противоречи 
на неговите разбирания. Всеки изби-
ра тази „песен“ от големия „инфор-
мационен шум“, която се доближава 
близо до неговия модел за света.13

Враждуващите страни използват 
при кризата в Украйна информаци-
онни лозунги, рисуващи врага в най-
черни краски, а собственото дело –
като винаги справедливо и свет-
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ло. Лесно различими са образите на 
Евромайдана за страните в кон-
фликта. Западът не вижда в него нео-
нацистка и националистическа сила, 
а руската власт, обратно, засилва 
антифашистката реторика. В Киев 
думите „фашизъм“ и „неонацизъм“, 
свързвани от Москва с групировката 
„Десен сектор“, се възприемат като 
силно преувеличени. Такива етикети 
са доста популярни в информацион-
ните атаки срещу противника, тъй 
като се набиват в масовото съзна-
ние и не подлежат на обсъждане.14

Друга причина за силата на ин-
формационните атаки между враж-
дуващите страни е несъстоялото 
се разделение на Украйна със съвет-
ското минало, изобилствано с ду-
ховна, психологическа, идеологическа 
и нравствена обработка на хората. 
Това късно отделяне се определя от 
силата на времето и с факта, че 
занапред обществата ще се изграж-
дат не толкова във физическото 
пространство, а във виртуалното 
и смисловото: „Този, който създаде 
нов смисъл, ще поведе човечеството 
след себе си в своя виртуална импе-
рия“. Това не означава, че „славянско 
братство“, „православие“ и „дружба 
между народите“ автоматично ще 
изчезнат. Кризата в отношенията 
между Украйна и Русия има и поли-
тически аспект: „Всички обвиняват 
властта, а не народа на съседната 
страна. Плюс са и хилядите човешки 
отношения, които не се виждат и не 
се разбират от управляващите“. В 
такъв смисъл: „И руските митинги 
са под лозунга за Украйна, а не срещу 
нея“.15

В хода на информационната война 
се развива широкомащабен телевизи-
онен конфликт, в който всичко се хи-
перболизира до максимални размери, а 
реалността се отличава с вакуум на 
информация. Това празно пространс-
тво се запълва от враждуващите 
страни със съобщения, съответс-
тващи на собствените разбирания за 
света. Съчетанието от телевизия и 
интернет произвежда „гърмящата 
смес“ на революциите. Прякото пре-
даване прави зрителя участник, дока-

то интернет позволява да се натру-
па протестна маса и така съдейс-
тва за предаване на радикални мисли. 
Телевизията блокира аналитичното 
мислене в полза на емоционалното. 
Тези средства помагат в началото 
на конфликта недоволството от 
Янукович да се превърне от случайно 
в системно.16

В информационно-пропагандната 
политика на враждуващите предимс-
тво имат руските власти със своите 
три федерални канала, които и след 
ефирното изключване на украинска 
територия се предлагат в пакетите 
на много от кабелните оператори. 
Позитивно за Украйна е, че тя е угне-
тената страна в конфликта. Защи-
тата на Крим и теориите за битка 
срещу чужди войски на територията 
ù звучат справедливо пред нейните 
граждани и пред света: „Украински-
те страсти са със степен по-висока, 
въпреки че това не е благодарение на 
пропагандата, а на самата ситуа-
ция“.17

Въпреки всичко информационна-
та война влияе върху системата за 
вземане на решения. Тя има за цел 
въздействие върху индивидуалното 
съзнание, а и върху масовото съзна-
ние на цялото население. От двете 
страни на руско-украинската грани-
ца се чуват едни и същи обвинения в 
манипулация. Техните стереотипни 
фрази се представят като оригинал-
ни (свои). Всички „крещят“ от име-
то на народа, като повишават броя 
на своите последователи и снижават 
този на противника. Емоционална-
та възбуда кара хората да търсят 
повече информация, но за сметка на 
това им се подхвърлят само заблуди, 
които и да бъдат опровергани, вече 
са свършили своето.18

Киевските власти и западните им 
съюзници осъзнават голямата так-
тическа победа на президента Путин 
на информационното бойно поле. Не-
говите „телевизионни войски“ про-
менят общественото съзнание на 
руските граждани, като изопачават 
факти и поднасят на общественост-
та избирателна информация. Вър-
ху така формираното обществено 
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мнение се гради политиката на пре-
зидента и укрепването на неговата 
власт. Той успява да раздели руското 
общество на „патриоти“ и „нацио-
нални предатели“ и ликвидира всички 
възможности за комуникация помеж-
ду им. В края на 2013 г. Владимир Пу-
тин обединява „РИА Новости“ и ра-
диостанция „Гласът на Русия“ в нова 
информационна агенция „Русия днес“. 
Тези негови действия са преднамере-
ни и характеризират медийната му 
политика – лоялността към управля-
ващите определя журналистическите 
качества. От телевизионния ефир 
изчезват дискусионните предавания, 
а в токшоутата звучи „хоровото пе-
ене“, че в Украйна на власт са фашис-
тите, че руси там са подложени на 
унижения, гнет и убийства. Пропа-
гандната машина на Путин използва 
всевъзможни похвати, за да въздейс-
тва върху общественото мнение – и 
то не само в Русия, но и в чужбина. 
Репортажите на държавните теле-
визионни канали напомнят много на 
съветските провокационни кампании 
от времето на Студената война. 
Руските журналисти повтарят не-
уморно, че властта в Киев е завзета 
от фашистка хунта, че в Източна 
Украйна се осъществява геноцид над 
местното руско население, а в Одеса 
е в ход нов Холокост, че ЕС, заедно с 
украинското правителство, създава 
концентрационни лагери за проруски-
те сепаратисти. Военнопромишле-
ният комплекс на САЩ е сочен за 
основен проводник на тази политика. 
В този смисъл мнозинството руси 
са жертва на чудовищна пропагандна 
манипулация, а Путин постига так-
тическа победа.19

В Киев смятат, че тази такти-
ческа победа е временна и че в стра-
тегическо отношение информацион-
ната политика на Русия, залагаща на 
пропагандата, е обречена на провал, 
тъй като медиите прокарват грани-
ца не само вътре в руското обще-
ство, а и изолират Русия от запад-
ния свят. Информационната война с 
Украйна престава да бъде само ин-
формационна, защото там се проли-
ва кръв, а Украйна показва решимост 

да запази териториите си. В тези 
условия напрежението между Русия и 
Запада неизбежно се засилва, а в това 
противостоене Киев вижда своята 
стратегическа победа.20

Кремъл гради противоположна 
теза за информационната война, в 
която Русия е нападната страна. 
Аргументите му се базират на све-
денията, които получава от опълчен-
ските лидери. Основен провокатор 
в конфликта за тях е украинският 
президент, който чрез украинската 
армия използва касетъчни бомби и 
тежка артилерия срещу опълченци и 
мирни жители, докато украинските 
телевизии разпространяват версии, 
според които тези инциденти са или 
дело на сепаратистите, или просто 
нещастни случаи. Такива манипулации 
и информационни атаки Москва сочи 
за нещо нормално в Украйна, където 
човек трудно можел да се добере до 
достоверна информация, тъй като 
най-голямата новинарска телевизия 
„Канал 5 TВ“ била собственост на 
милиардера Петро Порошенко, из-
бран за президент на Украйна. Други 
национални телевизии, овладени от 
приближени на новата власт, също 
информирали едностранчиво, като 
не предоставяли думата на опълчен-
ците, а давали точни предписания 
на своите журналисти как да бъдат 
отразени събитията. Те не можели 
да наричат бойците „борци за свобо-
да“, а трябвало винаги да ги обозна-
чават като „сепаратисти“ или „те-
рористи“, а кадрите с кримски та-
тари, които, според руските медии, 
се редели на опашка, за да гласуват 
за статута на полуостров Крим, за 
украинските власти били руска про-
паганда.21

Западните съюзници и Киев раз-
глеждат и друга съставна част от 
информационната война на Русия. За 
да засили влиянието на своята теза 
за кризата в чужбина, руският пре-
зидент използвал нов вид информа-
ционни атаки. Техните аргументи 
са, че Кремъл вербува хора, които 
да пишат в американските социални 
мрежи и форуми: т.нар. тролове –
потребители, които се опитват да 
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влияят върху информационния поток 
в интернет, използвайки провокаци-
онни средства.22

Забележително ноу-хау от послед-
ните години в Русия е инструмента-
риумът да се наказват журналисти 
и блогъри за антидържавна дейност, 
предполагаемо с помощта на Нака-
зателния кодекс, чрез използване на 
инструменти като спиране дейност-
та на конкретни средства за масо-
во осведомяване изцяло и на отделни 
вредни сайтове. Управляващата пар-
тия на президента „Единна Русия“ 
опровергава слуховете за водене на 
такава политика, но законодателна-
та инициатива на Държавната дума 
включва наказателни мерки за кри-
тични изказвания на журналисти, ко-
ито са в разрез с общия идеологичес-
ки курс и съзнателно изопачаване на 
информацията, което е във вреда на 
държавата.23

Що се отнася до събитията в ин-
формационната война в украинската 
криза, няколко часа след срещата на 
Владимир Путин и Петро Порошен-
ко в района на Новоазовск е открит 
нов фронт. Аналитици наричат този 
подход „хибридна война“: в конфлик-
та участват десантници без отли-
чителни знаци и колони от танкове, 
пресичащи границата през нощта. 
Такава тактика, според Киев, се при-
лага от Москва и в овладяването на 
Кримския полуостров, като тогава 
бойци без отличителни белези са на-
рочени за руски войници от Запада, 
докато руският президент ги нари-
ча „местни защитници на правовия 
ред“. На страната на Путин в този 
момент застават лидерите на на-
родното опълчение в Донбас, които 
наричат заявленията на западните 
политици за нахлуване на руски во-
енни в Украйна информационна про-
паганда. Твърденията им са, че Киев 
инсценира нахлуване в Украйна и на 
територията на Донецката и Лу-
ганската народна република, за да 
провокира украинската и световна-
та общественост към съответни 
мерки и санкции спрямо такива дейс-
твия на Москва. Опълченците обяс-
няват този ход на своите против-

ници с повсеместните поражения на 
правителствените войски и липсата 
за тях на други ходове в създалата се 
ситуация.24 Пропаганда или не, мани-
пулация или истина, не става ясно, но 
този подход в хибридната война сра-
ботва и западните страни налагат 
мигновено политически, икономичес-
ки и митнически санкции на Русия.

В този нов етап на информацион-
ната война руските власти изгубват 
възможността повече да крият пред 
света и собствения си народ участи-
ето на руски войски в Донбас. В хода 
на събитията западните и украин-
ските медии показват пленени и уби-
ти руски десантници. Информацията 
вече не може да се държи в тайна. 
„Инцидентът“ в западните средства 
за масово осведомяване се трактува 
като контранастъпление, а в руско-
то общество назрява негативизъм 
от премълчаното.25

Масираната руска военна подкре-
па за сепаратистите е единствени-
ят възможен вариант да се противо-
стои на украинската армия. В също-
то време Москва нажежава още по-
вече обстановката, губи междунаро-
ден авторитет и стига до цуг-цванг, 
когато всяка следваща стъпка не е 
полезна. Така за Русия остава въз-
можността да забавя разрешаването 
на конфликта, което може да дове-
де до още хиляди жертви и огромни 
разрушения на инфраструктурата на 
индустриалния югоизток.26

„Истината е първата жертва на 
войната“ – казва древногръцкият 
драматург Есхил, участник в гръко-
персийските войни. Тези думи с пълна 
сила важат за събитията в кризата 
в Украйна. Противоречивите инфор-
мации на западните и украинските 
средства за масово осведомяване за 
руска намеса, поддръжка и настъпле-
ние на страната на сепаратистите 
се сблъскват с опровержителни вер-
сии и теории за лъжливи обвинения. 
Наред с жестоката пропаганда и 
манипулация, на преден план излизат 
емоционалността, иронията, обид-
ните епитети и заклеймяването на 
противника като „москал“, „хохол“, 
„фашист“ и „бандеровец“. Видеоре-



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

74

портажи, фотографски материали и 
спътникови снимки се оказват обик-
новен монтаж и докато враждува-
щите страни заемат все по крайни 
позиции в информационната война, 
заплахата за „класическа война“ ста-
ва все по-реална.

В тази изключително напрегната 
ситуация на преден план е важно да 
се появят политическите лица на 
Киев, Москва, Брюксел и Вашингтон, 
които да поемат отговорност за 
своевременно прекратяване на огъ-
ня и въпреки трудностите да пос-
тигнат дипломатическо решаване 
на проблемите. За Украйна е важно 
да изгради доверие и вътрешна кон-
солидация между гражданите от из-

точните и западните провинции, на 
базата на взаимни отстъпки, като 
заеме позиция на мост между Русия 
и Запада. Русия би следвало да запази 
близостта с украинския народ, с кой-
то е исторически, етнически и рели-
гиозно свързана, като прекрати по-
литиката си на Украйна да се гледа 
като на сателит. Западните страни 
и конкретно САЩ е нужно да изгра-
дят ново сътрудничество с Москва 
на основата на взаимно доверие и 
разбиране на политическите различия 
в исторически план. В тази важна 
задача огромна роля може да има 
информацията, но в нейния пълен 
обем, без интерпретации и манипу-
лации.
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Република Сърбия е в програма 
„Партньорство за мир“ от де-
кември 2006 г., като в основата 

на сътрудничеството са демокра-
тичните и институционалните ре-
форми в системата на отбраната. 
Страната участва в различни учения, 
организирани от НАТО. Провеждат 
се редовни заседания на съвместна-
та работна група Сърбия – НАТО за 
реформите в сектора на отбраната 
(Defence Reform Group – DRG). От 
2011 г. се водят преговори за задълбо-
чаване на сътрудничеството. Фина-
лизираният проект на Индивидуален 
план за действие по партньорство 
(IPAP) чака одобрение от правител-
ството, за да бъде подписан. През 
януари 2014 г. във Вашингтон е под-
писано и Споразумение между стра-
ните – членки на НАТО, и страни-
те, участващи в „Партньорство за 
мир“, относно статута и техните 
въоръжени сили (SOFA).

ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАТА
ИНТЕГРАЦИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА НА СЪРБИЯ

Основните приоритети във вън-
шната политика на Сърбия, обявени 
от първия вицепремиер и министър 

ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ СЪРБИЯ И НАТО

Георги ГЕОРГИЕВ

Abstract: The article reviews current relations Serbia – NATO, and analyzes the specific 
place of Euro-Atlantic integration in the foreign policy of the country together with the views 
of the political elite about the geopolitical positioning of Serbia in Europe and the region. 
Based on the debate within the political and intellectual circles regarding the Ukrainian crisis, 
the conclusion emerges that the prospects for eventual bigger closeness of Serbia to NATO in 
future depends mostly on the evolution of the relations of the North Atlantic Alliance with 
Russia and the further strengthening of NATO’s role in the Western Balkans.

Key words: Serbia, EU, NATO, Russia, Western Balkans, Euro-Atlantic integration, Part-
nership for Peace.

Ключови думи: Сърбия, ЕС, НАТО, Русия, Западни Балкани, евро-атлантическа 
интеграция, „Партньорство за мир“.

на външните работи Ивица Дачич, 
обхващат подготовка за пълноправ-
но членство в ЕС, задълбочаване на 
отношенията с държавите от „квин-
тета“ за Косово (САЩ, Великобри-
тания, Франция, Германия и Италия), 
по-нататъшно развитие на страте-
гическите партньорства с Русия и 
Китай, разширяване на сътрудничес-
твото със страните от Движението 
на необвързаните държави, в което 
Сърбия има статут на наблюдател, 
разширяване и задълбочаване на реги-
оналното сътрудничество.1

Европейската външнополитическа 
ориентация на Сърбия е потвърдена и 
в Стратегията за национална сигур-
ност, гласувана от Народната скуп-
щина (парламентът) през октомври 
2009 г.2 В този документ се заявява 
също: „Изхождайки от убеждение-
то, че националната сигурност на 
Република Сърбия е тясно свързана
със сигурността на региона на Юго-
източна Европа и континента като 
цяло, Република Сърбия ще развива
отношенията с държавите – членки 
на ЕС, както и с държавите – членки 
и партньорки на НАТО, на основата 
на непосредствено, близко и дълго-
срочно сътрудничество и съвместно 
действие“.3
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Сърбия, „при отчитане на интере-
са за запазване на собствената си те-
риториална цялост и суверенитет“, 
се ангажира да съгласува във възмож-
но най-голяма степен външната си 
политика и политиката за сигурност 
с позициите на ЕС по „всички важни 
въпроси от глобален, европейски и ре-
гионален характер“, както и изразява 
готовност „посредством процеса на 
европейска интеграция... да изгради 
капацитетите и способностите на 
системата за национална сигурност 
в съответствие със стандартите и 
задълженията, произтичащи от Об-
щата политика за сигурност и от-
брана на ЕС“.4

Конкретно за НАТО в този до-
кумент се заявява следното: „С при-
съединяването си към програмата на 
НАТО „Партньорство за мир“ Репуб-
лика Сърбия потвърждава своята 
дългосрочна определеност да допри-
нася за общите демократични цен-
ности и засилването на регионална-
та и глобалната сигурност. Републи-
ка Сърбия подчертава своята убеде-
ност, че активното и съдържателно 
сътрудничество на всички държави 
от Западните Балкани с държавите –
членки на НАТО и „Партньорство за 
мир“, е пътят за трайно стабилизи-
ране и напредък на този регион“.5

Очевидно е, че за разлика от всич-
ки останали държави от Централна 
и Източна Европа, в Сърбия ясно се 
разграничават европейската и евро-
атлантическата интеграция и ако по 
първия аспект, свързан с членството 
в ЕС, е налице относително широка 
политическа и обществена подкрепа, 
по втория, предполагащ сближаване 
и дори кандидатстване за членство 
в НАТО, изявленията на водещите 
сръбски политици са подчертано вни-
мателни.6 Сред елита и в общество-
то се води интензивен дебат, който 
не изключва нито една от възмож-
ностите за бъдещо геостратегичес-
ко позициониране на Сърбия.

Отчитайки тази специфика на об-
ществено-политическата обстанов-
ка в страната, на двудневния семинар 
„Задачи на съвременните въоръжени 
сили в многонационалните операции“, 

организиран в Ковачица (Сърбия), от 
Атлантическия съвет на Сърбия, с 
участието на посолствата на САЩ и 
Франция, Мисията на ОССЕ и Офиса 
за връзка на НАТО в Белград, амери-
канският представител ясно заявя-
ва, че натиск за влизането на Сър-
бия в НАТО няма и страната може 
да запази съществуващите форми на 
сътрудничество с Алианса. САЩ ще 
продължат да подкрепят реформите 
в областта на отбраната в Сърбия, 
а решението за присъединяване към 
Съюза е суверенно право на всяка дър-
жава, включително Сърбия.7

Това е потвърдено и от ръково-
дителя на Делегацията на Сърбия в
Парламентарната асамблея на 
НАТО Бранислав Блажич на тема-
тична конференция „Сърбия и НАТО: 
Заздравяване и подобряване на инс-
титуционалните предпоставки на 
сътрудничеството“, състояла се на 
23 юни 2014 г. в сградата на Скупщи-
ната на Автономна област Войводи-
на в Нови Сад.8

Словенските политолози Милан 
Нич и Ян Цингел отбелязват: „Дока-
то процесът на присъединяване към 
ЕС е висшата сила, доминираща в 
настоящото политическо и иконо-
мическо развитие на Западните Бал-
кани, регионалната структура за си-
гурност продължава да се базира на 
НАТО. Интеграцията в ЕС и НАТО 
продължава да се разглежда като два 
паралелни процеса. В Сърбия фокусът 
е върху въпросите от „меката сигур-
ност“, като върховенство на закона, 
правосъдие и борба с корупцията, къ-
дето ЕС има водеща роля“.9

С това се съгласява и Йелена Ми-
лич, директор на Центъра за евро-
атлантически изследвания в Белград: 
„ЕС може да поеме главната роля на 
катализатор на реформата в систе-
мата за сигурност, а преговорите по 
Глава 31 (Обща външна политика и 
политика за сигурност – бел. авт.) да 
имат [за Сърбия] значението, което 
в процеса на интеграция за остана-
лите държави от Източна Европа 
имаше НАТО. Също така решение-
то за степента на сътрудничество 
с НАТО трябва да бъде разглеждано
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в новия контекст и не бива да се 
основава на разбирането, че така 
Сърбия ще влезе по-бързо в ЕС. Сър-
бия трябва да влезе в НАТО, защото 
става въпрос за политически съюз на 
либерални демокрации и социалдемок-
рации“.10

ПРАГМАТИЗМЪТ 
НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

МЕЖДУ НАТО И СЪРБИЯ – 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ

В подхода си към сътрудничест-
вото с НАТО Сърбия отчита и се 
съобразява със следните фактори:

• реалността, че всички съседни 
страни или вече членуват в него, или 
желаят да влязат, т.е. в определен 
момент страната може да се окаже 
заобиколена от държави – членки на 
НАТО, а безспорно не желае да бъде 
разглеждана като своеобразна „черна 
дупка“;

• ролята, която Северноатланти-
ческият съюз играе за стабилността 
и сигурността на Балканите, в част-
ност в Западните Балкани, с участи-
ето си в международните умиротво-
рителни мисии в региона;

• същественият принос, който 
сътрудничеството с НАТО може да 
даде за ускоряване на реформите и 
за подобряване на собствения капа-
цитет в областта на сигурността, 
включително по отношение на мо-
дернизацията на критичната инфра-
структура и военната индустрия;

• значението на КЕЙФОР за за-
щита на сръбското население и сръб-
ското културно-историческо наслед-
ство в Косово, като ключов нов мо-
мент в този контекст е постигна-
тата договореност през април 2013 г. 
Силите за сигурност на Косово да 
не навлизат в т.нар. сръбски общини 
в Северно Косово без предхождащо 
изрично уведомяване на КЕЙФОР, 
дори да става въпрос за природни бед-
ствия или спешни реакции при кризи.11

Затова Сърбия е доволна от пос-
тигнатото досега равнище на сътруд-
ничество с НАТО: в допълнение към 
вече осъществените начинания Али-

ансът откри Център за подготовка 
на кадри за атомно-биологично-хими-
ческа отбрана (АБХО) в Крушевац и 
напредва в създаването на Фонд за 
повишаване на оперативната способ-
ност на сръбските въоръжени сили (с 
офис в Крагуевац).

Конкретно в областта на сигур-
ността сътрудничеството обхваща 
следните области:

• създадена е съвместна комисия
на Армията на Република Сърбия 
(АРС) и КЕЙФОР за изпълнение на 
Кумановското военнотехническо 
споразумение (за Косово);

• подписано е споразумение между 
Република Сърбия и НАТО за тран-
зитно преминаване (юли 2005 г.) – за 
обслужване на КЕЙФОР през сръб-
ска територия, като през декември 
2006 г. е открит Военен офис за връз-
ка (Military Liaison Office) на НАТО в 
Белград;

• осъществява се обучение, и то 
двустранно, като през 2013 г. Цен-
търът за АБХО в Крушевац е сер-
тифициран като „партньорски“ в 
рамките на програма „Партньор-
ство за мир“.

По отношение на реформата в 
сектора за сигурност и отбрана, в 
допълнение към Съвместната работ-
на група Сърбия – НАТО за реформи-
те в сектора на отбраната (DRG), 
през 2007 г. Сърбия влиза в Процеса 
по планиране и преглед (Planning and 
Review Process – PARP), който е ос-
нова за идентификация на сили и въз-
можности на страна партньорка, с 
оглед на участието в многонационал-
ни учения и операции; осъществяват 
се проекти за демократичен кон-
трол над въоръжените сили – в рам-
ките на Доверителния фонд НАТО 
по „Партньорство за мир“.

Осъществява се и сътрудничест-
во в областта на науката и защи-
тата на околната среда. Сърбия от 
2007 г. е член на програмата на НАТО 
„Наука за мир и сигурност“ (SPS). 
Като особено ефективни се от-
читат регионалните проекти в об-
ластта на ранното предупреждение 
и предотвратяването на катастро-
фи и кризи.12
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Специално внимание се обръща на
информацията и връзките с обще-
ствеността, като през 2013 г. Воен-
ният офис на НАТО в Белград по-
лучава съгласие за разширяване кому-
никационната стратегия на НАТО и 
за по-обстойно информиране на об-
ществеността за съвместните дей-
ности в рамките на „Партньорство 
за мир“.

На този етап способността на 
Сърбия да въведе стандартите на 
НАТО като доктрина и стратеги-
ческо планиране са на ниско ниво, но 
сред висшия команден състав преоб-
ладава подчертан интерес процесът 
да се ускори.

Очаква се след ратифицирането 
на IPAP сътрудничеството с НАТО 
да получи допълнителен стимул, как-
то и Съюзът да разшири ролята си 
в наблюдението на реформите в сек-
тора за сигурност. На този етап ак-
центът в работата на DRG е върху 
управлението на човешките ресурси, 
като се очаква да се пристъпи към 
интензивен обмен на опит в област-
та на управлението на материално-
техническата база.13

От лятото на 2013 г. Сърбия 
има и свой постоянен представител 
(офицер за връзка) в Щаба на НАТО 
в Неапол, а от есента на 2014 г. в 
щабквартирата на НАТО ще има ак-
редитиран и посланик, ръководител 
на постоянна мисия на страната.

Нов момент в развитието на от-
ношенията на Сърбия с НАТО е започ-
ването на преговорите за пълноправ-
но членство на страната с ЕС в на-
чалото на 2014 г. Официалните сръб-
ски институции, в частност Минис-
терството на отбраната, започват 
процес на планиране и провеждане на 
реформи, които да направят секто-
ра за отбрана и сигурност оператив-
но съвместим със страните от ЕС 
(повечето от които са и членки на 
НАТО). Това ще води до реформира-
не и модернизиране на въоръжените 
сили на Сърбия по стандартите на 
НАТО и ще повишава ангажирането 
на сръбските военнослужещи в мисии 
на ЕС, респективно НАТО.

Налице са обаче и сериозни огра-

ничения на сътрудничеството. От 
правно-политическа гледна точка ка-
то най-сериозна би могла да се раз-
глежда Резолюцията на Народната 
скупщина, приета на 26 декември 
2007 г., относно „защитата на суве-
ренитета, териториалната цялост 
и конституционния ред на Република 
Сърбия“. По отношение на резулта-
тите от преговорите за статута на 
Косово, водени от екипа на Марти Ах-
тисаари, чл. 6  на този документ пос-
тановява: „Заради цялостната роля 
на пакта НАТО, от неправомерното 
бомбардиране на Сърбия през 1999 г. 
без решение на Съвета за сигурност 
до Анекс 11 на отхвърления план „Ах-
тисаари“, в който се определя, че 
НАТО е „върховен орган“ на властта 
в „независимо Косово“, Народната 
скупщина на Република Сърбия взема 
решение за обявяване на военен не-
утралитет на Република Сърбия по 
отношение на съществуващите во-
енни съюзи до евентуалното насроч-
ване на референдум, на който би се 
взело окончателно решение по този 
въпрос“.14

Факт е обаче, че идеята за неут-
ралитет не е разработена в други до-
кументи и отсъства в Стратегията 
за национална сигурност, приета три 
години по-късно, и за разлика от не-
утралитета на страни като Швей-
цария, Австрия, Швеция и Финлан-
дия, не е закрепена в нито един меж-
дународен договор или друг междуна-
родноправен документ. Също така е 
ясно от текста на самия чл. 6, че е 
налице процедура, която политичес-
кото и държавното ръководство на 
Сърбия биха могли да използват за 
преодоляване на това ограничение.

Съществен ограничаващ фактор 
са насложените негативни нагласи 
в сръбското общество към НАТО. 
Още е пресен споменът за бомбар-
дировките през 1999 г., както и фак-
тът, че повечето страни от Алианса 
признаха независимостта на Косово. 
Затова на обществено-политическо 
равнище продължава да битува, вклю-
чително изразявано и от високопос-
тавени официални сръбски предста-
вители, че НАТО трябва да направи 
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„съществен жест към Сърбия“ в об-
ластта на публичната дипломация –
да поднесе извинения за операцията 
през 1999 г., да покаже готовност 
за компенсации за нанесените щети 
или да се ангажира с реализирането 
на голям инфраструктурен проект в 
Сърбия.15

Според едно от последните задъл-
бочени проучвания на обществените 
нагласи, озаглавено „Какво мислят 
гражданите на Сърбия за своята си-
гурност и за сигурността на Сърбия“ 
(септември 2012 г.), Белградският 
център за политика в областта на 
сигурността констатира: 44% пред-
почитат страната да остане военно 
неутрална, 18% разглеждат сътруд-
ничеството с Русия като съществе-
но за сигурността на Сърбия, 16% 
смятат, че е така и за сътрудни-
чеството с ЕС, а само 4% са убе-
дени, че най-добрите гаранции за си-
гурността на държавата им ще дой-
дат с членство в НАТО. „Против“ 
потенциалното членство в НАТО се 
обявяват 64%, а само 14% – „за“.16

Косовският въпрос, който за Сър-
бия остава нерешен, също продължава 
да влияе сдържащо върху евентуална-
та по-ясна определеност на страна-
та за разширяване на сътрудничес-
твото с НАТО. Както стана ясно 
през май 2014 г., сръбската страна 
категорично се противопоставя на 
подкрепата от страна на Алианса за 
трансформацията на Косовския кор-
пус за сигурност и насърчаването на 
пряко участие на негови представи-
тели в учения на НАТО и на съюз-
ниците. За сръбската страна, която 
от 2012 г. започва поредна нова кам-
пания за ограничаване на междуна-
родното признаване независимостта 
на Косово, прякото сътрудничество 
на НАТО и КЕЙФОР с Косовския 
корпус за сигурност е крайно непри-
емливо.

