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Състояние на резерва  
на въоръжените сили  

на Република България –  
20 години по-късно

полковник д-р Стоян Стаматов

Резюме: Непровеждането на военна подготовка на запасните в мирно време доведе до на-
растване на броя им от по-високите възрастови групи и намаляване на броя на тези с подходя-
ща и адекватна на съвременните изисквания военна квалификация. Разработката представя 
задълбочен структурен анализ на ресурсите от запаса, вписани на военен отчет, детермини-
рани по възрастови групи, категории (офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници), 
по длъжности, военно образование и квалификация. Резултатите показват, че ресурсът от 
запасни, вписани на военен отчет, прогресивно намалява и остарява, поради това, че попъл-
ването му с по-млади български граждани с военна подготовка е почти нулево, а средната 
възраст на тези, които напускат въоръжените сили, продължава да расте.

Ключови думи: анализ, доброволна служба, запасни, резервисти, набиране.

Stoyan Stamatov. THE CONDITION OF THE ARMED FORCES 
RESERVE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA – 20 YEARS LATER ON

Abstract: Considering the fact that military training of the mobilization reservists has not been 
conducted in peacetime, the number of the elderly reservists has been increased against the shrinking of 
the group of the mobilization reservists with more appropriate and adequate to the modern requirements 
military qualification. The following article presents a profound structural analysis of the resources of 
mobilization reserve, enrolled in the military account, grouped by age, ranks (officers, warrant officers, non-
commissioned officers and soldiers), military position and military education and qualification. The results 
show that the resource of reservists who are enrolled in the military register is progressively decreasing and 
aging due to the extremely insufficient replenishment with younger Bulgarian citizens with military training 
(close to zero) while the average age of the people leaving the Armed Forces continually grows.

Key words: analysis, voluntary service, mobilization reserve, reservists, recruitment.

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, ЛИДЕРСТВО

Първият Закон за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България  

(ЗОВСРБ), приет в края на 1995 г. от Народ-
ното събрание, влиза в сила на 1 януари 
1996 г. С него е отменен Законът за всеоб-
ща военна служба в Народна Република 
България. Военната служба в новия закон 
се разделя на кадрова и наборна, с възмож-

ност воинските задължения за наборна во-
енна служба да се заменят с алтернативна. 
С промените в ЗОВСРБ от 16 юни 2000 г. 
отпада понятието „запас“ и са въведени 
понятията „мобилизационен и постоянен 
резерв“. Воинските задължения на гражда-
ните обхващат дейности по изпълнение на 
военната служба в мирно и военно време, 
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в мобилизационния и постоянния резерв, 
както и задължения по военния отчет.

С приемането на Закона за резерва на 
въоръжените сили на Република България 
(ЗРВСРБ) през 2012 г., действащ и сега, е 
върната категорията „запас“, към която се 
причисляват българските граждани с во-
енна или друга специална подготовка, и е 
приета пределна възраст от 63 години за 
служба в запаса от всички категории запас-
ни. Увеличената със закона пределна въз-
раст за служба в запаса впоследствие не 
допринася за подобряване на качествените 
характеристики на запасните, напротив – 
констатирани са застаряване и постоянно 
намаляване на ресурса при всички кате-
гории запасни. Отменянето на мобилиза-
ционната подготовка на запасните оказва 
негативно влияние върху специалната им 
военна подготовка, което допълнено с вли-
янието на демографските и военните фак-
тори, довежда до значителен дефицит на 
военни специалисти.

Анализът на системите за комплекту-
ване показва, че след 2000 г. доброволно-
то комплектуване на въоръжените сили 
се възприема като основен способ за ком-
плектуване в повечето страни от Европа 
и НАТО. Ако към края на 1990 г. само две 
европейски държави в НАТО са с възприет 
доброволен способ за комплектуване (Ве-
ликобритания и Люксембург), то през 2000 г. 
те се увеличават с още две (Белгия и Ни-
дерландия), а 10 години по-късно – през 
2010 г., държавите с професионална армия 
на доброволна основа нарастват с още 16.

Към 2000 г. мобилизационният резерв на 
въоръжените сили разполага приблизител-
но с 2 011 388 запасни, като от тях офицери 
са 134 205, сержанти – 299 851, войници – 
1 550 399. Офицерите по възрастови групи 
са разпределени, както следва: до 35 го-
дини – 44%, от 36 до 45 години – 34%, над 
45 години – 22%. Сержантите/старшините и 
войниците/матросите (наричани по-нататък 
„сержанти и войници“) по възрастови групи 
са разпределени: до 35 години – сержанти –  
41%, войници – 45%; от 36 до 45 години – сер-
жанти 29%, войници 28%; над 45 години –  
сержанти 30%, войници 26%.

Независимо от увеличаването на пре-

делната възраст за служба в запаса на 
63 години през 2012 г., дванадесет го-
дини по-късно този ресурс естествено 
намалява и възлиза приблизително на 
1 461 127 запасни, като от тях офицерите са 
121 203, сержантите – 204 652, войниците – 
1 134 506.

Макар през последните години в наша-
та страна да са приети нови документи, 
регламентиращи резерва на въоръжените 
сили, и периодично да са актуализирани 
съществуващите, все още е необходи-
мо да се обърне по-голямо внимание на 
въпроса, как Системата за комплектува-
не на въоръжените сили с личен състав 
(СКВСЛС) ще осигури качествени моби-
лизационни ресурси във време на военно 
положение или война. Прилагането на два 
различни способа за комплектуване на 
въоръжените сили с личен състав (добро-
волен в мирно време и задължителен за 
военно време) води до проблеми при нат-
рупването на военнообучени ресурси в за-
паса. Броят на вписаните на военен отчет 
естествено намалява, а липсата на меха-
низми за привличане на млади български 
граждани в запаса води до застаряване 
на ресурсите. Законовите ограничения за 
провеждане на военна подготовка на за-
паса в мирно време се отразяват върху 
броя на запасните с подходяща и отгова-
ряща на съвременните изисквания военна 
подготовка и квалификация, получават се 
недостиг от специалисти и увеличаване 
на броя на дефицитните военноотчетни 
специалности (ДВОС).

Намалените финансови ресурси за от-
брана налагат и прекратяване на мобили-
зационната подготовка на запасните. В пе-
риода от 2000 до 2010 г. рязко намаляват 
учебно-мобилизационните мероприятия. 
Ако от 2000 до 2006 г. в учебно-мобили-
зационни сборове (УМС) участват близо 
5223 запасни, за периода 2007 – 2010 г. те 
значително намаляват на 583 запасни, а 
през 2012 г., преди отмяната на мобилиза-
ционната подготовка, са преминали едва 
6 запасни и то от команда на Министерство-
то на вътрешните работи (МВР).

Важна предпоставка за ефективно и 
качествено извършване на дейностите по 



Състояние на резерва на въоръжените сили...

7

планиране и организиране комплектуване-
то на военновременните формирования/
структури от въоръжените сили с личен 
състав при мобилизация е изготвянето на 
прецизни анализи за определяне на теку-
щото състояние на ресурсите и вземането 
на обосновани решения за изпълнение на 
мобилизационните задачи. Планирането 
и организирането на комплектуването на 
военновременните формирования/струк-
тури от въоръжените сили с личен състав 
за военно време включват комплекс от ме-
роприятия, регламентирани в наредбите за 
мобилизация и военния отчет, които в мир-
но време обхващат:
l възлагане на мобилизационни задачи 

от компетентните органи в Министерството 
на отбраната;
l анализ на мобилизационните задачи;
l разпределение и възлагане изпълне-

нието на мобилизационната задача от те-
риториалните органи за водене на военен 
отчет (ОВВО);
l обобщаване на заявените потребно-

сти от ресурси (запасни и техника-запас) от 
военните формирования и структурите по 
чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
l възлагане на мобилизационно назна-

чение на запасни и техника-запас за ком-
плектуване на военните формирования от 
въоръжените сили и структурите по чл. 50, 
ал. 2 от ЗОВСРБ – при възлагане на моби-
лизационно назначение;
l организиране съпоставянето на коли-

чеството и качеството на ресурсите от за-
паса между органите за водене на военен 
отчет и заявителите;
l организиране оповестяването и дос-

тавянето на ресурси от запаса до военни-
те формирования от въоръжените сили и 
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
l организиране изпълнението на от-

срочването от повикване при мобилизация;
l организиране и провеждане на пре-

глед на готовността за използване на тех-
никата, необходима на въоръжените сили с 
мобилизационно назначение; 
l взаимодействие с централната и мест-

ната власт по военния отчет и подготовката 
за провеждането на мобилизацията;
l планиране и организиране на дей-

ностите за комплектуване на военните 

формирования от въоръжените сили и 
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ при 
мобилизация; 
l създаване (натрупване), поддържане 

и подготовка на военнообучени ресурси в 
запаса за военно време.

Ресурсите от резерва на въоръжените 
сили на Република България като цяло се 
състоят от български граждани и техника, 
предназначени за комплектуване на воен-
ните формирования от въоръжените сили 
в мирно и военно време и структурите по 
чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ във военно време. 
Предмет на настоящото изследване е само 
единият от компонентите на понятието „ре-
сурси от резерва“, а именно – българските 
граждани, вписани на военен отчет в запаса. 

Запасът по ЗРВСРБ е предназначен за 
комплектуване със запасни на военновре-
менните формирования на въоръжени-
те сили за военно време и структурите по  
чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ на други сили от 
системата за национална сигурност за 
военно време; поддържане на комплекту-
ваността със запасни и техника-запас на 
военните формирования от въоръжените 
сили при продължителни военни действия 
във военно време. Запасните се разделят 
по категории на офицери, офицерски кан-
дидати, сержанти и войници, които могат да 
бъдат на служба в запаса. Задължения за 
служба в запаса могат да възникнат след 
напускане на военната служба, при пре-
кратяване на договора за служба в добро-
волния резерв или след успешно завършен 
курс за начална и/или специална военна 
подготовка. 

За комплектуване на командите на во-
енновременните формирования за военно 
време териториалните органи за водене на 
военен отчет определят подходящи запас-
ни, на които се възлага мобилизационно 
назначение и се разпределят в „основно 
попълнение“ и „% резерв“. Към основното 
попълнение се причисляват запасните, по-
лучили мобилизационно назначение (МН) 
за конкретна длъжност и команда, имат 
връчени повиквателни заповеди и чиито 
мобилизационни карти (МК) са изпрате-
ни във военното формирование. Към „% 
резерв“ се причисляват запасните с мо-
билизационно назначение за конкретна-
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та команда и имат връчена повиквателна 
заповед, но за тях няма определена кон-
кретна длъжност и техните мобилизацион-
ни карти не са изпратени във военното 
формирование. Документите, регламен-
тиращи мобилизацията, определят необ-
ходимостта от 30% резерв от запасни за 
всяка конкретна команда и препоръчват 
военновременните формирования да се 
комплектуват със запасни до 45-годишна 
възраст. 

В този контекст за целите на изслед-
ването са приети границите на т.нар. 
„подходяща възраст“ за възлагане на мо-
билизационно назначение и се въвежда 
определение за „дефицитна военноотчетна 
специалност“(ДВОС): 

Подходяща възраст за възлагане на 
мобилизационно назначение по категории 
и длъжности, както следва:

а) за офицери – командири на взводове 
до 35 години, командири на роти/батареи и 
командири на батальони до 45 години;

б) за офицерски кандидати и сержанти – 
за всички длъжности до 45 години;

в) за войници – длъжности за редници 
до 35 години и длъжности за ефрейтори до 
45 години.

Дефицитна военноотчетна специал-
ност е военноотчетна специалност (ВОС), 
при която свободните от мобилизационно 
назначение запасни за съответната кате-
гория и длъжност на подходяща възраст за 
възлагане на мобилизационно назначение 
са по-малко от 30% спрямо получилите мо-
билизационно назначение категории запас-
ни и длъжности. Този процент за ДВОС се 
приема по аналогия на „30% резерв“, който 
е достатъчен за осигуряване на гаранти-
рано комплектуване на военновременните 
формирования.

В изследването на съвкупностите от 
запасни се дефинират като моментни съв-
купности и се установяват към определен 
критичен момент. За установяване на теку-
щото състояние и извършване на анализ на 
ресурсите от резерва в органите за водене 
на военен отчет този критичен момент е 
определен към 31 март на текущата година 
(2014 г.).

Единици на моментните съвкупности 
са отделните запасни, които са еднородни 

по дефинирани признаци. Съвкупностите 
на събитията по военния отчет (вписване 
на военен отчет, временно отписване по 
различни причини, промяна на здравния 
статус, възлагане/снемане на мобилиза-
ционно назначение и др.) се определят като 
съвкупности за определен период от време. 
За установяване на текущото състояние на 
запасните този период е една година (от 
31 март на изминалата до 31 март на теку-
щата година).

Данните за запасните и настъпилите 
събития по военния отчет се представят 
на национално и регионално равнище. На 
национално информацията се обобщава 
за цялата страна, а на регионално данни-
те се обобщават по териториални зони 
за отговорност и по области, като терито-
риалният разрез за тях е съгласно адми-
нистративно-териториалното устройство 
на страната. На територията на страната 
функционират 28 териториални органа за 
водене на военен отчет във всички област-
ни градове.

При обработката на данните съвкуп-
ността от всички събития по военния отчет 
се класифицира на регионален принцип 
(населени места, общини/райони, области 
и зони) по постоянен/настоящ адрес, отго-
варящ на документално заявеното место-
живеене на българските граждани, вписани 
на военен отчет в запаса.

Източник на данните за естественото 
и механичното движение на запасните са 
Единната система за гражданска регис-
трация и административно обслужване на 
населението (ЕСГРАОН), съобщенията за 
смърт и адресната карта за постоянен/на-
стоящ адрес. Възрастта на запасните при 
настъпване на дадено събитие по военния 
отчет се взема при навършени години, въз 
основа на датата на раждане и датата на 
регистриране на съответното събитие. Въ-
трешната миграция на запасните се отчи-
та на основание обработените документи 
за промяна на постоянен/настоящ адрес. 
Външната миграция обхваща само запас-
ните, декларирали пред административни-
те власти и органите за водене на военен 
отчет промяна на своя адрес от страната в 
друга държава или обратно. Възрастовата 
структура на ресурсите от запаса и разпре-
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делението им по възрастови групи (18 – 35, 
36 – 45 и 46 – 63 години) се извършва въз 
основа на регламентиращите документи, 
регулиращи резерва на въоръжените сили 
и реда и условията за провеждане на мо-
билизация.

Етапи на изследването
Първият етап (2014 – 2015 г.) включва 

текущото състояние – събиране и обобща-
ване на информацията за запасните, вписа-
ни на военен отчет. 

През втория етап (2015 г.) получените 
данни са класифицирани и запасните са 
разпределени по избрани признаци. 

Третият етап (2015 – 2016 г.) включва 
ръчна и електронна обработка на данните:
l изследване влиянието на военно-де-

мографските фактори и процеси върху ко-
личествените и качествените характерис-
тики на запасните;
l определяне дефицита от военнообу-

чени специалисти.
През четвъртия етап (2016 г.). са 

представени резултатите от изследването:
l анализиране на данните, формулира-

не на изводи и препоръки;
l прогнозиране на основните тенден-

ции в развитието на ресурса от запасни;
l планиране на мероприятия и целена-

сочена военна подготовка за преодоляване 
въздействието на негативните тенденции и 
намаляване на риска от неизпълнение на 
поставените мобилизационни задачи.

При обработката на данните е отчете-
на организационната структура на тери-
ториалните органи за водене на военен 
отчет. Основа за определяне състоянието 
на ресурсите от запаса са изготвените от 
ОВВО отчетни документи: „Отчетна ве-
домост за състоянието на ресурсите от 
офицери, офицерски кандидати, сержан-
ти и войници за военните формирования 
от въоръжените сили“, „Сведение-анализ 
за състоянието на ресурсите от резерва“ 
и „Сведение за планираните за доставя-
не запасни“. Разнообразието и широко-
обхватността на признаците и характе-
ристиките на ресурсите от запаса налага 
тяхното класифициране (фиг. 1).

Резултати от анализа  
на състоянието на запасните  

и неговото влияние за изпълнение 
на мобилизационните задачи  

по комплектуване  
на военновременните  

формирования
Анализът обхваща запасните, предназ-

начени за комплектуване на военновремен-
ните формирования от въоръжените сили 
(Съвместното командване на силите (СКС), 
видовете въоръжени сили и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбра-
ната (СППМО). Резултатите се представят 
общо за въоръжените сили, по видове въ-
оръжени сили, по родове войски/специални 
сили и по военноотчетни специалности, а в 
тях – по възраст, статус на военния отчет, 
по длъжности, военно образование, квали-
фикация и военна подготовка.

За въоръжените сили

По възраст

На фигура 2 е посочен делът на запас-
ните офицери по възрастови групи. От гра-
фиката се вижда, че за възрастовата група 
18 – 35 години той е изключително малък – 
само 1,19% от общия брой за въоръжените 
сили, а този на групата от 46 до 63 години 
е 67,37%. Това показва значително застаря-
ване и негативно влияние върху качестве-
ното комплектуване на военновременните 
формирования със запасни офицери.

Запасните офицери от 18 до 35 години по 
териториални органи за водене на военен 
отчет варират от 0,35% до 2,40%, като под 
1% от тази група са ресурсите в Столична 
община и областите Сливен, Ямбол, Бургас, 
Стара Загора, Хасково и Кърджали, което 
затруднява в тези области осигуряването на 
по-млади офицери от запаса за комплекту-
ване на военновременните формирования. 

Разпределението на запасните сержан-
ти по териториални органи за водене на 
военен отчет е сравнително пропорционал-
но на живеещите на територията на обла-
стите. По възраст те се разпределят, както 
следва: до 35 години – 6,87%, до 45 години – 
41%, над 46 години – 52,14%. Тоест тези ре-
сурси позволяват с известни затруднения 
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Фиг. 1. Класификация на ресурсите от запаса по признаци

изпълнението на мобилизационните зада-
чи по комплектуване на военновременни-
те формирования. Запасните сержанти на 
възраст над 46 години по териториални ор-
гани за водене на военен отчет са в грани-
ците от 47% до 58% от общия брой запасни 
сержанти, като най-застаряващи по възраст 
са тези от областите Сливен, Ямбол, Бур-
гас, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

По възраст запасните войници се раз-
пределят, както следва: от 18 до 35 години 
– 20,84%, от 36 до 45 години – 39,12%, и от 
46 до 63 години – 40,05%. Разпределението 

между възрастовите групи е сравнително 
равномерно, което към 2015 г. може да оси-
гури комплектуването на военновременните 
формирования с ресурси до 35 години. На 
възраст до 35 години най-голям брой войни-
ци има в областите София и Благоевград – 
25,69%, а най-малко в София-град – 14,72%, 
и областите Стара Загора, Хасково и Кър-
джали – 16,66%. Разпределението на запас-
ните войници на територията на областите е 
сравнително пропорционално на живеещи-
те, като най-голям ресурс е съсредоточен в 
областите Пловдив и Пазарджик, а най-ма-
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Фиг. 2. Разпределение на запасните офицери по възраст за въоръжените сили

лък – в областите Враца, Монтана и Видин.

По длъжности

Най-голям процент от длъжностите с 
възложено мобилизационно назначение от 
всички запасни офицери са командирите на 
взводове – 48%. Но само 0,85% от тях са на 
възраст до 35 години. За другите длъжнос-
ти по възраст се разпределят, както следва: 
заместник-командири на роти до 35 години 
– 0,68%, командири на роти до 45 години – 
19%, командири на батальони до 45 години 
– едва 10%. Тревожно е, че за длъжностите 
командири на батальони в областите Пло-
вдив, Смолян и Пазарджик е възложено мо-
билизационно назначение на запасни офи-
цери, които на 100% са над подходящата 
възраст и са във възрастовата група от 46 
до 63 години. 

Идентични са резултатите за длъжност-
ите заместник-командир/началник на щаб 
на полк, като в областите Плевен, Габрово, 
Ловеч, Велико Търново, Пловдив, Смолян, 
Пазарджик, Русе, Силистра, Разград, Тър-
говище и Столична община е възложено 
мобилизационно назначение на запасни 
офицери, които на 100% са над подходяща-
та възраст – от 46 до 63 години.

Запасните сержанти с възложено моби-
лизационно назначение общо за въоръжени-
те сили представляват 2,69% от водещите се 

на военен отчет, което гарантира комплекту-
ването на командите на военните формиро-
вания и изпълнението на мобилизационните 
задачи. Най-голямо мобилизационно нато-
варване има в областите Сливен, Ямбол, 
Бургас, Варна и Шумен, а най-малко – в об-
ластите Враца, Монтана, Видин, Плевен, Га-
брово, Ловеч и Велико Търново.

Войниците с възложено мобилизационно 
назначение представляват 2,04% от воде-
щите се на военен отчет, което може да га-
рантира комплектуването на командите на 
военновременните формирования и изпъл-
нението на мобилизационните им задачи. 

Най-голямо мобилизационно натовар-
ване има в областите Варна и Шумен, а 
най-малко – в областите Враца, Монтана и 
Видин. Запасните войници, планирани като 
резерв, са в рамките на норматива и гаран-
тират комплектуването на командите на во-
енновременните формирования.

По военно образование и квалификация

Военното образование и военната ква-
лификация са от изключителна важност за 
ефективното изпълнение на задълженията 
от запасните от всички категории на въз-
ложените длъжности. На фигура 3 са илю-
стрирани военно образование и квалифи-
кация на запасните офицери. Тревожни са 
данните за завършилите военна академия 

Фиг. 3. Запасни офицери по военно образование и квалификация
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(ВА) и висше военно училище (ВВУ). Впи-
саните на военен отчет офицери, завър-
шили ВА – Генералщабен факултет (ГЩФ)/
Стратегическо ръководство на отбраната 
и въоръжените сили (СРОВС), са съответ-
но 2,01%, а завършилите военно училище 
– 19,03%. Завършилите школи и курсове 
са 66,94%, което показва, че подготвените 
запасни офицери са едва една трета от об-
щия брой. Най-много завършили ВА и ВВУ 
са вписани на военен отчет в Столична 
община. Най-нисък е техният брой в обла-
стите Русе, Силистра, Разград, Търговище, 
Враца, Монтана и Видин.

Вписаните на военен отчет запас-
ни сержанти, завършили колеж, са едва 
0,34%, а завършилите сержантско воен-
но училище са 2,58%, което затруднява 
комплектуването на военновременните 
формирования със запасни за длъжности, 
изискващи колеж/сержантско военно учи-
лище (фиг. 4).

Най-много са запасните сержанти 
(71,6%), придобили военно звание по вре-
ме на наборната военна служба, което 
влияе върху качеството на комплектуване-
то на военновременните формирования за 
длъжности по щата, изискващи сержант-
ско военно образование. Относителният 
дял на запасните войници, отбили набор-
на военна служба, е най-голям – 94,26%. 

Най-голям е делът на запасните войници, 
били на военна служба, вписани на вое-
нен отчет на територията на град София 
(46,76%), което дава възможност за въз-
лагане на мобилизационно назначение и 
комплектуване на военни формирования 
на територията и на други близки области.

Само 3,07% от запасните войници са 
освободени от военна служба, а едва 0,18% 
са вписани на военен отчет след преми-
наване на начална военна подготовка 
(нововписани в редиците на запаса). Тези 
факти дават основание да се направи из-
вод за съответствието на военната подго-
товка на запасните войници с изискванията 
на съвременните схващания за участие в 
мисии и операции.

По видове въоръжени сили

По възраст

Запасните офицери за Сухопътните 
войски (СВ) и Военновъздушните сили 
(ВВС) на възраст до 35 години са под 1% 
от общия брой запасни офицери и са съот-
ветно 0,60% и 0,87%, което изключително 
затруднява осигуряването на качествено 
изпълнение на мобилизационните задачи 
по комплектуване на военновременните 
им формирования (фиг.5).

По-добро е разпределението за Воен-

Фиг. 4. Запасни сержанти/старшини по военно образование, квалификация и подготовка

Фиг. 5. Запасни офицери от видовете въоръжени сили на възраст между 18 и 35 години
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номорските сили (ВМС), където делът на 
запасните офицери на възраст до 35 годи-
ни е 4,17%, а на възрастовата група от 46 
до 63 години е най-малък – 56,9%.

Запасните сержанти за ВВС и ВМС на 
възраст до 35 години са най-малко от об-
щия брой запасни сержанти – съответно 
1,22% и 2,02%. За същите видове въоръ-
жени сили в третата възрастова група 
запасните сержанти са с най-висок про-
цент – 76,52% и 66,42%, което ограничава 
осигуряването на качественото им ком-
плектуване за военно време (фиг. 6).

Запасните войници от Съвместното 
командване на силите и структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбра-
ната на възраст до 35 години са в рамки-
те на 15,7%, а тези за Сухопътни войски 
– 29,34%, което в определена степен оси-
гурява комплектуването им с подходящи 
на възраст ресурси. В третата възрастова 
група най-нисък е делът за ВМС, а най-ви-
сок е процентът за другите военни фор-
мирования – 42,37%, което до известна 
степен затруднява осигуряването на ка-
чественото им комплектуване за военно 
време.

По длъжности

На фигура 7 е показано разпределение-
то на запасните офицери по възрастови 
групи, общо за длъжностите с възложено 
мобилизационно назначение по видове въ-
оръжени сили.

Притеснителен е фактът, че за СВ от 
длъжностите за командири на взводове 
само 1,47% от запасните офицери са на въз-
раст до 35 години, а за ВВС и ВМС този про-
цент е 0. За заместник-командири на роти за 
всички видове въоръжени сили запасните 
офицери на възраст до 35 години са 0%.

За СВ на длъжности командири на роти 
до 45 години са 27,9% от запасните офи-
цери и 8% на длъжности за „командири на 
батальони“. За другите видове въоръжени 
сили запасните офицери с възложено мо-
билизационно назначение над подходящата 
възраст във възрастовата група от 46 до 63 
години са 100%. 

Най-високо мобилизационно натовар-
ване при запасните сержанти се наблюда-
ва за СВ – 4,02%, а най-ниско то е за ВМС. 
Най-малък процент с възложено мобилиза-
ционно назначение във възрастовата гру-
па до 35 години има при ВВС, но като цяло 
разпределението до 45 години обхваща 

Фиг. 6. Запасни сержанти от видовете въоръжени сили на възраст от 18 до 35 години

Фиг. 7. Запасни офицери за видовете въоръжени сили с възложено мобилизационно назначение
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78,63%, а от 46 до 63 години е 21,37%. Бро-
ят на отсрочените при мобилизация е почти 
равен за всички видове въоръжени сили, 
но на временно отписаните е най-голям за 
ВМС – 11,66%, което може да повлияе не-
гативно върху комплектуването на военно-
морските формирования със сержанти за 
военно време.

При запасните войници най-високо мо-
билизационно натоварване се наблюдава 
при СВ – 3,1%, като за ВВС то е най-ниско –  
0,9%. Най-малък процент с възложено мо-
билизационно назначение във възрастова-
та група до 35 години има при ВВС.

По военно образование и квалификация

Вписаните на военен отчет офицери, за-
вършили военна академия (ГЩФ/СРОВС), 
са изключително нисък процент, като 
най-малък е техният дял във ВМС и дру-
гите формирования от Българската армия 
и структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната. Най-много запасни 
офицери, завършили висши военни учили-
ща, са вписани на военен отчет за Военно-
морските и Военновъздушните сили, което 
значително допринася за качественото 
комплектуване на тези два вида въоръжени 
сили с подготвени запасни офицери.

При запасните сержанти най-много за-
пасни, завършили колежи, са вписани на во-
енен отчет за Съвместното командване на 
силите и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната – 0,48%, а тези 
от СВ са едва 0,16%. Само 2,48% от запасни-
те сержанти от СВ са завършили сержантско 
училище и сержантски колеж, а 97,52% са 
придобили сержантско звание по време на 
наборната си служба или след курс.

Запасните старшини от ВМС са с най-ви-
сок процент завършили сержантско военно 

училище – 8,26%, и с най-нисък процент, 
придобили сержантско звание по време на 
наборната си служба – 67,32%. Най-много 
запасни сержанти са придобили сержант-
ско звание по време на наборната си служ-
ба от ВВС – 80,52%.

На фигура 8 е показано разпределение-
то на запасните войници, били на наборна 
служба по видове въоръжени сили и във 
военни формирования от Съвместното ко-
мандване на силите и структурите на пря-
ко подчинение на министъра на отбраната. 
Тази категория обхваща от 90% до 97% и е 
основната част от ресурса. Под 1% са пре-
миналите начална военна подготовка след 
премахването на задължителната наборна 
служба. С тези темпове на натрупване не 
може да се гарантира поддържане на мла-
ди запасни войници.

По родове войски/специални сили

По възраст

За всеки един род войска/специални 
сили е определено състоянието по ка-
тегории запасни, по възраст и начин на 
използване, по длъжности с възложено 
мобилизационно назначение и по военно 
образование и квалификация. За въоръ-
жени сили са определени 27 рода войски/
специални сили, за които са обработени ре-
зултати от текущото състояние.

Запасните офицери на възраст между 
18 и 35 години, вписани на военен отчет от 
родовете войски на СВ, са под 1% и варират 
от 0,32% за „Специални сили“ до 0,76% за 
„Мотопехотни“. Най-висок е процентът на 
запасните офицери до 35 години от „Раз-
узнавателни, електронна война и специал-
ни сили“ от Военновъздушните и Военно-
морските сили, който е съответно 12,5% и 

Фиг. 8. Запасни войници от видовете въоръжени сили, били на наборна военна служба
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4,18%, но от тези родове войски в рамките 
на тази възраст няма запасни офицери с 
възложено мобилизационно назначение.

По-висок е процентът на запасните 
офицери на възраст между 36 и 45 години, 
вписани на военен отчет от родовете вой-
ски „Танкови“ – 44,39%, „Специални сили“ –  
42,37%, и „Полева артилерия и ракетни вой-
ски – тактически ракети“ – 38,96%, от СВ. 
Във възрастовата група от 36 до 45 години 
мобилизационното натоварване е най-ви-
соко за родовете войски „Разузнавателни, 
електронна война и специални сили“ от 
ВВС – 100%, „Зенитноракетни войски“ – 
68,75%, и „Авиация“ – 50%.

Запасните офицери от третата въз-
растова група между 46 и 63 години за 
родовете войски от видовете въоръжени 
сили варират от 55% за „Танкови“ до 75% 
за „Авиация“. Данните показват, че в 9 от 
общо 13 рода войски запасните офицери 
с възложено мобилизационно назначение 
в тази група са в границите между 50% за 
„Авиация“ до 72,22% за „Радиотехнически 
войски“. 

Запасните офицери за другите родове 
войски на възраст между 18 и 35 години, 
вписани на военен отчет, са по-малко от 
1% (между 0% и 0,76%) за родовете войски 
от „Информационни системи“, „Комуника-
ционни системи“, „Тилови“, „Ракетно и ар-
тилерийско въоръжение“, „Автотракторна 
техника и бронетанкова техника“, „Ядрена, 
химическа и биологическа защита и еколо-
гия“, „Обслужващи“ и „Сигурност на инфор-
мацията“. 

Най-висок е процентът на запасните 
офицери до 35 години от родовете войски 
„Медицински“ – 2,17% (фиг. 9).

Най-голямо мобилизационно натовар-
ване във възрастовата група до 35 години 
се наблюдава в родовете войски „Ракетно и 
артилерийско въоръжение“ и „Гориво-смаз-
очни материали“, съответно с 6,12% и 4,17%. 
По-висок процент запасни офицери на въз-
раст между 36 и 45 години, вписани на вое-
нен отчет от родовете войски, имат „Кому-
никационни системи“ – 41,38%, „Сигурност 
на информацията“ – 43,9% и „Ядрена, хи-
мическа и биологическа защита и екология“ 
– 39,36%. За възрастовата група между 46 
и 63 години във всички 14 рода войски за-
пасните офицери, вписани на военен отчет, 
варират в границите между 56% и 88,64%. 
В тази възрастова група мобилизационното 
натоварване е по-високо за родовете вой-
ски „Обслужващи“ – 100%, „Медицински“ – 
75,37%, „Тилови“– 66,88%, и „Гориво-смаз-
очни материали“ – 66,67% (фиг. 10).

В тази възрастова група има и високо 
мобилизационно натоварване в почти всич-
ки родове войски (фиг. 11).

При запасните сержанти, вписани на во-
енен отчет на възраст между 18 и 35 годи-
ни, най-голям е процентът от родовете вой-
ски „Мотопехотни“ и „Танкови“, съответно 
15,24% и 6,04% (фиг. 12). Липсват запасни 
сержанти до 35 години от родовете войски 
„Разузнавателни, електронна война и спе-
циални сили“ от ВВС и от ВМС, а под 1% са 
запасните от „Авиация“ – 0,9%.

Най-висок е процентът на запасните 
сержанти на възраст между 36 и 45 години, 
вписани на военен отчет от родовете войски 
„Мотопехотни“ – 47,88%, „Танкови“ – 46,48%, 
„Специални сили“ – 41,61%, и „Полева арти-
лерия и ракетни войски – тактически раке-
ти“ – 39,1%. В тази възрастова група моби-

Фиг. 9. Запасни офицери от други родове войски от 18 до 35 години
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лизационното натоварване е най-високо за 
родовете войски „Радиотехнически войски“ 
– 75%, „Зенитноракетни войски“ – 73,68% и 
„Разузнаване и електронна война“ – 69,23%. 
Не е възложено мобилизационно назначе-
ние единствено на запасни сержанти от род 
войски „Разузнавателни, електронна война 
и специални сили“ от ВВС. По-ниско моби-
лизационно натоварване в тази възрастова 
група имат родовете войски „Специални 
сили“ (16,67%) и „Авиация“ (29,09%).

С най-високо мобилизационно натовар-
ване в групата от 46 до 63 години са родо-
вете войски „Специални сили“ (83,33%), 
„Авиация“ (70,91%), „Военноморски сили“ 
(34,09%) и „Противовъздушна отбрана“ 
(32,89%). Запасните старшини, вписани на 
военен отчет на възраст от 46 до 63 години 

за родовете войски от ВМС, представляват 
повече от половината от ресурса, който се 
води на военен отчет.

При запасните сержанти за другите ро-
дове войски на възраст между 18 и 35 го-
дини най-голям е процентът от родовете 
войски „Медицински“ (9,44%), „Транспорт-
ни“ (8,37%), „Гориво-смазочни материали“ 
(6,15%), „Обслужващи“ (5,27%) и „Ядрена, 
химическа и биологическа защита и еколо-
гия“ (5,18%). Липсват запасни сержанти до 
35 години от рода войски „Комуникационни 
системи“, а за останалите родове войски 
в тази група процентите са между 1,16% и 
3,4%.

Най-висок е процентът на запасните 
сержанти на възраст между 36 и 45 години, 
вписани на военен отчет от родовете вой-

Фиг. 11. Запасни офицери на възраст от 46 до 63 години с възложено мобилизационно назначение

Фиг. 12. Запасни сержанти на възраст от 18 до 35 години по родове войски от Сухопътни войски

Фиг. 10. Запасни офицери на възраст от 46 до 63 години от други родове войски
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ски „Информационни системи“ (72,16%) и 
„Медицински“ (53,39%), като мобилизацион-
ното натоварване за 12 рода войски в тази 
група е по-голямо от 50%.

Във възрастовата група между 46 и 63 
години в 10 от 14-е рода войски вписаните 
на военен отчет запасни сержанти са в гра-
ниците от 52% до 90%. За отделни родове 
войски от Военновъздушните и Военномор-
ските сили запасните сержанти между 46 и 
63 години са значителен процент – между 
60% и 70% от ресурса, вписан на военен 
отчет.

При запасните войници процентът на 
вписаните на военен отчет на възраст меж-
ду 18 и 35 години е най-голям при родовете 
войски „Специални сили“ – 84,44%, „Зенит-
норакетни войски“ – 32,23%, и „Мотопе-
хотни“ – 31,39%. В тази възрастова група 
мобилизационното натоварване е най-ви-
соко за родовете войски „Специални сили“ 
– 83,95%, „Танкови“ – 70,83%, и „Мотопе-
хотни“ – 69,45% (фиг. 13). Няма възложено 
мобилизационно назначение единствено 
на запасни войници от рода войски „Разуз-
навателни, електронна война и специални 
сили“ от ВВС. По-ниско мобилизационно 
натоварване има родът войски „Авиация“ – 
16,44%.

Запасните войници от възрастовите гру-

пи между 36 – 45 години и 46 – 63 години 
са разпределени относително равномерно 
в родовете войски „Мотопехотни“ – 35,78% 
на 32,82%, „Танкови“ – 35,73% на 38,96%, и 
„Разузнаване и електронна война“ – 34,41% 
на 42,09%. Най-голям е процентът на запас-
ните войници между 46 и 63 години в ро-
довете войски „Полева артилерия и ракет-
ни войски – тактически ракети“ – 50,8%, и 
„Противовъздушна отбрана“ – 50,32%. Във 
възрастовата група между 46 и 63 години в 
родовете войски „Противовъздушна отбра-
на“ – 13,62%, и „Разузнаване и електронна 
война“ – 11,59%. Най-голям процент с въз-
ложено мобилизационно назначение над 
препоръчителната възраст за запасните 
войници има във възрастовата група между 
36 и 45 години в родовете войски „Комуни-
кационни, информационни и навигационни 
системи“ – 58,93%, и „Авиация“ – 49,32%. 

При запасните войници от другите ро-
дове войски/специални сили процентите 
на вписаните на военен отчет на възраст 
между 18 и 35 години е най-малък за родо-
вете войски „Ракетно и артилерийско въо-
ръжение“, „Инженерни“, „Гориво-смазочни 
материали“, „Обслужващи“ и „Сигурност на 
информацията“, които са в границите от 9% 
до 11% (фиг. 14).

Фиг. 13. Запасни войници на възраст от 18 до 35 години с възложено мобилизационно назначение

Фиг. 14. Запасни войници до 35 години от другите родове войски/специални сили
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По длъжности

Най-голям процент са запасните офице-
ри с възложено мобилизационно назначе-
ние на длъжности за командири на взводо-
ве – 48,2% (фиг. 15). Най-много длъжности 
за командир на взвод – „Мотопехотни“ са 
възложени на териториалните органи за во-
дене на военен отчет в областите Плевен, 
Габрово, Велико Търново, Варна, Шумен, 
Стара Загора и Хасково.

За длъжността командир на взвод не са 
вписани на военен отчет запасни офицери 
на възраст от 18 до 35 години в нито един 
териториален орган за водене на военен 
отчет. По-големият ресурс от командири 
на взвод от 50% до 80% се намира в рам-
ките на възрастовата група от 36 до 45 го-
дини, което показва застаряване за този 
род войски. На фигура 14 е показан делът 
на длъжностите за командир на взвод от 
някои по-характерни родове войски. Делът 
на командирите на взвод – „Мотопехотни“ 
е сравнително висок – 48,2%, заедно с ро-
довете войски „Комуникационни системи“ 
– 57,92%, „Полева артилерия и ракетни 
войски – тактически ракети“ – 54,82%, и 
„Противовъздушна отбрана“ – 48,28%.

За длъжности командир на рота от 
род войски „Мотопехотни“ на подходяща 
възраст до 45 години не са регистрирани 

запасни офицери в областите Враца, Мон-
тана, Видин, Русе, Силистра, Разград, Тър-
говище, София, Перник, Кюстендил, Стара 
Загора, Хасково и Кърджали. Командирите 
на роти на възраст над 45 години предста-
вляват 76,92% от запасните с възложено 
мобилизационно назначение.

Делът на командирите на рота – „Мо-
топехотни“ е сравнително висок – 16,56%, 
заедно с родовете войски „Полева артиле-
рия и ракетни войски – тактически ракети“ 
– 24,11%, и „Противовъздушна отбрана“ – 
21,81%. За командир на батальон на под-
ходяща възраст до 45 години не са регис-
трирани запасни офицери в почти всички 
области. В половината от областите изоб-
що не са регистрирани запасни офицери 
от род войски „Мотопехотни“. Командири 
на батальон на възраст над 45 години са 
96% от получилите мобилизационно на-
значение. Щабните длъжности в батальон 
на възраст над 35 години и щабните длъж-
ности в полк и бригада на възраст над 45 
години са 100% от общия брой запасни 
офицери с възложено мобилизационно 
назначение на тези длъжности. 

По военно образование и квалификация

Разпределението на запасните офице-
ри по военно образование и квалификация 

Фиг. 15. Запасни офицери с възложено мобилизационно назначение на длъжност командир на взвод 
от родовете войски

Фиг. 16. Запасни офицери от род войски „Мотопехотни“ по военно образование и квалификация
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за род войски „Мотопехотни“ са показани на 
фигура 16.

Вписаните на военен отчет запасни 
офицери от род войски „Мотопехотни“, за-
вършили военна академия (ГЩФ/СРОВС), 
представляват 10,95%, а завършилите во-
енно училище – 9,26%. Висок е делът на за-
вършилите школи и курсове – 79,16%, което 
затруднява комплектуването на формиро-
ванията за длъжностите командир на рота 
и по-високи. С най-високо военно образова-
ние и квалификация са запасните офицери, 
вписани на военен отчет в София-град, а с 
най-ниско – в областите Враца, Монтана, 
Видин, Русе, Силистра, Разград и Търго-
вище.

Най-много запасни сержанти са завър-
шили сержантски военни училища от родо-
вете войски/специални сили от ВМС и ВВС. 
Най-голям процент сержанти са получили 
сержантско звание по време на наборната 
служба от ВВС, следвани от сухопътните 
войски (фиг. 17).

Разпределението на запасните сержан-
ти по военно образование, квалификация и 
военна подготовка за род войски „Мотопе-
хотни“ са показани на фигура 18.

Само 3% от запасните сержанти от рода 
войски „Мотопехотни“ са с военно образо-
вание, придобито в сержантско военно учи-

лище или военен професионален колеж, 
а 29,25% имат военна квалификация след 
преминат курс. Мнозинството запасни сер-
жанти (67,78%) са преминали военна подго-
товка по време на наборната служба.

Само 8,03% от запасните войници са 
придобили военна подготовка и квалифи-
кация по време на военната си служба, а 
мнозинството запасни войници (89,44%) са 
преминали военна подготовка по време на 
наборната служба (фиг. 19).

Значително висок е процентът на запас-
ните войници, които са придобили военната 
си подготовка само по време на наборната 
служба, което не гарантира качественото 
комплектуване на военновременните фор-
мирования.

По военноотчетни специалности

При анализа на състоянието на офице-
рите от запаса, обобщено за всички военно-
отчетни специалности, се установи, че в те-
риториалните органи за водене на военен 
отчет в областите в страната има военноот-
четни специалности, за които няма вписани 
на военен отчет запасни офицери, нарича-
ни „нулеви военноотчетни специалности“. 
От общо 167 военноотчетни специалности 
за запасни офицери от видовете въоръже-
ни сили, други формирования на Съвмест-

Фиг. 17. Сержанти, завършили сержантско военно училище, по род войски

Фиг. 18. Запасни сержанти по образование, квалификация и военна подготовка
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ното командване на силите и структурите 
на пряко подчинение на министъра на от-
браната има области като Силистра, Търго-
вище, Перник и Кърджали, където повече от 
50% са нулевите ВОС. Между 40% и 50% са 
в областите Смолян, Ямбол, Благоевград, 
София, Разград, Враца, Шумен и Габрово. 
Общо сумарно за страната този недостиг на 
запасни офицери е 1687 нулеви военноот-
четни специалности.

От общо 194 военноотчетни специал-
ности за запасни сержанти за видовете 
въоръжени сили, други формирования на 
Съвместното командване на силите и струк-
турите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната има области като Търговище, 
Перник, Видин, Габрово, Хасково, Благоев-
град, Шумен и Кърджали, където повече от 
50% са нулевите ВОС. Между 40% и 50% са 
нулевите ВОС в областите Смолян, Ямбол, 
Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Велико 
Търново, Ловеч, Силистра, Кюстендил и 
Стара Загора. Общо сумарно за страната 
за запасни сержанти има 2377 нулеви воен-
ноотчетни специалности.

От общо 184 военноотчетни специал-
ности за запасни войници за видовете въ-
оръжени сили, други формирования на 
Съвместното командване на силите и струк-
турите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната има области като Търговище 
и Смолян, където нулевите военноотчетни 
специалности са над 50%. Между 40% и 
50% са в областите Видин, Кърджали, Мон-
тана, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Со-
фия и Перник. Общо сумарно за страната 
за запасни войници има 1758 нулеви ВОС.

Тези реалности изключително затрудня-
ват териториалните органи за водене на во-
енен отчет по осигуряването на качествени 
военнообучени специалисти за комплекту-
ване на командите на военновременните 

формирования от въоръжените сили.
В резултат на изследването могат да се 

направят следните изводи:

Запасни офицери

Разпределението на запасните офи-
цери в областите е неравномерно, което 
предполага използването на екстеритори-
алния и смесения принцип на комплектува-
не. Относителният дял на запасните офи-
цери до 35 години е изключително малък, 
а процентът на запасните с възложено мо-
билизационно назначение над подходяща-
та възраст (над 45 години) е много висок, 
което влияе негативно върху качеството на 
комплектуване на военновременните фор-
мирования. Прогресивно намалява броят 
на запасните офицери, завършили военно 
училище и военна академия. Намаляват 
специалистите от редица военноотчетни 
специалности и се увеличава броят на ну-
левите. Всичко това ограничава възмож-
ностите за качествено комплектуване на 
офицерските длъжности в командите на 
военновременните формирования на въ-
оръжените сили.

Запасни сержанти

В последните две възрастови групи 
ресурсът е разпределен равномерно, като 
се запазва ниският процент на запасните 
сержанти във възрастовата група до 35 
години. Много висок е процентът на запас-
ните от третата възрастова група за ВВС 
и ВМС. Значителен е дисбалансът между 
завършилите сержантски колежи и сер-
жантски военни училища и придобилите 
сержантско звание по време на наборната 
служба. Липсват запасни до 35-годишна 
възраст в редица родове войски/специ-
ални сили. Много нисък е този процент за 

Фиг. 19. Запасни войници с военна подготовка
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„Комуникационни системи“, „Ракетноар-
тилерийско въоръжение“, „Тилови“ и др. 
Притеснително висок е броят на нулеви-
те военноотчетни специалности в почти 
всички териториални органи за водене на 
военен отчет.

Запасни войници

Разпределението на запасните войници 
по териториални органи за водене на вое-
нен отчет и по области е равномерно. В по-
следните две възрастови групи ресурсът е 
разпределен поравно, а запасните войници 
са 1/5 от общия брой. Най-голям е броят на 
запасните войници в третата възрастова 
група, разпределени за ВМС. Изключител-
но нисък е броят на преминалите военна 
служба (кадрова или професионална), като 
за всички видове въоръжени сили преоб-
ладават преминалите наборна служба. С 
най-високо мобилизационно натоварване 
са Сухопътни войски. Във всички области 
има недостиг на определени военни спе-
циалисти, което увеличава нулевите воен-
ноотчетни специалности.

В заключение може да се отбележи, 
че реформата на въоръжените сили изис-
ква задълбочен анализ на състоянието на 
ресурсите от резерва. Познаването на съ-
държанието и спецификата на системата 
за комплектуване на въоръжените сили за 
военно време и практическото определяне 
на степента на влияние на основни факто-
ри върху ресурсите в запаса допринасят за 
увеличаване на приноса им за поддържане 
на съществуващите и придобиването на 
нови адекватни отбранителни способности.

Понастоящем преобладаващата част 
от страните членки на НАТО прилагат до-
броволния способ за комплектуване на ар-
миите си както в мирно време, така и при 
положение на война. Анализите показват, 
че независимо от прилаганите национални 
способи за комплектуване на въоръжени-
те сили, страните, участващи в мисии и 

операции на територията на други страни, 
комплектуват контингентите си изключи-
телно и само по доброволния способ на 
основата на сключен договор. По същия 
способ се комплектуват военните форми-
рования, предназначени за допълване на 
въоръжените сили в случай на кризи, учас-
тие в мисии и по време на война в редица 
страни от Алианса, които имат дългого-
дишни традиции по прилагането на добро-
волния способ.

Законодателните промени в областта на 
отбраната и най-вече отмяната на задъл-
жителната наборна служба, и ненамиране-
то на адекватни алтернативни решения при 
тези реалности доведоха до затруднения 
при натрупването на млади военнообуче-
ни ресурси в запаса. Нещо повече, данните 
показват, че с всяка изминала година този 
ресурс намалява и застарява, а военната 
му подготовка и квалификация стават все 
по-слабо приложими към изискванията на 
съвременните способи и методи за водене 
на бойни действия, въоръжения, техника и 
среда за сигурност. Тези обстоятелства на-
лагат необходимостта от разработване на 
методология за определяне на текущото 
състояние на ресурсите в запаса и предла-
гане на система от критерии, показатели и 
признаци, по които да се извърши анализ на 
състоянието.

Анализът на текущото състояние на 
всички категории запасни показва пряка 
корелация между намаляването на числе-
ността на въоръжените сили, респективно 
– редуцирането на родовете войски и спе-
циални сили в тях, и увеличаването на броя 
на нулевите военноотчетни специалности. 
Застаряването на запасните и понижаване-
то на качеството на тяхната военна подго-
товка и квалификация са пряко свързани и 
с прилагането на два различни способа за 
комплектуване в мирно и за военно време, 
което не позволява естествено натрупване 
на млади специалисти в запаса.

Zakon za administrativno-teritorialnoto ustroystvo na 
Republika Bulgaria, utvarden s Ukaz № 1 na prezidenta na 
Republika Bulgaria ot 5 yanuari 1999.

Zakon za vseobshta voenna sluzhba v Narodna 
Republika Bulgaria. // Izvestiya, № 13 ot 14.02.1958.

Zakon za rezerva na vaorazhenite sili na Republika 
Bulgaria. // Darzhaven vestnik, № 20, 09.03.2012.

Zakon za otbranata i vaorazhenite sili na Republika 
Bulgaria. // Darzhaven vestnik, № 35, 12.05.2009.

Konstitutsiya na Republika Bulgaria. // Darzhaven 



Политики, стратегии, лидерство

22

vestnik, 1991, № 56.
Naredba za voenen otchet na balgarski grazhdani i 

tehnika za mirno i voenno vreme, prieta s PMS № 167 ot 
30.07.2012 g. // Darzhaven vestnik, № 60, 07.08.2012.

Naredba za otsrochvane na zapasni i tehnika-zapas 
ot povikvane vav vaorazhenite sili pri mobilizatsiya. PMS 

№ 114 ot 16 may 2013 g. // Darzhaven vestnik, № 47, 
28.05.2013.