Заради подобно участие на пред-
ставители на Косовския корпус за 
сигурност и на Министерството на 
отбраната на Косово в учение в Хо-
хенхоф в Германия в периода 13–29 
май 2014 г. Сърбия официално уведо-
ми щабквартирата на НАТО и съюз-

ниците, че няма да участва повече в 
учения, ако в тях са включени и пред-
ставители от Косово.17

През последните месеци особено 
силно в обществено-политическия 
дискурс в Сърбия се артикулира ка-
тегоричното противопоставяне на 
Русия срещу евентуално членство на 
страната в НАТО. Особено показа-
телни в това отношение са серията 
от интервюта на руския посланик в 
Белград Александър Чепурин, според 
когото „за Русия членството на Сър-
бия в НАТО е неприемливо“ и че би 
било „пълна глупост“ някой от Бел-
град да „пълзи и моли“ за членство 
в НАТО „след бомбардировките, на-
несли щети на страната в размер на 
над 120 млрд. щ.д.“.18

Темата за руската съпротива на 
членството на Сърбия в НАТО оба-
че е отделен проблем, който, както 
пояснява Милан Миленкович в един 
свой анализ за Белградския център за 
политика на сигурност, по алюзията 
с „матрьошката“ води до не по-мал-
ко значим въпрос – как евентуалното 
сръбско членство би повлияло върху 
руската политика на Балканите.19

Друга причина за подобно отноше-
ние е положителното отношение към 
Русия, което твърде често е ирацио-
нално, митологизирано от миналото 
и извадено от контекста на сериозен 
и задълбочен анализ на геостратеги-
ческата среда за сигурност.20

Според някои местни анализато-
ри основният проблем на сръбската 
политика по отношение на евро-ат-
лантическата интеграция е свързан с 
поведението на политическото ръко-
водство, базиращо се на предпостав-
ката, че във всеки момент страната 
може да се окаже в предизборен пе-
риод, а това изисква постоянно от-
читане настроенията на избира-
телите, особено по отношение на 
НАТО.21

НАТО В ГЕОПОЛИТИКАТА
НА СЪРБИЯ

Геополитическата дилема на Сър-
бия е пряко свързана със стратеги-
ята за нейното оцеляване – и като 
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територия, в контекста на все още 
нерешения за официален Белград Ко-
совски въпрос, и като бъдеще на 
сръбската нация, разбирана все още 
в доминиращо етнически контекст, 
и като финансово-икономическо ста-
билизиране.22

В този смисъл геостратегически-
ят избор на Сърбия все още не може 
да се разглежда като окончателен, 
въпреки официално започналите на 21 
януари 2014 г. преговори за присъеди-
няване към ЕС.

На обществено-политическо рав-
нище в страната се сблъскват три 
концепции и три визии за бъдещето:

• за Сърбия като равноправен 
член и на ЕС, и на НАТО, споделяна 
от лидерите на Сръбското движение 
за обновление на Вук Драшкович23 и 
от Либералнодемократическата пар-
тия на Чедомир Йованович24;

• за пълноправно членство в ЕС и 
сътрудничество с НАТО, но без офи-
циално влизане във военнополитичес-
ката организация, при поддържане на 
военен неутралитет, застъпвана от 
управляващата понастоящем коали-
ция между Сръбската прогресивна 
партия на Александър Вучич25, Соци-
алистическата партия на Сърбия на 
Ивица Дачич26 и Съюза на войводин-
ските унгарци на Ищван Пастор27; 
характерно за тази визия е и поддър-
жането на „паралелни отношения“ 
със структури като Организацията 
на Договора за колективна сигур-
ност (ОДКС), което намира израз в 
получения през пролетта на 2013 г. 
статут на наблюдател в Парламен-
тарната асамблея (ПА) на ОДКС, 
по примера на статута на асоцииран 
член в Парламентарната асамблея 
на НАТО;

• за отказ от евроинтеграционния 
процес и сътрудничеството с НАТО 
и задълбочаване на отношенията с 
Евро-азиатския съюз (ЕАС), като 
на определен етап не е изключено и 
официално подаване на заявление за 
членство в ЕАС и ОДКС, а това се 
застъпва от извънпарламентарни 
партии като „Двери“28, но основание 
за нея се търси и във все още неде-
нонсираното от Белград споразуме-

ние за парламентарен съюз с Руската 
федерация и Беларус, сключено още 
през 2000 г., преди падането на режи-
ма на Слободан Милошевич.

В регионален план подобно вижда-
не се допълва и от идеята за пан-
славянски съюз, включващ също Бъл-
гария, Македония и Черна гора, а и 
Република Сръбска (за която импли-
цитно се предполага излизане в опре-
делен момент от състава на Босна 
и Херцеговина). Подобен сценарий се 
популяризира и под формата на т.нар. 
православен съюз, който, освен го-
репосочените държави, би включвал 
Гърция и Румъния.29

За нерешения докрай избор на Бел-
град свидетелства и фактът, че не-
зависимо от задълженията си като 
страна – кандидатка за членство в 
ЕС, през последните две години се 
наблюдава значително отклоняване 
на Сърбия от Общата външна поли-
тика и политика за сигурност на ЕС. 
Например, ако през 2012 г. степента 
на подкрепа за политическите пози-
ции на ЕС в международните форуми 
е 98%, за първата половина на 2014 г. 
спада под 50%.30 Което се обяснява, 
от една страна, с кампанията, която 
Сърбия води за предотвратяване на 
по-нататъшни признавания на косов-
ската независимост (а това води и 
до сключване на договорености за не-
подкрепа на критични за определени 
държави изказвания на ЕС в ООН –
например по въпроси на състоянието 
на правата на човека), а от друга, 
и с ясното несъгласие със санкциите 
на ЕС спрямо Русия в контекста на 
кризата в Украйна.

Любопитно е, че и в трите кон-
цепции изборът на Сърбия се пред-
ставя като пряко свързан с възмож-
ността за получаване на преки ин-
вестиции и финансова помощ, което 
може да се разглежда и като реминис-
ценция на „необвързаната политика“ 
на някогашната Титова Югославия, 
но всъщност, поради тежкото фи-
нансово-икономическо състояние на 
страната, е ключов фактор при ге-
нерирането на обществена подкрепа 
за една или друга опция.

Нерешеният стратегически избор 



81

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

на Сърбия поражда и допълнителни 
опасения за ново дестабилизиране на 
Западните Балкани, най-вече заради 
повишената иредентистка31 ретори-
ка на президента на Република Сръб-
ска в Босна и Херцеговина Милорад 
Додик, а и поради нестабилната си-
туация в Република Македония.

Поради това Йелена Милич, ди-
ректор на Центъра за евро-атлан-
тически изследвания в Белград, апели-
ра за по-нататъшно разширяване на 
НАТО в Западните Балкани, включи-
телно чрез приемане на Черна гора, 
тъй като, според нея, „Интересите 
на страните – членки на НАТО... са 
свързани преди всичко с необходи-
мостта от допълнителни гаранции, 
че регионът на Западните Балкани 
ще се стабилизира“. Тя разглежда 
това като особено важно не само 
поради аргументацията, използвана 
от Русия за анексирането на Крим, 
а и заради нестабилната ситуация и 
в Босна и Херцеговина, и в Република 
Македония, както и във връзка със 
сложните междуетнически отноше-
ния в Южна Сърбия, Санджак и Се-
верно Косово.32

В специфичния контекст на Сърбия 
обаче потвърждаването на интереса 
на НАТО за разширяване на сътруд-
ничеството, имплициращо отво-
рени врати за бъдещо членство, не 
е достатъчно. В случай на по-на-
татъшно изостряне на напрежение-
то между Русия и Запада, било в кон-
текста на кризата в Украйна или във 
връзка с други „замразени конфликти“ 
в постсъветското пространство, 
това би могло да повиши усещането 
на обществено-политическо равнище, 
че страната се намира между „чука и 
наковалнята“33 и да засили убеденос-
тта на привържениците на т.нар. 
неутралитет. В този смисъл се виж-
да и от хронологията в отношения-
та Сърбия – НАТО през последните 
десетилетия, и от актуалния дебат 
в Сърбия по проекта „Южен поток“, 
че перспективата за евентуално бъ-
дещо по-тясно сближаване на Сър-
бия с НАТО се оказва обусловена от 
положителната еволюция и възоб-
новяването на партньорството в 
отношенията на Европейския съюз 
и Северноатлантическия договор с 
Русия.
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Разпадането на Британска Индия 
през 1947 г. и създаването на 
две независими държави, близ-

ки по култура, история и традиции, 
но коренно различни по отношение 
на религия, създава предпоставки за 
бъдещи конфликти и напрежение в 
тази част на света. Индия и Пакис-
тан водят последователно три вой-
ни, вследствие на което се стига не 
само до преселване на близо 12,5 млн. 
души, разделени основно на религи-
озна основа, до отделянето на Бан-
гладеш (1971 г.) като самостоятелна 
държава, но и до омраза и нетърпи-
мост, които повече от половин век 
налагат отпечатък върху обстанов-
ката за сигурност в района на Южна 
Азия.

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
ПАКИСТАН И ИНДИЯ 

КАТО КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 
НА ОБСТАНОВКАТА ЗА СИГУРНОСТ 

В РАЙОНА НА ЮЖНА АЗИЯ
Полковник д-р Мирослав МИРЧЕВ*

Abstract: The article „The relations between Pakistan and India - a milestone in the se-
curity environment in the South Asian region“ examines the development of bilateral relations 
between the two major geostrategic players in the South Asian region. More than 50 years after 
the creation of Pakistan and India as independent states, the relations between them continue 
to play a key role in the regional security. The confrontation between these two countries in the 
military fields and the mutual support of terrorism and separatism as weapons to achieve cer-
tain political goals continues to create tension not only in bilateral relations, but also imposes 
a negative impact on the regional and international security environment.

Key words: South Asia, terrorism, separatism, Composite Dialogue, Kashmir and Kash-
miri issue, Line of control, Confidence Buildings Measures, ISI (Inter-Services Intelligence), 
RAW (Research and Analysis Wing) and Lashkar-e-Toiba (LeT).

Ключови думи: Южна Азия, тероризъм, сепаратизъм, Съвместен диалог, 
Кашмир, Линия на контрол, Мерки за укрепване на доверието.

* Авторът е бивш военен, военновъз-
душен и военноморски аташе на Република 
България в Ислямска република Пакистан 
(2007–2011).

Независимо че веднага след съз-
даването си двете държави устано-
вяват дипломатически отношения 
и техните правителства се „опит-
ват“, поне пред лицето на междуна-
родната общност, да търсят мирни 
пътища за разрешаване на двустран-
ните противоречия, нормализирането 
на отношенията между Пакистан и 
Индия започва през 2001–2002 г., и то 
под натиска на ООН и преди всичко 
на САЩ. Влияние върху тези процеси 
оказват основно три фактора – во-
енностратегически, икономически, 
развитие на вътрешнополитическа-
та и външнополитическата обста-
новка както в двете държави, така 
и в световен мащаб.

В основата на първия фактор е 
ядреното оръжие, което притежа-
ват Пакистан и Индия, и наличието 
на средства за неговото пренасяне, 
което налага да се избягва употреба-
та на сила за решаване на спорните 



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

84

въпроси. И двете държави са има-
ли готовност да използват ядрено 
оръжие при възникнало напрежение 
между тях през 1999 г. (Каргил), през 
2002 г. (атентатът срещу парламен-
та на Индия), както и през 2008 г. 
(атентатът в Мумбай).

Важен за нормализирането на от-
ношенията е и икономическият фак-
тор. Държавните ръководства сти-
гат до извода, че не могат да оси-
гурят икономическо развитие и ста-
билност на своите страни, без да 
нормализират и засилят търговския 
стокообмен, което се отчита и като 
фактор за допълнително стабилизи-
ране на мира в региона. Върху този 
процес влияние оказват и процесите 
на глобализация.

Двете държави са принудени да 
потърсят мирно разрешаване на про-
блемите и под натиска на вътреш-
нополитически кръгове от полити-
ческия и бизнес елита на Пакистан и 
Индия, както и на заинтересувани от 
развитието на мирния процес меж-
дународни фактори. Влияние оказват 
и променилата се геостратегическа 
обстановка след края на Студената 
война, войната срещу тероризма и 
засилването на ислямския фундамен-
тализъм, които са сред основните 
фактори, принудили международната 
общественост и преди всичко САЩ 
да въздействат за икономическото, 
политическото и военното стаби-
лизиране на този регион от Южна 
Азия.

Процесът за нормализиране на от-
ношенията и решаването на същест-
вуващите исторически, териториал-
ни, идеологически и политически 
противоречия, като основен тук е 
т.нар. Кашмирски въпрос, започва с 
подписването на споразумение „Съв-
местен диалог“. На 6 януари 2004 г. 
президентът на Пакистан Мушараф 
и министър-председателят на Индия 
Ваджпай го подписват в Исламабад, 
като то определя рамките на мир-
ния процес между двете държави. 
Това е първият опит за намиране 
на баланс между Пакистан и Индия 
по Кашмирския въпрос. В него пакис-
танската страна декларира, че няма 

да извършва по какъвто и да било 
начин терористична дейност срещу 
Индия, както и че е съгласна решава-
нето на Кашмирския въпрос да бъде 
търсено по пътя на мирни прегово-
ри. От своя страна Индия декларира, 
че подкрепя подобен конструктивен 
диалог по отношение на Кашмир.

На различни равнища по време на 
срещи между високопоставени пред-
ставители на Пакистан и Индия са 
обсъждани въпроси, залегнали в Съв-
местния диалог и свързани с мира и 
сигурността: Мерките за укрепване 
на доверието (Confidence Buildings 
Measures – CBMs), обстановката в 
щата Джаму и Кашмир, спорните 
въпроси около т.нар. граница („Линия 
на контрол“ от 1999 г.), минаваща 
по дългия близо 70 километра ледник 
Сиачен, районът на р. Сир Крийк, 
хидроенергийният проект „Баглихар“, 
създадената на р. Джелум преградна 
стена по хидропроекта „Тулбул“, ко-
ято образува най-голямото в района 
езеро за питейна вода (изградена от 
Индия, но Пакистан има претенции, 
че реката е част от р. Индус и при-
надлежи на страната), проектът 
„Кишенганга“, борбата с тероризма и 
трафика на наркотици, както и ико-
номическото и търговското сътруд-
ничество между двете страни.

От март 2004 до май 2008 г. са 
проведени четири тура преговори, 
свързани със Съвместен диалог. Пос-
тигнати са споразумения и договоре-
ности по Мерките за укрепване на 
доверието на три равнища – стра-
тегическо, контакти между хората 
от двете държави и икономическо 
сътрудничество:

• Конвенционални мерки за укреп-
ване на доверието. В тази област са 
подписани четири споразумения, кои-
то включат създаване и оперативно 
използване на „гореща линия“ между 
пакистанската Агенция за морска си-
гурност и индийската Брегова охрана 
(подписано на 4 октомври 2005 г.); 
създаване на „гореща линия“ между 
секретарите на министерствата на 
външните работи на двете държави 
и на „гореща линия“ между генерал-
ните директори на дирекции „Опера-
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ции“ на въоръжените сили на Пакис-
тан и Индия (в Пакистан те са в 
рамките на Обединеното командване 
на началниците на щабове – ОКНЩ, 
а в Индия – в Генералния щаб – ГЩ), 
както и практическо изпълнение на 
подписаното през 1991 г. споразу-
мение за ненарушаване въздушните 
пространства между двете държави. 
Създаването на преки връзки („горе-
щи линии“) на военно и политическо 
равнище на практика не се оказва 
много ефективно действаща систе-
ма, за разлика от връзката между 
пакистанската Агенция за морска 
сигурност и индийската Брегова ох-
рана, която действа много активно 
и ефикасно до атентата в Мумбай 
на 26 ноември 2008 г.

• Мерки за укрепване на доверието 
в ядрената област. Постигнати са 
две основни споразумения – за „Пред-
варително предупреждение при извър-
шването на опити с изстрелването 
на балистични ракети“ (подписано на 
3 октомври 2005 г.) и за „Ограничава-
не на риска от злополуки, свързани с 
употребата на ядрено оръжие“ (под-
писано на 21 февруари 2007 г.). Пър-
вото споразумение задължава две-
те държави да предоставят предва-
рителна информация за всеки опит 
или намерение за тестване на разли-
чен клас балистични ракети „земя –
земя“. То е част от опитите на Ис-
ламабад и Делхи да разширят довери-
ето помежду си и да ограничат опас-
ността от ядрен конфликт. Вто-
рото споразумение влиза в сила вед-
нага след като е подписано и е за 
срок от пет години, с възможност 
за разширяване и продължаване за 
още пет години. Разглежда се като 
изключително важно в контекста на 
евентуална злополука, свързана с яд-
рено оръжие. То дава пълномощия на 
правителствата на двете държави 
да се информират взаимно, ако въз-
никне злополука или възнамеряват да 
използват ядрено оръжие при военен 
конфликт помежду им. Индия продъл-
жава да поддържа своята позиция, че 
„няма първа да употреби ядрено оръ-
жие“, докато пакистанската страна 
настоява за „режим на стратегичес-

ко въздържане“ и в случай на военен 
конфликт да бъдат приложени Мерки 
за укрепване на доверието, подписани 
както в конвенционалната, така и в 
ядрената област.

• Контакти между хората от две-
те държави. Свързано е с разширява-
не обхвата на въздушния, железопът-
ния и автобусния транспорт. Това 
равнище предвижда и либерализиране 
на визовия режим между Пакистан 
и Индия, стимулиране на взаимното 
посещение и гостуване на гражданите 
от двете държави, както и задълбо-
чаване на контактите в културната 
област, като се отчитат общата 
идентичност и културната близост 
между населението от двете страни 
по границата преди разделянето на 
Британска Индия през 1947 г.

• Освобождаване на затворници от 
двете страни – основно рибари, кои-
то най-често биват арестувани за-
ради нарушаване на морските грани-
ци между Пакистан и Индия. В тази 
област има подписано споразумение 
между двете държави за либерализи-
ране на визовия режим, както и за 
създаване на Комитет по въпроси-
те на арестуваните, позволяващ на 
съдии и адвокати да посещават за-
творите на Пакистан и Индия за 
оказване на правна и хуманитарна 
помощ, както и за по-бързо освобож-
даване на затворници, излежали сво-
ите присъди.

• Икономическото равнище е свър-
зано със създаването на Обща иконо-
мическа комисия и Общ бизнес съвет, 
което се разглежда като положител-
на насока за подобряване на търгов-
ско-икономическите отношения. Тър-
говският стокообмен нараства от 
200 млн. щ.д. за 2004 г. на 1,677 млрд. 
щ.д. за периода 2006–2007 г. Вносът 
на индийски стоки за този период е в 
размер на 1,25 млрд. щ.д., докато па-
кистанският износ за Индия е 370 млн.
щ.д. Подписани са споразумения до 
2010 г. търговският стокообмен да 
достигне 10 млрд. щ.д., за подобря-
ване на връзките между стоковите 
борси и либерализиране на режима за 
получаване на визи за бизнесмени.

• Проект за изграждане на газо-
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провода Иран – Пакистан – Индия, 
или т.нар. Газопровод на мира, снаб-
дяващ с ирански газ Пакистан и Ин-
дия, който е от изключително важно 
значения за икономиките на двете 
държави. Работата по него започ-
ва на 16 юли 2006 г. Приключена е 
окончателно през февруари 2007 г., 
когато Индия и Пакистан пости-
гат споразумение с Иран за цените 
на газа. Подробностите са уточнени 
по време на официалното посеще-
ние на президента на Иран Махмуд 
Ахмадинеджад в Пакистан и Индия 
през април 2008 г., като дотогава 
индийската страна има големи ре-
зерви относно изграждането на га-
зопровода – поради стратегическа-
та зависимост, в която изпада при 
преминаването му през пакистанска 
територия. Въпросът с изграждане-
то на този газопровод вероятно ще 
бъде отложен за продължителен пе-
риод от време или изобщо няма да 
бъде осъществен. Възможно е Индия 
да потърси алтернативни варианти 
за осигуряване на икономиката си с 
газ, основно поради влошените дву-
странни отношения с Пакистан след 
атентата в Мумбай на 26 октомври 
2008 г.

• Тероризъм и трафик на наркоти-
ци. В тази област след подписването 
на Съвместния диалог има постигнат 
известен напредък. На 3 юли 2007 г. 
двете държави подписват споразуме-
ние за сътрудничество, съвместна 
работа и обмен на информация по 
въпросите на тероризма и наркотра-
фика, като основен орган за това е 
създаденият през септември 2006 г. 
Общ антитерористичен механизъм 
(ОАМ). Това се оценява като значи-
телна стъпка от страна на Индия 
в тази област за сътрудничество 
с Пакистан. По време на първата 
среща на ОАМ през март 2007 г. от 
индийска страна остро е поставен 
въпросът за включване в дневния ред 
на Кашмир и действащите там те-
рористични организации. По време на 
втората среща на ОАМ, проведена 
на 22 октомври 2007 г., е постигна-
то споразумение за обмен на инфор-
мация, свързана с терористичната 

активност и терористичните орга-
низации, действащи на територията 
както на двете държави, така и в 
трети държави, обмен на специалис-
ти и оказване на взаимна помощ при 
провеждането на разследвания. През 
периода март – октомври 2007 г. са 
проведени шест неофициални срещи 
на ОАМ. Последната е през ноември 
2008 г. в Делхи.

Независимо от дейността на 
ОАМ двете страни продължават да 
се обвиняват взаимно за всеки те-
рористичен акт. Индия държи Па-
кистан отговорен за нелегалното 
преминаване на общата им граница 
и проникването на терористи на 
нейна територия, особено в района 
на Кашмир, за бомбените атентати 
в градовете Хайдерабад, Аджмер и 
Ладхиа, както и за създаването на 
терористични групировки от среди-
те на мюсюлманите, населяващи ин-
дийския щат Пенджаб. Пакистан пък 
обвинява Индия за намеса във вът-
решните му работи и подкрепа на 
терористични групировки, действа-
щи във Федерално-административ-
ните племенни зони (ФАПЗ) и про-
винция Белуджистан. След атента-
та в Мумбай дейността на ОАМ е 
прекратена и вероятно трудно ще се 
стигне до възстановяване на нейна-
та активност поради усложнените 
двустранни отношения.

След приемането на Съвместния 
диалог по Кашмирския въпрос е от-
белязан съвсем малък напредък, изра-
зяващ се основно в отваряне на Ли-
нията на контрол с цел увеличаване 
трафика на автобуси и камиони в на-
правленията Музафарабад – Сринагар 
и Равалакот – Понч, като по този 
начин се стимулира засилавнето на 
търговските контакти в района на 
Кашмир. Разрешено е и на официални 
държавни представители от района 
на Кашмир да посещават пакистан-
ския Азад Джаму и Кашмир, а на па-
кистански представители от мест-
ното правителство и парламент – 
индийската част на щата Кашмир.

По повод на Сиачен има големи 
различия между позициите на Пакис-
тан и Индия относно демаркирането 
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на границата по протежение на лед-
ника и автентичността на карти-
те, показващи дислокацията на ин-
дийските части и подразделения пре-
ди разделянето на Кашмир. На 13 
септември 2007 г. Индия едностран-
но разрешава ледникът да се използва 
за „екстремен туризъм“, а индийски-
те въоръжени сили получават през 
2008 г. правото да организират и 
съпровождат експедиции в района на 
Сиачен. Независимо от направените 
възражения по този въпрос от па-
кистанското Министерство на вън-
шните работи индийската страна 
продължава да не признава Линията 
за контрол като граница между две-
те държави и да твърди, че това е 
„индийска територия“.

По отношение на р. Сир Крийк 
има отбелязан съвсем малък на-
предък. Като първа стъпка е постиг-
нато споразумение да бъде очертана 
водната граница между Пакистан и 
Индия и да се провеждат общи ин-
спекции за спорните притоци на ре-
ката. През април 2007 г. делегации 
на двете държави разменят карти с 
посочване на позициите си относно 
очертаването на границата по Сир 
Крийк и преминаването ù по поре-
чието на реката. Индия твърди, че 
граничната линия трябва да минава 
по средата на дългото 60 километра 
устие, докато Пакистан твърди, че 
тя трябва да бъде на източния бряг 
на реката.

По хидроенергийния проект „Баг-
лихар“, преградната стена „Вулар 
бараж“ и проекта „Кишенганга“ (от-
клоняващ водите на р. Нилум към 
р. Джелум) позициите на двете 
страни остават непроменени и няма 
напредък. За използването на водни-
те ресурси на извиращата от индий-
ската част на Кашмир р. Ченаб, пос-
троения язовир и пакистанския 450-
мегаволтов хидроенергиен проект 
„Баглихар“ Пакистан е завел между-
народно съдебно дело за нарушаване 
от страна на Индия на Договора за 
използване водите на р. Индус (т.нар. 
Indus Waters Treaty – IWT). Три от че-
тирите претенции на Пакистан са 
отхвърлени през февруари 2007 г.

Преговорите за преградната сте-
на „Вулар бараж“ от хидроенергийния 
проект „Тулбул“ започват на 30 ав-
густ 2007 г., като двете страни се 
съгласяват да организират техничес-
ка комисия за решаване на проблема. 
Пакистан твърди, че това е езеро, 
създадено по естествен път, и по 
него няма извършени строително-
монтажни дейности, както и преч-
ки за вливането на р. Джелум в него 
съгласно подписания с Индия през 
1960 г. договор (IWT). Позицията на 
Пакистан е, че индийската страна 
първоначално е представила проекта 
като шлюз за регулиране нивото на 
водата. Индия твърди, че е изгради-
ла система от шлюзове в периода 
1984–1987 г. с цел да регулира нивото 
на водата, за да може да поддържа 
р. Джелум плавателна през цялата 
година. Поради голямата зависимост 
на пакистанското земеделие от 
р. Индус страната отхвърля всякак-
ви претенции от страна на Индия 
по този въпрос. Пакистан определя 
индийската позиция като „воден те-
роризъм“, целящ дестабилизиране на 
пакистанските икономика и селско 
стопанство.

Четвъртият тур по въпросите, 
залегнали в Съвместния диалог, е 
проведен в Исламабад на 20 и 21 май
2008 г. между министрите на вън-
шните работи на двете държави. 
Единственият подписан документ е 
споразумение за консулски достъп до 
арестуваните в двете държави ин-
дийски и пакистански граждани.

Договорен е и пети тур от раз-
говорите, който да се проведе през 
есента на 2008 г. в Делхи, като ос-
новният акцент да бъде върху ста-
тута и обстановката около Линия-
та на контрол и разширяването на 
Мерките за укрепване на доверието. 
След атентата в Мумбай Индия пре-
кратява едностранно Съвместния 
диалог (януари 2009 г.) и до момента 
не се очертават перспективи за не-
говото подновяване.

За разлика от Индия, през пос-
ледните години Пакистан проявява 
повече гъвкавост, инициативност и
заинтересуваност за решаване на 
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въпроса, свързан с Кашмир. През ок-
томври 2004 г. тогавашният прези-
дент на Пакистан Мушараф издига 
тристепенна формула за намира-
не на решение. Като първоначална 
стъпка предлага идентифициране по 
етнически и географски признак на 
седем района на Кашмир – Джаму, 
Раджаури – Пунч, долината Кашмир, 
Каргил и Ладак, намиращи се в индий-
ската част на щата, и на пакистан-
ския Азад Джаму и Кашмир. Второ-
то предложение е свързано с демили-
таризиране на Кашмир, а третото 
засяга даването на законодателен и 
конституционен статут на района.

През юни 2006 г. отново прези-
дентът Мушараф предлага пълно 
демилитаризиране и даване право на 
самоуправление на населението на 
Кашмир, а на 5 декември 2006 г. из-
лиза с конкретна формула от четири 
точки за решаване на Кашмирския 
въпрос. Тя включва облекчаване на 
граничния контрол, самоуправление, 
демилитаризиране и създаване на общ 
механизъм за съвместно управление 
на Кашмир. В първата точка е за-
легнало Кашмир да остане в същите 
граници, но на местното население 
да бъде разрешено свободно движе-
ние от двете страни на Линията на 
контрол. Втората точка е свързана 
с даване правото на самоуправление 
или автономия на района, но не и на 
независимост. Третата точка пред-
вижда пълно изтегляне на частите и 
съединенията от въоръжените сили 
на двете страни от района, по пред-
варително съгласуван график, а чет-
въртата е свързана със създаването 
на Общ механизъм за контрол и на-
блюдение, включващ представители 
на Пакистан, Индия и местното на-
селение.

Мушараф предлага тази формула 
да има временен характер за срок от
5, 10 или 15 години, за да могат и 
двете държави да преценят дали 
действа ефективно, след което да се 
пристъпи към евентуално подписване 
на двустранен договор/споразумение 
с участието на ООН.

Индия не приема нито едно от 
предложенията, заявявайки, че Каш-

мир е неделима част от страната, и 
всяко дискутиране на въпроси, свър-
зани с даването на автономност или 
самоуправление на Кашмир може да 
бъде единствено и само в рамките 
на индийската държава.

Повратен момент в отношения-
та между двете държави, довел прак-
тически до замразяване на диалога, 
е атентатът в Мумбай през 2008 г. 
Пакистанското държавно и военно 
ръководство отхвърля като неосно-
вателни и недостатъчни абсолют-
но всички обвинения за участие на 
пакистанската терористична ор-
ганизация Lashkar-e-Toiba (LeT) в 
атентата. Двете държави запазват 
значителни военни сили и средства 
по протежение на общата си гра-
ница, като най-напрегната остава 
обстановката в района на Кашмир, 
където почти всекидневно има нару-
шения и престрелки по Линията на 
контрол, провокирани и от двете 
страни. Двустранните отношения 
между Индия и Пакистан остават 
замразени в политически и икономи-
чески план, независимо от опитите 
на САЩ, Великобритания, Франция и 
Германия да посредничат за възобно-
вяване на диалога. Епизодичните сре-
щи между министрите на външните 
работи, както и на висши предста-
вители от правителствата на Ин-
дия и Пакистан на различни между-
народни форуми все още не са допри-
несли съществено за нормализиране 
на двустранните отношения.