Naselenie i demografski protsesi 2013, Natsionalen 
statisticheski institut, Sofia, 2014.

Operativno izkustvo v savremenni usloviya. Chast 
parva. Sofia: Voenna akademia „G. S. Rakovski“, 2013.



23

Голямата цел на всяка хибридна война е 
да се нарушат многополюсните транс-

национални проекти и връзки посредством 
външно провокирани конфликти (етниче-
ски, религиозни, регионални, политически и 
т.н.), съсредоточавайки всичките си усилия 
към една от ключовите за тези връзки и про-
екти държава, която не притежава необхо-
димите способности да се защити от атаки. 
Изхождайки от тази цел, би могло да се за-
ключи, че хибридната война и стратегията 
за нейното провеждане не биха могли да се 
разглеждат единствено като продължение 
на политиката с други средства. Хибридна-
та война носи характеристиките на целена-
сочена политическа стратегия за постигане 
на национални цели и осъществяване на 
национални интереси на държави, имащи 
финансовите възможности да я провеждат.

След като държавата или недържав-
ният субект, притежаващи способности да 
провеждат хибридни войни, са определили 
своята цел, те започват да търсят структур-
ни уязвимости на атакуваната страна, които 
биха могли да бъдат използвани за пости-
гане на целите. Контекстуално като такива 
не биха могли да се разглеждат единствено 

физически обекти, a и социално-политиче-
ски характеристики, които са предназначени 
да бъдат манипулирани, за да се легитими-
ра намесата. Такива могат да бъдат рели-
гията, историята, културно-историческото 
наследство, националното самосъзнание и 
традиционните ценности, знания и нагласи 
на обществото, социално-икономическото 
неравенство, физикогеографското разпре-
деление на населението, административ-
ните граници, икономическите и ресурсните 
източници и др. Колкото по-голямо е препо-
криването на проблемните области, създа-
вани от тези фактори, толкова по-силна е 
потенциалната енергия на въздействие на 
хибридната война и толкова по-висока е 
жизнеспособността (вероятността за успех 
на политическата стратегия).

Една от определящите характеристики 
на този тип стратегии (фиг. 1) е постоянното 
използване на определени асиметрии през 
всички фази. Тези асиметрии обикновено 
са в комбинация с елемент на изненада и 
използване на тактики за отклоняване и за-
блуда. Други определящи функции са свър-
зани с времевите аспекти на конфликта. 
Бързата победа над противника не е от ре-
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шаващо значение. При нея нивото на еска-
лация може да варира на приливи и отливи 
през по-дълъг период от време. Активната 
фаза на конфликта може да бъде послед-
вана от период на замразен конфликт, по 
времето на който да се постигнат политиче-
ските цели, като по този начин се „спечели“ 
и войната.

променливи. Поставянето им в едно изме-
рение „спектър“ не дава ясна представа 
за тяхното място и време за провеждане 
при развитието на конфликта. „Спектърът 
на операциите“ продължава да бъде по-
лезен евристичен инструмент. Въпреки че 
термините „висока интензивност“ и „ниска 
интензивност“ вече почти не се употребя-

Фиг. 1.  Хибридни бойни действия

Ще разгледаме ролята на въоръжените 
сили в светлината на променящия се под 
въздействието на новите заплахи спектър 
на операциите, както и необходимостта и 
посоката на тяхното развитие (необходими 
нови способности) за отговор на тези нови 
заплахи.

В рамките на всеки конфликт се провеж-
да „набор от военни операции“. Много пуб-
ликации описват сегашните съвместни опе-
рации като военни операции, вариращи по 
обхват, цели и интензивност в целия спек-
тър на конфликта, който се простира между 
военно участие, сътрудничество за сигур-
ност и дейности за възпиране, операции в 
отговор на кризи и ограничени действия в 
извънредни ситуации и ако е необходимо, 
основни операции и кампании (фиг. 2).

Военните операции се различават по 
степен на усилия, продължителност, вид 
конфликт, тип противник и много други 

ват, много военни и цивилни специалисти 
в отбраната продължават да ги използват, 
за да отнесат условни военни операции 
към даден край на спектъра. В единия край 
са дейности, като борбата с бунтовници, 
антитерористичните операции и стабили-
зиращите операции. В другия са операци-
ите за противодействие на заплахите (AD/
А2). Те са сред най-сложните предизвика-
телства, с които могат да се сблъскат въ-
оръжените сили. В средата на спектъра се 
разполагат операциите срещу хибридни 
заплахи и конвенционалните военни опе-
рации (фиг. 3).

Дори и така разгледан, спектърът на 
операциите не дава ясна представа за 
това, как трябва да се противодейства на 
хибридни заплахи и хибридна война. Може 
да се направи изводът, че когато става въ-
прос за отделни хибридни заплахи, по ин-
тензивност провежданите срещу тях опера-
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ции могат да се разположат в средната част 
на спектъра. Но когато се установи, че про-
тивникът е преминал към реално хибридно 
въздействие, операциите за противодей-
ствие веднага се изместват в най-високата 
част на спектъра. Там, където ще се води 
борбата за недопускане на възможността 
противникът да използва своите високотех-
нологични възможности, оръжия и други ин-
струменти на националната мощ.

От оперативна гледна точка хибридни-
те операции могат да бъдат описани като 
комбинация от използването на два или по-
вече държавни инструмента с насилствен и 
ненасилствен характер или способност за 
прилагане възможностите на държавата за 
постигане на желаното крайно състояние. 
Това включва, но не се ограничава само до 
политически и икономически инструменти, 
информационна война, използване или за-
плаха от военна сила, кибератаки и учас-
тие в специални операции.1 Комбинирането 
на насилие и ненасилствени средства за 
постигане на целите е вековно явление. 
Гъвкавата и бърза координация на използ-
ването на различни средства и начинът, по 

който се извършва насочването им, могат 
да се смятат за нови функции. Основните 
цели на хибридните операции са насочени 
срещу идентифицираните уязвимости или 
слабости на целевата страна.

За да бъдат успешни хибридните опе-
рации, е необходимо наличието на опре-
делени предпоставки и подготовка. На 
първо място, трябва силно политическо 
ръководство, способно да започне хибрид- 
на операция, като комбинира волята и спо-
собността да се използва широк спектър 
от ресурси както в кратки срокове, така и 
в по-дългосрочен план. На второ място, 
необходим е ефективен и широкообхватен 
разузнавателен апарат за сканиране на це-
левите страни с цел създаване на списък 
на идентифицираните уязвимости. Списъ-
кът с установените уязвимости или списъ-
кът на целите се основава на придобитите 
знания за основните слаби места и страни, 
които съществуват в обществото на целе-
вата държава. Третото критично условие 
често е свързвано с хибридните операции и 
информационните кампании, които ги пред-
шестват.2

Фиг. 2. Спектър на военните операции

Фиг. 3. Нов спектър на операциите
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Тези информационни кампании са на-
сочени към повишаване на подкрепата за 
работата както вътре в страната, провеж-
даща атаката, така и в целевата страна.3 
Информационната кампания ще продъл-
жава да се провежда и по време, и след 
активната фаза на хибридната операция. 
Политическата подкрепа, използването на 
разузнавателния апарат и информацион-
ните кампании са изключително важни по 
време на подготовката, изпълнението и 
последващите фази на хибридните опе-
рации.

Може да се каже, че хибридната война 
постига поставените цели с малко или поч-
ти никакво използване на насилие.4 При 
нея е почти невъзможно да се каже кога 
действителното сражение или организи-
раното насилие може да прерасне в класи-
ческа форма на война. Една от основните 
идеи на хибридните войни е умишленото 
размиване на границите между приетите 
по западните категории критерии за вой-
на и мир. То се постига чрез използване 
на голямо разнообразие от средства, като 
насилствени и ненасилствени, военни и 
цивилни, внимателно планирани, без не-
нужно нарушаване на прага, водещ до 
война, при постоянно вариращо ниво на 
ескалация.

Особености на планирането 
на хибридните операции

Хибридната война въздейства върху 
широк спектър от обществения, политиче-
ския и икономическия живот на атакуваната 
страна. Западните либерални демокрации 
имат ограничени способности да доведат 
хибридната война до нейния максимум. От 
своя страна авторитарните общества имат 
по-добра позиция да започнат и доведат 
докрай хибридната война. Авторитарният 
тип режим позволява бързо, централизира-
но вземане на решения, които са по-малко 
ограничени от нормалните проверки, из-
вършвани от обществото. Развитието и гло-
балната интеграция разширяват набора от 
налични инструменти, предложения и въз-
можности за прилагането им срещу техните 
цели.

Влияние на системата C2 
върху ръководството и 

провеждането на операциите
В националните структури за плани-

ране на отбраната в момента се обръща 
специално внимание на хибридните запла-
хи. Това е особено вярно за страни, които 
се сблъскват или вече са се сблъсквали с 
потенциален противник с възможности да 
провежда хибридни операции. По-голямо 
внимание трябва да бъде обърнато на из-
граждането на хибридната отбрана, особе-
но ако съществуват големи „разломи“ сред 
населението, от които може да се възполз-
ва потенциалният агресор (пример могат да 
бъдат Украйна, прибалтийските републики, 
Грузия, Македония, Молдова и др.).5

Стратегическата концепция за „хибрид-
ни войни“ или „нелинейни войни“ е част от 
новата военна доктрина на руските въоръ-
жени сили. Изучавайки нейните основни 
принципи, малките държави трябва да се 
учат на това, как тя може да повлияе на тях-
ната национална отбрана в бъдеще. Като 
подчертава важността на концепциите за 
„хибридни войни“, началникът на Генерал-
ния щаб на въоръжените сили на Русия и 
първи заместник-министър на отбраната 
генерал Валери Герасимов очертава три 
взаимно подсилващи се характеристики.

На първо място това е идеята за „по-
стоянството на конфликта“, което размива 
границите между военно и мирно време, 
пространство и време, както и участници. 
По същество става все по-трудно да се ус-
танови дали е налице състояние на война, 
особено за този, който е под атака. Според 
Герасимов конфликтите на ХХІ век в Афри-
ка и Близкия изток показват, че проспери-
ращи и стабилни страни могат в рамките на 
кратък период от време – дори за няколко 
дни, да се превръщат в арени на интензив-
ни конфликти. Тези събития могат да не 
съответстват на официалното състояние 
на война, но техните социални, икономиче-
ски и политически последици за отделните 
страни и техните общества са съпоставими 
с последиците от истинските войни.

Вторият принцип на възникващите хи-
бридни конфликти е „многоизмерноста“. 
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Конкретно, постигането на цели вече не се 
обвързва единствено с традиционните кон-
венционални военни средства. По-важно е 
сливането на политически, икономически, 
информационни, хуманитарни и други не-
военни средства, които от своя страна во-
дят до постигане на желаните стратегиче-
ски цели, като същевременно намаляват до 
минимум необходимостта от използване на 
военна сила. Хибридната война принужда-
ва военното и гражданското население на 
противника да подкрепи агресора в ущърб 
на собственото си правителство и държава.

Третият принцип е „единство на усили-
ята“ – едновременно прилагане на няколко 
тактики във всички „сфери на влияние“. По 
тази причина хибридната война включва 
сложни стратегически комуникации, опера-
ции за заблуда, психологически операции 
и атаки срещу киберсигурността. Тези „не-
видими операции“ впоследствие могат да 
проправят пътя за военна победа на бойно-
то поле.

Оценката на оперативното поведение от 
страна на руските въоръжени сили в Украй-
на показва най-малко осем различни фази 
на хибридния конфликт. Според Чекинов и 
Богданов, първата фаза е невоенна асиме-
трична война, включваща информационни, 
морални, психологически, идеологически, 
дипломатически и икономически мерки, 
като част от план за създаване на благо-
приятни политически, икономически и воен-
ни условия.

Тази фаза е последвана от специални 
информационни операции, за да се подве-
дат политическото и военното ръководство 
да позволят по своите дипломатически 
канали, медии и чрез висшите си прави-
телствени и военни агенции изтичане на 
неверни данни, заповеди, директиви, както 
и инструкции. Дестабилизиращата пропа-
ганда е насочена към увеличаване на недо-
волството сред населението, създаване на 
условия за използване на паравоенни сили, 
които биха могли да ескалират обстановка-
та и да извършат подривна дейност.

Явната фаза – „започването на военни 
действия“, се характеризира с комбинация 
от целенасочена информационна и елек-
тронна война, космически и въздушни опе-
рации, съчетани с използването на високоп-

рецизни оръжия, изстреляни от различни 
платформи. В последната фаза специални 
сили, разузнавателни звена, и сухопътни 
войски провеждат операции с цел сриване 
на съпротивата и унищожаване на всички 
оцелели противникови единици, които мо-
гат да окажат съпротива.

Тъй като хибридните заплахи въздейст-
ват върху целия спектър на обществения 
живот, е естествено да се прилагат широки 
мерки за борба срещу тях. Водещите стра-
ни с либерални демокрации притежават 
ненадмината мощ в много от областите за 
водене на хибридни войни, но не разпо-
лагат с инструменти, необходими за свое-
временно установяване на заплахи от та-
къв тип и начини за бързо и своевременно 
пресичане на атаки срещу тях. По-малките 
страни с по-малко ресурси в областта на 
сигурността имат потенциал в някои от об-
ластите на хибридната война, като кибер- и 
информационната война, и в някои области 
за въздействие на икономиката и енерге-
тиката, но нямат пълните възможности да 
участват самостоятелно в хибридни войни. 
Това се дължи на факта, че те често нямат 
необходимите политическа воля, ресурси 
и апарат за събиране на разузнавателни 
данни, както и способността за гъвкаво из-
ползване на широка гама от хибридни ин-
струменти.

Хибридният конфликт е ситуация, при 
която страните се въздържат от явното из-
ползване на въоръжени сили едни срещу 
други, като вместо това вкарват в употреба 
комбинация от военна заплаха, икономи-
чески и политически натиск чрез диплома-
тически или технологични средства, с цел 
сриване защитните сили на атакуваната 
страна. Всичко това изправя демократични-
те държави пред нови предизвикателства.

Първо предизвикателство: 
умишленост  

и пропорционалност
Повечето определения за хибридна 

война включват понятието „противник“, 
който контролира и използва комбинация 
от инструменти, за да постигне целите си. 
Изграждане на отговорност и интернацио-
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налност в действията е необходимото усло-
вие, за да се гарантира, че политическият 
отговор е законен и пропорционален. Все 
пак това невинаги е лесно на практика по-
ради ограниченията на международното 
право, технологичните ограничения или 
размиването на използваната сила между 
държавни и недържавни актьори, което уве-
личава възможностите за опровергаване 
на извършваните действия. Така например 
поради технологични ограничения и нали-
чието на недържавни участници е почти 
невъзможно да се припише кибератака на 
конкретна страна. Въпреки това правител-
ството на САЩ в миналото е обвинявало 
китайски служители в участие в киберата-
ки срещу американски компютърни мрежи 
и наложи санкции на Северна Корея след 
нападението над „Сони Пикчърс Ентъртей-
мънт“. Срещата на върха на НАТО в Уелс 
през 2014 г. потвърждава прилагането на 
член 5 от Вашингтонския договор в случай 
на кибератака, но не установява някакъв 
праг, след който ще задейства механизъм 
за колективна отбрана.

Второ предизвикателство: 
международното право  

и глобалното управление
Въпреки че не съществува международ-

на правна рамка, специално регламентира-
ща хибридната война, всяко използване на 
сила в международните отношения се регу-
лира от Устава на ООН, в който се посочва 
ясно, че при липса на въоръжено нападе-
ние срещу страната или нейните съюзници, 
държава членка може да използва сила за-
конно, само ако е оторизирана от резолю-
ция на Съвета за сигурност на ООН. Пра-
вилата и принципите относно въоръжения 
конфликт са определени в международното 
хуманитарно право и правата на човека. По 
отношение на хибридните конфликти и за-
плахи една смесица от правни инструменти 
обхваща специфични области на полити-
ката, включително и борбата с тероризма 
и неговото финансиране, прането на пари, 
както и правата на човека. В същото време 
прилагането на съществуващото междуна-
родно право и функционирането на глобал-

ните институции за съблюдаването му ста-
ват все по-сложни, тъй като границите на 
понятия, като „суверенитет“, „легитимност“ 
и „законност“ са размити. Продължаващите 
военни, икономически и политически дейст-
вия срещу силите на ISIL/DA‘ESH в Ирак, 
дебатът за прилагането на международ-
ноправните норми в киберпространството 
и морските спорове в Южнокитайско море 
са сред примерите за предизвикателствата 
пред управлението на международните ор-
ганизации.

Анализът на тези предизвикателства, 
свързани с хибридните заплахи, доведе до 
появата на цялостен подход – смесване на 
всички участници и налични инструменти: 
военни сили, дипломация, хуманитарна по-
мощ, политически процеси, икономическо 
и технологично развитие. През декември 
2013 г. в Европейския съюз бе приет всеоб-
хватният подход в борбата с хибридните за-
плахи. Въпреки това е важно да се разбере, 
че направените опити за корекции на сис-
темата за сигурност, доминирана от хибри-
дни заплахи, могат да имат дългосрочно 
въздействие върху стабилността и между-
народния ред и в крайна сметка да окажат 
влияние върху световните организации за 
сигурност. В това отношение се открояват 
няколко тенденции, намиращи отражение в 
стратегическата нормативна уредба.

Концептуални тенденции. Правител-
ствата внедряват в употреба цялостни 
подходи, които се допълват от стратегии, 
обхващащи цялото общество, при упра-
влението на рисковете и изграждането на 
устойчивостта му. Фокусът върху устойчи-
востта помага да се намалят рисковете, 
които биха могли да доведат до хибридни 
конфликти в бъдеще, и подобрява практи-
ките за свързаност на ресурсното управле-
ние.

Материални тенденции. Ресурсите за 
противодействие на хибридните заплахи 
се притежават от много и различни заин-
тересовани страни, включително от пра-
вителства, граждански общества, частен 
сектор и отделни граждани. Тази съвместна 
собственост е отразена в публично-част-
ното сътрудничество в областта на сигур-
ността и развитието. Въпреки това е необ-
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ходимо правителствата да предприемат 
още по-конкретни стъпки, за да се увеличат 
и модернизират гражданските и военнотех-
ническите възможности за реакция в число 
и в съюзна среда.

Правни тенденции. Някои от настоя-
щите правни понятия и рамки не отговарят 
адекватно на съвременните хибридни за-
плахи. Това води все по-често да несъгла-
сувано прилагане на съществуващите пра-
вила, съгласно които държавите използват 
договори и конвенции селективно, за да 
оправдаят своите позиции. Изборът между 
статуквото и новите инструменти може да 
увеличи нуждата от алтернативни подходи, 
мерки за изграждане на доверие, сътрудни-
чество в областта на правоприлагането и 
взаимната правна помощ.

Институционални тенденции. Много 
страни коригират системата си за сигурност 
и способността си за адекватен отговор на 
новите хибридни заплахи чрез разширява-
не на мисиите на съществуващите институ-
ции (т.е. нови правомощия за разузнавател-
ните служби, укрепване на стратегическата 
комуникация) или създаване на нови орга-
низации (Министерството на истината в Ук-
райна).

Въпреки това, независимо от своя раз-
мер, всички страни укрепват защитата си 
срещу хибридни заплахи. Ключът за това е 
обща политика за сигурност, която има за 
цел да направи всеобхватно планиране-

то на сигурността, вместо да се залага на 
класически междуправителствен подход 
(фиг. 1). Всеобхватният подход за защита 
изисква политическото ръководство, както 
и цялото общество да поеме своята отго-
ворност в отбранителни усилия. Този под-
ход се използва за анализ на уязвимостта 
и потенциалните точки на атака с използва-
нето на надеждни разузнавателни и контра-
разузнавателни органи.

Докато силно развитите автократични 
държави имат предимство в провеждане-
то на хибридни операции, всички страни, 
независимо от тяхната позиция в между-
народните отношения, имат възможност да 
организират защитата си срещу хибридни 
заплахи. Надеждната защита срещу хибри-
дни заплахи не може да се основава един-
ствено на въоръжените сили. Необходимо е 
да се използват и другите структури на дър-
жавата, имащи отношение към сигурността, 
тъй като атакуваната цел в своята същност 
е обществото, в зависимост от индивиду-
алните уязвимости на всяка страна (фиг. 4). 
По този начин хибридната отбрана трябва 
да бъде изградена на базата на съвместни 
действия на всички заинтересовани страни 
в обществото, включително гражданското 
общество и частния сектор. Този модел се 
нарича цялостен или всеобхватен подход 
за сигурност.

Идеята на цялостен подход за сигурност 
е, че сигурността на обществото не се кре-

Фиг. 4. Хибридни операции
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пи само на традиционните структури, отго-
варящи за нея, като полицията и армията, 
но и на всички ключови сектори, включени 
в процеса на планиране и изпълнение на 
мерки и задачи от тази сфера. Такова ефек-
тивно сътрудничество позволява широка и 
ефективна мобилизация на ресурсите на 
обществото. С цел сътрудничество между 
различни части на обществото е необходи-
мо да има споделено разбиране под фор-
мата на концепция или стратегия за сигур-
ност и административни структури, които 
да я обслужват.

От изключително значение за тези 
структури е споделянето на информация. 
Ситуационната осведоменост подпомага 
разбирането, дава възможност за преду-
преждение за вероятни операции на про-
тивника, преди те да се извършат, и помага 
да се формулира подходящ отговор на раз-
връщаща се ситуация. Надеждна инфор-
мираност за ситуацията изисква активното 
събиране на разузнавателна информация 
както от открити, така и от закрити източ-
ници. Планирането на противохибридната 
отбраната трябва да се основава на раз-
бирането за мотивацията и политическите 
цели, ръководещи действията на против-
ника, и идентифицирането на възможните 
цели за хибридните му операции. С други 
думи, какво трябва да се защитава и по как-
ва причина.

Не трябва да се забравя, че отбрани-
телните усилия на всяка страна трябва 
да имат силна международна поддръжка. 
Международното сътрудничество предлага 
пряка политическа, икономическа и военна 
подкрепа, но също така помага при отразя-
ване на някои от липсващите национални 
възможности и подкрепя разработването 
на капацитет в области, в които се изоста-
ва. По същия начин международното съ-
трудничество дава възможност да се моби-
лизират националните ресурси ефективно, 
като подпомага обединяването на разпръс-
натите такива в рамките на по-широките 
международни способности и политически 
програми, което от своя страна води до 
по-добра защитна позиция за всички учас-
тници.

Могат да бъдат приложени и по-активни 
мерки срещу агресора, използващ такава 

политическа стратегия (хибридна война), 
които включват насочени стратегически ко-
муникации, имащи за цел както да му сиг-
нализират, че се знае от къде идва атаката, 
така и да се демонстрират способности за 
хибридно въздействие. За това могат да 
се използват съществуващите национални 
или съюзни инструменти за провеждане на 
хибридни операции, включващи елементи 
на икономическа принуда (ембарго, санк-
ции) с демонстриране на отбранителния 
компонент чрез промени в дислокацията на 
въоръжените сили (приближаване до дър-
жавната граница с държавата агресор или 
до райони, в които държавата агресор има 
интереси).

В заключение, основните въпроси, кои-
то трябва да бъдат взети под внимание при 
разработването на националните способ-
ности срещу хибридни заплахи, би следва-
ло да включват:

l Основните национални уязвимости, 
на които трябва да се обърне специално 
внимание. Как може противникът да се въз-
ползва от тях? С други думи, какви са съот-
ветните сценарии за заплаха?

l Ангажиментът на всички необходими 
сектори на обществото в отбранителните 
усилия (секторните политики за сигурност) 
и адекватно ли са подготвени да действат в 
съответните сектори срещу възприеманите 
заплахи?

l Слабите места и необходимите спо-
собности за поддържане на достатъчно 
ниво на ситуационна осведоменост, при 
което могат да бъдат безгрешно разпозна-
ти всички детайли и нюанси на промените 
в средата. Проследяване на зараждането 
на рискове и прерастването им в заплахи 
за националната сигурност, в това число и 
на най-ранни стадии от преднамерено при-
крити кампании и операции на държавни и 
недържавни противници и опоненти.

l Общите критерии за защита на на-
ционалната инфраструктура, за разноо-
бразяване на източниците на ресурси с цел 
необвързване на страните и редуциране на 
възможностите за внезапни прекъсвания и 
попълване на недостиг. Предвид че основ-
на цел в ранните фази на развитието на хи-
бридна заплаха е създаването на вътрешно 
напрежение и предизвикателства за сигур-
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ността, институциите трябва да разполагат 
със собствени способности за незабавно 
реагиране. От друга страна, сложни хибри-
дни кампании и операции могат да бъдат 
насочени към цялостна дестабилизация 
на държавното управление, включително 
с прилагане или заплаха от прилагане на 
конвенционални въоръжени сили, където 
от значение е възможността за използване 
на подкрепа от членството в съюзи и меж-
дународни организации.

l Степента на изграденост на систе-
мата за вътрешна сигурност и ефективно-
то прилагане на върховенството на закона, 
борбата с корупцията, прозрачността на 
финансирането на политическите партии, 
достъпът до административни и социални 
услуги, повишаването на изискванията към 
защитата на критичната инфраструктура. 
Съществуват ли мерки за намаляване на 
социалното изключване, предоставяне на 
специализирано обучение и учения, мерки 
за намаляване на уязвимостта и за защита 
от хибридни атаки?

l Притежава ли държавата, до каква 
степен и на каква фаза би могла да разчита 
на съюзни средства за стратегическо въз-
пиране?

l Какви национални способности биха 
могли да бъдат предложени в подкрепа на 
други страни, изправени пред подобни за-
плахи?

Съвременните хибридни заплахи гене-
рират уникални предизвикателства пред 
системите за отбрана и сигурност на стра-
ните членки на НАТО, в това число и за 
Република България. Силно устойчиви на 
традиционните и едностранните подходи, 
хибридните заплахи се адаптират и реаги-
рат на всяко противодействие чрез прила-
гане на нови тактики, техники и процедури, 
на които е трудно да се отговори с конвен-
ционални подходи.

„Планът 2020“ е призван да гарантира 
изпълнението на конституционните задъл-
жения на въоръжените сили при осигуря-
ване развитието им в планирания период с 
отчитане на потребността от балансиране 
на способностите по всички компоненти за 
изпълнение на пълния спектър от задачи, 
произтичащи от планиращите сценарии и 
анализите за развитие на военностратеги-

ческата среда на сигурност. Военните спо-
собности са структурирани в „Каталог на 
способностите за развитие на въоръжените 
сили на Република България“ в съответ-
ствие с утвърдените в НАТО основни об-
ласти: Подготовка (Prepare), Стратегическо 
развръщане (Project), Бойна ефективност 
(Engage), Поддръжка (Sustain), Командва-
не, управление и комуникации (Consult, 
Command & Control), Защита и мобилност 
(Protect), Информационно осигуряване 
(Inform).

В резултат на осъзнаването на необхо-
димостта от привеждане в съответствие на 
нормативната уредба на Република Бълга-
рия и в частност на въоръжените сили, с от-
чет на потребността от незабавно изграж-
дане на способности за адекватна реакция 
на широкия спектър от хибридни заплахи 
се стига до извода, че не е необходимо 
продължително изчакване на цялостното 
адаптиране на съюзните договори, нацио-
налните законодателство, политики и стра-
тегии. Ръководството на Министерството 
на отбраната и въоръжените сили следва 
да положи значителни усилия за адаптаци-
ята на законодателството и стратегическа-
та част от нормативната уредба, свързани 
с набелязаните в „Програмата за развитие 
на отбранителните способности на въоръ-
жените сили на Република България 2020“ 
и „Плана за развитие на Въоръжените сили 
2020“ промени в изграждането и оператив-
ното използване на въоръжените сили. 
Планираните изменения се разпределят 
в областите на изграждане на способно-
стите: обучение и подготовка, способности 
за развръщане, повишаване на бойната 
ефективност и поддръжка, командване 
и управление, защита и информационно 
осигуряване. 

Многообразието в средствата и проя-
вата на хибридните заплахи налага целе-
насочено и планирано изграждане на ка-
пацитет за повишаване ефективността при 
използването на пълния спектър от военни 
и невоенни способности за противодей-
ствие. Прилагането на междуинституцио-
нално консолидиран национален подход 
при развитието на способностите на въ-
оръжените сили, подкрепен от предим-
ствата на достъпа до колективни способ-
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ности на НАТО и Европейския съюз, както и 
от взаимодействието с партньорите, може 
да осигури успешно противодействие на 

тези стари и нови заплахи, да гарантира 
надеждната защита на страната и обще-
ството.
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Резюме: Съвременните технологии, социалната, демографската, икономическата и поли-
тическата обвързаност на света дават нови възможности за проследяване на политическите 
цели на държавите. Този контекст предизвиква промяна в начина на водене на войната, като 
запазва нейната природа. Без да претендира за дълбока изчерпателност, статията предста-
вя вижданията на някои от водещите западни държави, Русия и Китай по въпроса за природата 
и характера на войната. Целта на публикацията е не да задълбочи спора за същността на 
войната, а да подпомогне работещите по въпроса с развитието на доктрините, като пред-
стави синтезирано и обобщено съвременните схващания. Предложените доктринални поста-
новки в една или друга степен показват наличието на здрава връзка между използването на 
военния инструмент за постигането на целите на държавата и неговото взаимодействие с 
останалите елементи на обществено-политическия живот. Доктрините разглеждат и до-
пускат наличието на асиметрия в разпределението на силата, която може да се формулира 
в съществуващите разлики в потенциалите, в културно-философските възгледи за войната, 
в ангажираността на социалните групи и в способностите за използване на новите домейни.

Ключови думи: доктрина, отбрана, война, въоръжен сблъсък.

Lyubomir Monov, Maksim Karev. CURRENT DOCTRINAL VIEWS  
ON WAR

Abstract: Current technologies, social, demographic, economic and political developments and 
interdependence between countries provide some new opportunities for states to follow their political 
objectives. Therefore, this new context stimuluses a dramatic change in the character of war, or in the way in 
which the war is waged, but does not affect the nature of war. The aim of this article is to present a synthesis 
from some western military doctrines and the view point of Russia and China as well. This publications 
considers that all doctrines reflect and assume that there is an asymmetry in the distribution of power which 
could be explained in the differentiation of capabilities, cultural-philosophical understanding of war, in the 
participation of social groups and abilities to use all new domains.

Key words: doctrine, defence, war, warfarе. 
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Много определения съществуват във 
военната литература за това, какво 

представлява войната, какви са причините 
за нейното начало, как трябва да се води 
и какво се променя. Редица автори смятат, 
че войната е акт, основан на преднамерено 
и обмислено пресмятане на резултатите. 
Други изследователи обясняват причините 
за войната като погрешно разбиране на от-
срещната страна, липса на предвидливост 
или като враждебни и параноични емоции, 
които надскачат човешката рационалност.1 
Колкото и срещуположни да са тези пози-
ции, те се доближават във виждането си, 
че войната представлява жесток физиче-
ски сблъсък, който подлага на изпитание не 
само ресурсите на държавите, но и човеш-
ките воля и дух. Ето защо част от теорети-
ците приемат за вярна хипотезата, че вой-
ната има два основни показателя. Първо, 
природата на войната е постоянна, като тя 
е изцяло политически акт и се окачествява 
с наличието на насилие, болка, страдание, 
и второ, характерът на войната, начинът, по 
който тя се води, се променя непрекъснато. 
В основата на това разбиране е заложено-
то от Клаузевиц теоретично положение, че 
войната е резултат от определени поли-
тически цели и решения и че винаги в нея 
ще съществуват сблъсък, несигурност и 
шанс. Според тези автори от особена важ-
ност както за политиците, така и за военни-
те е да се разбере правилно конкретната 
война, като напредъкът в технологичната 
сфера никога няма да промени нейната при-
рода.2 С други думи, развитието във воен-
ната сфера, промените в организационните 
структури и доктрините, които са повлияни 
от технологиите, не водят до изменения в 
постоянната природа на войната.3

Съществува и друга гледна точка, спо-
ред която заложеното от Клаузевиц виж-
дане за постоянната природа на войната 
е неправилно. Най-общо авторите, които 
я поддържат, могат да бъдат обединени 
около тезата, че съвременната война се 
измества от военния контекст и влиза в 
социалната, културната, икономическата и 
политическата динамика.4 Насилието, на-
стояват те, не е свързано само с физически 
сблъсък, а има и директна връзка с разби-
рането за сила, мощ, власт, заплаха, при-

нуда и доминиране. Тези автори твърдят, 
че в наши дни натискът може да има разно- 
образни и също така смъртоносни форми, 
като разрушителната сила на кибератака 
или финансови и икономически санкции.5 
Според тях точно технологиите променят 
природата на войната и израз на това е сли-
ването на разграничителните линии между 
война и мир, граждански и военни роли и 
задачи, публичен и частен сектор, национа-
лен и международен контекст. Това от своя 
страна води до промяна на същността и от-
слабване на националния суверенитет.6

Въпреки че като цяло сме съгласни с по-
зицията, че в наше време технологиите, со-
циалните, демографските, икономическите 
и политическите обвързаности на света 
дават нови възможности за проследяване 
на политическите цели на държавите, спо-
деляме виждането, че те предизвикват про-
мяна в начина на водене на войната, като 
запазват нейната природа. Ето защо в опит 
да разкрие характеристиките на войната 
настоящата статия, без да претендира за 
дълбока изчерпателност, представя вижда-
нията на някои от водещите западни държа-
ви, Русия и Китай по въпроса за природата 
и характера на войната.  

Преглед на военните  
доктрини на някои  

от държавите
Прочитът на доктрините показва както 

съществуването на общи теоретични поста-
новки, така и наличието на дълбоки разли-
чия и използването на различен понятиен 
апарат. Общото обаче между западното 
виждане и позициите на Русия и Китай е 
отчитането на свързаността на съвремен-
ната среда, която води до фундаментална 
промяна в характера на войната и на това, 
как тя се води, кой участва в нея, къде се из-
вършват действията и кой е засегнат от тях. 

Военната доктрина на САЩ определя 
войната като резултат от провала на държа-
вите да решат проблемните въпроси чрез 
дипломатически средства, като не отрича 
и твърдението, че войната е продължение 
на човешката природа. Индивиди, групи, 
организации, култури и държави – всички 
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следват интереси, като някои от тях са в 
конфликт с интересите на други индивиди, 
групи, организации, култури и държави. Ето 
защо международните връзки и личностни 
отношения са основани на силата-мощта и 
заявените чрез политиката интереси. Док-
трината на САЩ определя войната като 
приета от обществото форма на насилие 
за постигане на определени политически 
цели. В нея са посочени две основни стра-
тегии за водене на война. Първата е на-
сочена към физическото унищожаване на 
военните способности на противника и се 
определя като стратегия на ликвидиране-
то. Тя може да има съществена политиче-
ска цел – смяна на противниковите лидери. 
Втората, наречена стратегия на ерозията, е 
насочена към повишаване на цената, която 
противникът ще плати, при положение че 
продължи агресията или съпротивата си. Тя 
преследва ограничени политически цели, 
като военната сила се използва за разру-
шаване на волята на ръководството или на 
обществото. 

Воденето на война предполага използ-
ването на всички инструменти на национал-
ната мощ, като военният инструмент дейст-
ва съгласувано с останалите.

Разглеждайки същността на въоръ-
жения конфликт или начина на водене на 
война (warfare), САЩ разграничават две 
основни форми – традиционна и нетра-
диционна. Начинът на водене на война се 
променя едновременно с трансформацията 
на обществото, дипломацията, политиките 
и технологиите. Те определят контекста, в 
който се провежда въоръженият сблъсък, 
и се дефинират като промяна на природата 
на конфликта. 

Традиционният въоръжен конфликт се 
определя като въоръжен и брутален сблъ-
сък за постигане на превъзходство между 
държави или коалиции и съюзи от държави. 
Стратегическата му цел се формулира като 
налагане на волята на държавата върху 
противостояща страна (друга държава или 
коалиция) и предотвратяване на постигане-
то на нейните/техните цели. За постигането 
ѝ се търси разрушаване на капацитетите 
на противостоящата страна, завземане на 
територия или установяване на контрол. 
Традиционният конфликт се характеризира 

със серия от нападателни, отбранителни и 
стабилизиращи операции, насочени срещу 
центъра на тежестта на противника. 

Нетрадиционният въоръжен кон-
фликт (Irregular Warfare) се определя като 
сблъсък между държава и недържавни 
участници за постигане на влияние или ле-
гитимност върху определени категории от 
населението. При него по-слабият участ-
ник цели да наруши или обезсили военните 
способности и преимущества на по-мощна 
държавна военна сила. Смята се, че по-сла-
бият участник, който може да бъде държава 
или неправителствена групировка, прилага 
индиректни подходи (избягва директен вое-
нен сблъсък), като използва всички налични 
способности, за да се намали влиянието и 
волята на по-силния. Едновременно с това 
търси и прилагането на дипломатически, 
информационни и икономически методи.7

Британската военна доктрина по-
сочва, че войната е състояние на въоръжен 
конфликт между различни държави или 
между различни групи вътре в държавата. 
Основната цел на войната е да се пречупи 
волята на противника за борба. Въоръжени-
ят конфликт e начин за водене на войната. 
Доктрината споделя виждането на Клаузе-
виц за постоянната природа на войната и 
за нейния променящ се характер. В своята 
същност природата на войната е неизменна 
и се характеризира със следните елементи:

l решението за водене на война е акт и 
израз на политиката;

l войната се предприема, за да се под- 
държа позиция на превъзходство, да се 
достигне до нова, преимуществена ситуа-
ция или да се повлияе отношението или по-
ведението на отсрещната страна;

l враждуващите страни могат да изпол- 
зват всички военни и невоенни пътища и 
средства за постигане на целите си;

l въоръженият сблъсък отразява кул-
турата и обществото;

l въоръженият сблъсък е изцяло непред- 
видима, често хаотична човешка дейност.

Доктрината подчертава, че връзките 
между държавите, между групите и фракци-
ите вътре в държавата, както и между дър-
жава и недържавни участници винаги могат 
да се разграничат с понятия като коопери-
ране, конфронтация и конфликт. В конфлик- 
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та съществува насилие, но то невинаги е 
смъртоносно, като според авторите пример 
за това са кибератаките и шпионажът.8

Канадската военна доктрина отразя-
ва схващането, че през по-голямата част от 
ХІХ и ХХ век войната и конфликтът съответ-
стват на заложената от Клаузевиц концеп-
ция, определяща важността на държавна-
та политика, която следва да избере каква 
война да се води в зависимост от национал-
ните цели и политико-икономическата ситу-
ация. Според авторите типичен пример за 
теорията на Клаузевиц са двете световни 
войни, които се характеризират като тотал-
ни – ангажиращи цялото общество, търсе-
щи безпрекословна победа и използващи 
всички ресурси за постигане на национал-
ните цели. В допълнение се твърди, че та-
кава широкомащабна война през ХХІ век е 
малко вероятна. Съвременното бойно поле 
е невъзможно да бъде конкретно опреде-
лено, поради което е необходимо широко 
разбиране на спектъра на конфликта и на 
обществото, участващо в него. Доктрината 
разглежда войната и конфликта като де-
монстрирано или приложено насилие. Цел 
на войната е да се наложи собствената 
воля над противника, така че да се постиг-
нат целите, заради която тя е инициирана. 
Войната винаги се свързва с противопос-
тавяне на държави и се определя като про-
веждане на продължителни военни опера-
ции за постигане на стратегически цели. От 
своя страна тези военни операции могат да 
се провеждат както самостоятелно, така и 
съвместно, като могат да включват и мал-
ки, и големи по мащаб въоръжени сблъсъ-
ци. В случая се предполага използване от 
правителството на цялостен подход при 
прилагането на различните инструменти 
на държавната власт, включително дипло-
матически, икономически и политически 
усилия, както и заплаха за използване или 
използване на военна сила. Друга форма на 
използване на военния инструмент е учас-
тието в операции, различни от война. При 
тях е възможно провеждането на ограниче-
ни военни действия, обхващащи голям ком-
плекс от дейности, като небойна евакуация, 
хуманитарно подпомагане и др.9

Австралийската отбранителна 
доктрина определя, че докато характерът 

на войната и въоръженият конфликт могат 
да се променят във времето, то природата 
на войната е неизменна. В същността си тя 
представлява използване на организирано 
насилие за решаването на различия между 
държави или недържавни групи. Докумен-
тът използва еднозначно термините война 
и въоръжен конфликт. Въпреки че, от една 
страна, войната представлява прекратява-
не на нормалните политически връзки, от 
друга страна, тя е продължение на поли-
тиката, но в измерението на въоръжения 
конфликт. Според австралийската позиция 
използването на войната за постигане на 
политически цели зависи от следните фак-
тори: 

l културни или религиозни връзки, 
включващи високо толериране или жела-
ние за използване на насилие; 

l финансови измерения на конфликта и 
възможности да се плати тази цена;

l подготовка и готовност на противо- 
стоящата страна;

l вероятност за постигане на целите с 
невоенни средства;

l наличие на склонност за използване 
на насилие за постигане на целите;

l вероятно въздействие върху други 
участници. 

Доктрината определя наличието на два 
вида войни: обща (General war) и нетра-
диционна (Irregular Warfare). Първият тип 
представлява сблъсък между държави, 
които използват всички налични ресурси, 
цялото общество е въвлечено и повлияно 
от действията, чиято основна цел е нацио-
налното оцеляване. Типични примери са 
Първата и Втората световна война. 

Вторият тип – нетрадиционната война, 
в същността си може да се изразява в те-
роризъм, бунтовнически действия, крими-
нално, политическо, религиозно насилие 
и гражданска война. Този тип война се оп-
ределя като ограничена или регионална 
война. Според доктрината природата на 
войната е неизменна и се определя от на-
личието на сблъсък; наличието на несигур-
ност, дисхармония и липса на ред; насилие 
и чувство на опасност, заплаха; фокусиране 
върху населението. Характерът на войната 
се променя във времето и зависи от раз-
витието на технологиите, глобализацията, 
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променената демографска среда, социал-
ни и културни фактори, политически и прав-
ни ограничения. Доктрината определя ос-
вен традиционните физически области за 
водене на войната – Космос, въздух, земя, 
море, и появата на два нови домейна – ин-
формационен (кибер- и електромагнитен) и 
човешки.10

Приетата в края на декември 2014 г. 
руска военна доктрина въвежда поня-
тието военен конфликт, което изяснява 
същността на съвременната война. Според 
Русия военният конфликт представлява 
форма на разрешаване на междудържав-
ни или вътрешнодържавни противоречия с 
използване на военна сила, като обединя-
ва широкомащабни, регионални, локални 
войни и въоръжени конфликти. Доктрината 
дефинира въоръжения конфликт като въ-
оръжено стълкновение с ограничен размер 
между отделни държави или между проти-
востоящи страни в пределите на една дър-
жава. Локалната война е тази, при която 
се преследват ограничени военно-полити-
чески цели, военните действия се водят в 
рамките на противоборстващите страни и 
са засегнати интересите (териториални, 
икономически, политически и др.) на тези 
страни. 

При регионалната война участват ня-
колко държави от един регион, води се от 
национални или коалиционни въоръжени 
сили и се преследват важни военно-поли-
тически цели. Широкомащабната война 
изисква мобилизиране на всички налич-
ни материални ресурси и духовни сили на 
участниците. Води се между коалиции от 
държави или между най-големите световни 
държави и се преследват крайни радикал-
ни военно-политически цели. Тя може да 
бъде резултат от ескалация на въоръжен 
конфликт, локална или регионална вой-
на. Една от основните характеристики на 
съвременния военен конфликт е комплекс-
ното използване на военна сила, полити-
чески, икономически и информационни и 
други мерки от невоенен характер, реали-
зирани с протестния потенциал на населе-
нието и силите за специални операции.11

Публикуваната през май 2015 г. Воен-
на стратегия на Китай заявява тезата, 
че революционните промени във военните 

технологии и формите на войната са ока-
зали съществено влияние върху междуна-
родната политика и военната обстановка. В 
областта на военните технологии се отбе-
лязва използването на високоточни „умни“ 
оръжия, както и на такива с голям обхват, 
трудно откриваеми и безпилотни системи. 
Освен традиционното бойно поле се отчи-
та появата на нови домейни и области за 
стратегическо надпреварване, например 
киберпространството. Стратегията опреде-
ля, че формата на войната се променя към 
информатизация (informationization). Доку-
ментът посочва мястото на въоръжените 
сили за защита на националните интереси 
на страната, като заявява, че без силна ар-
мия никоя държава не може да се чувства 
нито силна, нито защитена. Стратегията 
допълва традиционните военни задачи, 
свързани със защита на териториалната 
цялост на Китай и интегритета на страна-
та, с използването на въоръжените сили в 
операции, различни от война. При този слу-
чай, който се определя като нов период във 
воденето на войната, китайските въоръже-
ни сили изпълняват задачи, като търсене и 
спасяване, хуманитарно подпомагане, бор-
ба с тероризма, поддържане на стабилност, 
мироопазване и др.12

Приетата през 2011 г. Доктрина на въ-
оръжените сили на Република България 
също отчита характеристиките на съвре-
менната среда на сигурност и обединеното 
и планирано използване на инструментите 
на мощта за постигане на целите на държа-
вата. Доктрината не дискутира въпроса с 
природата на войната и не дава директно 
определение какво е война. Вместо това се 
отчита съществуването на различни вижда-
ния за характера на войната, която се опре-
деля като „най-екстремната форма на кон-
фликт на интереси и противоречия между 
държавите или социалните групи в самата 
държава“. Документът въвежда универсал-
на система за класифициране на различ-
ните видове конфликти, като ги разделя на 
конфликти с прилагане на сили и конфликти 
без прилагане на сила. Последните се оп-
ределят като политически и биват скрити и 
проявени. Според документа военен кон-
фликт е този, при който военните действия 
се водят от редовни въоръжени сили, като 
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войната е неговата най-остра форма. Кон-
фликт, при който поне една от страните е 
въоръжена, но не е представена от редов-
ни въоръжени сили, се нарича въоръжен. 
Военните и въоръжените конфликти могат 
да бъдат с ниска, средна и висока интензив-
ност. Военният или въоръженият конфликт 
с висока интензивност се характеризира с 
организирано и систематично използване 
на военна сила и прилагане на широк об-
хват от мерки в зависимост от конкретната 
обстановка.13

Обща рамка  
за определяне характера 

 на войната
Разгледаните доктринални постановки 

позволяват да бъде формулирана обща 
рамка (фиг. 1) за определяне характера на 
войната, която е базирана на следните ос-
новни твърдения:

Войната представлява екстремен сблъ-
сък и е в резултат на определено политиче-
ско или идеологическо решение, нейната 
природа е постоянна и се характеризира с 
наличието на заплаха, насилие и бруталност.

Войната е непредсказуема, хаотична 
дейност, при която за постигане на целите 
си воюващите страни използват наличните 
ресурси по всички възможни военни и не-
военни пътища. Войната може да се води с 

ограничени цели или до пълна и решителна 
победа. 

Контекстът на средата дефинира ха-
рактера на войната. Характерът може да 
се определи, като се разгледат съществу-
ващите взаимносвързани елементи, от-
разяващи цялостната вътрешна и външна 
обстановка, при която се водят действията. 
За да може да се определи каква е войната, 
следва да е ясно кой участва в нея (цялото 
общество или една социална група); какви 
са целите на войната (ограничени или ре-
шителна и пълна победа); с какви средства 
се води войната (с ограничени или с всички 
налични); как се води войната (унищожение 
или изтощаване, нападение или отбрана, 
конвенционални или неконвенционални 
оръжия, директен или недиректен сблъсък, 
вид въоръжени сили или съвместни, висо-
ко- срещу нискотехнологични).

Предложената рамка не е нещо ново и 
неизвестно. В голямата си част тя лесно 
може да бъде видяна при сравняването на 
основните стратегически документи на во-
дещите във военно и технологично отноше-
ние държави. Очевидно изнасянето в един 
анализ на доктрините на различни в начина 
на мислене и действие държави представя 
само моментен поглед върху тяхното раз-
биране за същността и воденето на война-
та, но все пак позволява разкриването на 
връзки и определянето на различия.

Фиг. 1. Характер на войната, критерии за анализ
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Разгледаните доктринални постановки в 
една или друга степен показват наличието 
на здрава връзка между използването на во-
енния инструмент за постигането на целите 
на държавата и неговото взаимодействие с 
останалите елементи на обществено-поли-
тическия живот. Доктрините разглеждат и 
допускат наличието на асиметрия в разпре-
делението на силата, която може да се фор-
мулира в съществуващите разлики в потен-
циалите, в културно-философските възгледи 
за войната, в ангажираността на социалните 
групи и в способностите за използване на 
новите домейни. Западната военна школа 
се базира на теорията на Клаузевиц и раз-
глежда войната като общоприета форма на 
организирано насилие, сблъсък на опреде-
лени политически интереси и отличаваща се 
с несигурност, объркване и хаос. Характерна 
черта за западната позиция е боравеното с 
термини като традиционна и нетрадицион-
на война. За разлика от западното виждане, 
при Русия и Китай се забелязва една по-сла-
ба връзка на стратегическите цели с ресур-

сите и пресмятане на цената (резултатите) 
от войната. Руската военна теория използва 
понятия като локална, регионална и широ-
комащабна война. Китай определя война-
та, свързана с промените, предизвикани от 
развитието на новите технологии и възмож-
ността да се експлоатират нови областите 
за въздействие. В българската военна док-
трина не се открива директно рефериране 
към общоприетото западно разбиране за 
природата и характера на войната, както и 
за това, кой участва в нея и къде се води тя. 
В частност доктрината е насочена към фоку-
сирано дефиниране на задачите на военния 
инструмент и организиране на действията 
на въоръжените сили. Все пак, без изклю-
чение, доктрините смятат, че използването 
на военната мощ в бързо променящата се 
оперативна среда, при наличието на опреде-
лени ресурси, съобразено с особеностите на 
вътрешнополитическата среда, регионална-
та и международната обстановка, са задъл-
жителни елементи за оцеляването на държа-
вата и защитата на нейните интереси.
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Фактори за успех  
в хибридната война 

Никола Стоянов

Резюме: Еволюцията на войната изважда на преден план подходи и стратегии, които до- 
преди няколко десетилетия убягват от погледа на военната наука, но днес са в пълна хармо-
ния с динамиката на средата за сигурност. Хибридната война като еманация на съвременната 
геостратегическа мисъл стана основно средство за удовлетворяване на външнополитиче-
ските интереси на Великите сили. В настоящата статия се разглежда хибридната война в 
Украйна като едно от най-забележителните събития през последните години. Целта е да се 
анализират етапите в развитието на войната и влиянието на факторите върху резултати-
те от нея, а също така да се извлекат съответните поуки за защита от хибридни заплахи.