Независимо от поетите обещания 
и ангажименти действията на разуз-
навателните служби на Пакистан и 
Индия, свързани основно с оказване 
подкрепа на различни терористични 
организации, включително на призна-
ти за международни терористични ор-
ганизации, продължава да засилва вза-
имното недоверие и да дестабилизира 
обстановката за сигурност не само 
в двустранните индийско-пакистан-
ски отношения, но и в регионален и 
международен план. Полето на про-
тивоборство между пакистанската 
Междуведомствена служба за разуз-
наване (Inter-Services Intelligence – ISI) 
и индийската Разузнавателна служба 
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(Research and Analysis Wing – RAW) е 
не само Кашмир, а и в Афганистан 
и в най-голямата и богата на при-
родни ресурси пакистанска провинция 
Белуджистан.

По официални данни на територи-
ята на Индия действат не по-малко 
от 147 терористични, сепаратистки 
и екстремистки организации и групи. 
Източниците за тяхното създаване, 
чуждестранна и местна подкрепа, как-
то и активната им дейност са свърза-
ни основно с религиозни възгледи и пре-
ди всичко с исляма и фундаменталис-
ткия екстремизъм (на територията 
на Индия живеят по официални данни 
близо 140 млн. мюсюлмани – 12,1% от 
населението на страната, подкрепяни 
главно от Пакистан). Част от ор-
ганизациите имат сепаратистки на-
строения (свързани основно с Кашмир 
и Непал), както и маоистки и лявоцен-
тристки идеи, подкрепяни активно от 
Китай, който също е сред регионални-
те противници на Индия.

На едно от основните места за 
конфронтация между двете разузна-
вателни служби на Индия и Пакис-
тан, индийският щат Джаму и Каш-
мир, действат 32 терористични и 
сепаратистки организации и групи, 
които активно са подкрепяни от Па-
кистан, а голяма част са създадени и 
действат под непосредствения кон-
трол на ISI. Най-активни са Lashkar-e-
Omar (LeO), Hizb-ul-Mujahideen (HM), 
Harkat-ul-Ansar (HuA), понастоящем 
под името Harkat-ul Mujahideen, 
Lashkar-e-Toiba (LeT), и др.

Освен посочените организации на 
пакистанска територия в района на 
Азад Джаму и Кашмир, подкрепяни
активно от ISI, действат още 
Mutahida Jehad Council (MJC), Jammu &
Kashmir Liberation Front (JKLF) и ис-
лямската фундаменталистка групи-
ровка Dukhtaran-e-Millat (DeM).

На територията на разделена-
та между двете държави провинция 
Пенджаб, в нейната индийска част, 
действат активно 12 терористич-
ни, сепаратистки и екстремистки 
организации, които също са създа-
дени основно със съдействието на 
Пакистан и понастоящем се подкре-

пят от ISI: Babbar Khalsa International 
(BKI), Khalistan Zindabad Force (KZF), 
International Sikh Youth Federation 
(ISYF), Khalistan Commando Force 
(KCF), All-India Sikh Students Federation 
(AISSF), Bhindrawala Tigers Force of 
Khalistan (BTFK), Khalistan Liberation 
Army (KLA), Khalistan Liberation Front 
(KLF), Khalistan Armed Force (KAF), 
Dashmesh Regiment, Khalistan Liberation 
Organisation (KLO) и Khalistan National 
Army (KNA).

Индия и нейната разузнавателна 
служба RAW активно подкрепят по-
вечето от борещите се за отделяне 
от Пакистан белуджистански сепара-
тистки организации: Армия за осво-
бождение на Белуджистан (Balochistan 
Liberation Army), Революционна ар-
мия на Белуджистан (Balochistan 
Revolutionary Army), Белуджистан-
ски народен франт за освобождение 
(The Baluch People's Liberation Front 
(BPLF) и Народен фронт за въоръже-
на съпротива (The Popular Front for 
Armed Resistance (PFAR).

Друго поле на конфронтация меж-
ду двете държави е ФАПЗ на Пакис-
тан – по-специално областите Южен 
и Северен Вазиристан, където RAW 
оказва активна подкрепа на повечето 
пущунски терористични организации, 
намиращи се в състава на Движение 
на пакистанските талибани (Tehrik-
e-Taliban Pakistan – TTP) или гравити-
ращи около него.

През лятото и есента на 2010 г. 
части от състава на пакистанските 
въоръжени сили и подразделения на 
Граничния корпус към МВР провеж-
дат контратерористична операция 
в Южен Вазиристан на ФАПЗ под 
кодовото название „Път на спасени-
ето“ (Rah-e-Nijat), по време на коя-
то са унищожени основните бази и 
ръководното ядро на ТТР в тази об-
ласт. След операцията пред местни 
и чуждестранни средства за масово 
осведомяване, дипломати и междуна-
родни организации са показани сто-
тици образци леко стрелково оръжие, 
произведено в Индия, средства за ко-
муникация, взривни вещества и други 
материали, използвани от терорис-
тите (също индийско производство), 



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

90

с които е организирана грандиозна 
пропагандна операция срещу „про-
тивника от изток“ и неговата ра-
зузнавателна служба RAW.

Друго място за противопоставяне 
между Индия и Пакистан, което про-
дължава да създава нестабилност в 
района на Южна Азия, е Афганистан. 
Пакистанското военно ръководство 
смята, че Индия използва активно 
територията на тази държава за 
провеждане на разузнавателни опе-
рации срещу Пакистан, осигуряване 
на логистична поддръжка за белуджи-
станските сепаратистки организа-
ции, снабдяване с оръжие, оборудване 
и обучение на терористи от състава 
на ТТР. В опит да противодейства 
и ограничи индийското влияние в об-
ластите на ФАПЗ и респективно в 
Афганистан военното ръководство 
на Пакистан формулира нова „Стра-
тегическа дълбочина“, в случай на 
следваща война с Индия, при която се 
надява да получи подкрепа от страна 
на Кабул. В изпълнение на тази нова 
стратегия Исламабад започва и из-
граждане с бързи темпове на гранич-
ни постове и оборудване по дългата 
близо 2430 километра граница с Афга-
нистан, известна повече като линия 
„Дюран“, с което се опитва да огра-
ничи инфилтриране на терористи от 
територията на Афганистан, както 
и да противодейства на индийската 
разузнавателна служба RAW в опити-
те ù да прехвърля свои агенти в гра-
ничните пакистански провинции.

Малко вероятно е в близките го-
дини да се очаква коренен поврат в 
отношенията между Индия и Пакис-
тан. Наслоените противоречия в ис-
торически план, недоверието и съм-
ненията в искреността на взаимни-
те намерения ще продължават да 
влияят отрицателно в двустранни-
те отношения. Може да се очаква в 

това регионално противопоставяне 
много активно да се намеси и други-
ят голям геостратегически играч в 
региона – Китай. Не е тайна, че през 
последните десет години Китай нав-
лезе много агресивно в икономическия 
и политическия живот на Пакистан. 
С Китай са свързани и се осъщест-
вяват едни от най-големите иконо-
мически и военни проекти на Пакис-
тан. Двете държави си сътрудничат 
изключително активно и в областта 
на сигурността и борбата срещу те-
роризма.

На този фон се откроява Индия –
страната, която разглежда Китай в 
своята най-нова военна доктрина ка-
то единствения сериозен противник 
в регионален план, т.е. такъв не е 
„вечният враг“ Пакистан. Ще доведе 
ли това до ново регионално напреже-
ние, противопоставяне и надпревара 
във въоръжаването, а защо не и до не-
стабилност не само в регионален, а 
и в международен план? Вероятният 
отговор е, че би могло може да се 
очаква.

Със сигурност един от основни-
те фактори, който ще ускори този 
процес, е свързан и с предстоящото 
изтегляне на Международните сили за 
поддържане на сигурността и, разбира 
се, с въпроса кой ще запълни очертава-
щия се вакуум в сектора за сигурност 
на Афганистан – Индия, която е един 
от най-големите финансови донори 
на тази страна от 2001 г., Пакистан 
с неговите исторически връзки с пу-
щунските племена и Голямата джир-
га, или Китай, преследващ своите 
стратегически интереси в тази част 
на света. Бъдещето ще даде отговор, 
но още отсега може да се твърди със 
сигурност, че тази част на Азия ще 
продължи да бъде нестабилна и ще 
създава нови предизвикателства към 
международната сигурност.

При изготвянето на статията са из-
ползвани материали от участие на автора 
в семинари, организирани от пакистански-
те Институт за стратегически изследва-
ния в Исламабад (ISSI), Южноазиатски 
институт за изследване на стратегичес-

ката стабилност (SASSI) и Пакистански 
институт за мирни изследвания (PIPS) в 
периода 2008–2011 г., материали, публику-
вани във вестниците „Dawn“, „The News“ 
и електронните сайтове Critical threats и 
South Asia Terrorism Portal.
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В съвременните военни операции, 
въоръжените сили са изправени 
пред редица информационни пре-

дизвикателства. Противостоящите
сили могат да си противодействат 
чрез пропагандни кампании, разра-
ботване, купуване или изтегляне от 
интернет на инструменти и техни-
ки, позволяващи им да атакуват про-
тивниковите информация и инфор-
мационни системи. Тези действия се 
провеждат в информационната среда 
и могат да доведат до сериозни дип-
ломатически, икономически и военни 
затруднения.

Съгласно публикацията на НАТО 
MC 422/4,20121 информационната сре-
да се определя „като виртуално и 
физическо пространство, в което се
получава, обработва и предава ин-
формация. То се състои в самата ин-
формация и информационни систе-
ми“. В същия документ се дава и оп-
ределение за информационна опера-
ция, която е „щабна функция за ана-
лиз, планиране, оценка и интегриране 
на информационните дейности, за да 
се създадат желаните ефекти върху 
волята, разбирането и способност-

ОСОБЕНОСТИ 
НА ИНФОРМАЦИОННОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА 
ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

Майор Живко Д. ЖЕЛЕВ, майор Иво ЗАХАРИЕВ

Abstract: The article „Specifics of the information impact in modern information envi-
ronment“ by Major Zhivko D. Zhelev and Major Ivo Zahariev explains the peculiarities of 
the information impact under contemporary conditions and is directly related to the type of 
information environment. Acknowledging these peculiarities is the basis for the formation of 
the approaches to information impact.

Key words: information environment, information systems, information and impact infor-
mation confrontation.

Ключови думи: информационна среда, информационна система, информационно 
въздействие, информационно противоборство.

та на противниците, потенциални 
противници и други в подкрепа на це-
лите на НАТО“.

Информационната среда2 същест-
вува навсякъде по света и значител-
но влияе върху цивилното население, 
правителствените и частните орга-
низации и въоръжените сили. Освен 
това много организации и въоръжени-
те сили използват споделена инфор-
мационна среда. Глобалната инфор-
мационна среда и свързаните с нея 
технологии са потенциално достъп-
ни за всеки и в резултат въоръжени-
те сили са изправени пред още едно 
предизвикателство, представляващо 
възможност за предаване на инфор-
мация, координиране, обменяне на 
идеи и своевременно координиране на 
действия.

Военните сили функционират в ин-
формационна среда с постоянно про-
менящо се съдържание и темпо. Тези 
промени добавят още един слой на 
сложност на предизвикателството 
за планиране и изпълняване на воен-
ните операции в определени време и 
пространство.

За изясняване на връзките, зависи-
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мостите и отношенията между дей-
ствията на въоръжените сили и ха-
рактеристиките и условията на те-
атъра на операцията ще изследваме 
факторите, влияещи върху информа-
ционната среда, които пряко фор-
мират конкретната информационна 
ситуация за опериране на военните 
формирования. Анализите сочат, че 
тези фактори са дългосрочни, средно-
срочни и краткосрочни.3

Като дългосрочни фактори, офор-
мящи информационната среда, мо-
гат да се определят социалната общ-
ност, формата на държавното уп-
равление, характеристиките на реги-
она, културното влияние и техноло-
гичното състояние.

Социалната общност е един от 
важните дългосрочни фактори. Вся-
ка социална общност се отличава със 
своите култура, обичаи, обособяване, 
ценности и организация на функцио-
ниране. Използването на информация 
от всякакъв вид и произход е дъл-
боко вплетено във всекидневието и 
начина на общуване между отделни-
те членове, подгрупи, институции и 
органи за управление. Това е основна 
предпоставка за формиране на отно-
шение спрямо възприемането на ин-
формацията от различни източници 
и готовността за нейното споделяне 
и възможности за разпространяване. 
Тези особености са в основата на 
изграждането на информационната 
среда, като потребност за съжител-
ство в определено общество и като 
условие за представяне на всяка со-
циална общност в съвременното гло-
бално общество.

Свободният достъп до информация 
се определя не само като необходи-
мост, но и като ценност. Това е пред-
поставка за изграждане на граждан-
ско общество, което свободно изказва 
своето мнение по значими въпроси и 
проблеми в средствата за масово ос-
ведомяване и социалните мрежи, сво-
бодно избира органите на централна-
та и местната власт, а това корес-
пондира с формата на управление на 
държавата.

Формата на държавното управле-
ние пряко формира отношението на 

законодателната и изпълнителната 
власт към изграждането на инфор-
мационната инфраструктура и начи-
на на разпространяване и достъп до 
информация. Тя е изключително чувс-
твителна към вида информационна 
среда, която се изгражда, и предпри-
еманите информационни дейности в
нея. Не всяка форма на държавно 
управление е склонна да позволи сво-
боден достъп до информация. Напро-
тив, в повечето случаи се наблюдава 
стремеж към ограничаване и кон-
тролиране източниците и потока на 
информация. От дълбока древност е 
известно, че информацията е стра-
тегически ресурс, който трябва да 
се управлява в интерес на общество-
то, държавата и техните въоръже-
ни сили. В различните географски 
райони отношението към формата 
на държавно управление, както и към 
свободния достъп до информация не 
са еднакви, а в много случаи дори са 
коренно противоположни.

Характеристиките на региона мо-
гат да се разглежда от позиция на въз-
можностите за обитаване, икономи-
ческо развитие, културно наследс-
тво, възможности за отбрана или 
провеждане на експедиционни дей-
ствия. Поради което те оказват 
комплексно влияние върху цялостно-
то развитие на държавите и са пред-
поставки за провеждани от тях по-
литики и предприемани политически, 
икономически и военни дейности. Те 
са основополагащи за вида информа-
ционна среда, която ще се изгражда –
поради специфичните интереси към 
определен район. Такава информаци-
онна среда ще има за цел да осигурява 
тези интереси и от позицията на из-
гражданите военни сили, гарантира-
щи нейната сигурност и максимално 
ефективното им използване с отчи-
тане на времевите възможности за 
функциониране на силите в такива 
райони. Тези ограничения влияят вър-
ху изискванията за използване на оп-
ределени инструменти и техники във 
формираната информационна среда 
както в офанзивен, така и дефанзивен 
план. В много случаи характеристи-
ките на района се преплитат с кул-
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то го население.

Културното влияние е определящо 
за формиране на ценностите в обще-
ството, чието изповядване определя 
търпимостта и приоритетите в об-
щуването между отделните личнос-
ти, организации и държава. Култур-
ното влияние е дълбоко вкоренено 
във възпитанието и развитието на 
подрастващото поколение, както и в 
търпимостта към определени соци-
ални и политически явления. В много 
случаи те са причина за радикализи-
ране спрямо различните и опитите 
за чуждо влияние. Културата е в пря-
ка зависимост и с основната клетка 
на обществото – семейството. То 
е основен възпитател и стожер на 
традиции и ценности. Членовете на 
тази основна клетка са в основата 
на протичащите процеси в обще-
ството.

Технологичното състояние е опре-
делящо за подходите и методите на 
разпространяване на информация и 
формирането на влияние в общество-
то. То характеризира значимостта 
на новите и традиционните медии, 
технологичната зависимост и пот-
ребност на управленския елит, по-
литическия, икономическия, военния, 
културния и религиозния компонент 
на обществото. То е в основата на 
обхвата и дълбочината на влияние, 
както и на потенциални експанзи-
онистични или защитни дейности, 
предприемани от политическото и 
военното ръководство. Технологич-
ното състояние е отражение на об-
разователното състояние и научния 
потенциал на обществото и държа-
вата. Чрез него се изгражда инфор-
мационната инфраструктура, която 
е в пряка връзка с философията на 
управление и технологичната зависи-
мост от национални или чуждестран-
ни икономически субекти.

Средносрочните фактори включ-
ват дейността на политическите 
лидери, конкуренцията за ресурси, из-
ползването на специфични техноло-
гии в информационната инфраструк-
тура и привличането на организации 
с цел възползване от корпоративни-

те им информационни технологии и 
инфраструктура.

Дейността на политическите лиде-
ри в значителна степен формира ин-
формационната среда – посредством 
прякото им влияние върху законода-
телната и изпълнителната власт. Те 
са в състояние да прокарват и при-
лагат законови и административни 
актове, да формират политики във 
всички сфери на обществения и по-
литическия живот. Оказват пряко 
влияние за включване на страната в
политически, военни и икономичес-
ки съюзи, запазване и развитие на 
гражданските свободи и функциони-
рането на политическата система в 
страната. Те са личностите, които 
въздействат върху всички останали 
фактори, формиращи информацион-
ната среда, и са генератори на раз-
витието на държавата като цяло, а 
в частност и на въоръжените сили.

Конкуренцията за ресурси може да 
е причина за създаване на неспецифич-
но за региона или обществото напре-
жение, което да е повод за противо-
поставяне и в информационната сре-
да. Ресурсите могат да се разглеждат 
като природни, технологични, финан-
сови, човешки и др. Наличието на не-
обходимите на политическото и во-
енното ръководство ресурси за из-
граждане на информационната среда 
и развитието на способностите за 
провеждане на информационни опера-
ции е ключова предпоставка за при-
лагане на информационните операции 
за защита на националните инте-
реси както с използването на кон-
венционални сили, така и като само-
стоятелни операции. Това би има-
ло решаващо значение в глобалното 
противопоставяне за контрол над 
ограничените природни ресурси, кон-
трол над глобалното информационно 
общество, финансови потоци и тех-
нологично развитие на определени 
райони или технологични отрасли.

Използването на специфични тех-
нологии в информационната инфра-
структура е основно изискване за под-
държане на технологично превъзход-
ство по отношение на информацион-
ната инфраструктура. В повечето 
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случаи това технологично предимс-
тво има положително въздействие 
спрямо възможността за защита на 
собствените информационни потоци 
и способностите за въздействие или 
проследяване на информационните дей-
ности на противостоящите сили. 
Използването на подобни иновативни 
технологии е в пряка връзка с техно-
логичното състояние и образовател-
ното равнище на противостоящите 
си сили. Това е факторът, който от-
разява възможността за технологич-
но превъзходство над противника. То 
е определящо и за предприемането на 
офанзивни действия спрямо други дър-
жавни или недържавни политически 
субекти, както и за определяне зна-
чимостта на държавата в глобален 
мащаб.

Привличането на организации с 
цел възползване от корпоративните 
им информационни технологии и ин-
фраструктура се използва в условия, 
когато инфраструктурата на непра-
вителствени или частни организации 
може да бъде използвана в интерес 
на провежданите операции. Това мо-
гат да бъдат специфични техноло-
гични възможности, с които не се 
разполага или не е необходимо да се 
придобиват и поддържат за дълъг пе-
риод от време, както и напълно нови 
и все още неизползвани технологии, 
които да бъдат приложени в реални 
операции с цел прилагане на асимет-
ричен подход и оценка на иноватив-
ните възможности за последващото 
им прилагане.

Краткосрочните фактори включ-
ват време, ограничени ресурси за 
поддържането или използването на 
специфични информационни техноло-
гии, временно разполагане на сензо-
ри и мобилна информационна инфра-
структура за нуждите на определена 
военна операция и др.

Времето е от изключително зна-
чение за изграждане на информацион-
ната среда. То може да се разглежда 
като климатични особености, оказ-
ващи влияния върху информационна-
та среда, и като налично време за из-
граждане или провеждане на операция 
в информационната среда. В първия 

случай влияе върху изграждането на 
информационната инфраструктура, 
нейното функциониране и характера 
на информационната среда. Във вто-
рия случай влияе върху продължител-
ността на предприеманите информа-
ционни действия, тъй като времето, 
необходимо за постигане на ефекти-
те от различните инструменти и 
техники на информационните опера-
ции, е различно, следователно налич-
ното време е фактор, който трябва 
да се отчита при провеждането на 
информационни операции.

Ограничените ресурси за поддържа-
не или използване на специфични ин-
формационни технологии са едни от 
основните пречки при планирането 
и провеждането на информационни 
операции. Тези ограничения оказват 
влияние върху информационната инф-
раструктура, което предполага фор-
миране на определени характеристи-
ки на информационната среда.

Временното разполагане на сензо-
ри и мобилна информационна инфра-
структура за нуждите на определена 
военна операция e съставен елемент 
от изграждането на информационна-
та инфраструктура с отчитане на 
поставените цели, задачи и инфор-
мационна среда в пространството 
на операцията. Тази мобилна инфра-
структура е в основата на способ-
ностите, с които е необходимо да 
разполагат съвместните сили за про-
веждане на операции и гарантиране 
на възможностите за работа неза-
висимо от изградената стационарна 
информационна инфраструктура.

Съчетаването на дългосрочните 
и краткосрочните фактори е в осно-
вата на формирането на вида инфор-
мационна среда4, определяна като за-
творена, отворена и контролирана.

Отворената информационна среда е 
характерна за демократично органи-
зираните държави. В тях свободният 
достъп до информация е общоприета 
ценност, която се гарантира от на-
ционалното законодателство и дър-
жавното ръководство. Членовете на
това общество могат свободно да 
изразяват своите мнения и позиции 
по значими въпроси и проблеми в 
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средствата за масово осведомяване 
и социалните мрежи, свободно да из-
бират органите на централната и 
местната власт. Всеки гражданин 
свободно може да разпространява и 
получава информация в рамките на 
националното законодателство. То-
лерантността към културните и ре-
лигиозните общности позволява сво-
бодното им интегриране в обще-
ствения живот като равноправни 
граждани, а достъпът до информаци-
онни технологии е осигурен от сво-
бодния пазар.

При затворената информационна 
среда политическото ръководство на 
страната не позволява свободен до-
стъп до информация и нейното раз-
пространяване. Информационната 
инфраструктура е под пряко държавно 
ръководство, а разпространяването 
на информация е строго контролира-
но. Политическото ръководство не
се избира чрез провеждане на сво-
бодни избори, а се назначава посред-
ством административни процедури. 
Културната идентичност е ясно оп-
ределена, а религиозните свободи са 
силно ограничени. Достъпът до ин-
формационни технологии, световна-
та мрежа и чуждестранни средства 
за масово осведомяване е невъзмо-
жен и преследван от националните 
правоохранителни органи.

При контролираната информаци-
онна среда се наблюдава целенасоче-
но съчетаване характеристиките на 
другите два вида среди. Привидно тя 
има вид на отворена информацион-
на среда със свободния достъп и раз-
пространяване на информация и ин-
формационни технологии. Всъщност 
върху цялата информационна среда 
е наложен контрол, имащ за цел да 
защити националните интереси и да 
минимизира потенциални злонамере-
ни въздействия върху държавата ка-
то цяло или срещу отделни критични 
елементи. Тези ограничения са прав-
но регламентирани и ресурсно осигу-
рени. Свободно се разпространяват 
информация и технологии, които не 
застрашават националната сигур-
ност.

Посочените особености на вида 

информационна среда, породени от 
влиянието на дългосрочните и средно-
срочните фактори, влияят върху под-
ходите за оказване на информацион-
но въздействие като цяло и по кон-
кретно от въоръжените сили. Тези 
подходи са в пряка зависимост от 
краткосрочните фактори, тъй ка-
то влияят върху използването на си-
лите в зоната на операцията.

Проникването на информационна-
та среда в човешката дейност, съче-
тана със скоростта и възможности-
те на съвременните информационни 
технологии, засилва и усложнява во-
енните усилия, свързани с подготов-
ката и провеждането на военни дей-
ности. Военните сили изпълняват 
своите мисии във все по-сложна ин-
формационна среда, като за успе-
ха им е необходимо да се спечели и 
поддържа постоянно информационно 
превъзходство. То може да се опише 
и като непрестанна способност за 
събиране, обработване и разпростра-
няване на поток от информация, а 
като възпрепятстване на подобни 
дейности на противника.

Потенциални противници в об-
ластта на информационното превъз-
ходство могат да бъдат държави или 
организации, желаещи да получат ин-
формация за определени военни спо-
собности и намерения, злонамерени
хакери, терористи, икономически кон-
куренти и много други, желаещи да на-
вредят на правителството или въо-
ръжените сили. Хипотетично пог-
леднато, те могат да предприемат 
различни подходи и форми на инфор-
мационно противоборство. Някои 
от тях могат да бъдат предотвра-
тени чрез прилагане на техники за 
мрежова сигурност, криптиране и 
т.н., но на други е значително по-
трудно да се противодейства. Въз-
можните техники на информацион-
но въздействие могат да включват 
измама, електронна война, атака в 
компютърни мрежи, пропаганда, пси-
хологически операции и др.

Чрез свободния поток от инфор-
мация, присъстващ във всички инфор-
мационни източници, като телевизия 
и интернет, противоречиви съобще-
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ния могат да доведат до определени 
ефекти. В резултат на непрекъсна-
тото синхронизиране и координиране 
между информационните операции, 
връзки с обществеността и публична-
та дипломация се гарантира, че инфор-
мационните потоци относно воен-
ни операции, неутрални или приятел-
ски държави и организации продължа-
ват да бъдат последователни и до-
стоверни.

Следователно информационната 
среда оказва пряко влияние върху въз-
можностите за информационно про-
тивоборство и подходите за пости-
гане на информационно превъзход-
ство.5 Тя осигурява защита от ин-
формационно въздействие, но тази 
защита е резултат от ограни-
чаване демократичните права на граж-
даните. Което определя затворената 
информационна среда като по-труд-
на за въздействие, а отворената – 
като незащитена от информационно 
въздействие. Това показва необходи-
мостта от изграждане на контроли-
рана информационна среда, осигуря-
ваща необходимото ниво на защита 
на държавата, но без да се наруша-
ват демократичните устои на об-
ществото. Контролът, защитата и 
въздействието в информационната 
среда са възможни посредством про-
веждане на информационни операции 
с участие на въоръжените сили.

Независимо от вида информацион-
на среда целите на въоръжения кон-
фликт са изменение на поведението 
на противника посредством поставя-
нето му в условия, в които желаем да 
бъде той. Но ако в предходните кон-
фликти подобно нещо се е постигало 
посредством неговото унищожаване 
или заплаха за това, при информа-
ционната война се постига посред-
ством изменение на поведението на 
противника, което се осъществява 
посредством въздействие в инфор-
мационната среда чрез провеждане 
на информационни операции и дей-
ности.

Победител в информационната 
война е страната, която най-пълно е 
в състояние да моделира и прогнози-
ра поведението на противника в раз-

лични ситуации, създавайки собстве-
ни алгоритми за работа и поведение 
в заобикалящата ни среда. Най-адек-
ватният модел и прогноза на пове-
дението на противника означава, че
е наложително да се събира, обра-
ботва и анализира информация за 
противника в огромни количества, 
максимално пълно да се изучават не-
говите поведение, култура, бит, ре-
лигия, история, включително опита 
му в подобни ситуации, или това са 
факторите, оказващи влияние върху 
информационната среда.

Информационна война6 се води 
между системи, в общия случай това 
са информационните системи, под 
формата на преки и непреки целена-
сочени информационни въздействия, 
за да се постига преимущество във 
физическата среда. Тези въздействия 
на практика са незабележими, проявя-
ват се постоянно или през определен 
времеви интервал, като са икономи-
чески изгодни спрямо физическо уни-
щожаване или заплаха, а екологично 
са практически безвредни.

В широкия смисъл информационни-
те системи включват всички средс-
тва, с чиято помощ противостоя-
щите страни добиват информация, 
която се „преработва“ до знания, и 
съставят своите хипотези. Във во-
енното дело информационните сис-
теми представляват средства, пос-
редством които се добива информа-
ция за състоянието, бойните дейс-
твия и управлението на войските. 
В тесния смисъл информационните 
системи представляват средства за 
събиране, обработване и предаване 
на информация, технически средства 
за управление. Във връзка с това във 
войсковите единици е необходимо да 
се провеждат мероприятия за защи-
та на организацията, силите и средс-
твата за управление.

Целите на информационното въз-
действие на което и да е ниво са ма-
нипулиране на информацията, за да 
бъдат заставени противостоящите 
сили да прекратят бойните дейс-
твия. Способите могат да бъдат де-
морализиране, получаване на невярна 
информация за понесени загуби, сри-
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ване на волята за борба, убеждаване, 
че е по-изгодно да се прекрати въо-
ръжената борба, отколкото да се 
продължи. Това са добре известни под-
ходи от древността, чието реали-
зиране е възможно посредством въ-
веждане на противника в заблуда или 
демонстрация на сила.

Чрез анализ на същността на ин-
формационната среда, информацион-
ното въздействие и целите на инфор-
мационната война (операция) могат 
да се изведат основните особености 
на информационното противоборс-
тво7 в съвременните условия.

Зависимостта на вземащите ре-
шение от информационните системи 
е определяща за уязвимостта им от 
манипулирането на тези системи. 
Много от прийомите на информа-
ционната война възникват преди 
хиляди години. В днешните условия 
появилите се технически средства 
съдействат рязко да се повиши ефек-
тивността от взаимодействието 
на информационните системи, а сле-
дователно и времето, необходимо за 
победа в информационната война, е 
значително по-кратко спрямо нужно-
то за подобни действия преди някол-
ко столетия.