Ключови думи: хибридна война, Русия, Украйна, ново поколение война, неконвенционална 
война.

Nikola Stoyanov. FACTORS FOR SUCCESS IN HYBRID WARFARE 

Abstract: The evolution of the war brought to the fore approaches and strategies, which until a few 
decades ago escaped from the eyes of military science, but now are in complete harmony with the dynamics 
of the security environment. The hybrid warfare as emanation of contemporary geostrategic thinking became 
essential tool for achieving foreign policy interests of the Great Powers. This paper has been viewed hybrid 
warfare in Ukraine, as one of the most significant event in recent years. The goal of the paper is to analyse 
the stages of development of the war and the impact of number of factors on outcome and as well to draw 
relevant lessons for the protection of hybrid threats.

Key words: hybrid war, Russia, Ukraine, new generation war, unconventional war.

Събитията, случили се през 2014 г. в 
Крим и Източна Украйна, дават доста-

тъчно голяма перспектива да се очертае 
развитието на хибридната война. Въпреки 
честия недостиг на надеждна информация, 
информационните операции, провеждани 
от всички страни, замесени в конфликта, 
и пропагандата, която залива публично-
то пространство, този феномен е добре 
изучен. Разбира се, много от събитията са 
останали покрити от „мъглата на войната“ 
и ще се наложи да изчакаме времето да 
вдигне тази завеса, за да се разкрие цялата 
истина. Анализът на събитията в Украйна 
показва поразително съвпадение между 
съвременното стратегическо мислене на 

Русия за новото поколение война и схва-
щанията на американската военна мисъл 
за неконвенционалната война като основен 
стълб на хибридната война.

Операционни фази  
на хибридната война в Крим  

и Източна Украйна
Войната в Украйна следва да бъде раз-

глеждана, от една страна, като продълже-
ние на цветната революция, която сама по 
себе си е елемент на хибридна война, и от 
друга – като хибридна война, провеждана 
от Русия. Всяка война освен бойния компо-
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нент, намиращ израз в конвенционалната 
армия, включва неконвенционални сили, 
дипломатически мерки, икономически на-
тиск, информационна война и т.н. Трудно 
може да се класифицира войната в Украй-
на, без да се познават оперативните плано-
ве на замесените в конфликта страни, но на 
базата на конкретните събития, станали на 
бойното поле, може да се каже, че тя съдър-
жа три фази.1

Фаза „Подготовка“
По време на първата фаза усилията на 

руския висш мениджмънт са съсредоточе-
ни за планиране на операцията. На стра-
тегическо ниво се определят слабите и 
уязвими места в стратегията, политиката, 
икономиката, социалната сфера и инфра-
структурата на Украйна, като се създават 
необходимите способности за постигане 
на желаното крайно състояние. Посоките 
на действие, очертани от слабостите на 
Украйна, се материализират с помощта на 
традиционната дипломация и прилагането 
на меката сила от Русия. Създават се не-
правителствени организации (НПО), рабо-
тещи в областта на политиката и културата, 
които упражняват влияние върху цялостния 
обществено-политически живот в страната. 
Задълбочават се икономическите взаимо-
отношения между Русия и Украйна, от кое-
то по-голяма полза има руската страна и 
разбира се, управляващият украински елит, 
проводник на руските интереси. Общото 
историческо минало (да не забравяме, че 
Украйна в продължение на столетия е част 
от руската империя) има голям принос за 
утвърждаване на тесните икономически и 
социални връзки между двете страни, както 
и за силната обвързаност на политически-
те, икономическите елити и тези, свързани 
със сигурността. Благодарение на трайното 
руско присъствие в Украйна руската държа-
ва успява да изгради медийни канали на 
нейна територия. Изградената по този на-
чин силна медийна позиция ѝ позволява 
да влияе върху международната общност. 
Преследвайки националните си интереси, 
въодушевена от многобройното рускоезич-
но население, Русия започва да подсилва 
сепаратистките настроения и да подхранва 
етническо, религиозно и социално напре-

жение сред отделните общности. Придър-
жайки се към плана за дестабилизиране на 
новоназначеното правителство, тя засилва 
натиска чрез използване на политически, 
дипломатически и специални операции и 
медийни средства за насърчаване на недо-
волните за провеждане на антиправител-
ствени действия. Връзката с местните ели-
ти е толкова силна, че на традиционната 
руска дипломация не ѝ се налага да полага 
големи усиля за установяване на контакти с 
местните олигарси и хора от бизнеса, пра-
вейки ги зависими от Русия посредством 
печеливши договори. Участието на полити-
ци и административни власти в корупцион-
ни схеми, разработени от руски служители 
на специалните служби, е другата посока за 
прилагане на меката сила от атакуващата 
страна.

Целият оперативен капацитет на руски-
те армейски щабове е насочен за провеж-
дане на информационна операция, чиято 
цел е да заблуди ответната страна за ис-
тинските намерения на страната агресор 
и да дезинформира вътрешната и между-
народната общественост. Активирането на 
представителите на руската пета колона, 
заемащи високи позиции в централната и 
местната власт, в армията и полицията, е 
парeкселанс подготовка за бъдещи активни 
въоръжени действия. Мобилизирането на 
руските въоръжени сили под претекст за во-
енно учение в близост до украинската гра-
ница е класика при подготовка за агресия.

С други думи, първоначалната фаза на 
хибридната война е построена върху тради-
ционния набор от инструменти на руската 
външна политика, с акцент върху нараства-
щата роля на невоенните мерки в руската 
концепция за ново поколение война. Голя-
ма част от тези мерки не са категорично 
незаконни, което прави противодействието 
изключително трудно, тъй като няма зако-
ново основание. Стратегията е построена 
перфектно. По време на фаза „Подготовка“ 
не се провежда открито насилие и предпри-
етите действия не противоречат на полити-
чески или законови норми, което би нака-
рало целевата страна да вземе сериозни 
контрамерки. Ако обаче украинското прави-
телство открие тези стъпки и се ангажира 
с тях, това може да се изтълкува като акт 
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на враждебност и международната общ-
ност да застане на страната на Русия като 
потърпевша държава. Следователно прак-
тически е невъзможно да се определи дали 
действията, резултат от традиционното ру-
ско влияние, могат да послужат като подго-
товка за хибридна атака, преди да започне 
истинската офанзива. Последствията от 
действията стават видими едва в следва-
щата фаза, когато атаката действително е 
започнала. 

Фаза „Атака“
Тази фаза започва с организиране на 

масови протести и размирици на различни 
места в целевата страна, но преобладава-
що в големите градове и столицата. Атаку-
ват се откритите уязвими места в предход-
ната фаза като част от широкомащабна 
офанзива и за всички става очевидно, че е 
започнала хибридна война. Традиционни-
те действия на руската външна политика и 
сигурност отстъпват място на открито и ор-
ганизирано въоръжено насилие. Сценарият 
за провеждане на бойните действия в Крим 
и Източна Украйна е подобен с известни ню-
анси.

Инфилтрираните специални сили, до-
били медийна известност като „зелените 
човечета“, се сливат с местните граждани. 
Близо до стратегически важни обекти и ка-
зарми се появяват необозначени формиро-
вания, които използват високотехнологични 
машини, униформи и оборудване и започват 
да устройват барикади и контролно-пропус-
кателни пунктове, блокирайки входовете на 
украинските военни и полицейски казарми. 
Вкарани в капан, украинските формирова-
ния са принудени да приложат въоръжена 
сила срещу необозначените бойци, за да 
излязат от базите си. Атаката в началото 
е насочена към обектите с първостепенна 
важност, като целта е да се превземат сгра-
дите на централната и регионалната власт 
съобразно със стратегическия план, начер-
тан в първата фаза. Проведени са първите 
саботажи и са завладени първите админи-
стративни сгради в целевите региони във 
взаимодействие с местни престъпни групи 
и с активната или пасивната подкрепа на 
корумпирани представители на местната 
власт и полиция. Тъй като не носят отличи-

телни знаци за национална принадлежност, 
на 27 февруари 2014 г. зелените човечета 
превземат парламента и Върховния съвет 
на Крим, слагайки край на функциониране-
то на местната политическа власт. Един от 
първите обекти, превзети през април 2014 г.  
в Донецк, е сградата на регионалната ад-
министрация, където и сега е разположена 
администрацията на т.нар. Донецка народ-
на република. В същото време добре ор-
ганизирани демонстранти, много от които 
въоръжени, облечени в цивилни дрехи, 
познаващи добре военното дело, както 
става ясно по-късно, започват да превзе-
мат слабо защитавани обекти от граждан-
ската инфраструктура, обществени сгради 
и медии.2 Завземането на телевизионните 
и радиоканалите, както и седалищата на 
по-големите медии не е нещо ново, но мно-
го ефективно с оглед бъдещото развитие на 
операцията, когато трябва да се упражни 
контрол над съзнанието на населението в 
страната и да се формира отношението на 
международната общност към събитията. 
Поради тази причина се провежда изклю-
чително интензивна информационна кам-
пания, целяща отслабване на съпротиви-
телния потенциал на армията и полицията 
на Украйна чрез разколебаване на техния 
боен дух, объркване сред управляващите, 
генериране на отчаяние, страх и неудовлет-
ворение от централното правителство.

Атаката е извършена от местни протес-
тиращи, недоволни от новата централна 
власт в Киев, и зелените човечета. Тази 
информация и досега продължава да се 
поддържа от официалните власти на Русия 
и медиите, като твърдят, че те са опълче-
ние. Паралелно с посочените действия се 
провежда електронна война, която нару-
шава нормалния ритъм на функциониране 
на системата за командване и управление, 
често изваждана от строя след поредица от 
саботажи. Местната власт, силите за сигур-
ност и полицията са напълно изненадани и 
объркани, с нисък боен дух, лошо оборуд-
вани и ръководени, в резултат на което ре-
акцията им е неадекватна и те се провалят 
при защитата на местната власт.

Овладяването на Крим става много бър-
зо и лесно, тъй като почти цялата армия, 
флотът и полицията не оказват съпротива 
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и се предават, като известна част от тях 
преминава на страната на руснаците. На 
няколко места хора, чийто бизнес е свър-
зан основно с Украйна, оказват откъслечна 
съпротива, сломена с малко насилие. Раз-
витието на ситуацията е резултат от светка-
вичните действия на специалните сили на 
Русия, действащи на територията на Крим 
без отличителни знаци, наред с объркване-
то и колебанието на властите в Киев.

Донбаският регион е завладян по подо-
бен сценарий и почти толкова бързо, колко-
то и Крим. Въпреки че официалната власт 
в Москва отрича, атакуващи, пристигнали 
от Русия (много от точните подразделения 
бяха последователно определени)3, се съ-
единяват с местни бунтовници и овладяват 
редица населени места. Политиката на от-
ричане, възприета от Кремъл, печели вре-
ме за Русия в сравнение със Запада, който 
е поставен пред свършен факт, и може да 
се разглежда като успех.

Повечето действия по време на втора-
та фаза са проведени с неконвенционални 
средства (използвайки термина „неконвен-
ционални“ в смисъл, че редовна войска не 
участва в атаката), но е важно да се отбеле-
жи, че редовната войска изиграва ключова 
роля. Провокации и саботажи се извършват 
навсякъде в Украйна, за да отклонят внима-
нието и ресурси на централната власт. Го-
леми руски редовни части провеждат уче-
ния и са развърнати до границата с Украйна 
и на двете направления – Крим и Източна 
Украйна. Тази стратегия се оказва много ус-
пешна, защото държи в напрежение новата 
власт в Киев, изправена пред заплахата от 
унищожителна конвенционална атака. Кре-
мъл принуждава украинското правителство 
да ангажира ресурси и усилия за прикрива-
не на границата, като освободи простран-
ства за опериране на бунтовниците, и го 
лишава от възможността за контраатака. 
Притеснено от бъдещия развой на събити-
ята, то не си позволява да предизвиква Ру-
сия с откриване на огън по демонстрантите, 
които понякога извършват насилия.

В крайна сметка целта е постигната. 
Централната власт губи контрола над 
Крим и Донбас и е заменена от проруски 
алтернативни центрове на политическа 
власт. В Крим парламентът взема реше-

ние за референдум за независимост. Ре-
ферендумът се провежда и много висок 
процент (над 90) от гласувалите искат 
присъединяване на Крим към Русия. За-
падът оспорва законността на референду-
ма и резултатите, но така или иначе Крим 
вече е част от Русия. В Донбас подходът 
е по-различен, сепаратистите обявяват  
т.нар. Народна република на Донецк и Лу-
ганск. Законността на тези решения е твър-
де спорна, както спорна е законността на 
смяната на Янукович и завземането на 
властта от Десния сектор. Формално реше-
нието за референдум в Симферопол е взе-
то от законно избраните членове на Върхов-
ния съвет на Автономна република Крим, 
които обаче са принудени да го направят 
под дулата на оръжията. Това по-късно от-
крито е признато от старшия командир на 
сепаратистите Игор Гаркин в телевизионно 
шоу в Русия през януари 2015 г.4

Лидерите на провъзгласилите се Донец-
ка и Луганска република не са избрани на 
ръководните длъжности в алтернативната 
власт, което поставя под съмнение тях-
ната легитимност пред международната 
общност, но имат достатъчен авторитет в 
отделилите се региони. Статутът на двете 
републики на отделни държавни субекти е 
признат от Русия, която се отнася към тях 
като към самостоятелно функциониращи 
държави, без да се интересува дали пред-
ставляват местното население в демокра-
тичния смисъл на думата. Руската диплома-
ция полага усилия да конституира, изгради 
и подсили властта на сепаратистките лиде-
ри, подкрепяна от руските медии, които от-
варят обществен дебат вътре в страната и 
в чужбина за легитимирането им.

В процес е сближаването на местните 
граждани с руската страна благодарение не 
толкова на установените информационен 
монопол и алтернативна политическа власт 
от атакуващите, колкото на общата етниче-
ска принадлежност. Независимо че новата 
власт е изградена със силата на оръжието 
вместо чрез прилагането на демократични-
те принципи, тя функционира напълно нор-
мално и има административен капацитет да 
управлява окупираните региони.

Войната в Крим и Източна Украйна по-
казва, че към края на фаза „Атака“ потен-
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циалът за съпротива на целевата страна е 
изчерпан, способностите ѝ за командване и 
управление са силно ограничени и тя загуб-
ва контрола над няколко региона от терито-
рията си. Украйна със своите слаби и уяз-
вими страни е изключително благоприятна 
цел за провеждане на хибридна война, при 
това добре позната на руските стратези, и 
те се възползваха от това ѝ състояние. 

Фаза „Стабилизация“
Тази фаза е характерна за всяка опера-

ция, свързана със завладяване на терито-
рии и тяхното следвоенно възстановяване. 
Атакуващата страна, за да установи трайно 
завоюваните предимства и затвърди по-
стигнатите резултати в предходната фаза, 
предприема редица действия в тази насока. 
Една от стъпките е подсилване на устано-
вената алтернативна власт в завладените 
региони и създаване на нормативна база 
и набор от правила, които да гарантират 
реда в новите държавни субекти. Подхо-
дът за прилагане на мерките за стратеги-
ческото стабилизиране в Крим и Източна 
Украйна е различен. Властта и на двете 
места е легитимирана след провеждане 
на референдуми за отделяне от Украйна и 
присъединяване към Русия, като и в два-
та случая резултатите са благоприятни за 
сепаратистите. Според официалните ре-
зултати на полуострова от 83% гласували 
избиратели повече от 97% от тях гласуват 
за отделянето от Украйна. Тези резулта-
ти не са изненадващи, имайки предвид, 
че там живеят предимно руснаци. Веднага 
след референдума Крим е присъединен 
към Русия. Ситуацията в Източна Украйна 
се развива по по-различен сценарий. От-
делянето ѝ от Украйна и присъединяване-
то към Русия не се осъществяват веднага 
поради по-силната съпротива, която оказва 
централната власт, и не чак толкова едно-
родния състав на населението. Съществу-
ва и още една причина, свързана с опера-
тивната поддръжка. За разлика от Крим в 
Източна Украйна няма руски бази, които да 
окажат подкрепа на бунтовниците за бързо-
то овладяване на територии и инфраструк-
тура. Това твърди и Игор Стрелков, според 
когото, ако руски бази бяха разположени в 
Източна Украйна, сценарият с Крим щеше 

да се повтори.5 Въпреки че сепаратистите 
успяват да завладеят големи територии и 
да изгонят представителите на централна-
та власт, без подкрепата на руски редовни 
войски нямаше да могат да ги контролират 
напълно.

Установената алтернативна власт не е 
нищо друго освен военновременно прави-
телство, което е принудено да управлява, 
съобразявайки се със законите на вой-
ната, като главната му грижа е изхранва-
нето и защитата на местното население. 
Междувременно правителството в Киев се 
отърсва от страха и осъзнава, че струпва-
нето на руски редовни войски на граница-
та е за демонстриране на сила и в Москва 
има достатъчно здрав разум, за да атакува 
и да плати висока политическа цена. Киев 
продължава с неадекватните си политиче-
ски и стратегически решения, започвайки 
контраофанзива, т.нар. антитерористична 
операция (АТО), на 15 май 2014 г. Името на 
операцията може да се приеме като част от 
информационната война на Киев, по-скоро 
има пропаганден ефект и няма нищо общо 
с истината, тъй като неговите противници 
са сепаратисти и бунтовници, но не терори-
сти. Операцията не оправдава очакванията 
на своите творци, които с погрешната си 
експертиза за собствените способности я 
обричат на провал. Проблемите се появя-
ват още при нейното започване в Крама- 
торск на 16 април, когато цяла колона от 
бронирани автомобили на АТО е задържана 
и разоръжена от демонстриращи цивилни и 
сепаратисти, без да се произведе нито един 
изстрел.6 Тази развръзка е очаквана с оглед 
на сериозния дефицит на боен дух, съвре-
менно оборудване и капацитет за команд-
ване и управление.

За да узакони завладените територии, в 
началото на май временната власт провеж-
да референдуми в Донецка и Луганска об-
ласт, за които някои смятат, че са прибърза-
ни и хаотични. Предложените за обсъждане 
и гласуване въпроси формално са различ-
ни, но и двата референдума трябва да да-
дат отговор за бъдещия статут на области-
те – независими или в състава на Украйна.

Западният свят осъжда референдуми-
те и не приема резултатите за валидни. 
Кремъл, противно на това, признава сепа-
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ратистките територии за нови републики, 
а техните лидери – за законни държавни 
глави. Въобще не е поставен въпросът за 
отсъствието на международни наблюдате-
ли и че според законите на Украйна целият 
референдум е незаконен.7

Развитието на събитията в Украйна по-
казва, че в Източна Украйна Русия няма да 
приложи сценария от Крим и няма да при-
съедини окупираните територии на Донбас. 
Трудно може да се прецени дали това не 
стана поради специфичните особености в 
тази част на Украйна – растящата съпро-
тива на украинската армия, размера на те-
риторията, реакциите на международната 
общественост, или такава е била руската 
стратегия – присъединяване на областите 
стъпка по стъпка. В контекста на хибридна-
та война пред нас се очертават най-малко 
два възможни резултата. Единият вариант 
е присъединяване на завладяната терито-
рия, както се случи в Крим, а другият е да 
се даде широка автономия, който изглежда 
по-правдоподобен.

Случаят в Украйна е нагледен пример как 
хибридната война може да постигне полити-
ческите цели на една държава без провеж-
дането на конвенционална война от нея.

Фактори за успеха  
на хибридната война  

в Украйна
Няма никакво съмнение, че хибридната 

война на Русия в Украйна е изключително 
успешна. Русия успя да присъедини към 
своята територия Кримския полуостров, а 
в Източна Украйна се установи проруска 
власт, като не е изключено в бъдеще да 
се стигне до широка автономия. Високата 
ефективност на операцията е резултат от 
влиянието на редица фактори.

Разузнаване
Един от най-съществените фактори за 

големия успех на хибридната операция е 
руската разузнавателна мрежа, развърна-
та в Украйна още от времето на Съветския 
съюз, и дейността на петата колона. Двете 
държави имат общо историческо минало и 

вековни взаимоотношения, близък етниче-
ски произход, обща религия и сходно кул-
турно наследство. Русия се радва на тради-
ционно силно политическо, икономическо и 
културно влияние в целевата страна, което 
в голяма степен я улеснява в добиването на 
разузнавателна информация. В Украйна се 
намират редица НПО и културни институ-
ции, в които са се настанили агенти на вли-
яние, свързани с руските специални служби. 
За Москва никак не е трудно да получава 
цялата ѝ необходима информация, тъй като 
в украинските служби за сигурност работят 
голям брой служители и офицери, предани 
на Москва вместо на Киев. В това няма нищо 
изненадващо, след като президентът Януко-
вич е свързан с руските служби. В продъл-
жение на много години контраразузнаването 
системно е компрометирано пред Москва, 
което отслабва неговите способности. През 
цялото време руските служби упражняват 
контрол над службата за безопасност на Ук-
райна и знаят за всеки неин ход. Това позво-
лява на Янукович да се измъкне от специал-
ните сили, изпратени да го арестуват.

Благодарение на голямата руска общ-
ност в Украйна (данните за нея са различни 
и варират от 15 до 20 милиона от 45-мили-
онното население на страната) атакуваща-
та страна успява да изгради изключително 
силна агентурна мрежа. Това ѝ дава въз-
можност да разузнава повсеместно всичко, 
което представлява интерес за нея от стра-
тегическа и оперативна гледна точка. След 
като Русия поразява имунната система на 
Украйна, каквито са специалните служби, и 
знае всички държавни тайни, провеждането 
на хибридната война не е чак толкова слож-
на задача, при това обречена на успех.

Национална мощ
Националната мощ с нейния демограф-

ски, икономически и военен компонент има 
решаващ дял за ефективното провеждане 
на хибридна война. Населението на Русия 
значително превъзхожда това на Украйна, 
като добавим и руската етническа общност 
в нея, която е около 40% от общото населе-
ние, става очевидна ролята на руския етнос 
като средство за възпиране агресивните 
намерения на официалната власт в Киев 
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спрямо сепаратистите. Икономически Ру-
сия стои много по-добре от целевата стра-
на, което ѝ позволява да води продължител-
на война на изтощение, чийто краен изход 
е предрешен. Освен това икономиката на 
Украйна е в много тежка зависимост от тази 
на Русия, особено що се отнася до енер-
гия, стратегически ресурси и пазари. Като 
се добави и пълната зависимост от рус- 
кия газ, на украинския висш мениджмънт не 
остават много ходове за противодействие 
на хибридни заплахи, идващи от източната 
съседка. 

Руското военно превъзходство е основ-
ната причина за нерешителността и пасив-
ността на украинската армия и полиция 
срещу агресивните действия на сепаратис- 
тите. То направи Украйна неспособна да 
окаже въоръжена съпротива на действия-
та на въоръжени групи и техните съюзни-
ци – малките зелени човечета, от момента, 
когато се появяват и опитват да завземат 
административните сгради и ключови обек-
ти от инфраструктурата. Причината укра-
инското правителство да не се реши да 
използва сила срещу тях в Крим и Източна 
Украйна е голямата опасност от унищожи-
телна конвенционална атака от страна на 
Русия. Трябва да се има предвид, че Русия 
е развърнала голям брой войски по грани-
цата с Украйна под предлог за провеждане 
на мащабно учение. Въпреки че Кремъл 
оправдава тяхното присъствие само с уче-
нието, те представляват надвиснала воен-
на заплаха за Украйна. Освен това Русия 
заявява, че е готова да защити правата на 
руснаците в чужбина със сила, ако това се 
наложи. Украинското ръководство не посмя 
да рискува да използва сила срещу нашест-
вениците, защото това може да предизви-
ка мащабна атака от руска страна. Едва ли 
руснаците планират да нахлуят на терито-
рията на Украйна за провеждане на конвен-
ционална война, като се знае каква ще бъде 
реакцията на международната обществе-
ност и какви ще са последствията от бъде-
ща изолация за политическа легитимност и 
икономиката на Русия. Това обаче изиграва 
своя сдържащ ефект и сериозно огранича-
ва свободата на действие на Киев. Другият 
положителен ефект за руската стратегия от 
проведеното без предупреждение учение 

е отклоняването на ресурси и внимание 
от Крим на правителството в Киев. Новото 
украинско правителство, дошло на власт 
след изгонването на Янукович, се проявява 
като много слабо и неспособно да окаже въ-
оръжена съпротива. Изплашено от вероят-
ността за масирана конвенционална атака 
от руска страна, то не се решава да отдаде 
заповед на базираните в Крим украински 
части да защитят централната власт. Сила-
та и решимостта на Кремъл се оказват из-
ненада и за Запада, който не очаква такова 
дръзко поведение и се фрустрира от мисъл-
та за открит военен конфликт на Украйна с 
Русия. Известна заслуга за бездействието 
на украинците имат именно западните стра-
ни със съветите към тях да не правят нищо 
и да не провокират руснаците.