В държавите с високо равнище на 
технологично развитие наборът от 
цели за информационни атаки е до-
статъчно голям. Подобни цели могат 
да бъдат телекомуникации, космичес-
ки апарати, средства за електронно 
банкиране, автоматизирани средства 
за финансовата сфера, енергосистема-
та, социалната система и целият на-
бор от оборудване и програми, от кои-
то могат да се извличат знания. Стра-
тегическите информационни систе-
ми на технологично развитите дър-
жави се дублират на оперативно 
ниво, но и те са уязвими на атаки. 
Поради което въздействието върху 
тях може да доведе до информацио-
нен колапс. Очевидно е, че и страна-
та, провеждаща информационната, 
атака, трябва да е на необходимото 
равнище на технологично развитие. 
Следователно зависимостта на пост-
индустриалното общество от ин-
формационни атаки е много висока.

Информационното противоборс-
тво трябва да започва много преди да 
прерасне във въоръжен конфликт. Ли-
дерите на противостоящите страни 
няма да се включат във въоръжена-
та борба, ако са осъзнали, че:

• насилието в настоящата ситуа-
ция е неприемливо;

• в случай на въоръжен конфликт 
няма да имат съюзник;

• на държавата, която те огла-
вяват, ще бъдат наложени санкции, 
препятстващи продължаването на 
войната;

• индустриалната база на страна-
та няма да е в състояние да осигури 
продължително водене на войната;

• техните въоръжени сили не са 
готови за водене на война.

Подобна информация трябва да е 
на разположение на лидерите на про-
тивостоящите страни. В този случай 
целите на войната могат да бъдат 
постигнати, без да се използват въо-
ръжени сили в конвенционални бойни 
действия. Тази особености на инфор-
мационното противоборство тряб-
ва да се отчитат при осигуряване 
живучестта на силите през всички 
периоди на развитие на кризата.

По-високите технологични въз-
можности на държавата я правят 
по-уязвима в информационно отно-
шение. Ефективността на информа-
ционното въздействие е правопро-
порционално на технологичните въз-
можности и обхвата на международ-
ната мрежа. Пример за това е пуб-
ликуването в световната мрежа на 
информация, намираща се под прави-
телствен контрол.

Демократичното общество е уяз-
вимо в информационно отношение. 
Демократичните социални системи 
са сравнително устойчиви на извеж-
дане от равновесие, за разлика от 
икономическите им системи, които 
са значително уязвими на информаци-
онно въздействие. Това се обяснява 
със зависимостта на финансовата 
и търговската дейност от инфор-
мационните технологии. Също така 
е интересен фактът, че в условия-
та на информационно въздействие 
все повече държави възприемат де-
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мократичната форма на управление. 
Това е породено от възможността 
посредством избора на форма на уп-
равление да се контролират и овла-
дяват чужди ресурси – в резултат на 
използването на информационни ре-
сурси и информационно оръжие. Дър-
жави, неизползвали по-рано подобен 
метод на упражняване на властта, 
са обречени на поражение в информа-
ционната война.

Според зависимостта на общество-
то от информационните системи 
въоръжените конфликти, в частност, 
на организирани противостоящи екс-
тремистки групи или организации, 
ще представляват заплаха за инфор-
мационната система на държавата. 
Информационното оръжие в ръцете 
на терористи може да бъде насочено 
срещу енергосистема или комуника-
ционна система. Едновременните и 
координирани атаки срещу центрове 
за управление на оръжейни системи 
могат да предизвикат необратими 
стратегически ефекти. Затова е осо-
бено актуално да се провеждат ан-
титерористични мероприятия за по-
вишаване устойчивостта на всички 
критични системи за управление на 
държавата и въоръжените сили.

Въздействието в информационно-
то противоборство ще се осъщест-
вява в условия на използване на ин-
формационни самообучаващи се сис-
теми. Това е система, чието поведе-
ние се определя в съответствие с ин-
формацията за заобикалящата я среда. 
Достатъчно е да се коригират зало-
жените цели, правилата за поведение 
и фактите за заобикалящата я среда, 
за да се промени поведението ù. Всеки 
подобен модел трябва да бъде устой-
чив на въздействие на входни данни. 
Човек получава информация посред-
ством технически средства, нарича-
ни средства за масово осведомяване. 
Това означава, че входните данни в 
подобна информационна самообучава-
ща се система се формират от собс-
твеници на медии или на служители 
в тях, а не толкова от зависимости, 
породени от емпирични модели.

Информационното въздействие на
самообучаващите се системи е вид 

обучаващо въздействие, което се осъ-
ществява с използването на инфор-
мационно оръжие, но има и такива 
средства, които позволяват преда-
ване, обработване, създаване, уни-
щожаване и възприемане на инфор-
мация по предварително замислен 
начин. За по-сложните системи – на-
пример като човека, информационно-
то въздействие има за цел да про-
вокира въздействие върху определени 
желания, мисли и постъпки, водещи 
до самоунищожение.

За да се победи в информационна 
операция (война), е необходимо да се
осъзнае необходимостта от обуче-
ние, което означава да се знае на 
какво да се обучава и на какво да не 
се обучава.

Могат да се направят изводите, 
че да се препрограмира информацион-
ната система, означава да се подадат 
такива входни данни на системата, 
които да съответстват на поставе-
ните цели на програмирането; да се 
определят целите на информационно-
то въздействие, означава да се съз-
даде система, отговаряща на опре-
делени изисквания, или поне да се доб-
лижава до нея в определена степен.

Социалното общество се развива 
в продължение на няколко хилядоле-
тия, а изменението на системата оз-
начава да се постигат целите на ин-
формационната война, която в об-
щия случай не може да се спечели 
трайно, а по скоро осигурява време-
нен и нетраен ефект. Един от ва-
риантите за въздействие върху са-
мообучаваща се система се изразява 
в мирновременна пропаганда, показ-
ваща достойнствата на собствения 
начин на живот.

Сложният модел на поведение се 
изразява в най-ефективното функцио-
ниране на информационната система 
в обкръжаващата я среда, с отчи-
тане на съществуващите заплахи за 
нея. Налагането на собствения модел 
на поведение на други информационни 
системи, и най-вече върху сформира-
ни системи, неизбежно води до тях-
ното отслабване и изтощаване.

Началото на епохата на инфор-
мационната война е свързано с въз-
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никването на информационното про-
странство (кибернетичното). Точно 
за кибернетичните системи са съз-
дадени информационните оръжия, 
които решават задачите на инфор-
мационната война. Поради което мо-
же да се използват достатъчно ко-
ректно термините кибернетична вой-
на и оръжие. Което показва, че при 
подготовката и провеждането на опе-
рациите е необходимо да се отчи-
тат възможностите за защита на 
войските от подобно информацион-
но въздействие в информационното 
пространство.

Очевидно е, че резултатите от 
използването на компютърни систе-
ми са толкова достоверни, колкото 
е съвършена информационната инфра-
структура, включваща хардуерното 
и софтуерното осигуряване, инте-
лектуалните възможности на про-
грамисти и математици и опита на 
специалистите, работещи в област-
та на поведенческата психология. За 
разлика от конвенционалните и не-
конвенционалните оръжейни систе-
ми използването на информационно 
оръжие не е законодателно ограниче-
но и не е обвързано с международни 
договори, ограничаващи неговото раз-
пространяване и прилагане. Като се 
добави и това, че е трудно доказуемо 

и разбираемо неговото използване, 
както и ниската му себестойност и 
липсата на негативно екологично въз-
действие, приложимостта му е значи-
телна в съвременното общество. То 
позволява не само да се проследяват 
и манипулират изказвания и послания 
на политически лидери, военни коман-
дири, но и формирането на много по 
значими „мистерии“, включващи от 
създаване на трайно политическо и 
икономическо влияние в отделни сек-
тори на обществения живот до пред-
намерен контрол на цели държави или 
групи от държави.

Разгледаните особености на инфор-
мационното въздействие са в пряка 
връзка с вида информационна среда, 
влиянието на формиращите я факто-
ри и поставените цели. Отчитането 
на възможностите за информационно 
въздействие върху противостоящите 
сили, както и собствените уязвимос-
ти са в основата на определянето 
на подходите за информационно въз-
действие при провеждане на инфор-
мационни операции или въвличане в 
информационна война. Тези подходи 
е необходимо своевременно да се об-
вържат с определени мероприятия за 
защита и подготовка на въоръжени-
те сили за функциониране в условия на 
информационно въздействие.
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Виртуалният свят предоставя 
огромни възможности и пре-
връща интернет в един от най-

мощните инструменти за ускорено 
развитие – подпомага развитието на 
световната икономика, минимизира 
влиянието на пространството и вре-
мето при търговията и общуването. 
Затова може да се каже, че животът, 
икономическата стабилност и нацио-
налната сигурност на всички държави 
зависят от устойчивото, сигурното 
и надеждно киберпространство.

В същото време нарастващата за-
висимост от информационните тех-
нологии води до нови рискове и заплахи 
както към личната сигурност, така 
и към ключови и критични за обще-
ството и държавата информацион-
ни масиви и системи. Тези системи 
могат да бъдат компрометирани или 
увредени, като в същото време ата-
куващите трудно могат да бъдат не-
утрализирани. Естествен ход в раз-
витието на киберпространството е 
усъвършенстването както на инфор-
мационно-комуникационните техно-

СТРАТЕГИИТЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО 
ЕЛЕМЕНТ ОТ ПОЛИТИКАТА 

ЗА НАЦИОНАЛНА 
И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

Д-р Илина КОЗАРОВА-АРМЕНЧЕВА

Abstract: The biggest social and technological changes in modern society are driven by the 
growth of the Internet. Many of the incidents in cyberspace have consequences that threaten 
national security and affect the functioning of the economy. Dealing with the increasing 
number of threats to cyber security is a challenge to the national and international security. 
This fact requires adequate measures at national, European and international level. Parts of 
these measures are changes of the national security strategy and the adoption of strategies for 
cybersecurity.

Key words: national security, cyber security, national cyber security strategy.
Ключови думи: национална сигурност, киберсигурност, стратегия за национална 

сигурност, стратегия за киберсигурност.

логии (ИКТ), така и на заплахите и 
атаките към тях и обработваната с 
тях информация. През последните го-
дини рисковете, заплахите и атаките 
в това пространство се увеличават 
драстично, а и на на опасност са под-
ложени националната и международ-
ната сигурност, бизнесът и личната 
информация, съхранявана, обработва-
на и предоставяна там. Решаването 
на проблемите със сигурността във 
виртуалното пространство е сери-
озно предизвикателство, тъй като 
трябва да се търси баланс между си-
гурността, развитието на техноло-
гиите, зачитането на личния живот 
и гарантиране на основните права на 
личността. С други думи, успоредно 
с дейностите за гарантиране на си-
гурността виртуалното простран-
ство трябва да остане отворено за 
иновациите и свободното движение 
на идеи, информация и изразяване на 
лично мнение.1

Правителствата на развитите в
технологично отношение държави са
приели киберсигурността като при-
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оритетен проблем за националната и 
международната сигурност. Застра-
шени са различни информационни ак-
тиви, системи и мрежи от критич-
ната инфраструктура, които са 
жизненоважни за функционирането 
и стабилността на една държава и 
поминъка на хората. Тези активи и 
информационни системи, собстве-
ност на граждани, компании и държа-
вата, са под заплахата на най-различ-
ни престъпления в кибернетичното 
пространство – например кражба на 
самоличност и измами, политически 
мотивиран хактевизъм и икономи-
чески и военен шпионаж.

Всички потребители на киберпро-
странството – държави, организации, 
частен сектор и граждани – призна-
ват необходимостта от действия за 
подобряване на киберсигурността, за 
търсене на баланса между неприкосно-
веността на личния живот, граждан-
ските свободи и разходите за защи-
та. Тъй като киберпространството 
е сложна съвкупност, дейностите за 
гарантиране на сигурността трябва 
да обхващат всички негови елементи –
информация, мрежи, интернет, кри-
тична информационна инфраструк-
тура2 и потребители. Не трябва да 
се забравя и регулацията на отноше-
нията в тази нова среда, която има 
съществена особеност – частична 
или пълна липса на правителствен 
надзор или държавно регламентиране. 
За разлика от правната регулация по 
отношение на неприкосновеността 
на личния живот, която се е развила 
с течение на времето и има стабил-
ни закони, насочени към защита на 
информацията за потребителите и 
предотвратяване на онлайн измами, 
регулацията в областта на киберси-
гурността през последното десети-
летие не се е развила достатъчно. 
Като компенсаторен механизъм в 
ИКТ сектор се прилагат стандарти 
и добри практики, за да се установят 
защитни механизми за сигурност на 
системи, продукти и услуги.

Тъй като въпросите по киберси-
гурността са се превърнали в сери-
озни проблеми на национално и меж-
дународно равнище, правителствата 

на държавите насочват своето вни-
мание към регулация на сигурността 
в киберпространството. Тази нова 
обстановка налага и необходимостта 
от промени в стратегическите до-
кументи по сигурността и законода-
телната рамка на страните, както
и засилване на международното сът-
рудничество. От своя страна това е 
предпоставка за създаване на полити-
ки, стратегии, планове и действия, 
свързани с киберсигурността.

През последното десетилетие мно-
го страни разработват стратегии за 
киберсигурност с цел справяне с въз-
никващите проблеми в резултат на 
виртуализацията. Новите стратегии 
отчитат особеностите на всяка дър-
жава и поставените стратегически 
цели определят пътя за установяване 
и подобряване киберсигурността на 
правителството, академичните сре-
ди, организациите, фирмите и потре-
бителите.

Националните стратегии за кибер-
сигурност очертават визията и оп-
ределят приоритети, принципи и под-
ходи за разбиране и управляване рис-
ковете на национално равнище. Тези 
приоритети варират според страна-
та и поради този факт някъде фоку-
сът може да бъде поставен върху за-
щитата на критичната инфраструк-
тура, а другаде – върху защитата на 
интелектуалната собственост или 
подобряването на осведомеността 
на гражданите по въпросите на ки-
берсигурността. Най-общо, страте-
гиите за киберсигурност определят 
действията, които ще бъдат пред-
приети за намаляване на риска и за-
щита на цифровата среда, използвана 
от държавните институции, бизнеса 
и индивидите.

Новото поколение национални 
стратегии и политики за сигурност и 
киберсигурност имат за цел да изгра-
дят национална мощ, да стимулират 
просперитета на държавите, както и 
да осигурят защита от киберзаплахи. 
В стратегиите се признава, че обще-
ството и държавата сега разчитат 
на киберпространството за много 
от основните си функции, както и че 
заплахите там се усъвършенстват и 
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нарастват с бързи темпове. В прие-
тите документи се подчертава не-
обходимостта от спазване на основ-
ните ценности, като неприкоснове-
ност на личния живот, свобода на 
словото, свободен обмен на информа-
ция и засилване на международното 
сътрудничество.

ОСНОВНИ ПОДХОДИ 
ПРИ СЪЗДАВАНЕТО 
И ПРИЛАГАНЕТО 

НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 
ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

В общата теория на социалното 
управление стратегията се тълку-
ва като общо ръководство, план за 
действие, чието прилагане би довело 
до постигане на предварително набе-
лязани дългосрочни общи цели. Затова 
е важно при акумулирането на знания 
за създаване на национална страте-
гия за киберсигурност те да бъдат 
в синхрон и да отразяват основни-
те културни ценности и вярвания на 
нацията.3 Стратегията трябва да 
има ясен набор от принципи, които 
да подпомагат вземането на решения 
как да се идентифицират, как да се 
управляват или как да се смекчават 
рисковете за киберсигурността, така 
че да има баланс между граждански 
права и свободи, разходи, както и на-
бор от други възможни приоритети.

Според изследване на компанията 
„Майкрософт“4 е препоръчително да 
се спазват шест фундаментални прин-
ципа, които да послужат като основа 
при създаването на национална стра-
тегия за киберсигурност:

• Риск базирана. Да се прави оцен-
ка на риска чрез идентифициране на 
заплахи, уязвимост и последствия, а 
след това да се управлява чрез смек-
чаване, прилагане на контроли, разхо-
ди и други мерки.

• Фокусирана върху крайния резул-
тат. Акцентът да е поставен върху 
желания краен резултат за държава-
та, а не да се определят средствата 
за постигане и измерване на напредъ-
ка към тази цел.

• Приоритезирана. Да се устано-
ви степенуван подход за критичност, 

като се приеме, че прекъсване или 
повреда не са равни за различни кри-
тични активи или за критични сек-
тори.

• Осъществима. Да бъде оптимал-
на за възможно най-голяма група от 
критични активи и да е приложима в 
широк кръг от критични сектори.

• Защитаваща личния живот и 
свободите на гражданите. Да защита-
ва личния живот и други граждански 
права и свободи, основани на принци-
пите на добрите практики за защита 
на информацията.

• Релевантна. Когато е възможно, 
да се хармонизира с международните 
стандарти и да ги интегрира до мак-
симално възможна степен.

Както на европейско, така и на 
международно равнище понятието 
киберсигурност все още не е хармони-
зирано. Определенията в различните 
национални стратегии за киберсигур-
ност, киберпространство, киберата-
ка и други важни термини са разнооб-
разни. Това многообразие оказва вли-
яние върху различните подходи към 
стратегиите в отделните страни. 
Но тези различия и липсата на общи 
разбирания биха могли да са известна 
пречка в международното сътрудни-
чество.

Основните точки, които се включ-
ват обикновено в националната стра-
тегия за киберсигурност, са:

• определяне на рамка за управле-
ние на киберсигурността;

• избор на подходящи механизми, 
които позволяват на всички заинте-
ресувани страни (публични и частни) 
да обсъждат и да се договорят по 
различни въпроси на политиката и 
регулацията на киберсигурността;

• определяне на необходими мерки 
в политиката и регулацията;

• дефиниране на ясни роли, отговор-
ности и права на частния и публичния 
сектор (например нова правна рамка 
за борба с престъпленията в киберпро-
странството, задължително докладва-
не на инциденти, минимални мерки за 
сигурност, нови правила за възлагане 
на обществени поръчки и т.н);

• определяне на целите и сред-
ствата за разработване на национал-
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ни способности, както и необходи-
мата правна рамка за международно 
сътрудничество за намаляване на по-
следиците от престъпленията в ки-
бернетичното пространство;

• определяне елементите на кри-
тичната информационна инфраструк-
тура и т.н.;

• развиване и подобряване на пла-
нове за готовност за отговор и за 
реакция на инциденти, както и мерки 
за защита на критичната информа-
ционна инфраструктура;

• дефиниране на системен и ин-
тегриран подход за управление на на-
ционалния риск; 

• определяне и поставяне на цели 
за повишаване на осведомеността;

• създаване на нови учебни про-
грами с акцент върху сигурността в 
киберпространството, а също и про-
грами за обучение, които позволяват 
подобряване уменията на потреби-
телите;

• развиване на международно сът-
рудничество със страни – членки на 
ЕС, и с други страни;

• работа над обширни научноиз-
следователски и развойни програми, 
които се фокусират върху възниква-
щи въпроси по сигурността и устой-
чивостта на системите и услугите.

С изпълнението на тези основни 
точки се цели да се повишат устой-
чивостта и сигурността на национал-
ните активи в областта на ИКТ, ко-
ито поддържат критичните функции 
на държавата или на обществото. 
Затова поставянето на ясни цели и 
приоритети е от първостепенно зна-
чение за успешното ù постигане.

В жизнения цикъл на стратегията 
за киберсигурност има две ключови 
фази: създаване и изпълнение; оценка 
и корекция.5

Всичко това може да бъде постиг-
нато с прилагането на четириетап-
ния цикъл за управление на Деминг. 
Той включва фазите планиране, изпъл-
нение, оценка, корекция. Всяка от тях 
отговаря на стъпките от жизнения 
цикъл на стратегията – създаване, 
изпълнение, оценка и корекция.

При създаването и прилагането на 
успешна национална стратегия за ки-
берсигурност усилията трябва да са 
фокусирани върху следните ключови 
задачи:

• установяване на визията, обхва-
та, целите и приоритетите;

• следване на подхода за оценяване 
на националния риск;

• преглед на съществуващите по-
литики, регулации и способности;
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Фиг. 1. Цикълът на Деминг, приложен към жизнения цикъл 
на националната стратегия за киберсигурност



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

104

• определяне и ангажиране на заин-
тересуваните страни (частни и об-
ществени организации);

• установяване на надежден меха-
низъм за споделяне на информация;

• изграждане на национални кибер-
планове за непредвидени ситуации;

• провеждане на учения по кибер-
сигурност;

• установяване на основните изис-
квания за сигурност;

• установяване на механизми за 
реагиране на инциденти;

• установяване на възможности 
за реагиране на инциденти;

• повишаване на осведомеността 
на потребителите;

• насърчаване на изследванията и 
развойната дейност в областта на 
киберсигурността;

• усъвършенстване на обучението 
и образованието в областта на ки-
берсигурността;

• борба с киберпрестъпността;
• изграждане на международно 

сътрудничество;
• установяване на публично-част-

но партньорство;
• баланс на сигурността и лична-

та тайна;
• оценка на стратегията за кибер-

сигурност;
• коригиране на националната стра-

тегия за киберсигурност спрямо на-
правената оценка.

От изброените задачи е ясно, че 
създаването на национална страте-
гия е предизвикателство и изисква 
координирани действия между раз-
личните заинтересувани субекти от 
публичния и частния сектор. Въпреки 
че заинтересуваните страни са мно-
го, стратегията е инструмент, кой-
то би подпомогнал правителствата 
да канализират и управляват усилия-
та на всички за справяне с рискове за 
киберсигурността. Общият модел на 
националната стратегия за киберси-
гурност6 е показан на фиг. 2

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ДОКУМЕНТИ 

ПО КИБЕРСИГУРНОСТ 
НА СТРАНИТЕ 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Първите национални стратегии за 
киберсигурност се разработват през 
първото десетилетие на ХХІ век, в 
отговор на терористичния акт на 
11 септември 2001 г. в Съединените 
щати и масираната кибератака сре-
щу Естония през 2007 г. Тези значими 
събития поставят началото на целе-
насочена дейност в областта на ки-
берсигурността и на национално рав-
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Фиг. 2. Обобщен модел на национална стратегия за киберсигурност
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нище. В резултат през последните 
години голяма част от държавите –
членки на ЕС, са публикували нацио-
нални стратегии за киберсигурност. 
Освен това в рамките на ЕС има и 
няколко държави, които в момента 
ги разработват, а други имат неофи-
циални документи.7

В табл. 1 са показани официални-
те документи по киберсигурността 
на страните членки и годините им 
на издаване.

В борбата срещу нововъзникващи-
те и развиващи се киберзаплахи държа-
вите – членки на ЕС, до голяма степен 
ще се подпомагат от гъвкави и дина-
мични стратегии за киберсигурност. 
Трансграничният характер на запла-
хите очертава необходимостта от 
силно международно сътрудничество 
и изчерпателна стратегия за киберси-
гурността.

Въпреки наличието на национални 
стратегии на част от страните член-
ки, работейки за изграждане на сигур-

Таблица 1
Стратегии за киберсигурност в Европейския съюз8

Държава Име на документа Година на 
публикуване

Естония Cyber Security Strategy 2008
Словакия National Strategy for Information security in the Slovak 

Republic
2008

Чехия Cyber Security Strategy of Czech Republic for the 2011–
2015 Period

2011

Франция Information systems defence and security, France’s strategy 2011
Германия Cyber Security Strategy for Germany 2011
Литва Programme for the development of electronic 

information security (cyber security) for 2011–2019
2011

Люксембург National strategy on cyber security 2011
Румъния Cyber Security Strategy in Romania 2011
Великобритания Cyber Security Strategy of the United Kingdom 2011
Австрия Austrian Cyber Security Strategy 2013
Финландия Finland’s Cyber Security Strategy 2013
Италия National strategic framework for cyberspace security 2013
Унгария National Cyber Security Strategy 2013
Нидерландия The national cyber security strategy 2013
Полша Cyberspace Protection Policy of the Republic of Poland 2013
Испания The National Security Strategy 2013
Белгия Belgian Cyber Security Strategy 2014

но кибернетично пространство, през 
февруари 2013 г. Европейският съюз, 
излезе с предложение за стратегия за 
киберсигурност. В този документ са 
изведени основните принципи и стра-
тегически цели на киберсигурността и 
се подчертава, че основните ценности 
и норми, формулирани в Лисабонския 
договор и законодателството на ЕС, 
трябва да важат както за виртуал-
ния, така и за физическия свят. В тази 
стратегия са формулирани предизвика-
телствата, принципите и целите:

• Принципи на киберсигурността.9 
Те са защита на основните права, сво-
бодата на изразяване на мнение, на 
личните данни и неприкосновеността 
на личния живот; достъпност за всич-
ки; демократично и ефикасно управле-
ние с участието на много заинтересу-
вани страни; споделена отговорност 
за гарантирането на сигурността.

• Предизвикателства пред гаранти-
рането на киберсигурността. Те включ-
ват откриване и реагиране на кибер-
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инциденти и кибератаки; управление 
на рисковете; създаване на политики и 
стратегии; управление на сигурност-
та в организациите; обучение, квали-
фикация и информираност на гражда-
ните; провеждане на научни изследва-
ния; промяна в законодателството и 
подобряване на разследванията в об-
ластта на киберпрестъпленията.

• Стратегически цели. За справяне 
с предизвикателствата в киберпро-
странството трябва да бъдат пос-
тигнати следните цели: устойчивост 
на киберпространството; чувстви-
телно намаляване на киберпрестъп-
ността; разработване на политика за 
кибернетична отбрана и изграждане 
на капацитет във връзка с Общата 
политика за сигурност и отбрана; раз-
работване на промишлени и техноло-
гични ресурси, необходими за киберси-
гурността; създаване на последовател-
на международна политика относно 
киберпространството и насърчаване 
основните ценности на ЕС.10

Изброените предизвикателства, 
принципи и цели важат както на на-
ционално, така и на международно 
равнище, тъй като киберпространс-
твото не принадлежи на никого, а е 
сфера, в която се развиват способ-
ности и се преплитат интереси.

Модерната държава зависи все по-

вече от това пространство, за да 
развива икономиката, сигурността, а 
дори и отбраната си. Една национал-
на стратегия не може да реши всички 
предизвикателства пред киберсигур-
ността, но наличието ù е важен еле-
мент от цялостната стратегия за си-
гурност за държавата. Тях ще ги има 
дори с най-ясните принципи, най-всеоб-
хватната и точна оценка на риска, с 
най-доброто му управление, както и с 
най-добрите възможности за обмен на 
информация за реагиране на инциден-
ти. Следователно чрез създаването 
на принципен подход към киберсигур-
ността, управлявайки рисковете и из-
граждайки способности за превенция и 
реакция на инциденти, възможността 
за намаляване на последици от инци-
денти е доста по-голяма. Това може 
да се осъществи само чрез публично-
частно партньорство между прави-
телството, частния сектор и гражда-
ните, като се управляват рисковете 
и се зачитат личният живот и граж-
данските свободи. Но въпреки това 
без съгласувани усилия за подобряване 
на киберсигурността и създаването 
на национална стратегия, последвана 
от действаща за управление на риска, 
инцидентите и кибератаките ще про-
дължават и ще стават все по-тежки 
с течение на времето.

1 The UK Cyber Security Strategy: Protecting 
and promoting the UK in a digital world, 
London, 2011 (https://www.gov.uk/government/
publications/cyber-security-strategy).

2 ISO/IEC 27032:2012 Information secu-
rity – Information Security Techniques – 
Guidelines for cybersecurity.

3 С е м е р д ж и е в, Ц. Стратегия. Сре-
да. Ресурси. Способности. Планиране. София, 
2007.

4 G o o d w i n, F., J. Nicholas (2013) 
Developing a National Strategy for Cybersecurity: 
Foundations for Security, Growth, and Innovation, 
Microsoft Corporation, (http://download.microsoft. 
com/download/B/F/0/BF05DA49-7127-4C05-
BFE8-0063DAB88F72/Developing_a_National_
Strategy_for_Cybersecurity.pdf).

5 National Cyber Security Strategies. Practical 
Guide on Development and Execution, р. 7-8, 
European Network and Information Security 
Agency (ENISA), 2012, http://www.enisa.europa.

eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-
security-strategies-ncsss/national-cyber-security-
strategies-an-implementation-guide

6 W a m a l a, F. (2012) The ITU National 
Cybersecurity Strategy Guide, CISSP, Geneva 
http://www.itu.int/ITU-(D/cyb/cybersecurity/docs/
ITUNationalCybersecurityStrategyGuide.pdf).

7 National Cyber Security Strategies. Setting 
the course for national efforts to strengthen 
security in cyberspace, р. 5, European Network 
and Information Security Agency (ENISA), 2012 
(http://www.enisa.europa.eu/activities/Resi-
l ience-and-CIIP/national-cyber-security-
strategies-ncsss/cyber-security-strategies-paper).

8 http://www.enisa.europa.eu/activities/
Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-
strategies-ncsss/national-cyber-security-strategies-
in-the-world

9 Стратегия на ЕС за киберсигурност. 
Брюксел, 7 февр. 2013.

10 П а к  т а м.
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Темата за институционалния ПР 
в България доказва своята акту-
алност, особено през последните 

години, през които сме свидетели на 
срив на общественото доверие в ин-
ституциите. „Протестите в начало-
то на 2013 г., подаването на остав-
ка на правителството и кризата на 
местното управление в някои региони 
доказаха съществуването на пропаст 
между „казване и действие“ и липса на 
ефективна комуникация“.1 С оглед на 
актуалността на тази проблематика 
е направено авторско изследване на 
принципите и практиките на съвре-
менния институционален ПР у нас.