Ако украинското правителство не се 
респектира толкова много от военното пре-
възходство на Русия и е по-смело в реше-
нията си да използва въоръжена сила, би 
могло да обърне хода на събитията и хи-
бридната атака да се провали. Има немал-
ко примери от историята, когато нередовна 
войска, влязла в двубой с редовна армия 
в открито пространство за задържане на 
територии на всяка цена, неизбежно е по-
беждавана от превъзхождащата я профе-
сионална армия, която може да развърне 
срещу нея самолети, танкове и тежки оръ-
жия. Това се потвърждава по-късно, когато 
Украйна започва да изпълнява АТО срещу 
сепаратистите (април 2014 г.). Редовната 
украинска армия успява да нанесе големи 
загуби на леко въоръжените бунтовници и 
да завладее част от тяхната територия. Тя 
има възможност да върне по-голямата част 
от териториите, завладени преди това от 
сепаратистите, включително някои възло-
ви градове, като Славянск, Краматорск и 
Артьомовск, което най-накрая предизвиква 
масираната намеса на Русия с конвенцио-
нални войски.

Елемент на изненада
Западните страни подценяват мощта на 

Русия и решимостта ѝ да защити национал-
ния си интерес в този изключително важен 
за нея регион. Както изглежда, те не очакват 
Кремъл да предприеме толкова рискован 
акт, като присъединяването на Крим и не-
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конвенционалната война в източната част 
на Украйна. Очевидно техният аналитичен 
потенциал е подценил напредъка на Русия 
във военната област и технологиите през 
последните десетина години, въпреки че 
това става реалност с участието предимно 
на германски фирми. Вероятно са мислили, 
че Москва ще остане безучастна към пре-
дизвиканите метежи в Киев и последвалата 
смяна на политическата конюнктура, което 
не е в неин интерес. 

Новото прозападно правителство на Ук-
райна, както по-късно си признава, се надя-
ва на много по-активна подкрепа от евро-ат-
лантическите страни. Ако обаче беше чело 
по-внимателно историята, щеше да знае, че 
откакто са се появили на историческата сце-
на САЩ никога не са воювали срещу Русия и 
е твърде наивно да се мисли подобно нещо. 
Каквито и проблеми да са имали помежду 
си двете държави, те винаги са се разбира-
ли и са си разделяли сферите на влияние. 
Нещо повече, украинците вече имат при-
мера с Грузия, която се „озъби“ на Русия, 
предизвиквайки я със зле обмислената си 
постъпка да открие огън по руски войски в 
Южна Осетия, надявайки се, че САЩ ще я 
спасят от последвалата руска агресия, кое-
то, разбира се, не се случва. Великите сили 
от много време насам не воюват помежду 
си директно, затова използват проксита или 
правят определени компромиси.

Що се отнася до Европейския съюз, той е 
твърде слаб във военно отношение, за да се 
намеси директно в конфликта, пък изпитва и 
панически страх от Русия още от времето на 
Студената война, да не говорим, че е зависим 
енергийно от нея, за да бъде усърден в при-
лагането на строги икономически санкции.

Началото на хибридната атака е пълна 
изненада както за временното украинско 
правителство, така и за западните страни. 
Икономическото и военното превъзходство 
на Русия и слабостта и неадекватността на 
украинската държава не са тайна за никого, 
но атаката е светкавична и не дава възмож-
ност за съответна реакция. Всички войни, 
поне от времето на испанската съпротива 
срещу Наполеон, имат смесен характер. Те 
никога не се водят само с конвенционални 
въоръжени сили. Характерното за тази вой-
на обаче е преобладаващият относителен 

дял на неконвенционалния компонент и 
невоенните средства. Другата болезнена 
истина е, че Русия успява да въведе в за-
блуждение Украйна и Запада и те проспаха 
подготовката и началото на офанзивата. 
Руснаците не правят нещо изключително, 
а просто спазват едно старо, но ефективно 
правило – строго радиомълчание от рус- 
ките сили преди началото на операцията, 
съчетано с операция за интензивна дезин-
формация.8 Комбинирането на мащабна 
информационна кампания с изненада дава 
решително предимство на Русия пред Ук-
райна и би могло да стане модел за бъдещи 
хибридни операции. Безспорна е заслугата 
и на Руския черноморски флот, базиран в 
Севастопол, за създаване на висока мобил-
ност и превъзходство на неконвенционал-
ните сили на определени участъци. Използ-
ването на специалните сили в лицето на 
малките зелени човечета за блокиране на 
контраатаките на украинските сили в раз-
лични направления е израз на забележи-
телен синхрон и координация на усилията 
на всички участващи в операцията. Успехът 
на Русия е резултат от големите инвести-
ции, които прави за изграждането на тези 
способности, и проявената интелигентност 
да не разкрива пълния си потенциал преди 
решителния момент на атаката. Информа-
ционната война може би е най-значимото 
нещо, което Кремъл прави благодарение 
на създадените през последните години 
телевизионни канали, включително излъч-
ващите на английски език, което допринася 
за изненадата. Тези резултати можеше и да 
не се получат, ако Украйна беше подготве-
на да противодейства на хибридната война. 
Единственото, което тя успява да направи, 
е да действа реактивно и хаотично, но в ни-
какъв случай ефективно. 

Използване на заместители  
     в хибридната война

Формално Русия не участва пряко във 
войната, което ѝ дава значително стратеги-
ческо предимство, защото не може да бъде 
атакувана по никакъв начин. Това обърква 
украинското ръководство и изненадва За-
пада. Заемайки твърдата позиция, че не е 
замесена в конфликта, Русия отказва да се 
ангажира с двустранни дискусии, поставяй-
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ки Украйна в деликатна ситуация да няма 
партньор за преговорите. В същото време 
Кремъл постоянно насочва правителството 
в Киев към директни преговори със сепа-
ратистите, като по този начин се опитва да 
легитимира властта им. Тази стратегия по 
никакъв начин не устройва Украйна, защото 
Киев не иска да признае сепаратистите като 
отделни субекти на държавната власт в из-
точната част на страната, взели съдбата си 
в свои ръце. Използването на проксита дава 
на Москва голяма свобода на действие, 
без да поема каквато и да е отговорност за 
събитията в целевата страна. Освен това, 
след като отказва формално да участва в 
конфликта, Русия има стратегическото пре-
димство да спре хибридната война, когато 
реши, в случай че събитията не се развият 
по нейния план. При тези обстоятелства хи-
бридната война може да бъде продължена 
толкова дълго, колкото желае ръководство-
то в Кремъл, независимо от фазата на опе-
рацията и постигането на целите. Ако ситу-
ацията се развие неблагоприятно за Русия 
и тя е изправена пред провал, винаги може 
да прекрати саботажните действия и де-
монстрациите и да изтегли необозначените 
си сили за специални операции от Крим и 
Източна Украйна, без да бъде унизена пред 
международната общност.

Използването на заместители в съот-
ветствие с концепцията за новото поколе-
ние война се оказа толкова ефективно, че 
вече може да се говори за парадигма в хи-
бридните войни.

Наличие на руско малцинство  
     в Украйна

Може би най-важният от всички фактори 
за високата ефективност на хибридната опе-
рация е наличието на голяма руска общност 
в Украйна. Това дава законови основания 
на руската страна да предприема всякакви 
мерки, включително активни действия, за 
защита на правата и интересите им. Използ-
ването на етническите малцинства в полза 
на атакуващата страна не е нещо ново. До 
началото на войната съществува значител-
на разлика в жизнения стандарт между ре-
гионите с преобладаващо руско население 
и останалата част от страната, особено за-
падната, което е резултат от повсеместна 

корупция и целенасочена държавна поли-
тика. Патриотизмът и разликата в стандар-
та улесняват намирането на недоволни от 
централната власт и тяхното привличане за 
защита на руската кауза. В тази война пред-
ставители на руската общност изпълняват 
различни функции на тактическо и оператив-
но ниво, някои от които са особено важни. Те 
осигуряват разузнавателна информация и 
скривалища за инфилтрираните специални 
сили, стават техни водачи и вземат актив-
но участие в антиправителствените про-
тести и демонстрации. Наличието на руско 
малцинство позволява на инфилтрираните 
специални сили да се слеят с местното на-
селение, да вземат участие в протестите и 
демонстрациите, като се представят за ук-
раински граждани. Идентифицирането им 
след началото на вълненията е много труд-
но, поради което атакуващата страна може 
да отрича всякаква връзка с въоръжените 
стълкновения и да твърди, че това са недо-
волни местни жители, както и прави Русия в 
Крим и Източна Украйна. Освен това инфил-
трираните специални сили, слели се с мест-
ното население, ограничават използването 
на въоръжена сила от украинците срещу 
протестните действия. Причината за това 
е притеснението на правителството в Киев 
тези действия да не се изтълкуват като агре-
сия срещу собствените граждани от медии-
те на някоя неблагосклонна към него страна, 
което да предизвика широк отзвук в чужбина 
и да отслаби позицията му. Използването 
на оръжие срещу собствения народ вина-
ги е акт, натоварен с много емоции и лични 
трагедии за по-голямата част от състава на 
въоръжените сили – моралът в случая изи-
грава ролята на възпиращ фактор.

Роля на медиите
Още в началото на пълното развръщане 

за хибридна война бунтовниците успяват 
да упражнят пълен контрол над медиите в 
Крим и Източна Украйна. Това също е кла-
сически пример за вземане на властта при 
радикални политически промени. Не е нова 
стратегия, но е много добре изпълнена. И в 
двата региона телевизионните кули и ради-
останциите са първите завзети цели от кри-
тичната инфраструктура, което е свидетел-
ство за добре планирана операция. По този 
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начин се спират излъчванията на проправи-
телствените медии и започва излъчване на 
програми на руски канали. С това властта в 
Киев губи в много голяма степен информа-
ционната война и не е в състояние да раз-
пространява пропаганда и съобщения до 
гражданите в атакуваните региони с изклю-
чение на интернет и няколко малки радио- 
станции. Контролът над медиите позволява 
на атакуващите, манипулирайки вътрешната 
и международната общественост, да съз-
дадат и подсилят недоверието на хората в 
централната власт, докато тя няма никаква 
възможност да влияе ментално върху насе-
лението в проблемните региони. 

От доста години руските медии имат до-
бри позиции, особено тези, които излъчват 
на английски език, което позволява да се 
води ефективна информационна война като 
един от компонентите на хибридната война. 
Благодарение на това Русия успява да за-
тъмни и размие схващанията на хората за 
събитията, случващи се в целевата страна. 
Както стана ясно, Кремъл разполага с добре 
подготвена и ефективна „армия от тролове“9, 
изградена по-рано и започнала да функцио-
нира като нова форма на информационната 
война. Тези тролове изпълняват основна 
роля в пропагандната кампания, като раз-
пространяват дезинформация и изкривяват 
информацията в социалните мрежи и нови-
нарските уебсайтове в много страни.

Действията на руските  
специални сили

Руски бойци от специалните сили са ин-
филтрирани в Украйна, облечени в цивилни 
дрехи. Така те се сливат с местното насе-
ление, като увеличават неимоверно много 
ефективността си, без да срещнат сериозно 
противодействие. Тази стратегия на русна-
ците сериозно ограничава потенциала на 
украинското правителство да използва вой-
ски срещу тях. Страхът на Киев от възможна 
руска интервенция за защита на руското на-
селение не му позволява да употреби оръ-
жие срещу бунтовниците и демонстрантите. 
Следователно мощта на руската държава 
изиграва ролята на възпиращ фактор за офи-
циалните власти в Киев за въоръжено проти-
водействие на разбунтувалото се население.

Освен посоченото съществуват и някои 

чисто украински причини за неуспеха на 
Киев. Стана ясно, че от много време насам 
Украйна е слаба като държава и не функ-
ционира нормално. Тя не е подготвена за 
тази война. В продължение на години арми-
ята и полицията на страната, обхванати от 
корупция и управлявани от некомпетентни 
началници, деградират бавно, но сигурно. В 
навечерието на войната те не са способни 
да дадат адекватен отпор на хибридната 
атака. Не е без значение и фактът, че спе-
циалните сили на украинското вътрешно 
министерство – полицейската част „Бер-
кут“, са предани на режима на сваления 
президент Виктор Янукович. Веднага след 
смяната на властта в Киев те са разпуснати 
и след тях няма кой да поеме отговорността 
за ситуацията в страната и въвеждането на 
ред. Така Украйна се оказва напълно неспо-
собна да води борба с бунтовниците в мно-
го критичен момент. Може само да се гадае 
за причините, поради които украинската 
полиция не посмява да използва масивни 
сили срещу рускоговорещите демонстран-
ти. Дори след като става наложителна упо-
требата на оръжие, дали от морална гледна 
точка, или от страх от отговорност решение 
за откриване на огън по цивилните никога 
не е взето от полицията и армията.

Голяма част от полицаите се чувстват 
объркани от създалата се ситуация. Сред 
тях се прокрадват съмнения за законността 
на новото украинско правителство, като не са 
сигурни кои заповеди да изпълняват и дали 
законът е действително на тяхна страна. 
Много от командирите им, водени от идео-
логически или патриотични подбуди, полу-
чават идеална възможност да преминат на 
страната на бунтовниците или да се скрият 
някъде, както става в Източна Украйна. Редо-
вите полицаи не искат да рискуват здравето 
и живота си, най-малко да мислят за кариера. 
Поради това, докато бунтовниците атакуват и 
превземат сградите, те остават пасивни.

Логистика
Повече от ясно е, че хибридна война в 

пълния спектър не е възможно да се про-
веде без постоянна и надеждна логистична 
подкрепа. Тук не става въпрос за провежда-
нето на индивидуални акции от инфилтри-
рани агенти или жители на целевата страна, 
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подкрепящи агресията, както и за подраз-
деления на силите за специални операции, 
изпълняващи задачи за кратко време, а за 
пълномащабна и продължителна операция.

Успехът на хибридната операция из-
исква гъвкава и функционална система 
за логистични доставки, каквато Русия 
успява да изгради. През цялото време на 
войната потокът от доставки за бунтовни-
ците в Източна Украйна не прекъсва. През 
границата се прехвърлят военна техника, 
въоръжение, боеприпаси, гориво и оборуд-
ване, без които удържането на завладени-
те области не е възможно. В същото време 
местното руско население осигурява под-
слон, храна, вода и всичко необходимо на 
специалните сили и местните бунтовници 
през първата фаза на операцията. По из-
градените канали се осъществява непре-
късната връзка с Русия за евакуация на 
ранени и доставка на резервни части. Не 
трябва да се омаловажава и ролята на 
Черноморския флот по време на кримска-
та операция, който осигурява маньовъра и 
съсредоточаването на атакуващите сили в 
желаните направления.

Изложеното дотук разкрива многоаспект-
ното и последователно развитие на хибридна-
та война и факторите, условията и обстоятел-
ствата, определящи нейните характеристики. 
В този аспект можем да направим следните 
по-важни изводи и твърдения.

Първо. Хибридна война е възможна 
само в страни, където съществува пета 
колона, която функционира безпогрешно. 
Нейното изграждане става въз основа на 

близък етнически състав, обща религия, 
сходно културно наследство или поради 
комерсиални подбуди. Използването на ет-
нически малцинства със сепаратистка иде-
ология е важна предпоставка за успеха на 
хибридната война.

Второ. Важно условие за провеждане-
то на хибридна война е голямата икономи-
ческа зависимост на целевата страна от 
страната агресор, свързана с доставките на 
енергия, стратегически ресурси и осигуря-
ването на пазари.

Трето. Притежаването на мощна армия 
от атакуващата страна е средство и за пси-
хологическо въздействие върху държавно-
то ръководство на целевата страна.

Четвърто. Повече от очевидно е, че 
хибридната война е възможна само в сре-
да, където има развити високи технологии 
и подготвен, висококвалифициран състав в 
областта на информационните технологии. 
В същата посока може да се направи изво-
дът, че успехът в този тип война се гаранти-
ра само при наличието на модерни медии с 
широка известност.

Пето. При провеждането на хибридна 
война акцентът основно е върху информа-
ционната операция, инфилтрирането на 
специални сили и установяването на кон-
такти с местни опозиционни групи, докато 
откритите действия са силно ограничени.

Шесто. Логистичното осигуряване иг-
рае важна и значителна роля в хибридна-
та война. Само страни със способности за 
стратегическа логистика са в състояние да 
провеждат такава война.
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Религиозният екстремизъм: 
проблем и симптом

доцент д-р Клара Тонева

Резюме: В публичното пространство на много държави, и то не само в Близкия изток, исля-
мът „хвърля ръкавица“ към главните аксиоми на либералния секуларизъм. След последните те-
рористични актове в Брюксел все по-настойчиво се питаме дали приключихме с толерантност-
та в Европа. Ако либералният модел във връзка с различията вече е неприложим, тогава какво и 
накъде? Трябва ли да вменяваме на мултикултурализма вината за неслучилата се интеграция на 
мигрантите в Европа; кои са процесите и политиките, които позволиха или макар и без умисъл 
подпомогнаха появата на екстремизма; защо хиляди европейски младежи от християнска Европа 
религиозно се радикализираха, и то от чужда за тях религиозна традиция; как да се справим и с ом-
разата, и с контраомразата? Радикализацията на младите е явление, което вмества както ислям-
ски фундаментализъм (разбиран като завръщане към ранния ислям), така и радикален ислямизъм. 
И макар да ни изглежда, че проблемът не е в исляма – доколкото ислямът е разнолик и се живее по 
различен начин от отделни хора и общности с мюсюлманска идентичност, то той (проблемът) е 
пряко свързан с исляма. Говорим за възраждане и заявена категоричност на определен тип ислям-
ска идентичност, който, встъпвайки в остра борба със западните ценности, се отграничава от 
Запада. Религиозният екстремизъм е страничен резултат от ислямизацията, затова и не бива 
да говорим за сблъсък на цивилизации, а по-скоро за противопоставяне на ценностни системи, за 
противоречие между съревноваващи се, различни една от друга, универсални представи за света.

Ключови думи: Европа, религия, християнство, ислям, радикализация, екстремизъм, миг-
рантска криза.

Klara Toneva. RELIGIOUS EXTREMISM: PROBLEM AND SYMPTOM

Abstract: In the public domain in many countries and not just in the Middle East, Islam „throws down 
the gauntlet” шto the main axioms of liberal secularism. After the recent terrorist acts in Brussels ever more 
insistently we ask whether we have finished with the concept of tolerance in Europe. If the liberal model has 
already been proven inapplicable as far as differences are concerned, then what shall we do? Shall we put 
the blame for the unsuccessful integration of migrants in Europe on multiculturalism?  Could we determine 
the processes and policies that allowed or even unintentionally supported the emergence of extremism? 
Why thousands of youths coming from Christian Europe have been religiously radicalized by a completely 
foreign religious tradition? Another question is how to deal with hatred and counter hatred? Radicalization 
of youths is a phenomenon that comprises of both Islamic fundamentalism (understood as a return to early 
Islam) and radical Islamism. It may seem that the problem is not in Islam - as far as Islam is diverse and 
individuals and communities with a Muslim identity have practiced it in different manners. Nevertheless, the 
problem stems directly from Islam. We are talking about revival and squarely stated certain type of Islamic 
identity that, entering into a sharp struggle with Western values, distinguishes itself from the West. Religious 
extremism is a side result of Islamization. So that we should not talk of a clash of civilizations, but rather of 
different and opposing value systems, or of rivalling, different from one another, universal ideas of the world.

Key words: Europe, religion, Christianity, Islam, radicalization, extremism, migrant crisis.
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Християнството определя културата и 
духовността на населението, като заля-

га в недрата на европейското общество още 
от възникването му. Хронологичното исто-
рическо проследяване обаче показва, че не 
можем да говорим за динамично възраж-
дане и просперитет във всички измерения 
на човешкото съществуване. Съвремието 
ни е изпълнено с противоречия и абсурди: 
налице е изключителен научно-технически 
напредък и редом с него – тревожен духо-
вен упадък. Според Хр. Янарас „битийният 
дефицит на съвременната лъскава цивили-
зация придобива все по-ясни очертания“1. 
Протойерей Радован Бигович пише, че 
„средновековната християнска Европа е из-
губила битката със секуларната Европа“2.

Гладни в изобилието
Някои определят времето, в което живе-

ем, като постмодерно, за други то е пост-
християнско, според трети е постистория 
и постполитическо време. Отмряха гръм-
ките идеологии на предишните две столе-
тия, отминаха и прокламираните социални 
утопии. Постмодерността доказва краха 
на повечето модерни митове и идоли: ра- 
зум, наука, демокрация, нации и др. Общите 
понятия – право, справедливост, човешки 
права, социализъм, капитализъм и др., ста-
ват все по-безинтересни за хората.

Секуларизацията3, наред с индивидуа-
лизма и плурализма, е третата определя-
ща характеристика на постмодерността. 
Осмислян в религиозен план, този век е 
както най-секуларизираният, така и най-ре-
лигиозният. И това е обяснимо, защото „до 
каквато и степен да е стигнала десaкрали-
зацията на света, човекът, който е избрал 
профанния живот, не може да отмени рели-
гиозното поведение“4. Имаме си религиозен 
пазар – толкова много религии, религиозни 
учения, мистики, окултни предавания, маго-
ве и др. Освен по някои теоретични поло-
жения сякаш животът на вярващия и живо-
тът на невярващия човек не се различават 
съществено. Така и между Изтока и Запада 
вече няма кардинални различия: Изтокът е 
на запад, а Западът – на изток.5

Западноевропейската цивилизация с 

нейната религиозност вече е с планетарна 
насоченост: Западът прави опити да нало-
жи на света своя светоглед и начин на жи-
вот. В известна степен всяка цивилизация 
се самоопределя като средоточие на света, 
сочейки своята история като основопола-
гаща и важна част от историята на чове-
чеството. Днес обаче тези моноцивилиза-
ционни заявления на Запада губят своята 
валидност и полезност. Изследователите 
признават съществуването и на други ци-
вилизации, включително на ислямска (през 
1918 г. Освалд Шпенглер отхвърля попу-
лярния европейски възглед за историята, 
изразен чрез последователността „древ-
ност – средновековие – ново време“).6 Въз-
никнал на Арабския полуостров през VII век 
и заимствал много от предшестващите го 
юдаизъм и християнство, ислямът се пре-
връща в „модел на обществото, в култура 
и цивилизация“7 много преди опитите да го 
„цивилизоваме“.

Краят на Студената война „пробуди“ ис-
лямската цивилизация и тя отстоява стре-
межа си за равнопоставеност със Запада. 
Бисам Тиби, роден в Дамаск и преподаващ 
в Германия, формулира този процес така: 
„Западът на т.нар. „постмодернизъм“ при-
тежава твърде малко съзнание за циви-
лизация, докато ислямската цивилизация 
напълно разгръща своето съзнание, отгра-
ничавайки се от Запада“8. 

За „тройната ислямска 
заплаха“ и за „тройния 

отговор на Запада“
Преди десетилетия, когато антрополо-

гията и социологията се захранват от тео-
рията за модернизацията, се утвърждава 
тезата, според която секуларизацията за-
дължително е вход към модернизацията. 
Оттук следва, че в процеса на политиче-
ското развитие религията постепенно ще 
бъде игнорирана от обществения живот. 
Тя (религията) се отнася към традицията, 
която тъкмо като такава (като традиция) 
се очаква да бъде игнорирана от модер-
ността. Днешната действителност показва 
несъстоятелността на модернизационните 
идеи за мястото, ролята и значението на 
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религията в обществото. Нещо повече – 
религията все така продължава да е извор 
на идентичност; все така е формиращ фак-
тор за ценностната система; все така вли-
яе и изгражда обществените настроения, 
включително в планетарен план. Индус-
триализацията, както и модернизацията в 
различни региони не успяха да изтласкат 
религията в частната област и така да сбъд- 
нат либералната мечта. Точно обратното 
– вярата продължава да има съществено 
място в обществения живот, затова и уче-
ни като Питър Бъргър подчертават важ-
ността на този факт, определяйки го като 
десекуларизация.9

В публичното пространство на мно-
го държави, и то не само в Близкия изток, 
ислямът „хвърля ръкавица“ към главните 
аксиоми на либералния секуларизъм и те-
орията на развитието, според която модер-
низацията означава не просто неоспорима 
секуларизация, но и вестернизация – оза-
падняване на обществения живот.10

Дали и доколко Западът е готов да пре-
осмисли своята претенция, че държи „кон-
тролния пакет“ от идеите и практиките на 
политическия плурализъм? Дали и доколко 
ще признае, че макар секуларизацията да е 
присъща на демократичните модели в Ев-
ропа и Америка, то в други райони на све-
та може да съществуват различни гледни 
точки за модернизацията и постигането ѝ. 
Разбирането, че западноевропейското об-
щество от миналия век трябва да бъде при-
емано като еталон за сравнение и тестване 
на ислямските общества от Близкия изток, 
не само е оспоримо, но и поражда опаснос-
ти. Близкоизточните общества, както и ня-
кои малцинствени мюсюлмански общности 
по света следват път, в който доминират 
техни си вътрешни процеси. Тъкмо тези 
процеси показват, че днес в дома на исляма 
модернизацията е трудно постижима без 
реинтегрирането на исляма в обществения 
живот.

Възраждането на тази религия в пуб-
личната и политическата сфера е сложен 
и разнопосочен процес, който започва още 
през 70-те години на миналото столетие и 
се разгръща не само в близкоизточните 
държави, но и сред европейските мюсюл-
мански общности.

Точният брой на мюсюлманите, населя-
ващи Европа, е трудно да се посочи, но това 
не замъглява общото наблюдение, че той 
категорично нараства. От демографския 
ъгъл две са главните причини – имиграци-
ята и високата раждаемост. Имайки пред-
вид, че през последните тридесет години 
броят на мюсюлманите се е утроил, пове-
чето демографи предвиждат, че към 2020 г. 
те ще бъдат 10% от гражданите на Европа.11

Много западни наблюдатели и анализа-
тори определят исляма като тройна запла-
ха за Запада: политическа, демографска и 
цивилизационна. Очаквано „тройната ис-
лямска заплаха“ предизвиква и „тройния от-
говор на Запада“. Какъв е той? Политичес- 
ката опасност, идваща от исляма, трябва да 
бъде премахната чрез войната срещу теро-
ризма; демографската заплаха – по пътя 
на ислямофобията; цивилизационната за-
плаха открива своя отговор в известните ни 
вече теории за сблъсък на цивилизациите 
(С. Хънтингтън).

Съвременният ислям е не толкова за-
плаха, колкото предизвикателство; ислямът 
сякаш ни провокира да опознаем разно- 
образието на мюсюлманския опит и да се 
запитаме защо се стигна дотук. Необходи-
мо е важно уточнение: трябва да правим 
ясно разделение между фанатизма, закър-
мен от исляма, типичен за едно войнствено 
малцинство, и умереното мнозинство в ис-
ляма, което напълно разбираемо отстоява 
своята религиозна идентичност.

След 11 септември 2001 г. и последва-
лите атентати в Истанбул, Мадрид, Лондон, 
Париж и Брюксел е логично размисълът 
върху исляма и мюсюлманите нерядко да е 
тенденциозен, кризисно насочен и съсредо-
точен главно върху екстремистките прояви. 
Само че вторачването в радикалното мал-
цинство, вместо добронамерения поглед 
към огромното умерено мнозинство от вяр-
ващи, поражда предразсъдъци и негатив-
ни нагласи в западното възприятие както 
на исляма, така и на самите мюсюлмани.12 
Това говори за появата на светски фунда-
ментализъм като отговор на надигащия 
се ислямски фундаментализъм. Подобно 
явление е рожба на хипертрофирането на 
либералния секуларизъм, който е вид све-
тоглед и ако бъде утвърден като неоспо-



Изследвания, анализи, прогнози

54

рима истина, може да се изроди в светски 
фундаментализъм.

Защо младите европейци  
се радикализират?

След серията терористични актове13 в 
Брюксел все по-настойчиво се питаме дали 
приключихме с толерантността в Европа. 
Това питане е важно, тъй като мнозина ана-
лизатори, а и политици (включително външ-
ният ни министър Даниел Митов, според 
когото толерантността е създала гетата в 
европейските държави, които сега пораждат 
екстремизъм) откриват символика – центъ-
рът на европейските институции е обект на 
тероризъм, който е домашно отгледан (като 
автоимунно заболяване). Този тероризъм е 
откърмен в богатите социални общества, 
възпитани в уважение и толерантност към 
религиозното многообразие. Екстремизмът, 
заченат в мигрантските предградия, получи 
ответ – радикализацията на крайнодесните 
партии и обществените страхове, които ги 
генерират. Навсякъде се изявяват желаещи 
да бъдат железния юмрук, който ще въведе 
порядък в настъпилото политическо и цен-
ностно безредие. Явно идва време според 
някои разделно, според други – за преговор 
на границите14, на различията, на това как 
общностите могат (и трябва) или не могат 
(а може би и не искат) да живеят съвместно.

И тук е трудността. Ако либералният мо-
дел във връзка с различията вече е непри-
ложим, тогава какво и накъде? Трябва ли да 
вменяваме на мултикултурализма вината 
за неслучилата се интеграция на мигранти-
те в Европа; кои са процесите и политиките, 
които позволиха или подпомогнаха (макар и 
без умисъл) появата на екстремизма; защо 
хиляди европейски младежи от християн-
ска Европа религиозно се радикализираха, 
и то от чужда за тях религиозна традиция; 
как да се справим и с омразата, и с контра-
омразата?

Много са възможните отговори на тол-
кова тревожния въпрос, защо младите15 
европейци се радикализират (положението 
на младите хора в света все повече си при-
лича: според Бжежински масовата култура 
на САЩ – американски филми, музика, хра-

ни и напитки, упражнява магнетично въз-
действие върху всички тях и те израстват 
под нейното силно влияние). За съжаление, 
няма един отговор, който да е общовали-
ден. И още, когато се изследват причините 
за случващото се в Европа, социално-ико-
номическите предпоставки трябва да се 
анализират във връзка с идеологическите. 
Какви са възможните причини?

Първата причина е, че процесът на ра-
дикализация на младежите по пътя на исля-
ма е съпътстван от болезненото усещане за 
неясна идентичност, а оттук и търсенето на 
идентичност. Между 10 и 25% от европей-
ските бойци в „Ислямска държава“ са юно-
ши, които не са възпитавани в ислямската 
традиция, а приемат исляма в тийнейджър-
ска възраст. В повечето случаи това са мла-
дежи второ и трето поколение европейци с 
мигрантски произход, които, от една страна, 
нямат досег с автентичната ислямска кул-
тура на своите родители и деди, а от дру-
га – не се самооткриват в потребителската 
и материалистична култура на западните 
общества, която предлага модел на иден-
тичност, основаващ се на личен проспери-
тет и реализация. Тези младежи не могат 
да изградят идентичност по традиционен 
начин, но не се и интегрират в новата кул-
тура, която невинаги предлага равни въз-
можности за високо образование, кариерно 
израстване или най-общ достъп до пазара 
на труда. Чувствайки се отхвърлени, те тър-
сят начини, чрез които ще станат някой, ще 
станат герои. За тях „Ислямска държава“ е с 
ясно политическо предложение, което може 
да ги изведе от хаоса на объркания им, без-
смислен свят. Какво е предложението – ра-
дикален край на мъченичество. За нас това 
е терор, а за тях – идентичност и вземане на 
живота в свои ръце: от никой се превръщаш 
в някой, от неизвестен – в световноизвес-
тен.

Втората причина за радикализацията 
на младежите може да се търси в дълбо-
кото им недоверие към всички видове ав-
торитети – религиозни, родителски, нацио-
нални, брюкселски, глобални. Това младо 
поколение не одобрява управляващите 
елити, не вярва, че те могат да инициират 
и извършат промени, не вярва и в способ-
ностите на самото общество да предложи 
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нови възможности. От друга страна, мла-
дите искат промяна и се определят като 
нейни подбудители и извършители. Ко-
гато младите се бунтуват срещу света на 
родителите, авторитетите, институциите, 
те всъщност се борят за възвръщане на 
изгубения екзистенциален смисъл. Как-
то отбелязва Мирча Елиаде, „сакралното 
е елемент от структурата на съзнанието, 
а не етап от историята на съзнанието“.16 
Ето защо огледалният образ на младежи-
те, които се радикализират, са младежи-
те, които се припознават в крайнодесни, 
националистически ценности. И макар на 
пръв поглед тези явления да имат дейст-
вителна политическа основа, те откриват 
подкрепа в религиозни или националисти-
чески проекти.17

Трета причина, освен социалните и 
икономическите фактори, е идеологиче-
ският фактор, тъй като терористичните 
атентати не са последица от повсеместна 
радикализация, която е с неустановено 
идейно ядро и неясни причинно-след-
ствени връзки. Радикализацията на мла-
дите е явление, което вмества в себе си 
както ислямски фундаментализъм18 (раз-
биран като завръщане към ранния ислям), 
така и радикален ислямизъм. И макар да 
ни изглежда, че проблемът не е в исля-
ма – доколкото ислямът е разнолик и се 
живее по различен начин от отделни хора 
и общности с мюсюлманска идентичност, 
то той (проблемът) е пряко свързан с ис-
ляма. Говорим за възраждане и заявена 
категоричност на определен тип ислям-
ска идентичност, който, встъпвайки в 
остра борба със западните ценности, се 
отграничава от Запада. Религиозният 
екстремизъм е страничен резултат от ис-
лямизацията, затова и не бива да говорим 
за сблъсък на цивилизации, а по-скоро за 
противопоставяне на ценностни системи, 
за противоречие между съревноваващи 
се, различни една от друга универсални 
представи за света.19

Четвъртата причина е фактът, че цен-
ностният сблъсък в Европа се захранва 
също от допълнителни политически и меж-
дународни фактори, като невъзможността 
на европейските страни да предложат по-
литика, която да направи реална интегра-

цията на мюсюлманските общности. Не-
съмнено мултикултурализмът е успешен, 
но при тези общности са налице характерни 
особености, които е необходимо да бъдат 
отчитани, тъй като, ако различията останат 
изтласкани в частната сфера, те могат да 
заявят себе си в публичността, и то като 
проява на религиозен радикализъм или на-
силие спрямо мнозинството.

Пета причина, която можем да посо-
чим, е самозатварянето на мюсюлмански-
те общности и паралелното им същест-
вуване. Европейските политики на щедри 
социални плащания позволяват прилично 
съществуване – дори да е на границите на 
минимума, срещу очакването, че няма да се 
породят социални и други проблеми. Това 
обаче не е достатъчно, защото държавите 
(включително България) е необходимо да 
имат непрестанен и динамичен подход за 
интегриране на малцинствата, първо, през 
образователната система и второ – чрез 
трудовата заетост.

И накрая, разсичането на този възел от 
проблеми не е възможно, ако не проумеем, 
че най-важните ни съюзници са самите мю-
сюлмански общности.

Има ли радикализация сред 
мюсюлманите в България?
Като член на Европейския съюз Бълга-

рия е европейската държава с най-висок 
относителен дял на мюсюлманското насе-
ление (етническите турци са най-голямата 
балканска диаспора, като най-многобройна 
е турската диаспора в България)20, която е 
признала юридическия статут на исляма 
като официално регистрирано вероизпове-
дание. Това прави страната ни показателен 
пример за културно и религиозно много- 
образие. От това, какви са отношенията меж-
ду исляма и другите религии в България ще 
се определя и публичният дебат21, концен-
триран върху темата за ключовата роля на 
религиозната идентичност (връзката меж-
ду човека, обществото и идентичността се 
проследява чрез антропологията и духов- 
ността)22 при изграждането на ценностната 
система на гражданите. Затова се налага 
да погледнем към българската традиция и 
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динамичните процеси, с които се характе-
ризира мюсюлманската общност у нас, не 
толкова заради научния интерес, колкото 
като пример, като модел с европейски из-
мерения.23

Според Веселин Босаков „понятието 
„мюсюлманска общност в България“ е твър-
де общо, тъй като за единна мюсюлман-
ска общност в нашата страна трудно може 
да се говори поради факта, че тя е силно 
фрагментирана“24. В границите на мюсюл-
манската общност в България съществу-
ват няколко подобщности, обособяващи се 
според два главни признака – етнически и 
религиозен.

На базата на етническия си произход 
мюсюлманите у нас се разделят на четири 
общности. Първа, мюсюлмани с турски ет-
нически произход, които са най-многоброй-
ната етническа група. Втора, мюсюлмани 
с ромски етнически произход. Интересен 
факт е, че значителна част от ромите мю-
сюлмани се представят за турци, което го-
вори за неясна етническа принадлежност 
при тази група. Трета, мюсюлмани с бъл-
гарски етнически произход (т.нар. помаци) 
– третата по численост етническа група в 
страната, изповядваща исляма, населява-
ща Родопите, части от Рила и Пирин, както 
и някои села в Ловешко и Тетевенско. Чет-
върта, мюсюлмани с татарски етнически 
произход – най-малочислената група в Бъл-
гария, обитаваща североизточната част на 
страната, като голям процент от нея вече е 
турцизирана.

По религиозен признак мюсюлманите 
в България се обособяват в две общности: 
мюсюлмани сунити (сунизъм – основно на-
правление в исляма, чиито привърженици 
са около 90% от всички мюсюлмани)*, кои-
то принадлежат към богословско-правната 
школа на ханифитите25, и мюсюлмани але-
вити – крайна шиитска секта (шиизъм, ши-
ити – второто след сунизма направление 
в исляма, съставляващо около 10% от мю-

сюлманите), която възниква и се оформя 
през XV – XVI век в Западен Иран и Мала 
Азия. В България има отделни алевитски 
общини, като членовете им са от турски 
етнически произход. Алевитите нямат 
официална регистрация като вероизпове-
дание.26

Всяка от посочените шест мюсюлмански 
общности се намира на кръстопът и трябва 
да избере пътя: или придържане към тради-
цията, или реислямизация, или секулариза-
ция, или радикализация.

С началото на прехода в България  
(10 ноември 1989 г.) се появи възможност 
за изява и възраждане на различните ре-
лигиозни общности. Закономерно и сред 
мюсюлманите се породи стремеж за реис-
лямизация, един процес, който в отделните 
подобщности протича различно.

Сред етническите турци сунити, които 
са обвързани със сънародниците си в Тур-
ция и са под влиянието на турския нацио-
нализъм, процесите на реислямизация се 
изразяват главно в опита да бъде възро-
дена мюсюлманската традиция отпреди 
1944 г. Ремонтират се джамии, строят се 
нови, отварят се духовни училища, пола-
гат се усилия за религиозно ограмотяване 
на населението. 

По такъв начин се разгръща реис-
лямизацията и сред турците алевити, но с 
уточнението, че при някои от тях е налице 
стремеж за автентично шиитско осмисля-
не на вярата, което предполага премахва-
не на християнските и езическите насло-
явания.

За съжаление, при мюсюлманите с ром-
ски етнически произход процесът на реис-
лямизация буди тревога. Както посочихме, 
част от членовете на общността са с неяс-
на национална идентичност: те се опреде-
лят като турци, но не са приети от турската 
общност в България. За тази ромска група 
постановките на „традиционния“ ислям ня-
мат валидност и тя търси осмисляне на вя-
рата, но извън религиозните авторитети и 
традиции на Балканите.

Без да обобщаваме, но сякаш най-про-
блематичен е процесът на реислямизация 
сред българите мюсюлмани (помаците). 
Защо? Част от тях са с неясна национална 
идентичност, което естествено прави рели-

* Смята се за ортодоксално, каноническо направление, 
но няма свой център, нито задължителен свод от догмати. 
Сред сунитите възникват десетина правни школи, четири 
от които съществуват и днес. Основател на ханифитската 
школа е Абу Ханифа Б. Сабит (ок. 700 – 767 г.).
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гията им единствения белег за принадлеж-
ност. Другата част пък категорично заявява 
българска национална идентичност, като 
демонстрира силно отхвърляне, дори не-
търпимост към всичко турско, а оттук – дори 
към религиозните традиции.

Като цяло ислямът, изповядван от мю-
сюлманите в България, е синкретичен, а 
под традиционен при тях се има предвид 
ислямът, който е поколенчески унаследен и 
се изразява предимно битово.

Сред посочените подобщности има и се-
куларизирани граждани, които, макар и да 
се определят като мюсюлмани, практикуват 
вярата си само на празнично-обредно ниво.

Процесът на реислямизация не бива да 
се пренебрегва, защото точно той „отваря 
вратата“ към радикализацията на мюсюл-
манската общност в България чрез нахлу-
ването на течения, носители на радикален 
ислям. Най-податливи се оказват част от 
българите мюсюлмани, ромите мюсюлмани 
и част от алианите.27

И все пак да уточним, че процесите на 
радикализация на исляма, които протичат 
в Западна Европа, не са идентични с тези 
на Балканите и в нашата страна. Ислямът, 
определян като радикален в България, е 
по-либерален от най-умерения ислям на 
Запад. В България съжителстват различни 
етноси. Гарант за успеха и утвърждаването 
на религиозния екстремизъм е монолит-
ното единство на мюсюлманите, каквото в 
България няма. Наличието на т.нар. „битов 
ислям“ и фактът, че сред мюсюлманската 
общност в България (вече беше посочено, 
че тя не е монолитна) поне засега няма 
имигранти, се оказват пречка за радикали-
зацията.

Сред мюсюлманите в България проти-
чат сложни и многопластови процеси, които 
е необходимо внимателно, но и спокойно да 
бъдат наблюдавани и осмисляни. Несъм-
нено, настъпват важни промени, в които 
ключова роля ще имат младите мюсюлма-
ни. Те ще са бъдещият духовен елит, ще 
формират и утвърждават новите посоки и 
реализирането на процесите реислямиза-
ция, интеграция или радикализация. Дали 
ще изберат пътя на интеграцията, а не на 
радикализацията, зависи и от това дали, 
как и с какви основания другите религиозни 

общности в България ще влязат в диалог с 
мюсюлманската.

Образование и интеграция: 
двата възможни пътя

Съвместното съжителство е свърза-
но както с вглеждането в себе си, така и с 
преодоляването на отрицателни нагласи 
за превъзходство и пренебрежение. Интер-
дисциплинарните изследвания сочат двой-
ственост, когато се оценява и възприема 
другият в зависимост от позицията, която 
той заема в обществото – на съсед или на 
гражданин. В националния бит мюсюлма-
нинът е равностоен, той е добър съсед и 
близък на християнина, те заедно споделят 
различни събития от живота на семейство-
то и рода – религиозни празници, сватби и 
др. Но в ролята на граждани мюсюлманите 
са неравнопоставени, често се представят 
като заплаха за утвърдения статут и ред в 
обществото.28

Неоспоримо е, че най-ярко усещаме 
присъствието на другия етнос в духовното 
пространство, където той активно се стре-
ми да участва. Ето защо желанието за ут-
върждаване на националната идентичност 
трябва да е съобразено с културното съ-
трудничество и интеграцията. Особено ва-
жно е да се изгражда такава среда за въз-
питание на следващите поколения, в която 
най-значимите фактори да бъдат образова-
нието и общото повишаване на културата.29

За взаимното разбиране се изискват не 
само добра воля и откритост в общуването, 
но и задълбочени познания. В религиозното 
обучение е добре да се прилага интеррели-
гиозното преподаване на знания, а религи-
озните учители следва да възприемат тази 
своя дейност като своеобразно практическо 
възпитаване в толерантност и мирно съжи-
телство, защото функцията на университе-
та е не само да бъде източник на знания, но 
и да култивира мъдрост в разнообразните ѝ 
житейски проявления, а не само в разбира-
нето ѝ като общоприетата научна мъдрост. 
Според големия православен богослов 
прот. Г. Флоровски целта на познанието не 
е в това да се представи завършен образ на 
битието, а в това „цялостно да се пренесе в 
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истината. Не само да се оглежда в истина-
та, но да живее в нея и за нея“30.

Положителен пример през последните 
две десетилетия в българската образова-
телна система е изследването и препода-
ването на интеркултурния диалог. Разкри-
ването на спецификата на интеркултурните 
взаимодействия в нашата страна очертава 
и сферата на основните ценности, които ин-
теркултурното образование трябва да има 
предвид.31 Целта на образователната стра-
тегия е отворената идентичност, а конкрет-
но по отношение на религиозното образо-
вание това означава, че вярващите трябва 
да запазят своята религиозна принадлеж-
ност и едновременно с това да познават 
добре религията и културата на другия.32

За екзистенциалната роля  
на църквата в обществото
Всеки разговор за църквата и общество-

то предполага най-малко два погледа: еди-
ният от страна на църквата, християнството 
и богословието, другият – от страна на бъл-
гарското общество. Макар някои да не са 
съгласни, Българската православна църква 
винаги е съумявала да даде реалистична 
историческа преценка и да изрази позиция 
чрез своята евангелска реторика, запазвай-
ки необходимата дистанция от различните 
политически субекти.33 Показателен при-
мер е проблемът с бежанците. Дали Бъл-
гария, която е част от Европейския съюз, е 
изправена пред бежанска криза? Безспор-
но отговорът е „да“. Неговата категоричност 
се доказва не само от факта, че около 60% 
от българите не желаят бежанците, но и 
от действителната обстановка в страната. 
Две са основните проблемни ядра, които 
превръщат бежанската криза и в хумани-
тарна: първото се отнася до социално-ико-
номическите и политическите измерения 
на случващото се, а второто е свързано с 
опасността от напрежение на етническа и 
религиозна основа.

Относно първото проблемно ядро още 
през 2013 г. в българското публично прос-
транство трябваше да се направи ясно, 
недвусмислено разграничаване между по-
нятията „имигрант“ и „бежанец“. Вместо 

това се роди смес от правни понятия, което 
закономерно доведе до пренасочване на 
разговора в чисто емоционалната плоскост. 
И тъкмо тази емоционалност на публични-
те обсъждания остави вниманието на по-
върхността, а не в дълбочината, на която 
би трябвало да се анализират значимите 
въпроси. Ударението се поставяше върху 
факта, че има събитие, а не върху това как-
во да се направи, за да се избегнат нежела-
ните му последици, и как се е стигнало до 
него. В тази насока от значение е и монито-
рингът на медиите, някои от които поднасят 
фактите не информативно, а манипулатив-
но и така свободата на словото се употре-
бява с користни подбуди – за агитация, чрез 
използване езика на омразата, фокус върху 
сензации с цел предизвикване на зрителски 
интерес и др.

За добро или не, днес медийният език 
е придобил изключителна мощ – и положи-
телна, и отрицателна. За съжаление, по-
добно говорене, което замъглява границата 
между истината и лъжата, между доброто 
и злото, между справедливостта и неспра-
ведливостта, често е политически инстру-
ментализирано. Във връзка с това е и една 
от най-важните последици – увеличаване 
на ксенофобските и националистическите 
прояви.

Политическите партии също имат роля 
(макар и второстепенна) чрез позициите, 
които изразяват. Затова не е изненада опи-
тът на някои от тях да се нагодят (а след 
това и да паразитират) към общественото 
настроение, като дават израз на крайни и 
противоречащи на общия интерес поста-
новки. Тук е и ролята на държавата и право-
то (вече централна) да ограничават подоб-
ни стремежи и да ги санкционират, когато 
се престъпват определените граници. На-
растването на националистическите тежне-
ния сред българското общество води както 
до обостряне на криминогенната обстанов-
ка в страната, така и до пораждане на етно-
религиозно напрежение, което всъщност е 
второто проблемно ядро.

Темата за бежанците не се изчерпва 
само с нейните политически и икономиче-
ски измерения, със законодателните ини-
циативи и др. Хората, които имигрират, са 
принудени да се променят и адаптират към 



Религиозният екстремизъм: проблем и симптом

59

новата среда, ние пък, които ги приемаме 
– без оглед дали ни харесва, или не, също 
сме принудени да се променяме. Ясно е, 
че става въпрос за идентичността, въпрос, 
който е не просто важен, а основополагащ.

В България има натрупан исторически 
опит в съжителството и съхраняването на 
християнската идентичност, и то в един сло-
жен район в югоизточния край на Европа. 
Поради географското положение на страна-
та ни и намаляващия брой на християните 
рискът се увеличава.34

Преди месеци Българската православ-
на църква излезе с официално становище 
относно характера на бежанската вълна и 
мигрантската криза в Европа. От една стра-
на, тя призовава към гостоприемство и ми-
лосърдие към бежанците, но от друга, реа-
листично предупреждава за опасностите от 
политически провокации и радикализиране 
на привържениците на ислямски групиров-
ки.35 Становището на Църквата предизви-
ка неодобрението главно на либералните 
граждански кръгове и пресата, които пона-
чало са критични към нея. Ако сме реалис-
тични обаче, трябва да признаем, че пре-
ценката в становището е вярна. Доказват 
го не само динамичната и тревожна обста-
новка в Европа, но и практическите измере-
ния на мигрантската криза. Макар да ни се 
струва, че тонът на Светия синод е остър, 
той изразява загриженост за българското 
население, особено в пограничните райони 
и около емигрантските центрове.

Ролята на църквата е преди всичко ек- 
зистенциална, а не политическа. Чрез свое-
то богословие тя изразява нова философия 
и осмисляне на политиката и обществените 
служения. Същността на тази нова полити-
ка е в образованието и разбирането на по-
литическите функции (служби) преди всич-
ко като форма на служение.36

Ако образованието и служението станат 
новите възможни политики, тогава доня-
къде ще се справим с религиозния екстре-
мизъм, без съвременна Европа да жертва 
християнските ценности, върху които е из-
градена.

Старият континент има нужда от равно-
весие в отношенията Бог – човек, човек – 
човек, човек – общество, време – вечност, 
локално – универсално. Тъкмо във вярата 

„духът, изгубен в лабиринтите на цивили-
зацията, отново и отново намира за себе 
си здрава основа и вътрешна свобода“37. 
Когато няма вяра, когато има страх в лю-
бовта, когато е изгубен смисълът, когато я 
няма ценността на всяка отделна човешка 
личност, тогава властват страхът, отчужде-
нието, омразата и терорът. Затова равно-
весието и възстановяването на Европа са 
непосилни без християнската вяра и хрис-
тиянския начин на живот.

В заключение на изложеното могат да 
се направят някои основни обобщения.

Днешната действителност показва не-
състоятелността на модернизационните 
идеи за мястото, ролята и значението на 
религията в обществото. Индустриализа-
цията, както и модернизацията в различни 
региони не успяха да изтласкат религията в 
частната област, тъкмо обратното – вярата 
продължава да има съществено място в об-
ществения живот.

В публичното пространство на много 
държави, и то не само в Близкия изток, исля-
мът „хвърля ръкавица“ към главните аксио-
ми на либералния секуларизъм и теорията 
на развитието, според която модернизация-
та означава не просто неоспорима секула-
ризация, но и вестернизация – озападнява-
не на обществения живот. Близкоизточните 
общества, както и някои малцинствени мю-
сюлмански общности по света следват път, 
в който доминират техни си вътрешни про-
цеси. Тъкмо тези процеси показват, че днес 
в дома на исляма модернизацията е трудно 
постижима без реинтегрирането на исляма 
в обществения живот.