Обект на изследването е ПР поли-
тиката, намерила изражение в офици-

ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ ПР 
В БЪЛГАРИЯ И СЪВРЕМЕННАТА
МЕДИЙНА СРЕДА – ОСНОВНИ 

ПРИНЦИПИ И ПРАКТИКИ

Иванка ИВАНОВА*

Abstract: The article „Institutional PR in Bulgaria and the new media environment – ba-
sic principles and practices“ by Ivanka Ivanova claims that the topic of institutional Public 
Relations in Bulgaria proves its relevance, especially in the last few years, through which a 
collapse of public trust in the institutions is observed. The protest at the beginning of 2013, 
the resignation of the government and the crisis in the local governance in some regions proves 
the existence of „saying and doing“ gap and lack of effective communication. This article 
describes the negative trends in the development of the Bulgarian institutional PR. Analyzing 
it, the author makes an attempt to formulate recommendations and effective forms of contact 
with the media and with the public.
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стратегическа комуникация.

алните сайтове на Президентството 
на Република България, Министерския 
съвет, Министерството на отбра-
ната и Министерството на външни-
те работи. Изборът е обусловен от 
факта, че тези организации са пряко 
свързани с националната сигурност и 
отбраната на страната и провежда-
ният от тях институционален ПР 
има ключово значение за формиране-
то на общественото мнение.

Основно ограничение на разработ-
ката е, че не се стреми към пълна из-
черпателност (тъй като не може да 
се постигне в нейните рамки), а към 
подбор на най-показателните приме-
ри на институционалния ПР в Бъл-
гария. Необходимо е да се отбележи, че 
извън рамките остава Министерство-
то на вътрешните работи, чиято ПР 
политика заслужава да бъде предмет на 
самостоятелно изследване, тъй като 
ПР дейностите там са както на наци-

* Иванка Иванова е дипломиран магис-
тър от специалност „Публични комуника-
ции в сигурността и отбраната“ на Военна 
академия „Г. С. Раковски“, випуск 2014.
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онален, така и на регионален принцип. 
В разработката не е включена и ПР 
политиката на Народното събрание, 
защото всяка политическа партия и 
по-голямата част от народните пред-
ставители поотделно имат свои спе-
циалисти по ПР и провеждат собстве-
на информационна политика. Поради 
това не могат да бъдат обединени и 
разглеждани като единно цяло.

Обхватът на изследването е за 
периода 2012–2013 г., а целта е да се 
изследват основни принципи и прак-
тики за публична комуникация на ин-
ституциите.

Статията разглежда основно не-
гативните тенденции в развитието 
на институционалния ПР у нас, като 
е направен опит за формулиране на 
препоръки и ефективни форми за кон-
такти с медиите и с общественост-
та. За целта са посочени примери от 
български информационни сайтове на 
агенции, телевизии и печат, както и 
в официалните сайтове на изследва-
ните институции. Следва да се отбе-
лежи, че примерите не са избрани на 
случаен принцип. Те илюстрират най-
честите грешки, допускани от инсти-
туциите. Дадени са и примери, които 
представят положителни тенденции 
в развитието на институционалния 
ПР у нас.

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПР

Изследването би трябвало да за-
почне от изясняването на понятието 
институционален ПР. В рамките на 
тази статия то се разбира като ин-
струмент на всяка организация за уп-
равление, чрез който се изгражда ней-
ният образ пред обществото. „В дър-
жавното управление, както и в други 
организационни структури ПР е ле-
гитимна управленска функция, която 
помага на агенциите, отделите и дру-
ги обществени единици да отговарят 
на гражданите, в името на които са 
създадени да работят“.2

Що се отнася до необходимостта 
от правителствен ПР, може да се по-
сочи, че тя: „...произтича най-малко 
от следните фундаментални изиск-
вания: едно демократично правител-

ство трябва да се отчита за дейнос-
тите си пред гражданите и ефектив-
ната правителствена администрация 
изисква активно гражданско участие 
и подкрепа“.3

За важността на институционал-
ния ПР е изписано много. А ролята му 
в държавната администрация става 
все по-важна и отговорна. „…Днес без 
подкрепата на гражданското обще-
ство е немислимо съществуването на 
което и да е правителство. Днес по-
вече от всякога силните на деня тър-
сят подкрепата на общественост-
та, защото знаят колко силна е тя в 
епохата на информациите и комуни-
кациите и колко бързо може да загу-
бят позиции“.4

МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ 
КОМУНИКАЦИИ

Медиите са търсен съюзник на 
институциите в реализирането или 
споделянето на техните цели и при-
оритети. „Потопен в хомогенна ин-
формационна среда, съвременникът 
зависи от медиите“.5 Това е така, за-
щото са доставчици на информация. 
Те са тези, които съобщават на об-
ществото случващото се около нас, 
помагат на хората да разберат важ-
ните теми на дневния ред. Те са също 
и посредник между институциите и 
обществеността, като осигуряват 
двустранен поток на информация – 
от институциите към обществото 
и обратно. Без адекватното им впис-
ване за осъществяване на политика-
та за комуникация е невъзможно пос-
тигането на целите на ПР. Поради 
това е необходимо всяка организация 
да бъде подготвена за комуникацията 
си с медиите.

Медийната среда се променя с из-
ключително бързи темпове. С появата 
на интернет би могло да се твърди, 
че те днес не са това, което са били. 
Трябва да се подчертае обаче, че ос-
новната им обществена функция – да 
информират, е същата. Промени има в 
начина, по който се осъществява.

Пред институционалния ПР същес-
твуват редица предизвикателства, 
свързани с различни явления. От една 
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страна, политическите промени, а от
друга, революцията в комуникацион-
ните технологии влияят върху раз-
витието на институционалния ПР у 
нас.

СЪВРЕМЕННА 
МЕДИЙНА СРЕДА

Съвременните технологични въз-
можности позволяват информация-
та да бъде предавана с огромна бър-
зина. Бързината и актуалността й, 
както и фактът, че тя може да бъде 
потърсена (и съответно намерена) 
по всяко време, от всяка точка е 
едно от основните предимства на 
социалните пред т.нар. традиционни 
медии (под традиционни медии тук 
се разбират радио, телевизия и пе-
чат). Достъпът на всеки отделен 
потребител до новини и информация 
по всяко време, от всяка точка, как-
то и възможността сам да определя 
какво и кога да чете, да коментира 
и споделя, от една страна, променя 
медийното поведение на съвремен-
ния потребител, а от друга, него-
вата роля все повече се засилва. За 
всеки използващ интернет отпадат 
ограниченията, които традицион-
ните медии налагат. Тоест вече не 
е необходимо потребителите да се 
съобразяват с ритъма, наложен от 
традиционните медии, а точно об-
ратното. Те трябва да се съобразя-
ват с ритъма на потребителите –
много бързо и по всяко време.

В този контекст може да се твър-
ди, че динамичността на настоящето 
и развитието на съвременните тех-
нологични възможности се отразя-
ват и върху публичната комуникация. 
Ерата на интернет оказва влияние не 
само върху връзките между хората, 
но и върху тяхното поведение и зато-
ва работата на експертите, занима-
ващи се с ПР, а и на институциите, 
е наистина усложнена. И ако преди е 
трябвало да се справят само с някол-
ко журналистически материала, пуб-
ликувани в някои от медиите, сега 
всеки, който има достъп до съвре-
менни технологии, може да споделя 
информация, която почти не би могла 
да се контролира или цензурира.

КАК ГОВОРЯТ 
БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ?

Те говорят предимно за себе си, 
за своите политики, както и за пос-
тигнатите успехи. Говорят по начин, 
който в повечето случаи не представ-
лява интерес за медиите и за обще-
ството. На заден план или по-скоро 
скрити остават проблемите, които 
трябва да решават.

В съвременните общества едно 
от фундаменталните изисквания към 
комуникацията е да се преминава от 
монолог към диалог, като това важи 
с пълна сила и при общуването на ин-
ституциите с техните публики. Ко-
ето очертава необходимостта от 
трансформация на комуникационните 
политики. Целта е информацията да 
циркулира свободно, а публиката да не 
бъде само зрител. В крайна сметка 
основната функция на ПР е изгражда-
нето и поддържането на ползотвор-
ни взаимоотношения между организа-
цията и нейните публики. А за да се 
изградят и впоследствие поддържат, 
е необходимо всяка от страните да 
сътрудничи с другата.

Тук особено актуално е изследва-
нето на основните принципи и прак-
тики на институционалния ПР в Бъл-
гария, което показва важността на 
ефективната комуникация на инсти-
туциите с обществеността, а това 
е свързано и с общуването с медиите. 
Според резултатите, получени от из-
следването, би могло да бъдат напра-
вени следните изводи.

Забелязва се липса на навременна 
информация. А осигуряването на пос-
тоянен поток от точна и навремен-
на информация е една от основните 
задачи на специалистите по ПР. Бъл-
гарските граждани трябва да бъдат 
информирани за действията на адми-
нистрацията, за намеренията ù да 
подпомага, за новостите и промени-
те, за всичко, което трябва да бъде 
достояние на обществото.

Оказва се също, че институцио-
налният контакт със средствата за 
масово осведомяване в много случаи 
не е добре планиран и целенасочен. Това 
води до неразбиране на информаци-
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ята и до неефективна комуникация. 
Задължение на практикуващите ПР 
(в частност институционален ПР) в 
интерес на ефективното общуване с 
медиите е да ги захранват с посто-
янна информация. Ако дадена органи-
зация рядко се появява в медийното 
пространство, трудно би могла да 
се позиционира и в публичното про-
странство. Стремежът на всяка 
цена да се попадне в медиите обаче 
също създава проблеми на организаци-
ята. Това би могло да доведе до пре-
насищане, като по този начин няма 
да се стигне до търсената ефектив-
ност. Поради това е необходимо да 
се постигне баланс. Трябва да се има 
предвид, че медиите умеят да влияят 
върху възприемането на информация-
та, но могат и да внесат уважение 
към действията на организацията, да 
ù помогнат да постигне своите цели и 
да бъде разбрана от обществото.

Друга тенденция е, че в някои слу-
чаи липсват обективност и прозрач-
ност в отговорите и фактите. Орга-
низацията никога не трябва да лъже, 
тя в крайна сметка трябва да поема 
отговорност за своите действия. От 
съществено значение е между нея и 
медиите, респективно и общество-
то, да няма бариери, т.е. единстве-
ната информация, която може да 
бъде спестена, да бъде от ясно оп-
ределеното поле на професионалната 
и служебната тайна. Известно е, че 
всяка организация, която желае да 
има ефективни взаимоотношения със 
своите публики, не само трябва, но 
е длъжна да съобразява дейността си 
с очакванията им. Комуникацията ù 
с тях трябва да бъде насочена към 
достоверност, честност, откритост, 
достъпност, желания за отговори, по-
ведение и нагласи без тайни.

Анализът показва също, че из-
следваните български държавни инс-
титуции използват сравнително го-
ляма част от инструментариума за 
комуникация с медиите, респективно 
с широката общественост, който би 
могъл да им бъде от полза. Основ-
ните форми на комуникация са прес-
съобщения, пресконференции, брифин-
ги, официални изявления, интервюта, 

отговори на журналистически въпро-
си, поддържане на официални сайто-
ве. Не са добре приложени новите 
технологични възможности. Наред с 
всекидневната актуализация на сай-
товете не бива да остават на заден 
план и набиращите влияние канали 
за разпространяване на информация 
като блоговете и социалните мрежи. 
В периода на изследването страници 
в социалната мрежа „Фейсбук“ поддъ-
ржат Президентството на Републи-
ка България, Министерският съвет, 
Министерството на отбраната и 
Министерството на външните рабо-
ти. Други социални мрежи, каквито 
са „Туитър“, „Май Спейс“, „Фликър“, 
„Линкедин“, не са използвани. В САЩ 
например преглед на някои от най-из-
ползваните от институциите соци-
ални мрежи, показва, че „Фейсбук“ е 
най-популярната, но „Туитър“ също 
е широко разпространен канал за ин-
формация, най-вече в политиката.

Що се отнася до прессъобщения-
та, те са основната и най-често при-
лагана форма на комуникация на инс-
титуциите. Наблюдение на официал-
ните сайтове показва, че прессъобще-
ния се публикуват всеки ден. Основ-
ният проблем се корени в това, че 
журналистите използват малка част 
от прессъобщенията, които са публи-
кувани на сайтовете на ведомствата 
и са изпратени до медиите.

Наблюдава се и друга тенденция. 
Една институция обявява определе-
но събитие, публикува прессъобщение 
на официалния си сайт, препраща го 
до медиите, а след това в медийно-
то пространство новината я няма 
или поне не присъства в оригиналния 
си вид. Събитието, което първона-
чално е обявено и на което са пока-
нени журналистите, фигурира в едно 
изречение. Акцентът е изместен. В 
повечето случаи се търси сензация-
та, новината, която продава: „…Не 
е лесно институционалният ПР да 
постигне ефективност. Поради от-
говорността си пред обществото да 
следва принципите на обективност-
та, честността и достъпа до инфор-
мация той върви против природата 
на новините“.6
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Тук, би могло да се обобщи, че уси-

лията на специалистите по прави-
телствен ПР не би трябвало да се 
концентрират само върху написва-
нето на „идеалното“ прессъобщение. 
Важно е информацията да бъде отра-
зена и да стигне до публиката, като, 
разбира се, е необходимо посланията 
да бъдат предадени и разбрани пра-
вилно. Нужно е публиката да знае и да 
разбира, за да може да се поддържат 
ползотворни взаимоотношения и да 
се общува ефективно с нея.

С оглед на получените резултати 
от авторското изследване на основни 
принципи и практики на институци-
оналния ПР в България, както и от 
изведените изводи би могло да бъдат 
откроени тенденции, които имат за 
цел да подпомогнат подобряване диа-
лога на правителствените организа-
ции с медиите и с обществеността:

• Активен и ефективен контакт 
с медиите. За целта е необходимо да 
се подобрят комуникационната стра-
тегия и отношенията с медиите от 
гледна точка на интензитет и чес-
тота; да се изградят разпознаваем 
имидж на институцията и репутация 
на надежден източник на информа-
ция; да се акцентира върху контакта 
с медиите, тъй като те са основен 
източник на информация; да бъдат 
разработени основите на нова, съот-
ветстваща на времето и съобразе-
на с поуките от минал (собствен и 
чужд) опит информационна политика, 
за да бъде успешно сътрудничество-
то с представителите на медиите и 
с обществеността.

• Повече информация – „привличане 
на вниманието“. Нужно е да се предо-
ставя точна и навременна информа-
ция за същината, развитието, както 
и за проблемите и трудностите, с 
които се сблъскват институциите, 
която да стигне до максимален брой 
потребители на медийни услуги, т.е. 
до широката общественост.

• Ясно, разбираемо и интригуващо 
поднасяне на информацията. В тази 
насока е необходимо информацията, 
която предоставят институциите, 
да бъде представена по по-интересен 
и разбираем начин. Езикът трябва да 

бъде достъпен, без това да лишава 
информацията от терминологична 
конкретика и специфика.

• Прозрачност и достъпност. Не-
обходимо е да се обърне особено вни-
мание на достъпността и прозрач-
ността на институциите, тъй като 
институция, която се възприема ка-
то отговорна, достъпна и прозрачна, 
много по-лесно би могла да реализира 
своите стратегически цели и поли-
тики.

• „Задържане“ на вниманието и 
консолидиране на изградения имидж и 
репутация. Постоянното обновява-
не на една новина е добър вариант 
за привличане и задържане на внима-
нието на повече хора. Създаването и 
следването на ефективна политика 
на комуникация, която е достатъчно 
гъвкава спрямо конкретния момент 
и ситуация, биха поставили регламен-
тирана и достатъчно добра база за 
постигане на стратегическите цели.

• Оползотворяване на технологич-
ните възможности. Поради бързо раз-
виващите се технологии съществува 
огромен набор от форми и канали за 
комуникация. Техните предимства 
е необходимо да бъдат отчитани. 
Съвременните технологични въз-
можности позволяват да се кориги-
рат в реално време неефективните 
действия и послания. Предлаганите 
конвергентност, мобилност и общо-
достъпност дават възможност за 
по-широк обхват на потенциална ау-
дитория.

• Оценяване на ПР. От една стра-
на, оценяването спомага за придоби-
ване на обща представа за влиянието, 
което оказват провежданите ПР по-
литики и степента на тяхната ефек-
тивност, а от друга, това е един от 
начините да се проследят и анализи-
рат допуснатите грешки, както и да 
се потърсят нови възможности за из-
граждане и развиване на положителен 
имидж.

В контекста на изложеното би 
могло да се заключи, че днес е изклю-
чително трудно да си представим 
институциите без развита техноло-
гия за общуване със своите публики: 
„...Там, където тази дейност е пре-
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небрегвана, подценена или се осъщес-
твява непрофесионално, са неизбежни 
неразбирането на организационните 
цели и политика, нарастването на на-
прежението, появата на остри конф-
ликти, загубата на доверие от страна 
на публиката“.7 Затова е необходимо 
да се набележат мерки за усъвършенс-

тване на комуникацията, за да може 
организациите да изграждат ефектив-
но действаща комуникационна систе-
ма, която да осигури необходимата 
информация на обществото. В този 
процес ефективната комуникация се 
превръща в основа на управлението, а 
медиите са нужните посредници.

1 С е р а ф и м о в а, М. Институци-
оналният ПР в България и анонимната 
администрация. Защо никой не иска да 
говори с призраци (http://www.newmedia21.
eu/analizi/institutsionalniyat-pr-v-ba-lgariya-i-
anonimnata-administratsiya-zashto-nikoj-ne-
iska-da-razgovarya-s-prizratsi, достъпен към 11 
февруари 2014 г.).

2 К ъ т л и п, С., А. Сентър, Г. Бруум. 
Ефективен пъблик рилейшънс. София, 1999, 
с. 486.

3 Цит. по: В ъ л ч е в а, М. Природа и 

комуникации. Стартът на националната 
екологична мрежа „Натура 2000“ (диплом-
на работа) (http://www.bbf.biodiversity.bg/files/
doc/startNatura2000.pdf, достъпен към 12 ап-
рил 2014 г.).

4 К ъ т л и п, С., А. Сентър, Г. Бруум. 
Пос. съч., с. 423.

5 П е т е в, Т. Теории за масовата кому-
никация. София, 2004, с. 127.

6 С е р а ф и м о в а, М. Пос. съч.
7 Р а й к о в, З. Публична комуникация. 

София, 1999, с. 5.
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Днес основополагаща роля имат 
мнението и нагласите на об-
ществото. Te видимо и скри-

то влияят върху политиките и реше-
нията, които се прилагат и вземат 
в управлението на държавата. Тази 
рефлексия се наблюдава и в между-
народните отношения, като тя не 
остава извън вниманието на изследо-
ватели, експерти и дипломати. Пуб-
личната дипломация е инструментът 
на външната политика, чрез който се 
гради образът на страната в пред-
ставите на обществеността в други 
държави. Поддържането на желан по-
ложителен имидж в света допринася 
за политически, икономически, соци-
ални, културни и други ползи, които 
водят до цялостен просперитет на 
държавата.

Съвременната среда се обуславя и 
от развитието на новите техноло-

БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ 
В ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ –
КОМУНИКАЦИОННИ МОДЕЛИ 

И ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ

Димитър МУРДЖЕВ*

Abstract: The article „Bulgarian experience in public diplomacy: communication models 
and online presence“ by Dimitar Murdzhev studies the ways to communicate with audiences in 
online environment through the four models in Grunig’s and Hunt’s PR Theories. The main 
tasks are to study Bulgarian methods of online public diplomacy, to find the most frequently 
used model and to provide recommendations. In the dynamic world of technology develop-
ment and multicultural communication, the effective implementation of the models would 
imply a degree of hybridization between them, specifically modeled for particular place and 
its characteristics.

Key words: Bulgaria, public diplomacy, public relations, communications models, online 
environment, online presence.

Ключови думи: България, публична дипломация, публични комуникации, комуни-
кационни модели, онлайн среда, онлайн присъствие.

гии, които промениха драстично на-
чините за комуникация. Възможнос-
тите на виртуалния свят са сложно 
дефинируеми, а капацитетът им се 
разраства и изглежда безкраен. Онлайн 
пространството дава нов тип кому-
никация, който може да се моделира 
спрямо желанията, но все пак остава 
комуникация, носеща основните беле-
зи на новите възможности за преда-
ване на съобщение. От тази позиция 
фокусът пада върху необятното поле 
на виртуалното присъствие, което 
силно повлиява реалното съществу-
ване. Ето защо е значителна ролята 
на онлайн комуникациите. Значимите 
възможности, бързината на информа-
цията и досегът до хората са ценен 
капацитет, който може да бъде из-
ползван ефективно и от публичната 
дипломация.

Моделите на комуникация и тех-
ните характеристики имат значение 
за определяне на взаимодействието 
между публичната дипломация и изпол-
зването на информационни средства 
за постигане на поддържан и актуа-

* Димитър Мурджев е дипломиран магис-
тър от специалност „Публични комуника-
ции в сигурността и отбраната“ на Военна 
академия „Г. С. Раковски“, випуск 2014.
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лен образ на страната. В изследване-
то са взети под внимание четирите 
модела на публичната комуникация на 
Джеймс Груниг и Теодор Хънт. Чрез 
прилагане на конкретни факти около 
достъпното онлайн присъствие на 
задграничните дипломатически пред-
ставителства на България към опре-
делените от двамата изследователи 
модели, ще се изясни кои от тях са 
предпочитани за контакт с външ-
ната публика. Поради съвременния 
динамично развиващ се свят на мул-
тикултурно общуване ефективното 
прилагане на моделите ще предпола-
га известна степен на хибридизация 
помежду им, специално моделирана за 
определеното място и неговите осо-
бености.

Посолствата ще образуват свое-
образна рамка, която да създаде по-
тесни параметри на проблематика-
та, от една страна, а от друга, Ми-
нистерството на външните работи 
(МВнР) се разпознава като основна-
та фигура на отговорности по от-
ношение на външната политика на 
страната. Обект на изследването 
са официалните сайтове и „Фейсбук“ 
страници на задграничните предста-
вителства на Република България. 
Посредством метода на анализ през 
призмата на комуникационните моде-
ли на Джеймс Груниг и Теодор Хънт 
се достига до своеобразно определяне 
на моментното състояние и до опит 
да бъдат формулирани изводи за въз-
можни положителни насоки в онлайн 
присъствието на страната.

МОДЕЛИ НА КОМУНИКАЦИЯ, 
ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ 
И ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ

Четирите модела на комуникация1, 
които Груниг и Хънт извеждат, са 
модел на публичността, информаци-
онен модел, модел на асиметрична 
комуникация и модел на двусимет-
рична комуникация. За модела на пуб-
личността е характерен едностранен 
поток на комуникацията. Особеното 
при него е боравенето с подходите 
на пропагандата. Чрез този модел се 
цели да се въздейства на целевите 

групи, като в медийното пространс-
тво се демонстрират успехите на да-
дена компания или личност, а хипер-
болизацията е неразривна част. При 
информационния модел истинността 
на съобщението е с водещо значение 
и целта на връзката с публиката е 
тя да бъде добре информирана. Той 
може да се характеризира до опреде-
лена степен като журналистически 
подход, тъй като се препокрива функ-
цията да осведомява обществото. 
Моделът на асиметрична комуникация 
отбелязва изключителна промяна в 
публичната комуникация – появата на 
т.нар. обратна връзка. Поради слож-
ните исторически моменти и добре 
познатите похвати на комуникация 
с публиката през Втората световна 
война този подход, дори и двустранен, 
се базира на манипулативни практики 
и пропаганда. От друга страна, тук 
се създават нагласите за изучаване на 
публиката с цел възможно най-лесно и 
ефикасно да ù бъде повлияно. Моделът 
на двусиметричната комуникация до 
голяма степен приляга на възприетия 
по подразбиране от съвременността 
начин на взаимодействие. При него се 
създава среда на балансираност меж-
ду едната и другата страна, т.е. важ-
ността се разпределя между публика-
та и комуникатора. Реципиентът в 
този модел се приема за равнопоста-
вен, като се търси взаимоизгодно от-
ношение.

При съобразяването със съвре-
менните ценности и тенденции в 
желанията на публиките и пазара се 
оказва, че целта може да не е единс-
твеният фактор, определящ начина 
на комуникация. Тоест, за да се пос-
тигне желаното състояние, е важно 
изключително добре да се познават 
характерните национални и регио-
нални специфики, културни различия 
и разбирания на крайния получател, 
за да може инструментът, с който 
ще борави публичната дипломация, да 
бъде максимално коректен.

„В международните отношения 
терминът публична дипломация се из-
ползва, за да опише начина за водене 
на външна политика на една страна, 
чрез ангажирането на гражданите на 
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мин, който през годините променя 
своето значение, докато придобие 
сегашната си форма и начин на раз-
биране. Смята се, че в сегашния кон-
текст е използван за първи път през 
1965 г. от Едмънд Джулиан. „С това 
ново значение, обърнато по-скоро към 
диалога, обучението, размяната на 
идеи и ценности и изграждането на 
доверие, разбираме понятието „пуб-
лична дипломация“ днес.“3

„Публичната дипломация... се зани-
мава с влиянието на обществените 
нагласи по отношение на формиране-
то и изпълнението на външни поли-
тики. Тя обхваща измерения на меж-
дународните отношения отвъд тра-
диционната дипломация... [включител-
но] култивирането от правителства-
та на общественото мнение в други 
страни; взаимодействието на частни 
групи и интереси от една държава с 
тези в друга, отразяването на външ-
ната политика и ефектите му върху 
политиката... транснационалния по-
ток на информация и идеи.“4

Публичната дипломация е комплекс-
на материя, зависеща от редица фак-
тори и влияеща на редица фактори. 
Поради тази причина тя не може да 
се представя като еднопосочен по-
ток от действия. „Публичната дип-
ломация се разглежда като двустра-
нен процес, включващ в себе си, от 
една страна, представянето на образа 
на една държава в други страни, а от 
друга – получаването на информация, 
която да даде отправна точка за раз-
бирането на културата, ценностите 
и представите на другите държави и 
тяхното население.“5

Положителен резултат от дей-
ността за изграждане имиджа на да-
дена страна в друга може да бъде пос-
тигнат, ако основна част от ресур-
сите бъдат насочени към обратната 
връзка и предварителното запознаване 
с особеностите на държавата обект. 
Постигането на успех без проследява-
не на ефекта от извършената дейност 
и прилагането на готови политики без 
запознаване, или по-скоро сериозно поз-
наване на характеристиките на даде-
ната страна и нейното население, е в 

голяма степен изключение. „Най-общо 
казано, двата основни съставни еле-
мента на публичната дипломация са 
информационна политика и културно-
образователни програми.“6

Осмислянето на културата не ка-
то цел, а като средство не само за 
постигане на външнополитически на-
мерения и изграждане на имидж, а и 
за постигане на икономически изгоди 
я превръща в двигател на световни-
те отношения и процеси. „Стремейки 
се да проектират положителен образ 
за себе си, държавите изхождат от 
идеята, че културният капитал може 
да бъде използван, за да генерира соци-
ален капитал, който от своя страна 
засилва взаимното доверие, сътруд-
ничество и взаимопомощ. По този 
начин с „гъвкавите“ средства на кул-
турната дипломация, би могло да бъде 
изградена основата, върху която да се 
надграждат и постигат политически, 
икономически и военни договорености 
между отделните страни.“7

Динамичността на настоящето 
и бързите промени в развитието на 
техническия напредък имат отраже-
ние и върху дипломатическата сре-
да. Новите медии и комуникационни 
канали, както и бързото навлизане 
на технологиите във всекидневието 
подчиняват по определен начин вни-
манието, което трябва да им бъде 
обръщано. Аспектите и позициите по 
отношение на онлайн присъствието и 
неговите ползи и негативи варират в 
своеобразна скала на оценяване. „Оп-
тимистите виждат по-голяма свобо-
да, позитивен и мощен дискурс, разре-
шаване на проблемите. Песимистите 
виждат киберутопизъм и заплахи за 
традиционните роли на институци-
ите“.8

Над два милиарда души от насе-
лението на Земята използват интер-
нет, като 70% от тях влизат в мре-
жата всеки ден.9 Следователно онлайн 
пространството се оказва най-бър-
зият достъп до приблизително една 
трета от населението на планета-
та. С бурното развитие на мобилни-
те телефони, които позволяват още 
по-удобен непрекъснат достъп до ин-
тернет, виртуалното пространство 
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се е превърнало в изключително лесен 
канал за достъп на информация. Но 
подобна платформа, която позволява 
личностна намеса, повлияна и от ин-
тересите на своите потребители, е 
обект и на недобронамерени намеси. 
Световната интернет мрежа е не-
сигурна среда, но използвана изключи-
телно активно. Парадокс, който има 
своите аргументи, но все пак онлайн 
пространството е водеща сила в ин-
формационния поток. Развитието в 
управлението му предстои, но със си-
гурност мястото на интернет като 
водещо място за комуникация, пода-
ване и получаване на информация, зна-
ния, забавление, правене на бизнес е 
факт, а ролята му в създаването на 
нагласи е значителна.

Уеб пространството е сложна ма-
терия, на чиято територия пости-
гането на успех не е гарантирано на 
базата единствено на присъствие, 
личностен подход или обобщаващи 
лозунги. Що се отнася до публична-
та дипломация, подходите, с които 
тя трябва да си служи, са до голя-
ма степен деликатни и трябва да 
бъдат съобразени с много фактори 
и отговорности. Възниква въпросът 
„дали дипломацията може да управля-
ва последствията в политиката от 
огромните информационни потоци и 
да впрегне бързо и ефективно големи 
ресурси за научни изследвания, оценка 
и превод“.10 Съвременният житейски 
протокол изисква активно присъс-
твие в онлайн пространството. В 
противен случай постепенно изчезва 
възможността за дългосрочно запаз-
ване на интереса към страната.

КОМУНИКАЦИОННИ МОДЕЛИ 
В ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕТО 

НА МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

НА БЪЛГАРИЯ 
И БЪЛГАРСКИТЕ ПОСОЛСТВА

Министерството на външните ра-
боти, като важна водеща институция, 
не може да си позволи да остане без 
присъствие в интернет пространс-
твото. Институционалните сайтове 
имат нелеката задача да бъдат из-

ключително внимателни в послани-
ята, които предават посредством 
новите технологии и способи на елек-
тронното общуване. При дейността 
за изграждане имиджа на страната е 
необходимо да бъдат взети под вни-
мание все още недостатъчното дове-
рие към онлайн източниците и облек-
чението, което дава възможността 
тази тенденция да се избегне, зала-
гайки на онлайн съобщения, предавани 
през официалните сайтове на инсти-
туциите, към които се подхожда с 
по-голяма сигурност.

Светът има „нов, бърз и в крайна 
сметка, победоносен начин за канали-
зиране на обществено настроение, ре-
акции и недоволство“11 – социалните 
мрежи. Присъствието във „Фейсбук“ 
дава предимства за целите на пуб-
личната дипломация, но има огромна 
конкуренция за вниманието на пот-
ребителите, което затруднява при-
вличането и задържането на инте-
реса на таргет групите. Но все пак 
лесният интерфейс на платформата 
позволява да се управляват изключи-
телно успешно събития и да стигат 
до голяма аудитория дейностите, ко-
ито се осъществяват в полза на пуб-
личната дипломация.

Положителни страни за присъс-
твието онлайн в ерата на интер-
нет има изключително много, а всяка 
възможност и канал за комуникация 
с публиката е само в полза за публич-
ната дипломация, стига да има рабо-
тещо и ефективно управление, ясни 
цели и приоритети, приемственост. 
А колкото до рисковете, те са неми-
нуема част от общата картина, но 
все пак една страна трябва да се дви-
жи със световните темпове.

Комуникацията с чуждите общест-
ва, с цел постигане на заложени вън-
шнополитически цели, както при тра-
диционната дипломация, трябва да 
разчита на диалога, а не на пропаган-
дата. Като част от теоретичната 
рамка на публичната дипломация на 
пръв поглед това определение изключ-
ва част от моделите на Груниг и 
Хънт, чиито съставни елементи ги 
характеризират като манипулативни. 
Не може да бъдат неприложими изця-
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ло моделите, в които се открива еле-
мент на пропаганда и липса на диалог, 
тъй като техните характеристики 
обхващат и по-значителни момен-
ти в развитието на комуникацията, 
като обратната връзка, изграждане-
то на имидж, заинтересуваност към 
публиките и изследване на начините, 
за да им бъде повлияно, едновременно 
с неистинността на информацията и 
пропагандата. Моделите на комуни-
кация би трябвало да са определяни 
спрямо целите на публичната дип-
ломация и според междукултурните 
особености на страната, в която 
ще се прилагат. Това изисква значими 
времеви и финансов ресурс, който да 
се вложи в предварителни изследва-
ния, проучвания и анализи на средата, 
за да се започне дадена кампания, а 
по време на нейното осъществяване 
и след приключването ù да се напра-
вят оценка и изводи за постигнато-
то. Този задълбочен анализ не може 
да бъде забелязан и той не е явен в 
сайтовете на посолствата на Бълга-
рия, но все пак могат да се напра-
вят изводи на базата на информаци-
ята, която се публикува, и моделите 
за комуникация, които се използват. 
Употребата на един и същ подход и 
една и съща информация не би довела 
до сходно ниво на ефективност във 
всички страни. Тоест би трябвало да 
има различен подход спрямо различ-
ните целеви групи, но на пръв поглед 
това не се среща като тенденция при 
сайтовете на българските посолства 
в чужбина.

Страниците, които ще бъдат из-
следвани, са подсайтове на сайта на 
Министерството на външните ра-
боти, обхващащи дипломатическите 
представителства на България в чуж-
бина. Те използват един и същ дизайн, 
който е разпознаваем и характерен за 
институцията. Това създава цялост 
на структурата и добро впечатление, 
което е необходимо за институцио-
нален сайт или система от сайто-
ве. Основните новини са дублирани в 
страниците на посолствата, което 
позволява водещите външнополити-
чески събития за страната да са ви-
дими и за потребителите, като по 

този начин те да изградят представа 
за погледа и позициите на България 
по международните въпроси. Отде-
лено е място и за рекламни банери 
на основни и важни за изграждането 
на представа за България обвързани 
институции, като връзка към сайта 
на Дипломатическия институт към 
МВнР, Културния институт към ми-
нистъра на външните работи, Аген-
цията за българите в чужбина, Бъл-
гарската агенция за инвестиции, Офи-
циалния туристически портал на Бъл-
гария, както и линк към Българското 
национално радио. Тези препратки към 
други институционални сайтове също 
придават вид на работеща и единна 
система.

Основните езици, с които се бо-
рави в сайтовете, са български и ан-
глийски. Те до голяма степен са до-
статъчни, за да предадат дадена ин-
формация, но по-важното е да е лесно 
разбираема и да достигне до колкото 
може повече хора от дадена страна. 
Английският език е приет за интер-
национален, но колкото и да се е на-
ложил като „задължителен“ за онлайн 
комуникацията, не е достатъчен, за 
да удовлетвори нуждите на публична-
та дипломация. Поддържането обаче 
на информационна структура на по-
вече от два езика изисква значително 
по-голям ресурс.

Сходната информация в сайто-
вете, която се отнася за България, 
също е неотменима част от опита 
презентацията на страната да бъде 
леснодостъпна, интригуваща и впе-
чатляваща. За жалост отново липсва 
превод (освен на английски) на кон-
кретни езици за основни и приори-
тетни страни, въпреки че част от 
местните съобщения се публикуват 
на фарси, руски, китайски, японски и 
немски език. Тази информация може да 
се определи като значително по-важ-
ната в сравнение с новините, които 
се публикуват, защото статичните 
текстове обхващат теми, които да-
ват първоначална представа за исто-
рическите, културните, икономичес-
ките, научните и образователните 
характеристики и особености на Бъл-
гария. Използваният модел на кому-
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никация отново е информационният, 
тъй като не са видими елементи от 
останалите модели.

Като отрицателна тенденция мо-
же да се определи клонирането на 
информация във всички сайтове на 
посолствата. Еднаквостта не пред-
полага индивидуална насоченост на 
съобщенията, което е осезаемо за 
публиките и не допринася за постига-
не на положителен образ. От гледна 
точка на моделите на комуникация в 
случая липсва двусиметричният мо-
дел, който изгражда поле на взаимо-
изгодни отношения. Това подсказва за 
отсъствие на един от най-важните 
елементи за публичната дипломация –
предварителните изследвания и пос-
ледващите анализи, чрез които да се 
създаде тази необходима среда. Липса-
та на това взаимоизгодно поле води 
до загуба на интерес от страна на це-
левите групи, тъй като за тях не 
е полезна подобна комуникация. По 
този начин се клони към най-първия 
от историческа гледна точка модел 
на публичността, който има за цел 
да покаже успехите на организацията 
и да я пропагандира.

Проследявайки т.нар. местни но-
вини, т.е. материалите, които се 
публикуват от посолствата на мяс-
то, може да се обобщи, че се използва 
по-скоро смесица между няколко еле-
мента от модела на публичността и 
информационния модел. В по-голяма-
та си част т.нар акценти в сайта 
описват дейностите на посолство-
то. Това е добър ход за публичната 
дипломация, тъй като по този начин 
активното присъствие в културния и 
политическия живот на дадена стра-
на е видим и ясен за публиките. Ос-
новните две направления са местни 
събития, в които България участва 
(фестивали, традиционни тържества, 
филмови панорами) и български съби-
тия, които се отбелязват в чуждата 
страна (национални празници, чества-
ния на исторически събития).

От гледна точка на комуникаци-
ята би било по-добре да се залага на 
използването на възможно повече 
елементи от предложените модели, 
които да допринесат за развитие-

то и поддържането на положителен 
образ спрямо спецификите на всяка 
страна. Ограничението само до едни 
и същи характеристики от модел на 
публичността и информационния мо-
дел във всички посолства не би имало 
положителна стойност за образа на 
страната. Избягването на прилагане 
на всички възможни ефективни за час-
ти от предложените четири модела 
автоматично ограничава и канали-
те, които онлайн пространството 
предлага. По този начин се създават 
предпоставки за изграждане образ на 
страна, който изостава от актуал-
ните тенденции, а следователно и от 
темпа на развитие на модерните об-
щества.

Обратната връзка е неизменна част 
от онлайн комуникацията. В повече-
то сайтове и платформи, независимо 
от тяхната насоченост и тематика, 
съществува форма за контакт с ад-
ресанта. Моделът на асиметричната 
комуникация е наличен в определени 
вид и степен, що се отнася до т.нар. 
feedback в сайтовете на посолствата, 
който се осъществява посредством 
оставената контактна форма – те-
лефон, факс, адрес и електронна поща.

Странно е, че при организирана 
структура като МВнР е възможно да 
се стига до грешки, които биха мог-
ли да бъдат по-строго контролирани. 
Посолството на България в Лондон 
има създаден собствен сайт, който 
работи паралелно с този под шапка-
та на МВнР. По този начин се вна-
ся объркване у потребителите, кои-
то искат да научат нещо или имат 
интерес към страната. Не може да 
се отрече, че сайтът е удобен, на 
него са качени доста материали, кои-
то биха били полезни за българите в 
чужбина. Що се отнася до моделите 
на комуникация на адрес http://www.
bulgarianembassy-london.org/, са съче-
тани до голяма степен добрите еле-
менти от всеки от четирите моде-
ла на Джеймс Груниг и Теодор Хънт. 
Страницата се отличава от всички 
останали на посолства не само по ди-
зайн, но и по използвани възможнос-
ти, които онлайн пространството 
предлага. Разбира се, многото екстри 
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не гарантират успех, но при добро 
управление на сайта използването на 
предлаганите услуги в интернет би 
довело до желаните резултати. Един 
от елементите, който тук ясно личи, 
а липсата му се забелязва във всички 
останали сайтове, подчинени на ос-
новния сайт на МВнР, е препратката 
към „Фейсбук“ страницата на посолс-
твото, която заема значително мяс-
то в информирането на публиките и 
общуването с тях. Обвързаността 
на сайта и социалната мрежа е задъл-
жително, като това, от една страна, 
позволява използване на повече инс-
трументи за постигане на целите, а 
от друга, своеобразното прехвърляне 
на публики от една на друга платфор-
ма съдейства за разширяване обхвата 
на влияние.

Социалните мрежи предлагат из-
ключително интерактивен метод на 
общуване. Той със сигурност поста-
вя комуникатора на равни позиции с 
реципиента, тъй като самата плат-
форма е изградена на базата на лесно-
то осъществяване на контакт меж-
ду много потребители, като броят 
им зависи от интереса и желанието 
им да се включат. Отнесено до мо-
делите на комуникация във „Фейсбук“ 
на българските посолства, по-скоро 
се забелязва тенденция към информа-
ционния. Колкото до асиметричния 
модел на комуникация, единственият 
елемент, който може по-ясно да се 
разграничи, е обратната връзка. В 
случая обаче значението и ефектив-
ността ù не могат да се анализират 
и оценят, тъй като по-важно е как 
постъпващата информация от пуб-
ликите се обработва и използва за 
постигане целите на публичната дип-
ломация. Във „Фейсбук“ е значително 
по-силно засегната и присъства една 
основополагаща характеристика на 
двусиметричния модел на комуника-
ция – балансираното взаимоотноше-
ние между двете страни.

Важно е да се отбележи, че добра-
та политика се характеризира с пос-
ледователност и целенасоченост в 
избрани приоритетни направления 
за представяне на страната, без да 
се губи фокусът на образа в излишни 

допълнителни подробности. Инфор-
мационната политика и онлайн при-
съствието също трябва да бъдат фо-
кусирани и добре управлявани. За съжа-
ление, липсват целенасоченост и ак-
тивно участие на българските зад-
гранични представителства в соци-
алните мрежи. По-скоро тяхното 
присъствие се обуславя от желанието 
на работещите там служители, от-
колкото да има целеви приоритети и 
ясно изградени критерии. Във връзка с 
изследването са открити само шест 
страници на български посолство във 
„Фейсбук“ – мисиите в Англия, Фин-
ландия, Япония, Дания, Кипър и Съе-
динените щати.

Чрез съчетаването на полезни еле-
менти от характеристиките на че-
тирите модела на комуникация на Гру-
ниг и Хънт „Фейсбук“ е ценна плат-
форма за публичната дипломация. Сво-
бодата, инструментите и чувство-
то за равнопоставеност, които пре-
доставя платформата, са я превър-
нали в избрана среда за комуникация 
на огромен брой хора по целия свят. 
Бягството от използване на новите 
технологии и възможности за общува-
не с публиките е по-скоро негативно 
натоварен елемент от частите, кои-
то изграждат образа на страната.

За да се постигне максимален при-
нос за страната посредством новите 
технологии и възможности, е необхо-
димо съчетанието от отделни части 
от моделите на комуникация да бъде 
използвано във възможно най-много 
посоки в интернет. По-голямото он-
лайн присъствие допринася за по-голя-
мата отвореност и по-лесната кому-
никация с обществата. Това означава, 
че поддържането на информационна 
мрежа е важен ход за публичната 
дипломация и цялостното влияние на 
страната. България има немалко да-
дености, които биха могли да бъдат 
разделени на сфери, за да се създадат 
бутикови рекламни сайтове, които да 
впечатляват заинтересувания потре-
бител. Това могат да бъдат онлайн 
галерии за българско изкуство, обра-
зование в България; развитие на на-
учната дейност, туризъм, културно 
историческо наследство – 3D музей и 
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виртуални разходки, възможности за 
развиване на бизнес и т.н. Образова-
телните програми също имат същес-
твено значение за привличане на по-
широка публика: създаване на безплат-
ни онлайн курсове по български език, 
които да са достъпни през сайтове-
те на посолствата; предоставяне на 
българска литература; създаване на 
виртуална библиотека с български ав-
тори и емблематични произведения.

Тези елементи, които могат да се 
изградят и обвържат в централизи-
рана мрежа, от една страна, ще до-
принесат за създаване на положителен 
образ на България в представите на 
света. От друга страна, българските 
общности в чужбина също биха имали 
полза. В проектирането на образ като 
стабилен и устойчив партньор Бълга-
рия трябва да използва всички възмож-
ни канали и модели за комуникация, 
които биха ù донесли успех. Все пак 
цялостното управление и решения са 
въз основа на кадровия потенциал, ко-
ето предполага високоподготвен екс-
пертен състав. В този смисъл, за да се 
достигне ниво на наистина ефективна 
публична дипломация, е необходимо да 
се вложи ресурс в обучението и разви-
тието на специалисти в областта на 
дипломацията и връзките с обществе-
ността.

Динамичната среда на онлайн раз-
витието не предразполага към ста-
тичност. Публичната дипломация е 
актуален проблем, особено що се от-
нася до страна като България, която 
има всички предпоставки да изгради и 

поддържа положителен образ в чуж-
дите страни. Една от най-съществе-
ните задачи пред страната е да при-
оритизира важните за нея звена и да 
вложи необходимия ресурс в изграж-
дането на липсващата към момента 
приемственост. Публичната дипло-
мация е един от важните елементи 
за България при заемането на заслу-
жената позиция в глобализиращия се 
свят. Поставянето на задачи в крат-
косрочен, средносрочен и дългосрочен 
план ще допринесе за осъществяване 
на ефективно управление и постигане 
на националните интереси.

Възможностите, които предоста-
вя съвременната среда на развитие, не 
бива да се изпускат, а да бъдат целена-
сочено и регламентирано използвани, 
така че да бъдат постигнати желани-
те резултати. Що се отнася до най-
съвместимия модел на Груниг и Хънт 
с нуждите на публичната дипломация –
този на двусиметричната комуника-
ция, той се оказва по-подходящият 
спрямо динамиката на средата и он-
лайн пространството. Но все пак из-
следването на спецификите на целеви-
те групи, като задължителна стъпка 
за успешна публична дипломация, изис-
ква персонален подход и прилагане на 
елементи от всеки от предложените 
модели, като по този начин ще се га-
рантират най-големи възможности за 
ефективност.

България има капацитет да осъщес-
тви силна, целева и успешна публична 
дипломация, като е въпрос на време  
да се открие правилният подход.
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Public Relations.
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Терористичните атаки в Осло и на 
остров Ютьоя на 22 юли 2011 г. 
със своята безпрецедентност 

приковават вниманието в търсене на 
причината и подбудите, които стоят 
зад такова деяние. Първоначалната ре-
акция на обществеността е ступор –
аудиторията сякаш застива. Доня-
къде това се дължи и на медийното 
представяне, което рисува подобни 
кризисни случаи като нещо странно, 
чуждо и най-вече – страшно. Исти-
ната обаче е, че такива случаи дале-
че не са толкова редки и спорадични, 
колкото хората са склонни да вярват. 
В съвремието медиите са придобили 
специфична способност – да оформят 
индивидуалните реакции и отношение 
към случващото се в заобикалящия ни 

* Мая Коларова е дипломиран магистър 
от специалност „Публични комуникации в 
сигурността и отбраната“ на Военна ака-
демия „Г. С. Раковски“, випуск 2014.

РОЛИ НА ОНЛАЙН МЕДИИТЕ 
В КОНТЕКСТА НА КРИЗИСНА 

СИТУАЦИЯ
Мая КОЛАРОВА*

Abstract: The article „The roles of online media in the context of a crisis situation“ by 
Maya Kolarova explains that the terrorist act is a crisis situation which is highly fluid and is 
characterized by the predominant lack of time for decision making and also by the lack of de-
tailed information. In this context, the roles of online media are quite strictly and well defined 
in regard to their true form. Since online media are a relatively new phenomenon it is with no 
doubt of great interest to what extent their roles are the same and to what extent they differ 
from those of traditional media. And also whether they acquire, develop and manifest new 
roles. Determined and brought up as a product of the new era, the new society, the bursting 
development of technology and innovation, the online media contain in themselves the essence 
of the 21st century. So, are they satisfied with the classical informational, economic, political, 
and social functions they possess by default, or have they developed further their essence and 
functionality in this dynamic era?

Key words: terrorism, terrorist attack, terrorist attacks, crisis, crisis situation, critical situa-
tion, Breivik, online media, media roles, media interpretation, media interest.

Ключови думи: тероризъм, терористични атаки, криза, кризисна ситуация, 
Брейвик, онлайн медии, роли на медиите, медиен интерес.

свят. Именно това се наблюдава и в 
случая с Андерш Брейвик. Например 
медиите описват извършителя като 
десен екстремист, подбуден от омра-
зата срещу мюсюлманските имигран-
ти в Европа. И ако самият Брейвик 
наистина изразява възгледи със сходен 
характер, последвалото медийно от-
разяване се фокусира основно върху 
въпроса за психическото здраве на 
атентатора, измествайки фокуса от 
проблема за „ислямизацията“ на Ев-
ропа.

Въпросите, които поставя отра-
зяването на терористичните атаки 
в Норвегия, правят темата за роля-
та на медиите в контекста на кри-
зисна ситуация изключително актуал-
на. Тя е свързана с необходимостта 
от очертаване границите на влияние 
и действия на средствата за масо-
во осведомяване. Изправено пред не-
способността на човечеството да 
преодолее предизвикателството „те-
роризъм“, за обществото е важно да 
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има правилната нагласа за възприема-
не и решаване на проблема, за което 
медиите могат да допринесат. За да 
се получат по-задълбочени данни, а 
също в опит да се очертаят опре-
делени тенденции, да се извадят по-
уки от практиката и да се направят 
препоръки, бе проведено изследване, 
базирано на анализ на четири казу-
са, свързани с терористичния акт в 
Норвегия, дело на Андерш Брейвик. 
Като обект на изследването са из-
ведени онлайн медиите, а предметът 
на анализа са специфичните роли, ко-
ито те имат в контекста на кризис-
на ситуация. Обхватът е от 22 юли 
2011 г. до 24 август 2012 г. Целта на 
изследването е да се изведат основни-
те (традиционните) роли на медиите, 
които да се разгледат през призмата 
на онлайн медиите в контекста на 
отразяването на кризисна ситуация, 
а също да се установят наличие и 
евентуално проявление на нови и/или 
специфични функции. С оглед на обема 
на изследването изводите се отнасят 
предимно за разгледаните примери и 
нямат претенция за изчерпателност 
и абсолютност.

Като главна работна хипотеза е 
изведено предположението, че ролите 
на онлайн медиите се припокриват с 
четирите основни роли на традицион-
ните медии – информационна, социал-
на, политическа и икономическа [Ф и-
л и п о в, Д., 2002; S h r a m m, W., 
1973]. Тези функции са обусловени от 
същността на самите медии, от при-
званието им и смисъла от съществу-
ването им. Те са ценността, която 
медиите имат и с която допринасят 
за развитието и просперитета на 
обществото. За разлика от традици-
онните при онлайн медиите е налице 
и допълнителна роля. Тя се поражда 
от характеристиките на тези нови 
медии, които им позволяват не прос-
то да отразяват събития, но и да са 
пряк участник в тях. Онлайн медиите 
не са само медиаторна информация, 
но и фактор, причина и участник в 
сътворяването на обективната дейс-
твителност.

Самата кризисна ситуация пред-
ставлява изпитание както за обще-

ството, така и за медиите. Тя пос-
тавя по-високи изисквания пред каче-
ството на медийното отразяване и
налага нормативни критерии от глед-
на точка на функциите на медии-
те като актуалност; релевантност 
(информация от обществен инте-
рес); достоверност; пълнота на от-
разяване на събитията от деня. В 
същото време от гледна точка на 
демократичните норми медиите и в 
частност онлайн медиите трябва да 
запазят своята обективност (разде-
ляне на фактите от коментарите); 
да представят равнопоставено раз-
личните гледни точки; да осигуряват 
достъп на всички социални групи до 
медиите; да разясняват целите и цен-
ностите на обществото. Като това 
трябва да стане без медиите да гу-
бят аналитичността си.

В съвременната информационна 
среда функциите както на традици-
онните, така и на онлайн медиите 
могат да се обобщят в четири ос-
новни направления [Ф и л и п о в, Д., 
2002; S h r a m m, W., 1973]. Инфор-
мационната функция е първичната. За 
съвременния човек притежаването на 
информация намалява несигурността, 
а медиите имат основен дял като 
неин доставчик.

Социалните функции са разделени 
по отношение на социалната среда 
на няколко групи. Социализационната 
функция се изразява в това, че меди-
ите допринасят за социализацията на 
индивидите, като всекидневно под-
помагат усвояването на културните 
норми и социалните роли. От друга 
страна, те помагат за наваксване не-
достига на социални контакти и опит 
в решаването на проблемите, възник-
ващи във високодиференцираните об-
щества – в това се изразява тяхната 
функция на социална ориентация. За-
доволявайки нуждите от развлечение, 
разтоварване, намаляване на напре-
жението, медиите изпълняват рекре-
ативна функция. Чрез интегративна-
та си функция те се противопоста-
вят на тенденцията към разцепление, 
характерна за изграждащите се ком-
плексни общества, като представят 
общественопризнати начини и норми 
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валидността им, допринасят за засил-
ване на готовността да се действа в 
посока на общите интереси. По този 
начин медиите се грижат човек да 
вижда извън хоризонта на собствения 
си опит, да се чувства част от об-
ществото.

Политическите функции също имат 
няколко измерения. От изключително 
значение е критичната и контролна 
функция в политическия живот – спо-
собността и възможността на чле-
новете на дадено общество свободно 
да критикуват публично властимащи-
те, което е основен белег на демокра-
цията. Именно тук се включват ме-
диите, които организират публикува-
нето, диалога, а упражняват и кон-
трол. Политическото образование е 
роля на медиите дотолкова, докол-
кото допринасят за създаване на по-
литически активна публика посредс-
твом предоставяне на политически 
знания, поясняване на политическите 
роли (избирател, член на партия и 
т.н.) и пр. Функцията на артикули-
рането, или още изразяването, е фак-
тическата помощ, която медиите 
оказват, за да бъдат изразявани ин-
тересите на различни групи, партии 
и т.н., като по този начин не само 
дават израз на многообразието, но 
и подпомагат постигането на съгла-
сие. Отразяването на всички гледни 
точки е от изключително значение за 
формиране волята на мнозинството, 
която е предпоставка за легитимно 
вземане на политически решения в де-
мократичните общества. След което 
взетите решения трябва да бъдат 
обяснени на обществеността, а за 
това е необходим дебат. Обществе-
ното мнение се формира на базата 
на публичността, посредством която 
информацията става общодостъпна. 
Разпространявайки информация, ме-
диите изпълняват функцията си за 
изграждане на публичност.

Икономическите функции се реали-
зират чрез участието на масмедиите 
в процеса на движение на стоките и на 
реализация на принадената стойност, 
като по този начин те допринасят 
за прякото или косвено обращение на 

капитала. Тъй като поддържат акти-
визирането на отношението стока –
пазари и съкращават времето за обо-
рот, масмедиите са наричани мотор 
на капиталистическото стоково кръ-
гообращение – функция, която те осъ-
ществяват най-вече като рекламо-
носители. Друга функция – предаване 
на знания – задоволява потребност-
та реципиентите да се ориентират 
в развитието на производствените 
сили в отраслите на производство-
то, в развитието на пазара на труда 
и трудовата диференциация. Иконо-
мически функции на медиите са още 
социалната терапия и опазването на 
системата.

Наред с основните си функции, ме-
диите имат и дисфункции. Политичес-
ки дисфункции проявяват при създава-
нето на аполитична масова публика 
посредством публикуване на безкри-
тични материали; свиване и потапяне 
на важната политическа информация 
в развлекателни материали; изолира-
не на лични съдби от обществената 
рамка. Като дисфункция може да се 
разглежда и рекреативната функция, 
която се превръща в негатив в поне 
две направления – от една страна, 
масмедиите създават силна развлека-
телна нагласа и ориентация (според 
Робърт Мъртън би могло да се го-
вори дори за наркотизираща дисфун-
кция на медиите в този аспект), а 
от друга – подмяна на реалния свят 
с този на масмедиите, което също 
би могло да се разглежда като форма 
на наркотизираща зависимост. Пре-
експонирането на интегративната 
функция на медиите, неутрализирай-
ки тенденцията към дезинтеграция, 
може да се превърне в дисфункция, 
която утвърждава тенденцията към 
свръхинтеграция – унифициране, сми-
лане на различията, загуба на култур-
на идентичност.

В контекста на кризисна ситуа-
ция, повече от всякога, онлайн меди-
ите имат няколко аспекта на въздейс-
твие върху обществеността. Техни-
те роли при криза, както и тези на 
традиционните, се състоят в това да 
реализират целите и идеологическите 
стратегии на политическите инсти-
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туции, съобразявайки се с факта, че 
са фактор и структурен комплекс от 
първостепенно значение на значими 
транснационални корпорации. Те са 
съществено условие за нормалното 
и успешно функциониране на бизнеса. 
В тази им роля медиите са неотде-
лим, органически свързан и съществен 
елемент от всекидневието и от жи-
вота изобщо. Още повече, че поради 
спецификата си онлайн медиите се 
превръщат не просто в отразител 
на събитията – бездушно огледало, но 
и във фактор за промяна на средата, 
бита, културата, образованието, на-
гласите, мненията и цялостното все-
кидневие на хората.

Точно от тази гледна точка са 
подбрани и четирите казуса, всеки от 
които е разгледан през призмата на 
основните роли на медиите, заложе-
ни в работната хипотеза. Основен 
фактор за подбора е обвързаността 
със случая „Брейвик“. От друга стра-
на обаче, казусите имат вътрешна 
динамика и неразривна взаимовръзка 
помежду си.

Казус I. По подобие на Брейвик

Кевин Фортс е 25-годишен, сту-
дент в колежа Асъмпшън в град Уор-
честър, щата Масачузетс. След те-
рористичните атаки на 22 юли 2011 г. 
на остров Ютьоя и в Осло Фортс 
открито заявява подкрепата си към 
действията и идеологията на Брей-
вик. В интервю за норвежкия таблоид 
VG изразява мнение, че вижданията 
на атентатора са демонизирани от 
медиите, а той самият иска да ги 
представи в правилна светлина. Та-
зи мотивация подбужда Фортс да 
потърси връзка с Брейвик и да изрази 
подкрепата си. В резултат решава да 
се опита да му помогне идеологически 
посредством писма, показващи вяра-
та му в това, че норвежецът е наци-
оналист и патриот, а не терорист и 
неонацист, какъвто се опитват, спо-
ред Фортс, да го изкарат медиите.

Градацията настъпва, когато от 
чисто теоретичен план подкрепата на 
Фортс се пренася и в практическата 
сфера. На 23 септември 2011 г. той е 

арестуван, след като е разследван от 
полицията. В конкретния ден пред-
ставителни лица на колежа Асъмп-
шън алармират органите на реда за 
откриване на документи със „запла-
шителна литература“. От съдър-
жанието им става ясно, че в спо-
менатия ден е планиран насилствен 
акт. Сред намерените документи е 
и копие от манифеста на Брейвик, 
като впоследствие при проверката са 
открити още екземпляри в други две 
сгради на учебното заведение. Те са 
евакуирани и щателно претърсени от 
полицията. По документите са от-
крити отпечатъци на Фортс.

Разгледан съгласно възприетата кла-
сификация за функции на медиите, на-
стоящият казус прави впечатление 
с това, че информацията за него е 
отразена, както подобава, в унисон 
с информационната функция. Що се 
отнася до социалната ориентация, 
действията на Кевин Фортс са начин 
да изрази себе си и да заяви мястото 
си в обществото, макар и диамет-
рално противоположни на възприети-
те порядки. Напасването в сблъсъка 
между общоприетото и конкретно 
личностното се осъществява именно 
от медиите. По този начин те улес-
няват процеса на ориентиране и спо-
собстват за приобщаването, в което 
се състои и тяхната интегративна 
функция. Онлайн медиите трябва да 
посочват социално неприемливите 
културни норми и да обясняват соци-
алните роли по такъв начин, че да бъ-
дат възприети и разбрани, като така 
се съдейства за запазване целостта на 
обществото и правилното му функ-
циониране.

Политическите функции на меди-
ите по отношение на Брейвик явно 
са донякъде провалени – те не са ус-
пели да обяснят правилно политичес-
ката система, в резултат на което 
идват и твърденията на норвежеца, 
че политиците са виновни за всичко. 
При все това медиите са длъжни в 
своята функция на артикулиране да 
представят различните гледни точки 
и мнения на всички обществени гру-
пи. Представяйки крайната екстре-
мистка позиция на Брейвик и Фортс, 
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медиите отразяват интересите на 
конкретна политическа група. Освен 
заради първичната информационна 
функция медиите са длъжни да пре-
доставят такава информация, за да 
обяснят правилно на обикновените 
граждани политическите и социални-
те роли, като по този начин преодо-
леят проблема с ниското политическо 
образование.

От икономическа гледна точка 
разглежданият случай може да се по-
сочи като пример за опазване на сис-
темата от заплахи. Ако се възприеме, 
че Норвегия е система сама по себе 
си, като симбиоза от държавност, 
институции и нация, тогава Брейвик 
може да бъде разглеждан като пречка 
за нормалното ù съществуване, тъй 
като върви срещу общоприетите пра-
вила. Изваждането му от системата 
и безпристрастното правораздаване 
са начинът да се покажат грешките 
му, те да бъдат заклеймени като не-
правилни и негативният пример да 
послужи за назидание.

Разпространената в медийното 
пространство информация за атен-
татора и делата му, по-конкретно 
във виртуалното, има способността 
да измени обективната действител-
ност, като дава подкрепа и гласност 
на идеите и делата на мислещите 
сходно с Брейвик, предоставя им карт-
бланш за действие и дори инструкция 
за изпълнение. Това става и посредс-
твом написания от норвежкия атен-
татор манифест.

Казус II. Разпространяване 
на манифеста

Шест часа преди атаките Брейвик 
публикува в YouTube видео (по-точно 
пауър пойнт презентация), което при-
зовава консерваторите към запазване 
на чистотата на Европа и показва 
атентатора в специално облекло и с 
насочена карабина Ruger Mini-14. Око-
ло деветдесет минути преди взривя-
ването на бомбата в Осло Брейвик 
изпраща по имейл на 1003 адреса файл, 
наречен „2083: европейска деклара-
ция за независимост“, подписан от 
Андрю Беруик. Документът описва 

двегодишната подготовка на атаки-
те, предвидени за есента на 2011 г., 
включваща ван „Фолксваген“ под наем 
(достатъчно малък, за да не изисква 
разрешително за управление на ками-
он), зареден с 1160 кг ANFO (анфолит, 
кариерен експлозив), Ruger Mini-14 и 
пистолет Glock 34. Брейвик изразява 
и възхищението си от монокултура-
лизма на Япония и Република Корея.

Манифестът е разпространен он-
лайн посредством социалните медии. 
Първоначалният стремеж е да стиг-
не до 7000 читатели, но получава още 
по-широка публичност благодарение 
на печата и блогърите. Още от само-
то начало много медии показват еле-
менти от манифеста – Би Би Си, „Ал 
Джазира“, Си Ен Ен, без да посочват, 
че целта на атаките е точно да се 
разпространи съдържанието на „2083: 
европейска декларация за независи-
мост“. Поради характера на събити-
ята и важността им отразяването е 
глобално. То започва да затихва, едва 
когато на преден план излиза дело-
то. С развитието на процеса, както 
показват проведените наблюдения, 
акцентът се измества върху вменяе-
мостта на подсъдимия.

След като в хода на разследването 
на делото „Брейвик“ се появява улика 
като манифеста, която е фундамен-
тална и от основополагащо значение 
за разбирането на подбудите и мо-
тивацията на атентатора, нейното 
отразяване и акцентирането върху 
нея е единственият възможен начин 
медиите да изпълнят своята първич-
на функция – информационната. От 
гледна точка на социалните роли ма-
нифестът може да се разглежда като 
отражение на лошия пример – оче-
видно Брейвик не е бил достатъчно 
социализиран към обществото и не 
е разбрал неговото устройство и 
функциониране, не е успял да получи 
своята социална ориентация. Меди-
ите и в частност онлайн медиите би 
следвало да отразяват действията на 
атентатора така, че да посочат не-
гативния пример, което не трябва и 
да се прави. По този начин спомагат 
за приобщаване на индивидите към 
обществото и реализират своята 
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интегративна функция, посредством 
която спомагат за утвърждаване и 
налагане на дадено поведение, възпри-
ето като нормално, а следователно 
за приобщаване членовете на социума 
към устоите и ценностите, залегнали 
във фундамента, върху който е изгра-
дено обществото като система.

Що се отнася до т.нар. рекреатив-
на функция на медиите, трябва да се 
отбележи, че в контекста на криза 
е трудно да се говори за подобен ас-
пект на медийните функции. В тра-
гичен момент развлечението няма 
място на общия фон на страдание и 
загуба.

При разглеждане на казуса за от-
разяването на манифеста, що се от-
нася до политическите роли, с оглед 
на силно политизираните действия и 
възгледи на Брейвик, в медиите и в 
частност в онлайн медиите се наблю-
дава силно изразена критична и кон-
тролна функция в политическия жи-
вот. Въпреки че първоначално медии-
те отразяват събитията, с течение 
на времето и отлагането на първо-
началния стрес и ужас след терорис-
тичните атаки техните материали 
постепенно придобиват и характер 
на публична критика на властимащи-
те по отношение на реакциите и ре-
шенията им в критичния момент.

В същото време отразяването на 
манифеста е от изключително зна-
чение за политическото образование. 
Посредством дейността си медиите 
допринасят за изграждане на инфор-
мирана общественост, запозната с 
политическите роли и за оформяне 
на възгледите ù относно политичес-
ката ситуация. Въпросът обаче опи-
ра и до това, че понякога отразява-
нето създава нагласи и стереотипи. 
При всички положения обаче медиите 
спомагат за артикулирането – за из-
разяване интересите на различните 
политически участници, за съгласува-
не на различните гледни точки, като 
спомагат за постигане на съгласие 
и вземане на решения по обществе-
нозначими проблеми.

Разпространявайки манифеста на 
Брейвик, медиите изпълняват функ-
цията си за изграждане на публичност, 

която в случая е желан и търсен от 
Брейвик ефект, от една страна, а от 
друга, повдига въпросите, засягащи 
мултикултурализма и толерантност-
та на обществата. Публичността 
е необходима и за затвърждаване на 
негативния пример и установяване 
на социалните роли, правила и норми, 
за внедряването им в обществото с 
цел опазване на системата. Опазва-
нето на системата от своя страна е 
икономическата функция на медиите, 
която при криза се проявява може би 
най-силно.

Като дисфункция в казуса с разпро-
страняването на манифеста на нор-
вежкия атентатор може да се от-
бележи създаването на крайни нагласи. 
Прекомерното акцентиране върху 
негативите подменя реалния свят с 
виртуален – медиен – свят. Водени 
от „синдрома на гадния свят“ (Мак-
суел Макоумбс), читателите биха 
могли да решат, че Норвегия е стра-
на, обхваната от беззаконие, анархия 
и липса на морал. Друг вероятен из-
вод е, че навярно всички норвежци са 
атентатори фанатици. Прекомерни-
ят акцент върху темата нагнетява 
обстановката, като създава впечат-
ление, че такива терористични ата-
ки са небивало изключение, докато 
истината е, че в редица страни от 
Третия свят са всекидневие, макар че 
проблемите там не намират такъв 
отзвук.

Тъй като разпространяването на 
манифеста започва от социалните 
медии, логично се налага да се разгледа 
и породената реакция в онлайн среда.

Казус III. Социалните медии 
„Туитър“ и „Фейсбук“: 

онлайн подкрепа срещу онлайн 
съпротива – реакции, коментари 

и последователи

Анализът на онлайн активността 
установява, че Брейвик има завидна 
виртуална подкрепа. След атентати-
те в Осло и Ютьоя последователите 
му в „Туитър“ се увеличават от око-
ло 800 на около 1500 в рамките на 24 
часа, констатират Крис Уилямс и Ша-
ди Хамид – потребители на социал-
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ната медия. Година и четири месеца 
по-късно тази бройка е нараснала до 
3508, а при проверка на социалната 
медия на 30 май 2014 г. е установе-
но, че макар интересът към него да 
бележи спад, „Туитър“ профилът на 
Брейвик е следен от 3116 души.

Във „Фейсбук“ се наблюдава инте-
ресен феномен, обратен на случилото 
се в „Туитър“. Има редица групи, кои-
то се противопоставят на извърше-
ното от Брейвик, като We hate you 
Anders Behring Breivikс – 62 715 последо-
ватели, Fuck you Anders Behring Breivik –
3157, Anders Breivik – psychopath –
2367, Kill Anders Behring Breivik – 570, 
Anders Behring Breivik must die – 324 и 
Anders Behring Breivik is a pig – 97. По-
казателно в това отношение е съби-
тието, организирано от Адам Бьор-
ховде Манаф (AdamBjшrhovdeManaf) 
в подкрепа на майка му. Ивентът 
TilMammaBehring&fam“(На мама Брей-
вик и семейството) е организиран, за 
да изпрати подкрепа и добра воля на 
майката на Брейвик, като бързо наби-
ра над 50 000 присъстващи.

Реакциите на потребителите на 
социалните мрежи показва реална 
картина на случващото се в нор-
вежкото общество, но и по света. 
Другото, което се наблюдава като 
съвременен феномен, е, че социални-
те медии се превръщат до някаква 
степен и в канал за събиране на хора 
с еднакви виждания. Това е колкото 
хубаво, толкова и опасно. Например 
от Английска отбранителна лига 
(English Defence League – EDL) и Нор-
вежка отбранителна лига (Norwegian 
Defence League – NDL) – крайно десни 
групи, споделят, че редиците им са се 
увеличили с над 10 000 души, благода-
рение на глобалната сила на „Фейс-
бук“ и другите социални мрежи.

Социалните медии, включително 
„Туитър“ и „Фейсбук“, изпълняват из-
началната си информационна функция 
посредством разпространяване на 
мнения и коментари, които отразя-
ват нагласите на обществото, реак-
циите, подкрепата и съпротивата на 
хората по отношение на атентати-
те на 22 юли 2011 г., както и по от-
ношение на личността на атентато-

ра. По този начин формират обемна 
и относително обективна картина на 
действителността.

Онлайн медиите имат и социални 
роли. На първо място е социализация-
та, която намира израз във факта, че 
хората, подкрепящи Брейвик или на-
строени срещу него, имат подкрепа и 
съмишленици посредством интернет 
и по-конкретно чрез социалните ме-
дии като „Туитър“, „Фейсбук“ и пр. 
Така те по един или друг начин се при-
общават към обществото, а медии-
те изпълняват своята социализацион-
на функция. Същевременно събраните 
от „Туитър“ и „Фейсбук“ хора, обеди-
нени според настройките и виждани-
ята си, се вписват в социума, като 
възприемат дадени социални роли или 
ги отхвърлят, т.е. те се интегрират 
благодарение на медиите. От друга 
страна, свързвайки хората, медиите 
помагат за наваксване недостига на 
социални контакти и опит в решава-
нето на проблемите, възникващи във 
високодиференцираните общества – в 
това се изразява тяхната функция на 
социална ориентация.

Що се отнася до политическите 
роли на социалните медии, от една 
страна, предоставената от тях 
платформа за изява е в унисон с де-
мократичните принципи, а от друга, 
изказаните мнения и направените 
коментари могат да послужат като 
измерител на нивото на политическо 
образование в дадена страна. Артику-
лацията като медийна функция служи 
за изразяване интересите на различ-
ните групи. При социалните медии 
това отново става посредством ко-
ментари и мнения. Тоест онлайн ак-
тивността на потребителите може 
да се разглежда едновременно като из-
мерител на политическото образова-
ние, но и като фактор за създаването 
му (посредством прочита на разпро-
странената в онлайн пространство-
то информация се повишава полити-
ческата култура на потребителите).

Поради същността си и начина 
си на функциониране онлайн медиите 
изграждат нов вид публичност и на-
чин за изразяване на общественото 
мнение. Така те все повече стават 
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част от създаването на дневния ред 
на обществото и определят хода на 
реалността. Реакциите и отзвуците 
на държавните проблеми, отразени в 
социалните медии, могат да пораж-
дат граждански вълнения (което се 
доказа през последните години напри-
мер с Арабската пролет, протести-
те „Окупирай“ и пр.) и имат съвсем 
реална власт над всекидневния живот 
и процесите в обществената сис-
тема.

Казус IV. Томас Индребое –
отстраненият съдия

Непосредствено след атентатите 
един от петимата съдии по делото 
на Брейвик – рецепционистът Томас 
Индребое, публикува доста крайно 
мнение по отношение на изхода на де-
лото. Под статия на норвежкия вест-
ник VG във Facebook на 23 юли 2011 г. 
той пише: „Смъртното наказание е 
единственото справедливо решение в 
това дело!!!!!!!!!!“ (В Норвегия няма 
смъртна присъда. Най-строгата санк-
ция е лишаване от свобода до 21 го-
дини, като законът урежда такова 
положение, при което подсъдимият 
може да бъде обявен за обществено-
опасен след изтичане на определения 
срок и в резултат на това да не бъде 
освобождаван. – Бел. авт.)

Впоследствие Индребое е избран 
за съдия, представляващ обществе-
ното мнение, съгласно механизма на 
норвежкото народно правосъдие. (Де-
лото на Брейвик се води от панел от 
двама професионални съдии и трима 
помощник-съдии – граждани, назначе-
ни за период от четири години, при-
състващи на равни начала с другите 
двама съдии при решаването на изхода 
на делата. Системата е проектирана 
така, че да позволява на обикновени-
те граждани да участват в съдебна-
та система. Главният съдия ръководи 
делото. – Бел. авт.)

След като потвърждава автор-
ството на този коментар, той е ос-
вободен от поста по искане на адво-
катите, представляващи ответника 
и прокуратурата. И двете страни 
са на мнение, че Индребое е негоден 

да продължи да изпълнява своите за-
дължения заради коментарите, кои-
то е направил в деня след атаките, 
тъй като те поставят под съмнение 
обективността му като представи-
тел на гражданското общество и раз-
клащат доверието в съда.

От гледна точка на информаци-
онната функция на медиите казусът 
с отстранения съдия няма как да не 
предизвика внимание, респективно 
отразяването му е в изпълнение на 
една от основните им роли. Той обаче 
е интересен и по няколко други на-
правления. От гледна точка на соци-
алните функции веднага се откроява 
социализационната роля. С оглед на 
норвежките законодателство и обще-
ствени норми и порядки коментарът 
на Индребое е абсолютно не на мяс-
то. Санкцията, която той получава 
за изразяването на мнението си, при-
зовава към съобразяване с общоприе-
тите норми и показва, че за да функ-
ционира обществото, отклонение не 
бива да се допуска. При този случай 
ясно може да се открои и интегра-
тивната функция на медиите, които 
осигуряват правилно функциониране 
на обществото, хармонизирайки об-
ществено необходимото и индивиду-
ално желаното. Казусът с отстра-
няването на съдията Индребое е и 
пример за функцията на артикулира-
нето. Социалните медии осигуряват 
възможност за изразяване възгледите 
и мненията на всеки, а същевременно 
създават предпоставки за правилно 
формиране на информирано обществе-
но мнение. Именно то е в основата 
на опазването на системата дори от 
чисто икономическо гледище.

Като дисфункция на онлайн ме-
диите в случая може да се отбеле-
жи изолирането на личната съдба на 
отстранения съдия от обществена-
та рамка. Представянето на случая 
е направено така, че той да изглежда 
като изключение на общия фон, за да 
се затвърдят вече дискутираните ус-
тои и норми на обществото. Исти-
ната е, че е възможно мнението на 
Индребое да е споделяно и от реди-
ца други норвежци. Важното в случая 
обаче е, че за да се осигури максимал-
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но безпристрастна присъда и санкци-
ониране на действията на Брейвик, 
ангажираните в процеса трябва да са 
в състояние да запазят мнението си 
за себе си, за да не манипулират вза-
имно отношението си и делото да се 
изопачи в предубеждения.

Четвъртият казус доказва как 
действията и коментарите, изразя-
ването на мнения във виртуалното 
пространство могат да има последи-
ци в реалността. Съдбата на Томас 
Индребое красноречиво показва до как-
ва степен са се развили и обогатили 
ролите и функциите на медиите и по-
конкретно тяхната онлайн форма.

От анализа на разгледаните приме-
ри могат да бъдат направени няколко 
извода за ролите и функциите на он-
лайн медиите в контекста на кризис-
на ситуация. На първо място, трябва 
да се отбележи, че както традицион-
ните, така и онлайн медиите изпъл-
няват напълно основната си функция –
информационната. Понякога дори се 
забелязва увличане, заради което от 
положителни ефектите от медийни-
те роли стават отрицателни. Напри-
мер балансът при отразяване на кри-
зисната ситуация се характеризира с 
прекален натурализъм, който става 
причина за подаване на редица жалби 
пред норвежкия прессъвет.

Като втори извод може да се раз-
гледат характерните тенденции при 
изпълняване на социалните роли. От 
всички изброени, онлайн медиите имат 
уклон основно към социалната ориента-
ция, социализацията и интеграцията. 
Те са проследени и в четирите казуса 
със силно акцентиране върху тях. Що 
се отнася до политическите роли, из-
вод номер три, анализът констатира, 
че онлайн медиите предимно наблягат 
на функциите политическо образование 
и артикулация, а малко по-слабо са за-
сегнати изграждането на публичност 
и критичната и контролиращата 
функция.

Колкото до икономическите роли, 
извод номер четири, онлайн медиите 
изпълняват основните си функции – 
да допринасят за прякото или косвено 
движение на капитала – в ролята си на 
рекламоносители, да предават знания, 

да осъществяват социална терапия. 
Също така обаче се забелязва симби-
оза със социалните и политическите 
роли към това да се осигури опазване 
на системата – в случая обществото, 
неговото добруване и благоденствие. 
Именно тази симбиоза, от една стра-
на, и същностните характеристики 
на онлайн медиите, от друга, са в ос-
новата на петия извод: че онлайн ме-
диите са се превърнали в сътворител 
на събития, в деен участник, причина 
за промяна в обективната действи-
телност.

Действието на медиите, в част-
ност на онлайн базираните средства 
за информация, при криза се проявява 
основно в началните остра и хронич-
на фаза на кризисната ситуация. И 
ако в острата фаза имат по-скоро за-
дача да изпълнят ролята си на инфор-
матор, понякога почти безкритично 
и чисто информационно поради дина-
миката и необходимостта от бързи 
и навременни данни за случващото 
се, в хроничната фаза те разгръщат 
ролите си и навлизат в другите си 
функции. Отразяването се превръща 
в аналитична база, върху която об-
ществеността надгражда мнения и 
отношения, за да може да се справи с 
възникналата криза. От друга страна, 
отразяването на кризисната ситуа-
ция от онлайн медиите е обусловено 
и от тяхната роля на пряк участник 
в събитията. В нея те би трябва-
ло да проявят своята отговорност 
към обществото, неговото правилно 
функциониране и опазване.

В контекста на кризисна ситуа-
ция отразяването от онлайн меди-
ите може да се разглежда донякъде в 
аспекта на евентуално задълбочаване 
на кризата. В случая „Брейвик“, с ог-
лед на измеренията на събитията, е 
трудно да се говори за безпристраст-
но отразяване, тъй като ситуацията 
е силно политизирана по редица при-
чини от самото начало.

Действията на норвежкия атен-
татор Брейвик за 22 юли 2011 г. пос-
тавят на карта някои от основните 
устои на демокрацията. Те са сери-
озно изпитание за норвежката нация, 
но и за хората в световен мащаб, тъй 
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като налагат преосмисляне на обще-
ствените устои, ценности, норми на 
поведение. Това налага сериозно раз-
глеждане на въпросите, свързани с ме-
дийното въздействие върху обществе-
ността, тъй като медиите в своята 
роля на четвърта власт имат същес-
твено влияние върху възприятията, 
върху формирането на общественото 
мнение, а не на последно място и вър-
ху адекватността на реакцията на 
такива екстремни събития. От тази 
гледна точка в контекста на криза 
повече от всякога медиите и по-кон-
кретно онлайн медиите имат няколко 
основни роли. Те са неотделим, орга-
нически свързан и съществен елемент 
от бита, културата, образованието 
и цялостното всекидневие на индиви-
да. В тази им роля могат да влияят 
върху възприятието и оформянето 
му по подходящия начин, който да 
гарантира запазване на обществото 
като система. Също така служат за 
реализиране на целите и идеологичес-
ките стратегии на политическите 
институции – роля, която също е 

насочена към съхраняване на работе-
щия обществен механизъм. И не на 
последно място, медиите са фактор 
и структурен комплекс от първосте-
пенно значение на големите трансна-
ционални корпорации. Те са съществе-
но условие за нормалното и успешно 
функциониране на бизнеса.

Властта на онлайн медиите се 
простира не просто до отразяване на 
дадено събитие. Те взаимодействат и 
променят, изграждат и оформят об-
кръжаващата среда. Действията във 
виртуалното пространство имат ре-
ално отражение и променят обектив-
ната действителност и това се дъл-
жи най-вече на същността на онлайн 
медиите, на непосредствеността им, 
на предоставената от тях възмож-
ност в реално време да се участва, 
коментира, изказва мнение. Това пре-
връща онлайн медиите от отразител 
в участник, и то не просто участник, 
а фактор с основно значение за фор-
миране на средата и събитията, за 
определяне на дневния ред и за остой-
ностяване на дадено събитие.
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В ерата на силно развитото кому-
никационно и информационно 
общество онлайн пространс-

твото, популярно още като Web 2.0, 
създаде уникална социална среда за об-
мен на информация и взаимодействие. 
Напредъкът на интерактивните со-
циални платформи и мобилни техно-
логии доведе до трансформация на 
интернет общуването с наличието 
на информационни потоци без вре-
мево и пространствено ограничение 
и превръщането на аудиторията от 
пасивен в активен участник в кому-
никацията.

Тези промени се отразиха и в сфе-
рата на отбраната, като наложиха 

ОНЛАЙН ФОРМИ 
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА PUBLIC AFFAIRS В НАТО
Десислава ВЕЛИНОВА*

Abstract: The article „NATO online forms for conducting public affairs“ studies the role of 
NATO online forms for conducting public affairs which is very important today when public af-
fairs play a signifiant role for the implementation of effective public communications. NATO, 
as an organization trying to attract the young people and the new „web-based“ generation as 
one of the key audiences for the Alliance future, has invested a lot of effort in the recent years 
in the development of online forms for Public Affairs. These online forms have not been stud-
ied in Bulgaria yet; however, they can be used as an example and be adapted to the institu-
tional PR in the defence of each NATO member country. The same topical issue is examined 
in the diploma thesis that was presented as a brief summary and defended on 8 July, 2014 in 
the National Security and Defence Faculty of Rakovski National Defence Academy. The aim 
of the diploma thesis is to study the effectiveness of the online forms as tools for communica-
tion in public relations and as a method of obtaining public support in defence. The thesis 
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други стандарти в предаването на 
съобщенията и поставиха нови пре-
дизвикателства пред комуникацията 
с аудиториите. Дигитализирането на
тази комуникация и демократизира-
нето на потока на информация съз-
дадоха условия за свободна интерак-
ция между въоръжените сили и об-
ществеността, както и между раз-
личните нива в рамките на военната 
организация.

В съответствие с нарастващите 
обем и скорост на информацията в ин-
тернет пространството НАТО свое-
временно реагира и включи в инстру-
ментариума си различни форми на 
онлайн взаимодействие, за да създаде 
информираност, разбиране и подкрепа 
за своите решения и операции. Цел-
та на тази разработка е да покаже 
доколко ефективни са тези онлайн 
форми като средство за комуника-
ция с обществеността и способ за 

* Десислава Велинова е дипломиран ма-
гистър от специалност „Публични кому-
никации в сигурността и отбраната“ на 
Военна академия „Г. С. Раковски“, випуск 
2014.
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получаване на обществена подкрепа 
в сферата на отбраната, а актуал-
ността ù се определя от динамични-
те промени в глобалната информаци-
онна среда и разширяващата се роля 
на онлайн формите на комуникация в 
областта на дейността Public Affairs 
в НАТО.

ОНЛАЙН ФОРМИ 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

Взаимното влияние на култури и 
технологии често води до трансфор-
миране на съществуващите и поява 
на нови явления. Социалните медии, 
като продукт на подобна симбиоза, 
направиха възможно хуманизиране-
то на информацията и доведоха до 
промяна на моделите на комуникация 
посредством отъждествяването на 
всеки потребител с комуникационен 
канал. Определяни като „най-бързо 
развиващата се иновация от пос-
ледните години“1, социалните медии 
се превърнаха в ключов инструмент 
за провокиране на мислене, диалог 
и действия по определени социални 
въпроси.

В областта на отбраната социал-
ните медии са средство за по-ефек-
тивна комуникация, като те не про-
менят мисията и целите на публич-
ната, а са още едно средство в служ-
ба на тази мисия и цели, адаптирано 
към комуникационните потребности 
и навици на съвременния потребител 
на информация. Формирането на об-
щественото мнение, прозрачността 
на отбранителната политика, свър-
заността на въоръжените сили с вън-
шните и вътрешните публики вече 
се дефинират като решаващ фактор 
за осъществяване мисията и целите 
на въоръжените сили и за успеха на 
военните операции. Използването на 
социални медии е част от доктри-
ната на НАТО за стратегическите 
комуникации и ефективен способ за 
постигане целите на Съюза и стра-
ните членки.2

Основните възможности при из-
ползването на социални медии в сфе-
рата на отбраната (съгласно Tech-

nical Evaluation Report – RTO-MP-
HFM-201) включват (но не се ограни-
чават само до това):

• Използване на текущите социал-
ни медийни платформи за основните 
функции на НАТО. Настоящите и 
нововъзникващите социални медийни
инструменти и добри практики мо-
гат да подчертаят основните функ-
ции на НАТО. Пример са социални-
те мрежи, като средство за рекру-
тиране и образуване на структура 
(Facebook, LinkedIn, Google+); мик-
роблогинг в реално време (например 
Twitter); бързо и глобално публично 
разпространяване на информация (на-
пример YouTube, Twitter, Facebook).

• Актуалност, изчерпателност и 
качество. Скоростта, обширността 
и качеството на ангажираност мо-
гат ефективно и ефикасно да офор-
мят „социалното пространство“.

• Икономически предимства. Соци-
алните медии предоставят безплат-
ни или поне икономически изгодни 
(изискващи скромен персонал) плат-
форми за събиране и разпространя-
ване на информация. Сложните ин-
формационни анализи и анализът на 
аудиторията могат да изискват по-
голям обем инвестиции, но често те 
не са от съществено значение пора-
ди многото непосредствени ползи, 
които могат да бъдат извлечени от 
социалните медии.

• Усъвършенстване на класически-
те военни функции. Социалните ме-
дии могат да подобрят традицион-
ните военни функции, включително 
създаване на по-бърза ситуационна 
осведоменост, разширяване на посо-
ките за анализиране на действията и 
подпомагане на разпределената сис-
тема за командване и управление.3 
По отношение на командването и 
управлението те могат да са благо-
приятни по отношение на бързата 
координация и промяна. Те могат да 
бъдат използвани, за да спомогнат за 
идентифициране на групите, просле-
дяване на мненията и намеренията, 
да откриват измами и проследяват 
резултати.

• Осигуряване на стратегическо пре-
дупреждение. Социалните медии пре-
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доставят повече възможности за 
ранни индикации и предупреждение 
(дни и може би седмици преди по-
тенциално събитие или инцидент), 
обществен и международен отзвук 
и партньорство, както и по-голяма 
гъвкавост.

• Наука и технологии. Специфични 
инструменти и технологии (например 
проследяване на дадена въпрос; анализ 
на мнения; анализ на социалната мре-
жа и др.) обещават повишено прогно-
зиране, даващо възможност за упо-
треба на ресурси преди настъпване 
на потенциално нежелано събитие.

• Междукултурни разбирания. Из-
ползването на социални медии може 
да послужи като платформа за под-
помагане моделирането на междуна-
родното социокултурно поведение – 
нания, вярвания и нагласи, които по-
магат да се разкрият социални 
структури, връзки, норми и модели 
на поведение.

• Прозрачност и поверителност. 
През 1962 г., по време на Кубинската 
криза, президентът на САЩ Джон 
Кенеди отбелязва: „Не мир за смет-
ка на свободата, а както мир, така 
и свобода“. Аналогично НАТО следва 
да продължи: „Не сигурност за смет-
ка на поверителността, а както 
поверителност, така и сигурност“. 
Кенеди изтъква: „Учтивостта не е 
признак на слабост, а искреността 
е винаги предмет на доказване“. По 
същия начин в социалните медии про-
зрачността не е признак на слабост. 
Истината е винаги предмет на до-
казване.

Основните рискове, свързани със 
социалните медии, са:

• (Не)преднамерена дезинформа-
ция от противникови (приятелски) 
сили, водеща до нежелани обществе-
ни или лични разбирания и/или дейс-
твия.

• Използване на социални медийни 
комуникации за разпространяване на 
неблагоприятна информация, подрон-
ваща доверието в публичните инсти-
туции, включително армията (борба 
с бунтовниците, борба с тероризма и 
противодействие на екстремизма).

• Нарушаване наличността, це-

лостта и поверителността на ин-
формацията, като така се разкла-
щат основите на публичните инс-
титуции и/или се стига до нежелани 
обществени поведения, водещи до 
физическа/материална деструкция.

Допълнителните рискове обхва-
щат: „недискретно“ споделяне на ин-
формация, претоварване с информа-
ция, светкавично и неконтролируемо 
глобално предаване на информация, 
стратегически последици от такти-
чески комуникации и др.

Естеството на социалните мре-
жови сайтове, насърчаващи социали-
зацията и споделянето на информа-
ция, прави военнослужещите по-по-
датливи на експлоатация. Техният 
най-голям недостатък в областта на
военното дело е липсата на сигур-
ност, тъй като допускат сценарии, 
при които потенциално чувствител-
на информация може да бъде случай-
но оповестена. Затова ефективната 
онлайн комуникация в сферата на 
отбраната следва да спазва прави-
лата и процедурите за сигурност на 
класифицираната информация и да не 
застрашава провеждането на опера-
ции. Необходимо е да се инвестират 
повече усилия и средства в програми 
за поддържане информираността на 
личния състав относно целесъобраз-
ното използване на социалните ме-
дии, осъществяването на монито-
ринг и активен мениджмънт.

Нарастването на социалните мре-
жови сайтове и свързването на ауди-
ториите във и извън територията на 
държавите от НАТО влияят пряко 
върху това как се възприемат дей-
ствията на Съюза от ключовите ау-
дитории. Това винаги е свързвано със и 
може да има пряко въздействие върху 
успеха на неговите операции и полити-
ки. НАТО трябва да използва различни 
канали, включително традиционните 
медии, интернет базираната среда и 
ангажирането на обществеността, за 
да създаде информираност, разбиране 
и подкрепа за своите решения и опера-
ции. Това изисква последователен ин-
ституционален подход, координиране 
на усилията на държавите от НАТО 
и между всички участници, съгласува-
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дури и принципи.

Стратегическите комуникации на
НАТО са неразделна част от усилия-
та за постигане политическите
и военните цели на организацията.
Те представляват „координирано и 
подходящо използване на следните 
комуникационни дейности и способ-
ности на НАТО – публична дипло-
мация, Public Affairs, военен Public 
Affairs, информационни операции и 
психологически операции в подкрепа 
на политиките, операциите и дейнос-
тите на Алианса за постигане на не-
говите цели“.4 Стратегическите ко-
муникации осигуряват съгласуваност 
и ефективност на публичните кому-
никации, като се използват всички 
комуникационни средства чрез цялос-
тното им координиране.

Дейността Public Affairs в НАТО 
е от ключово значение, тъй като е 
стратегическа комуникация, подпо-
магаща изпълнението на мисията му 
чрез предоставяне на публична ин-
формация (контакти със средства 
за масово осведомяване), вътрешна 
информация (наричана още команд-
на) и дейностите за връзки с мес-
тната общественост, насочени към 
вътрешните и към външните ауди-
тории на институцията. Глобални-
те промени в областта на сигур-
ността и медийната среда изискват 
ефективен Public Affairs, което оз-
начава функцията да бъде ресурсно 
осигурена и интегрирана в процеса 
на вземане на решения в НАТО при 
военни операции, развиване на поли-
тики и създаване на програми.5

РОЛЯ, МЯСТО И НАЧИН 
НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН

КОМУНИКАЦИЯТА 
НА PUBLIC AFFAIRS В НАТО

За да се адаптира към напредъка 
на технологиите, възхода на 24-ча-
совия новинарски цикъл и революци-
ята на социалните медии, довели до 
нарастване на необходимостта от 
навременна и актуална комуникация, 
пряка интеракция и обмен на инфор-
мация, с онлайн комуникационните си

усилия, обхващащи уеб сайтове, со-
циални медии, интернет телевизия и 
мобилни приложения, НАТО има за цел 
да информира, общува и сътрудничи с 
целевите си аудитории, за да повиши 
тяхното ниво на информираност и 
разбиране, да насърчи политиките и 
дейностите си, а по този начин да 
спомогне за подкрепата и доверието в 
Организацията. Или както Франк Се-
герман, началник на екипа, отговарящ 
за социалните медии на НАТО, споде-
ля: „НАТО се нуждае от социалните 
медии повече, отколкото социалните 
медии се нуждаят от НАТО“.6

Следва да се отбележи, че макар Съ-
юзът да признава важната роля на 
социалните медии на корпоративно 
ниво, неговото присъствие в микро-
блогинг платформата Twitter се ог-
раничава единствено до четири офи-
циални акаунта, като не се позволя-
ва на личния състав да имат свои 
собствени. Политиката на НАТО в 
тази насока влиза в противоречие с 
основната цел на комуникационните 
му усилия – да информира и да тър-
си подкрепа и доверие, т.е. възник-
ва въпросът, как НАТО да генерира 
подкрепа и доверие за себе си, когато 
няма доверие на персонала си.

В бъдеще Алиансът трябва да пре-
разгледа политиката си в тази област, 
както е направил и по отношение на 
генерирането на съдържание в соци-
алната мрежа Facebook. При нейния 
анализ се установява, че ако ретрос-
пективно погледнато страницата във 
въпросната интерактивна платформа 
е била единствено сopy-paste версия на 
уеб сайта, с осъществяването на про-
мяна в стратегията, позволяваща по-
креативни публикации, трафикът към 
акаунта е отбелязал рязко нараства-
не. Тук е моментът да се подчертае, 
че за да постигне целите на комуни-
кационните си усилия посредством из-
ползването на новите онлайн медии, 
НАТО трябва да съумее да използва 
по-конструктивен подход при генери-
ране на съдържание с цел сближаване и 
създаване на приемственост сред ау-
диториите си.

Пример за ефективна комуникация 
в социалните медии насочва към гене-
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ралния секретар на НАТО Расмусен. 
Той има доста активно присъствие 
в интерактивните платформи пора-
ди факта, че длъжността му изисква 
да използва такива форми на онлайн 
комуникация, за да влияе на целеви-
те групи на НАТО. Посредством 
поддържането на акаунтите си в 
социалните медии Twitter и Facebook 
и видеоблога в YouTube генералният 
секретар използва интегриран подход 
и готовност за открита комуника-
ция с интернет потребителите, ко-
ето намира изражение и в данните 
от изследване, констатиращо, че е 
третият най-следван от междуна-
родните организации лидер.7

Уеб сайтът на НАТО е изцяло 
повлиян от промените в развитие-
то на онлайн средата. В процеса на 
неговия анализ изникнаха редица пре-
димства, които се вписват в нараст-
ващите изисквания на интернет по-
требителите. Като богат източник 
на информация и средство, осигуря-
ващо възможност за абониране към 
голям обем информационни потоци, 
получаване на актуално съдържание 
в реално време и интегрирането му 
в социалните медии, уеб сайтът на 
НАТО цялостно отговаря на един 
от основните принципи, свързани с 
комуникационните му усилия – да ин-
формира целевите си публики.

Полезен инструмент, използван от
НАТО, е интернет телевизията Nato
Channel.tv – ефективно средство, чрез
което Организацията може да раз-
шири обсега си на влияние сред ауди-
ториите чрез предимно аудиовизуал-
ни форми на комуникация. Алиансът 
разчита на тях за по-голямо въздейс-
твие, тъй като влиянието им върху 
различните публики е все по-голямо. 
В инструментариума на НАТО при-
състват и мобилните приложения, 
които са още едно средство за създа-
ване на осведоменост и обществена 
ангажираност.

За присъствието на НАТО в 
YouTube Сегерман отбелязва: „Голяма 
част от аудиторията ни в медията 
произхожда от Пакистан. Не всеки ха-
ресва НАТО, но държи под око това, 
което казваме, и това, което правим“.8 

В конкретния случай действията на 
НАТО в тази социална медия са доста 
активни откъм публикувани видеокли-
пове, но на базата на общия брой на 
преглежданията им, абонираните пот-
ребители и изключително ниското им 
участие в дискусионната секция може 
да се заключи, че инвестираните уси-
лия в тази социална платформа не са 
особено резултатни. По време на ана-
лиза ù се отбелязва, че ако НАТО има 
история, която иска да разкаже, тази 
медия е най-доброто средство за пре-
даване на посланието. Становищата 
в подкрепа на тази теза са две: първо, 
YouTube е водещата социална медия, 
с приблизително един милиард посе-
тители месечно, което е и основна 
предпоставка за използването на този 
мащабен обхват с цел осъществява-
не на желаното влияние сред по-го-
ляма аудитория; второ, естеството 
на тази социална медия се състои в 
споделянето на видеоклипове, които 
придават облик на всяко послание и 
представляват по-възприемчив и въз-
действащ инструмент за излъчване на 
съобщението. Последното е особено 
важно за достигане до по-младата ау-
дитория, която е сред основните це-
леви публики на НАТО.

При анализа на онлайн формите за 
комуникация на НАТО не бе подминат 
и несполучливият опит с проекта WE-
NATO. Идеята за създаване на още 
една социална платформа е похвал-
на и би отговаряла на условията на 
съвременната динамично развиваща се 
информационна и комуникационна сре-
да, но в конкретния случай погрешно 
е възложена за изпълнение на външна 
организация. Или изводът от този 
експеримент показва, че НАТО тряб-
ва да е независим по отношение на 
осъществяването на комуникацията 
си в социалните медии.

За Public Affairs в НАТО особено 
важно значение имат онлайн форми-
те на комуникация, които се изпол-
зват по време на военните опера-
ции, какъвто е случаят с мисията на 
Международните сили за поддържане 
на сигурността в Афганистан (АЙ-
САФ). При анализа на профила им в 
социалната медия Flickr, като поло-
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жително се отбелязва генерираното 
съдържание, осигуряващо голяма доза 
информираност за инициативите и 
дейностите на АЙСАФ, което е спо-
соб за изграждане на доверие и под-
крепа по отношение на мисията сред 
интернет потребителите. Като не-
достатък на профила в разглеждана-
та платформа се отбеляза липсата 
на връзки (линкове) към другите соци-
ални медии, които АЙСАФ използва, 
а такива връзки са добър начин да се 
активизира конкретната аудитория 
и в други социални платформи.

С оглед на направения опит за из-
следване на онлайн формите на кому-
никация на НАТО като основен извод 
следва да се отбележи, че Съюзът пра-
ви добър опит за повишаване на ин-
терактивността си с аудиториите,
 като използва многостранен и ин-
тегриран подход в комуникацията и 
ангажирането с обществеността. 
Въпреки това е необходимо да се по-
ложат повече усилия при осъществя-
ването на онлайн комуникацията:

• използване на по-конструктивен 
подход при генериране на съдържание, 
с цел сближаване и създаване на при-
емственост сред аудиториите;

• добро познаване на естеството 
на всяка социална медия, на нейната
динамика и особености, което да 
позволи адаптиране на генерираното 
съдържание спрямо тези разлики;

• непрекъснато актуализиране на 
публикуваното съдържание, за да се 
осъществи и желаното влияние върху 
целевите аудитории;

• упълномощаване на повече лица 
за използване на официални профили 
в интерактивните платформи, кое-
то ще благоприятства подкрепата и 
доверието в организацията;

• интегриране на връзки (линкове) 
в социалните платформи (в които 
такива липсват) към другите соци-
ални медии, използвани от НАТО;

• полагане на повече усилия за пуб-
ликуване на съдържание, което да 
насърчи интеракцията, да задълбочи 
ангажираността и да способства за 
създаване на допълнителна подкрепа 
сред целевите аудитории.

Промените вследствие на глобал-
ната информационна среда и разви-
тието на съвременните комуника-
ционни технологии (съдържанието, 
генерирано от потребителите и мо-
билните технологии) предполагат 
процес на непрекъснато реформиране 
и модернизиране. НАТО своевремен-
но реагира на нарастващата нужда 
от използване на интерактивни со-
циални платформи, като инструмен-
ти, чрез които да подобри комуника-
цията си с аудиториите, да създаде 
информираност, да изгради доверие и 
обществена подкрепа за свои реше-
ния и операции. Макар че тези он-
лайн форми на комуникация са ефек-
тивен способ за диалог с целевите 
публики, те са източник и на много 
чувствителни за общественото мне-
ние въпроси и рискове, които трябва 
да бъдат идентифицирани, разбирани 
и управлявани.

Дискусията за възможностите и 
предизвикателствата, стоящи пред 
интернет комуникацията на НАТО, 
със сигурност ще продължи и зана-
пред. Но с оглед на поставената гра-
дивна основа и желанието за развитие 
и подобряване на интерактивността 
с аудиториите ключово значение има 
единствено фактът, че НАТО иска 
да бъде там, където са и неговите 
граждани.

1 http://openlab.citytech.cuny.edu/belli-sp2014-
 eng1101/2014/04/07/positive-influence-of-social-
media-to-society/ (достъпен в интернет към 
24 апр. 2014 г.).

2 С е р а ф и м о в а, М. Социалните 
медии в сферата на отбраната. Проект на 
Института за перспективни изследвания 
за отбраната на Военна академия „Г. С.  
Раковски“. София, 2014.

3 ACO Strategic Communications Directive 
Member 95-2, Sept. 2008.

4 С е р а ф и м о в а, М. Мисия, функ-
ции, принципи и методология на връзките 
с обществеността в НАТО – еволюция на 
доктрините. Българският опит – Във: Вое-
нен журнал, 2009, № 5.

5 http://www.prweek.com/article/1297621/natos-
head-social-we-need-social-media-needs-us 

6 http://twiplomacy.com/organisation/nato/
7 http://www.prweek.com/article/1297621/na-

tos-head-social-we-need-social-media-needs-
us 
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КРЪГОВРАТИ

В основата на концепцията за 
функциите на управление е про-
цесният подход за изучаване на 

мениджмънта. В рамките на този 
подход управлението се разглежда 
като процес, включващ непрекъсна-
та серия от взаимосвързани управ-
ленски функции.

В най-общ вид функциите на управ-
ление представляват обособени, едно-
родни видове дейност, насочени към 
постигане целите на функциониране 
на организацията. От тази дефини-
ция следва, че понятието функция на 
управлението е достатъчно обхват-
но и общо, че практически включва 
всички видове управленска дейност, 
както и че разкрива същността и 
съдържанието на тази дейност на 
всички равнища на управление.

Главна предпоставка за възниква-
нето на функциите на управление е 
функционалното разделение на уп-
равленския труд. Преобладаващата 
част от изследователите подразде-
лят функциите на мениджмънта на 
общи и специални.

Освен посочената класификация се
прилага и класификацията на функци-
ите на управление в зависимост от 
управленското равнище. На тази ос-
нова може да се обособят функции 

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ 
МАРКЕТИНГ КАТО ФУНКЦИЯ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО

Доцент д-р Лидия ВЕЛКОВА

Abstract: In the article written by Lidia Velkova, the functions of management are pre-
sented generally; the administrative marketing is studied and analyzed as one of the most 
interesting sequential functions of management.

Key words: functions of management, administrative marketing, effective management.
Ключови думи: функции на управление, административен маркетинг, ефективно 

управление.

на управлението на корпорация, пред-
приятие, структурно подразделение, 
отдел и т.н.

За изучаването на функциите на 
управлението като че ли най-опти-
мално е да се приеме класификация-
та, основана на времето на тяхното 
действие. На тази база всички функ-
ции на управлението могат да бъдат 
разделени на две групи. Към първата 
се отнасят последователните функ-
ции, които се осъществяват дис-
кретно (т.е. повтарят се през оп-
ределени промеждутъци от време), 
като постоянно се сменят една с 
друга. Втората група се образува от 
т.нар. непрекъснати функции, чието 
изпълнение се осъществява постоян-
но през целия период на управление 
на организацията.

Като пример за последователни 
функции в управлението може да се 
посочат маркетингът, планирането 
организирането, мотивацията, регу-
лирането, отчетността, контролът 
и оценяването на ефективността на 
организацията, а към непрекъснати-
те функции на управлението най-вече 
може да се отнесат вземането на 
управленски решения, както и управ-
лението на конфликтите и стреса в 
организацията.
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Последователните и непрекъсна-

ти функции на управлението са не-
разривно свързани и в своята съвкуп-
ност формират съдържанието на уп-
равленската дейност, диференцирана 
по различни признаци.

Една от най-интересните после-
дователни функции на мениджмънта 
е административният маркетинг.* 
Понятието маркетинг започва да се 
прилага широко в системата за уп-
равление на предприятието от вто-
рата половина на 50-те години на ХХ 
век, като измества т.нар. пазар на 
производителя, който се характери-
зира с ориентиране на ръководство-
то към вътрешните потребности 
на организацията. Първоначално под 
маркетинг се разбира системата за 
вътрешнофирмено управление, насо-
чена към изучаване и отчитане пот-
ребностите на пазара. С други думи, 
основата на маркетинговата кон-
цепция е в организацията на произ-
водство на тези видове продукти 
или оказване на услуги, за които пред-
варително е осигурен пазар.

Основното предимство на подобен 
подход е в използването на комплекс-
ни методи за формиране на търсене-
то и стимулиране на продажбите, ко-
ето гарантира на ръководството на 
фирмите постигане определено рав-
нище на печалба и рентабилност. 
Такава ориентация на бизнеса обаче 
способства за поява в обществена-
та сфера на негативно явление, как-
вото е ирационалното потребление, 
т.е. стремеж към удовлетворяване 
на личните потребности с всички 
възможни средства, без да се отчи-
та необходимостта от рационално 
и грижливо използване на оскъдните 
обществени ресурси, при поставяне 
и на екологичния императив, свързан 
със защитата на околната среда. Ре-
акция на този недостатък е появата 
и развитието през 80-те години на 

* Административният маркетинг е дей-
ност, насочена към реализация на марке-
тинговите решения на основата на фор-
мален маркетингов план, който обединява 
елементи на стратегическите и такти-
ческите планове, като отчита и обрат-
ните връзки.

ХХ век на теорията на етичния мар-
кетинг. Той също е ориентиран към 
удовлетворяване нуждите на потре-
бителите, но на основата на раци-
онално и грижливо отношение към 
ресурсите и околната среда.

И класическият, и етичният мар-
кетинг са обединени от обстоятелс-
твото, че едновременно с осъщест-
вяването на идеята за задоволяване 
потребностите на клиентите са и 
инструмент на управление, и средс-
тво за повишаване ефективността 
на работата, и начин за реализиране 
на по-висока печалба изключително в 
рамките на търговските организа-
ции. През втората половина на 90-те 
години на ХХ век обаче методите и 
техниките на маркетинга започват 
да се прилагат широко и в организа-
циите извън сферата на производс-
твото и търговията – най-вече в 
процеса на изследване състоянието 
на външната среда.

Този маркетинг, наречен още со-
циален, като правило се осъществява 
от органите на местно, регионално 
или държавно равнище, както и от 
обществени, религиозни, благотвори-
телни или други организации на граж-
данското общество. Неговата ос-
новна цел е предлагането на социални 
услуги за големи слоеве от население-
то: като гарантиране спазването на 
обществения ред, защита на живота 
и здравето на гражданите, гаранти-
ран достъп до образование, култура 
и т.н. Основните цели на социалния 
маркетинг са:

• привеждане дейността на орга-
ните на държавната власт и обще-
ствените организации в съответс-
твие с потребностите на социал-
ните групи в обществото, които в 
случая са обект на маркетинговата 
дейност;

• осигуряване на по-рационално и 
оптимално разпределение на социал-
ните и други публични услуги;

• формиране на позитивно обще-
ствено мнение по отношение на кон-
кретни социални програми, публични 
институти, държавни и обществени 
дейности и др.

При това трябва да се помни, че 
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публичните организации, към които 
се отнасят органите на държавната 
власт и гражданските обединения и 
организации, могат да осъществяват 
за целите на своята дейност не само 
социален, но и търговски маркетинг.

Освен деленето на търговски и 
социален, маркетингът може да се 
класифицира и в зависимост от об-
хвата на сферата на изследване. От 
тази позиция той може да се под-
раздели на вътрешен и международен. 
Вътрешният маркетинг концентрира 
своето внимание в рамките на от-
делен регион или на икономическото 
пространство на една държава като 
цяло. В структурата на международ-
ния маркетинг са включени експорт-
но ориентираният, многонационални-
ят и глобалният маркетинг.

Експортно ориентираният мар-
кетинг предполага организация и из-
следване състоянието на външната 
икономическа среда – тази зад грани-
ците на националния пазар. Този вид 
маркетинг обикновено се прилага за 
стимулиране износа на стоки, услуги, 
технологии и т.н.

Многонационалният маркетинг 
като правило е свързан със създаване-
то на дъщерни предприятия, филиа-
ли, структурни подразделения и пред-
ставителства в различни страни по 
света. От институционална гледна 
точка по отношение на търговския 
маркетинг този процес намира израз 
в създаването на могъщи транснаци-
онални корпорации – „Сони“, „Форд“, 
„Шел“; по отношение на социалния 
маркетинг тази тенденция намира 
изява в изграждането на организации 
като „Грийнпийс“, Червения кръст и 
Червения полумесец и др.

Глобалният маркетинг се основа-
ва на предположението, че в перспек-
тива свободното движение на сто-
ки, услуги, капитали, работна сила и 
информация ще стане възможно за 
целия световен пазар, затова е на-
сочен към световното икономичес-
ко пространство, към световното 
стопанство.

От гледище на ситуационния под-
ход, т.е. в зависимост от текущо-
то състояние на външната среда на 

организацията, могат да се изведат 
осем типа маркетинг: конверсионен, 
стимулиращ, развиващ се, затихващ, 
синхронен, поддържащ, сдържащ и 
противодействащ.

Основната цел на конверсионния 
маркетинг е трансформиране на не-
гативното търсене на резултати-
те от дейността на организацията 
(продукти и услуги) в позитивно. 
Негативно търсене е налице, когато 
основната маса от потребители се 
отнася отрицателно към конкретен 
продукт или услуга. Формирането 
на позитивно търсене предполага 
разработване и реализиране на мар-
кетингов план, който е в състояние 
да „обърне“ клиентските предпочи-
тания и да гарантира търсенето на 
продукта или услугата на организа-
цията.

Стимулиращият маркетинг се 
прилага в случаите на нулево търсе-
не на стоката или услугата, т.е. при 
безразлично отношение от страна 
на потребителите.

Развиващият се маркетинг се из-
ползва в ситуации, характеризира-
щи се с наличието на потенциално 
търсене на стоки. Идеята е да се 
осъществи практическа реализация 
на това потенциално търсене, като 
то се превърне в реално.

Реанимиращият маркетинг се 
свежда до възстановяване първона-
чалните обеми на намалялото по раз-
лични причини търсене.

Синхронният маркетинг е средс-
тво за стабилизиране на потреби-
телския интерес в условията на ко-
лебания в търсенето.

Поддържащият маркетинг има 
място, когато се наблюдава пълно 
съответствие между равнището на 
търсенето и равнището на предла-
гането.

Сдържащият маркетинг се прилага 
в ситуации, при които търсенето в 
значителна степен превишава пред-
лагането. Към този вид маркетинг 
се прибягва с цел профилактика – за 
да не се формират у потребителите 
негативни представи за възможнос-
тите на организацията.

Противодействащият маркетинг 
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се използва с цел намаляване обемите 
на реализация на стоки с нерационал-
но търсене, като алкохол, тютюне-
ви изделия, телевизионни и видеопро-
дукти, проповядващи насилие, и т.н.

Съществените промени, които 
настъпиха през последните години в 
структурата на световния пазар и в 
преобладаващата част от национал-
ните пазари, позволяват с пълна уве-
реност да се твърди, че съществува 
и се развива принципно нова сфера 
на обмен, наречена пазар на управле-
ние. Основни сегменти на този па-
зар са пазарът на управленски кадри, 
пазарът на управленски технологии, 
пазарът на управленски услуги и па-
зарът на управленски консултации.

Пазарите на управленски кадри, 
технологии и консултации съществу-
ват значително по-отдавна, затова 
може да се твърди, че на практика 
са напълно формирани и съвременно-
то им развитие има еволюционен ха-
рактер.

По друг начин стои въпросът с па-
зара на управленски услуги. Той, като 
самостоятелна сфера на обмен, се фор-
мира едва в края на 90-те години на 
ХХ век и понастоящем се развива ин-
тензивно. Например преобладаваща-
та част от американските промиш-
лени компании с повишено внимание 
се отнасят към възможността за 
съкращаване на своите средни управ-
ленски звена за сметка на привличане 
и използване на независими специа-
листи [Ж у к о в, Е., Т. Капаева, Л. 
Литвиненко, 1999, с. 218], което би 
позволило значително намаляване на 
разходите при едновременно пови-
шаване ценовата конкурентоспособ-
ност на готовата продукция.

По този начин „административ-
ният пазар“, или „управленският па-
зар“, може да бъде определен като 
една от най-перспективните сфери 
на съвременния пазар, в чиито рамки 
се формират търсенето и предлага-
нето на управленски кадри, управлен-
ски технологии, управленски услуги и 
управленски консултации.

Наличието на относително обосо-
бена и независима сфера на пазара 
изисква разработване на нови начини 

и методи за нейното изучаване и из-
ползване. Тази задача по наше мнение 
е призван да реши административни-
ят маркетинг.

Административният маркетинг 
представлява управленска дейност, 
свързана с изучаването на основни-
те закономерности при формиране-
то на търсенето и предлагането на 
„управленския пазар“, с цел разкрива-
не и придобиване или разработване 
и реализиране на най-качествените и 
перспективни продукти, предлагани 
на даден пазар.

Активното приложение на адми-
нистративния маркетинг в дейност-
та на всяка организация би позволило 
в значителна степен да се повиши 
ефективността на системата на уп-
равление за сметка на откриването, 
привличането и използването на най-
квалифицираните управленски кадри 
и водещите управленски технологии, 
както и по-активно и рационално да 
се използват управленските услуги и 
управленските консултации.

Като вид управленска дейност ад-
министративният маркетинг включ-
ва две основни направления: изследва-
не структурата на външната сре-
да на организацията и определяне 
състоянието на тази среда.

Структурата на външната среда 
се формира от влизащите в нея еле-
менти и връзките помежду им (фиг. 1).
Към тези елементи се отнасят пре-
ди всичко потребителите, деловите 
партньори и доставчиците, висше-
стоящите организации включително 
компаниите майки), нисшестоящите 
организации (включително дъщерни-
те фирми, представителства и фи-
лиали), държавните органи, контро-
лиращите органи, обществените ор-
ганизации, международните организа-
ции и т.н.

Всички изброени елементи в съв-
купност оказват съществено влия-
ние върху характера и ефективност-
та от дейността на всяка организа-
ция, функционираща в условията на 
демокрация и развити пазарни отно-
шения.

Важно място в изучаването на 
външната среда на организацията 
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има цялата налична информация за 
текущото състояние на тази среда. 
От подобна гледна точка могат да 
бъдат изведени пет ситуации, харак-
теризиращи се с различна степен на 
информираност на субекта на управ-
ление за състоянието на външната 
среда. Към групата на тези инфор-
мационни ситуации може да се при-
числят детерминираната, умерено 
детерминираната, детерминирано-
стохастичната, умерено-стохастич-
ната и стохастичната.

Детерминираната информационна 
ситуация се характеризира с наличие 
на пълна информация за състоянието 
на външната среда, в която организа-
цията функционира. В такава ситуа-
ция субектът на управление има въз-
можност с най-голяма точност да 
определи тенденциите в развитието 
на конюнктурата на пазара и свое-
временно да реагира на тях.

Умерено детерминираната ситуа-
ция се проявява в условията на нали-
чие на отделни елементи на неопре-
деленост в структурата на инфор-
мационното осигуряване на организа-
цията.

За детерминирано-стохастичната 
информационна ситуация е характер-
но граничното положение, когато 
ръководството на организацията е 
подсигурено с едва 50% от необходи-
мата за вземане на управленско ре-
шение информация.

Умерено-стохастичната ситуация 
се характеризира със състояние, при 
което управленският апарат разпо-
лага с незначителна (под 50%) част 
от необходимата информация за 
състоянието на външната среда.

Стохастичната информационна си-
туация е налице, когато субектът на 
управление на организацията практи-
чески не разполага с информация за 
текущото състояние на външната 
среда и за перспективите на разви-
тието ù.

Информацията, получавана и из-
ползвана при провеждането на марке-
тингови изследвания, може да бъде раз-
делена на първична и вторична. Пър-
вичната се събира в процеса на про-
веждане на конкретното изследване, 
а вторична е информацията, получе-
на по-рано за някакви други цели.

Вторичната информация като пра-

Фиг. 1. Структура на външната среда на организацията
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вило се акумулира в организацията 
под формата на маркетингова база 
от данни. Тази база представлява под-
реден информационен масив за основ-
ните елементи на външната среда 
на организацията и за характера на 
взаимоотношенията между тези еле-
менти.

За събирането на първична инфор-
мация могат да се използват най-раз-
нообразни методи, към които следва 
да бъдат отнесени наблюдението, за-
питването, събирането на статис-
тически данни и провеждането на 
експерименти.

В качеството на инструменти, 
използвани за събирането на първич-
на информация, могат да бъдат посо-
чени анкетите и автоматизираните 
устройства. Анкетата представлява 
списък от въпроси, на които респон-
дентите трябва да отговорят. Този 
инструмент се отличава с гъвкавост 
и универсалност и затова е най-чес-
то използваният при събирането на 
първични данни. При изготвянето на 
анкетите се формулират два типа 
въпроси – открити и закрити. Закри-
тите съдържат изброени възмож-
ните отговори и изискват избор на 

един от тях. Отговорът на откри-
тите въпроси се формулира от рес-
пондентите самостоятелно в произ-
волна форма.

Автоматизираните устройства се
използват много по-рядко при събира-
нето на маркетингова информация. 
Към тези устройства се отнасят 
приборите, позволяващи по промени-
те във физиологичните параметри 
на запитвания да се съди за промя-
ната в неговия интерес към един или 
друг обект (например галванометър); 
апаратите, позволяващи времето за 
демонстрация на рекламната обява 
да варира от стотни от секундата 
до няколко секунди (тахистоскопи), 
апаратите, фиксиращи движението 
на очите на изпитвания при възприе-
мане от него на един или друг обект, 
което приблизително характеризира 
поредността и продължителността 
на концентрацията на потребителя.

Събираната информация в проце-
са на провеждане на маркетинговите 
изследвания има огромно значение за 
организацията и е основа за съста-
вянето на текущи, средносрочни и 
перспективни планове за нейното 
развитие.
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