Терористичните атентати не са последи-
ца от повсеместна радикализация, която е 
с неустановено идейно ядро и неясни при-
чинно-следствени връзки. Радикализация-
та на младите е явление, което вмества в 
себе си както ислямски фундаментализъм 
(разбиран като завръщане към ранния ис-
лям), така и радикален ислямизъм. И макар 
да ни изглежда, че проблемът не е в исляма 
– доколкото ислямът е разнолик и се живее 
по различен начин от отделни хора и общ-
ности с мюсюлманска идентичност, то той 
(проблемът) е пряко свързан с исляма.

Говорим за възраждане и заявена ка-
тегоричност на определен тип ислямска 
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идентичност, който, встъпвайки в остра 
борба със западните ценности, се отгра-
ничава от Запада. Религиозният екстре-
мизъм е страничен резултат от ислями-
зацията, затова и не бива да говорим за 
сблъсък на цивилизации, а по-скоро за 
противопоставяне на ценностни системи, 
за противоречие между съревноваващи 
се, различни една от друга универсални 
представи за света.

Процесите на радикализация на исля-
ма, които протичат в Западна Европа, не са 
идентични с тези на Балканите и в нашата 
страна. Ислямът, определян като радика-
лен в България, е по-либерален от най-уме-
рения ислям на Запад. В България съжи-
телстват различни етноси. Гарант за успеха 
и утвърждаването на религиозния екстре-
мизъм е монолитното единство на мюсюл-
маните, каквото в България няма. Наличие-
то на т.нар. „битов ислям“ и фактът, че сред 
мюсюлманската общност в България (вече 
беше посочено, че тя не е монолитна) поне 
засега няма имигранти, се оказват пречка 
за радикализацията.

Процесът на реислямизация не бива да 
се пренебрегва, защото той „отваря врата-
та“ към радикализацията на мюсюлманска-
та общност в България чрез нахлуването 
на течения, носители на радикален ислям. 
Най-податливи се оказват част от българи-

те мюсюлмани, ромите мюсюлмани и част 
от алианите.

Желанието за утвърждаване на нацио-
налната идентичност трябва да е съобразе-
но с културното сътрудничество и интеграци-
ята. Особено важно е да се изгражда такава 
среда за възпитание на следващите поколе-
ния, в която най-значимите фактори да бъ-
дат образованието и общото повишаване на 
културата. Целта на образователната стра-
тегия е отворената идентичност, а конкретно 
по отношение на религиозното образование 
това означава, че вярващите трябва да за-
пазят своята религиозна принадлежност и 
едновременно с това да познават добре ре-
лигията и културата на другия.

Ролята на Българската православна 
църква е екзистенциална, а не политиче-
ска. Чрез своето богословие тя изразява 
нова философия и осмисляне на полити-
ката и обществените служения. Същността 
на тази нова политика е в образованието 
и разбирането на политическите функции 
(служби) преди всичко като форма на слу-
жение.

Когато образованието и служението 
станат новите възможни политики, тогава 
донякъде ще се справим с религиозния екс-
тремизъм, без съвременна Европа да жерт-
ва християнските ценности, върху които е 
изградена.
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Социално-демографски 
характеристики  

и психологически особености 
на лишени от свобода, 

осъдени за убийство съгласно 
Наказателния кодекс  

на Република България
Петрана Стойкова, Емил Маджаров

Резюме: Целта на настоящото изследване е изграждане на по-пълен психологически портрет 
на осъдени за убийство и очертаване по-цялостно на контурите на пенитенциарния подход за 
тяхното третиране. Обект на изследването са лица от мъжки пол, изършили убийство и изтър-
пяващи наказание лишаване от свобода съгласно българското законодателство в затворите в 
градовете Бобов дол и София. Общият брой на изучаваните случаи е 29, а подборът им е на случаен 
принцип и е осъществен от съответните служители в местата за изтърпяване на наказанието.

Ключови думи: убийство, правонарушител, наказание, затвор, ресоциализация.

Petrana Stoykova, Emil Madzharov. SOCIODEMOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS AND PSYCHOLOGICAL FEATURES 

 OF CONVICTS SENTENCED FOR MURDER  
AS STATED IN THE PENAL CODE

Abstract: The aim of this study is to develop a more complete psychological portrait of persons 
convicted for murder and to outlinе more fully the contours of the penitentiary approach to their treatment. 
Research object are persons of the male sex, who are serving a sentence for murder under Bulgarian law in 
the prisons of Sofia City and the town of Bobov Dol. The total number of studied cases is 29; their selection 
is random and was carried out by the officials in places of serving the sentence.

Key words: murder, offender, penalty, prison, resocialization.

Настоящото изследване представя част 
от емпиричните резултати по проект 

„Личността с криминално поведение“, кой-
то бе реализиран през 2014 г. Основната му 
цел бе изграждане на психологически порт-

рети на различни категории правонаруши-
тели, които изтърпяват ефективни присъди 
в местата за лишаване от свобода. Те след-
ва да послужат за оптимизиране на пени-
тенциарно третиране на правонарушители-
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те и за иновиране на учебното съдържание 
по дисциплините юридическа, криминална, 
пенитенциарна психология, психология и 
социология на девиантното поведение.

Изследваната извадка от търпящи наказа-
ния правонарушители бе структурирана на слу-
чаен принцип от пенитенциарните служители 
на затворите в градовете Бобов дол и София. В 
рамките на настоящото проучване се разглеж-
дат емпиричните данни на осъдени за убий-
ство, като се обобщават резултатите от осъ-
ществените им разгърнати психодиагностични 
изследвания и анализа на затворническите 
им досиета. Интерпретират се профилите на 
самооценката, насочеността на ценностните 
ориентации, характеровите особености, пси-
хическите състояния, социално-демографски-
те параметри, както и рисковите поведения при 
осъдените, търпящи наказание за убийство. 
Всички те са представени в психологическите 
заключения и в личните досиета на лишените 
от свобода. Проучвахме ги персонално и се-
лектирахме от тях информацията, която не-
посредствено се отнася до ценностите, само- 
оценката, характерологичните особености, 
социално-правния статус и готовността за 
рисково поведение. На тази основа преценя-
вахме ефективността на предложения подход 
за пенитенциарно третиране и обосновавахме 
нашата собствена визия за неговото оптимизи-
ране.

Социално-демографски 
и правни характеристики 
на лишените от свобода. 

Рискове, произтичащи  
от поведението им

Средната възраст на изследваната гру-

па е 45,4 години. Най-младият затворник 
е на 25 години, а най-възрастният – на 69 
години. Приблизително еднакъв е броят на 
лицата, които попадат в определените че-
тири възрастови групи: от 25 до 35 години 
– 8 на брой; от 36 до 45 години – 7 на брой; 
от 46 до 55 години – 8 на брой; от 56 до 69 
години – 6 на брой (табл. 1).

Прави впечатление по-високата средна 
възраст на извършителите на това тежко 
криминално деяние. Този факт не е случа-
ен. Трудностите в социалната реализация, 
несигурността, безработицита и обеднява-
нето на мъжете в младежка и зряла възраст 
ги прави твърде стресирани, раздразнител-
ни, неудовлетворени и предразположени 
към импулсивни действия и гневна агресия. 
Част от тях са свързани с реализиране на 
убийства и опити за убийства.1

Почти равномерното разпределение на 
извършителите на убийства в основните 
възрастови диапазони е свързано с тяхна-
та специфика. В младежката възраст пре-
обладават импулсивността и късосъеди-
нителността. В зрялата възраст е налице 
значителна фрустрация поради затруднена 
професионална и трудова реализация. В 
средната и зрялата възраст съществуват 
дефицит от самоконтрол, фиксация върху 
негативни преживявания, повишена регид-
ност и афективност. Тези възрастови спе-
цифики благоприятстват извършването на 
убийства.

Проблемът с андропаузата при мъже-
те след 50 години предизвиква при някои 
от тях сериозен дисбаланс в семейните 
им отношения, тъй като се правят опити 
за контакти с млади партньорки, възниква 
готовност за блудствени действия и други 

Таблица 1

Възраст

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 25 – 35 8 27,6 27,6 27,6
36 – 45 7 24,1 24,1 51,7
46 – 55 8 27,6 27,6 79,3
56 – 69 6 20,7 20,7 100,0

Total 29 100,0 100,0
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престъпления от сексуалната област. На 
тази основа се развиват проблемни лични 
интеракции, които могат да доведат и до из-
вършването на убийство.2

Осъдените лица са предимно с по-
ниска степен на завършено образование. 
Повече от половината са със средно об-
разование – 55,2%, с основно и по-ниско 
от основно образование са 37,9%, а 6,8% 
– или само двама, са съответно с висше 
и полувисше образование (табл. 2). За се-
дем лишени от свобода (24,1%) е посоче-
но, че са без професия, за двама – че имат 
придобити трудови умения от различни 
професии, а за останалите са отбелязани 

умения само в една сфера (табл. 3).
Най-много извършители на убийства се 

срещат сред лицата със средно и основно 
образование. Правонарушителите с ви-
зирания образователен ценз са по-слабо 
рефлексивни от хората с висше образова-
ние и за разлика от тях изпитват сериоз-
ни трудности в социалното си пласиране, 
поддържането на трудови ангажименти и 
материална обезпеченост и в справянето с 
битови конфликти. Те имат по-високи соци-
ални и личностни еспектации от лицата без 
основно образование, но точно поради това 
се сблъскват персонално с различни екзис-
тенциални проблеми и преживяват в по-из-

Таблица 2

Образование

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid  Висше 1 3,4 3,4 3,4
 Полувисше 1 3,4 3,4 6,9
 Средно 16 55,2 55,2 62,1
 Основно 8 27,6 27,6 89,7
 По-ниско  
 от основно

3 10,3 10,3 100,0

 Total 29 100,0 100,0

Таблица 3

Професия

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Миньор 1 3,4 3,4 3,4
Художник 1 3,4 3,4 6,9
Шофьор 3 10,3 10,3 17,2
Строител 5 17,2 17,2 34,5
Автотенекиджия 1 3,4 3,4 37,9
Охранител 2 6,9 6,9 44,8
Електронноизчислителни 
системи

1 3,4 3,4 48,3

Военен 1 3,4 3,4 51,7
Парнаджия 1 3,4 3,4 55,2
Тапицер 1 3,4 3,4 58,6
Автомонтьор 1 3,4 3,4 62,1
Снабдител 1 3,4 3,4 65,5
Зъботехник 1 3,4 3,4 69,0
Готвач 1 3,4 3,4 72,4
Зидаро-кофражист 1 3,4 3,4 75,9
Без професия 7 24,1 24,1 100,0
Total 29 100,0 100,0
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разена степен социалната фруструция.3

Сред извършителите на убийства пре-
обладават хората без професия, практику-
ващите в строителния бранш и шофьорите. 
Те представляват 54% от цялата изследва-
на извадка. Представителите на тези соци-
ално-професионални групи се отличават 
с по-слаба диференцираност, рефлексив-
ност и самоконтрол. При тях са налице мно-
жество конфликти, битови и персонални 
проблеми, на които се реагира непосред-
ствено, първосигнално и чрез използване 
на физическа агресия.4

В групата на изследваните за убийство 
осъдени са попаднали двама охранители 
и един военен. Те представляват 10,3% от 
цялата проучвана извадка. За визираната 
група лица агресията е съставна част от 
професионалния им репертоар, но те непра-
вомерно разширяват неговото приложение и 
са реализирали най-тежкото криминално де-
яние. Очевидно е, че действията им влизат в 
противоречие с основното предназначение 
на функционалните им роли, но най-веро-
ятно те са ги избрали, защото за тях агре-
сията сама по себе си е ценност и с нейна 
помощ се опитват да решават възникналите 
проблеми, независимо от правния контекст и 
произтичащите от него ограничения.

Най-голямата част от затворниците са не-
женени – 34,5%, разведените представляват 
24,1%, следвани от женените (20,7%) и живее-
щите на семейни начала (17,2%) (табл. 4).

Според данните на емпиричното изслед-
ване 62% от изтърпяващите присъди за 
убийство нямат партньорки, с които да под-
държат устойчиви взаимоотношения. Това 
ги лишава от сериозна социална подкрепа, 

от възможности за емпатични контакти и ре-
лаксационни преживявания. Тяхното самот-
но съществуване увеличава персоналната 
им уязвимост, ранимост и нестабилност. Те 
са неудовлетворени, постоянно натрупват 
негативни емоции и често са в центъра на 
различни битови конфликти. Всички тези 
тенденции увеличават риска от извършва-
не на убийство.

Дори в местата за лишаване от свобода 
социалният статус на лицата без партньор 
е твърде нисък, защото в условията на пе-
нитенциарна изолация семейството ком-
пенсаторно придобива особена значимост 
и с неговото наличие и поддръжка паради-
рат всички категории осъдени.5 Посоченото 
обстоятелство внимателно трябва да се 
отчита при провеждането на индивидуално 
консултиране и групова корекционна рабо-
та със самотни, лишени от партньор осъде-
ни, търпящи наказания за убийства.

При 37,9% от наказаните за убийства 
правонарушители семейството или съжи-
телството без брак е налице и е реална со-
циално-психологическа опора в процеса на 
изтърпяване на наложената присъда. Този 
позитивен факт максимално трябва да се 
използва, за да се балансира тяхното пове-
дение в хода на изпълнението на наказани-
ята им и при тяхната подготовка за живот на 
свобода.6

От регистрираната информация за 26 
лишени от свобода (за останалите трима 
такава липсва) относно поредността на на-
стоящото осъждане става ясно, че за поч-
ти половината от тях то е първо (46,2%), 
за 15,4% е второ, а за 38,5% – последващо 
(табл. 5). Този правен показател е много ин-

Таблица 4

Семейно положение

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Неженен 10 34,5 34,5 34,5
Съжителство 
без брак 5 17,2 17,2 51,7

Женен 6 20,7 20,7 72,4
Разведен 7 24,1 24,1 96,6
Вдовец 1 3,4 3,4 100,0
Total 29 100,0 100,0
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формативен при прецизната диагностика 
на развитието на криминалната кариера на 
определен правонарушител. Той показва в 
голяма степен риска от рецидив и ожесто-
чаването на престъпните деяния, т.е. покач-
ването на тяхната обществена опасност.7

При осъдените за първи път за извърш-
ване на убийство съществува сериозен де-
задаптационен проблем, който се дължи на 
психическа абнорменост, наличие на зави-
симост, фиксирани личностни деформации 
поради проблемно протекла социализация, 
незрели регулативни механизми.8

нарушители трудно се поддава на корекция 
и прави периодични сривове и в пенитен-
циарните заведения, тъй като търпи дълго-
срочни присъди или доживотно осъждане.

Различни са причините за извършава-
не на разглеждания вид престъпление, но 
зависимостта от алкохол и/или наркотици 
може да се разглежда като предпоставка 
за осъществяване на деянието.9 Разбира 
се, трябва да се отчита, че наличието на 
определен вид зависимост много често се 
използва и като аргумент за изработване и 
предлагане на персоналния самооправда-

Когато присъда за убийство е втора по-
ред или последваща, криминалната кари-
ера на дееца ескалира. Той допълнително 
се ожесточава и отчуждава от обществото 
и в резултат на изтърпените наказания не-
говите асоциални нагласи се стабилизи-
рат, а физическата агресия се превръща в 
единственото средство за реагиране при 
възникване на проблемна и конфликтна 
ситуация. Разглежданата категория право-

телен сценарий при конкретния лишен от 
свобода, който е реализирал убийство.

Оказва се, че половината от извършите-
лите злоупотребяват с алкохол и в повечето 
случаи под негово въздействие са причини-
ли смърт на други лица (табл. 6). Правона-
рушители с подобен проблем се отличават 
с повишен егоцентризъм, ниска критичност, 
прекалена самонадеяност в критични, кон-
фликтни ситуации. Под влияние на алкохола 

Таблица 6

Зависимост от алкохол

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Да 14 48,3 50,0 50,0
Не 14 48,3 50,0 100,0

Total 28 96,6 100,0
Missing ,00 1 3,4

Total 29 100,0

Таблица 5

Съдимости

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Първа 12 41,4 46,2 46,2

Втора 4 13,8 15,4 61,5
Последваща 10 34,5 38,5 100,0
Total 26 89,7 100,0

Missing ,00 3 10,3

Total 29 100,0
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те се преживяват като недосегаеми и напъл-
но игнорират последствията от собствените 
общественоопасни действия.10

Сравнително по-малко са употребява-
щите наркотични вещества. От общо че-
тирима лишени от свобода, употребяващи 
наркотици, един използва марихуана, а ос-
таналите трима – кокаин (табл. 7).

Предвид случаите на извършване на де-
янието след употреба на алкохол или нар-
котици, както и наблюдаваният в повечето 
случаи пряк умисъл, съвсем очаквано в над 
80% от случаите се регистрира висока аг-

Таблица 7

Зависимост от наркотици

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Да 4 13,8 13,8 13,8
Не 25 86,2 86,2 100,0

Total 29 100,0 100,0

Таблица 8

Висока агресивна готовност

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Да 24 82,8 85,7 85,7

Не 4 13,8 14,3 100,0
Total 28 96,6 100,0

Missing ,00 1 3,4

Total 29 100,0

ресивна готовност на лишените от свобода 
(табл. 8). Тя се дължи на изразената неудо-
влетвореност, напрегнатост и тревожност 
на осъдените за убийство лица.11

Зависимостта от алкохол и наркотици 
води до редукция на мотивационната йе-
рархия, нарушава опосредстваността на 
поведението от различни социални норми, 
създава благоприятни условия за външна 
изява на непроявяващите се в нормално 
състояние обиди, озлобление, ревност и 
враждебност към други хора.

За нито едно от изследвани лица не е 
отчетено хомосексуално поведение. Напъл-

но възможно е подложените на изследване 
лица да са успели да прикрият тази своя 
предразположеност, като са предоставили 
отрицателни отговори или са осъществили 
поредната демонстрация на социално же-
лателно поведение. По-слабата комуника-
тивност на осъдените за убийства, както и 
техният ореол на жестоки и агресивни хора 
предизвикват в другите лишени от свобо-
да респект и дистанция и те не са обект на 
хомосексулни домогвания. Вероятно тази 
тенденция е била регистрирана по време 
на извършената диагностика с лишени от 

свобода, търпящи наказания за убийство, 
от практикуващите психолози, а обобщава-
нето от нас на резултатите от тяхната ра-
бота естествено доведе до установяването 
на отсъствие на хомосексулни прояви сред 
разглежданата категория правонарушители.

Само сред малка част (петима осъдени) от 
изследваната съвкупност се наблюдават ра-
систки и ксенофобски нагласи и предразсъдъ-
ци (за два от случаите е регистрирана етниче-
ска нетърпимост към малцинствата) (табл. 9).

Високата агресивност при извършите-
лите на убийства е резултат от неадекват-
но завишена или занижена самооценка, 
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нарцистичност, повишен егоцентризъм, 
прекомерна импулсивност или регидност 
на правонарушителя, склонност да депер-
сонализира жертвата и да се оневинява с 
помощта на психологически механизми, 
като изтласкване, проекция, отрицание и 
рационализация.12

Високата агресивна готовност на осъде-
ните за убийство е свързана преди всичко 
с техните междуличностни интеракции в 
битовата сфера.13 Тя няма по-широк об-
ществен фокус, поради което расистките 
и ксенофобски нагласи и предразсъдъци 
не са получили широко разпространение 
сред изследваните лица. От друга страна, 
трябва да се има предвид, че анализираме 
психодиагностика, която е реализирана в 
пенитенциарни заведения, и изследваните 
правонарушители са проявявали висока 
въздържаност и социално желателно по-
ведение, за да не привличат вниманието 
на администрацията върху себе си. По тези 
причини полученият емпиричен резултат се 
интерпретира с определена степен на веро-
ятност, тъй като агресивният човек е твърде 
сензитивен по принцип към расистко-ксе-
нофобски преживявания.

Според получените емпирични резултати 
суицидният риск при осъдените за убийство 

е нисък, тъй като той е регистриран сред 
14,3% от изследваните лишени от свобода 
(табл. 10). Това вероятно се дължи на мал-
кия размер на проучваната извадка, защото 
извършителите на насилствени деяния14 по-
падат в рисковата група на лицата с висок 
суициден риск. Това се дължи на тяхната 
потисната агресивност и трудното понасяне 
на ограниченията, свързани с междулич-
ностната сфера, на присъщите им мало-
ценностност, депресивност, склонност към 
негативно атрибутиране и натрупване на от-
рицателни емоционални преживявания.

Налчаджян специално обръща внима-
ние на свърхконтролиращите се извършите-
ли на убийства, сред които често се срещат 
депресивни натури, които много се сдър-
жат, имат богат вътрешен живот, потиснато 
настроение и прекомерно се фиксират вър-
ху собствените неуспехи.15 При наличието 
на множество външни ограничения, каквито 
местата за лишаване от свобода предлагат 
в изобилие, тези техни персонални особе-
ности се усилват, по-интензивно продуци-
рат депресивни настроения и суицидни ми-
сли и намерения.

Ниският процент на суицидната пред-
разположеност сред анализираните слу-
чаи на лишени от свобода е статистически 

Таблица 9

Расистки и ксенофобски нагласи и предразсъдъци

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Да 5 17,2 17,2 17,2
Не 24 82,8 82,8 100,0

Total 29 100,0 100,0

Таблица 10

Суициден риск

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Да 4 13,8 14,3 14,3
Не 24 82,8 85,7 100,0

Total 28 96,6 100,0
Missing ,00 1 3,4

Total 29 100,0
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факт, но от гледна точка на реалната пе-
нитенциарна практика той съвсем не е без 
значение, тъй като индикира действителни 
рискове, които своевременно трябва да се 
диагностират, за да се избегнат опитите 
за самоубийство. Тяхното установяване е 
трудна задача, доколкото потенциалните 
суициданти се прикриват, а практикуващи-
те пенитенциарни психолози и социални 
работници невинаги точно идентифицират 
рисковите суицидини нагласи поради пре-
товареност, поява на бърнаут синдром, не-
точно интерпертиране на налични признаци 
или подценяване на съществущите опаст-
ности от автоагресивно поведение.

Интерпретацията в психологически 
контекст на социално-демографските и 
правните характеристики на лишените от 
свобода, осъдени за убийства, както и ри-
сковите поведения, присъщи за тях, позво-
ляват структурирането на следния психо-
логически портрет:

Безработни, обеднели мъже в младежка 
и зряла възраст с проблемна трудово-про-
фесионална реализация, ежедневни бито-
ви трудности и екзистенциални проблеми. 
Те са много неудовлетворени, раздразни-
телни, импулсивни и предразположени към 
гневна агресия.

Мъже с начално и средно образование с 
множество нереализирани персонални ес-
пектации, по-ниска рефлексивност и по-ви-
сока социална фрустрираност.

Лица без професии или практикуващи в 
строителния бранш и шофьори, отличава-
щи се с по-слаб самоконтрол, сензитивност 
към битови конфликти и повишена готов-
ност за използване на физическа сила в 
различни ситуации.

Мъже без партньорки и устойчиви хе-
теросексуални отношения. Те са лишени 
от сериозна подкрепа, което ги прави не- 
стабилни, уязвими и натрупващи негативни 
емоции.

Осъдените за първи път за убийство са 
дезадаптивни личности с психическа аб-
норменост, персонални деформации и раз-
лични форми на зависимо поведение. При 
многократно осъжданите, търпящи поредно 
наказание за убийство, се засилват отчуж-
дението, ожесточеността и готовността за 
насилствено поведение.

Лицата, съдени за убийство, използват 
злоупотребата с алкохол и наркотици при 
изграждане на самооправдателните си 
митове. Те усилват присъщия им егоцен-
тризъм, прекалената им самонадеяност и 
ниската критичност. Наличието на зависи-
мост при осъдените за убийство редуцира 
тяхната мотивация, освобождава поведе-
нието им от ограниченията на правно-мо-
ралните норми, отключва тяхната враждеб-
ност, озлобеност и омраза към другите.

Повечето осъдени за убийства избягват 
хомосуксулните контакти и не се проявяват 
като лишени от свобода с расистки и ксе-
нофобски нагласи. Високати им агресив-
ност перманетно е свързана с междулич-
ностните интеракции в битовата сфера. Тя 
е детерминирана от техните неадекватно 
завишена или занижена самооценка, нар-
цистични нагласи, прекомерна импулсив-
ност или регидност. Високата агресивност 
се обезпечава и чрез функционирането на 
психологическите механизми на изтласква-
нето, проекцията и отрицанието. С тяхна 
помощ правонарушителят деперсонализи-
ра жертвата на насилието и редуцира пер-
соналната си вина.

Осъдените за убийства попадат в групата 
с висок суициден риск заради малоценнос-
товата си самооценка, предразположеност-
та към депресия, натрупването на негативни 
емоции и трансформирането на гневните 
афекти под въздействието на външните за-
брани в автоагресивни действия.

Семеен модел  
и социализация

По-голямата част от извършилите убий-
ство израстват в благоприятна семейна 
среда (16 от общо 29 изследвани случаи), а 
останалите – при занижен родителски кон-
трол.

В първата група попадат лица, които 
произхождат от традиционно патриархално 
семейство (един от осъдените е с армен-
ски произход) с добри взаимоотношения, 
полагани адекватни грижи от страна на ро-
дителите, в условията на умерена взиска-
телност и липса на физически и психически 
тормоз (има само един случай, при който е 
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регистрирано физическо и психическо на-
силие от страна на майката). За четирима от 
лишените от свобода е посочено и наличи-
ето на добри битови и материални условия. 
Тези данни е много вероятно да са продукт 
на неефективна диагностична оценка, при 
която привидно благополучните семейни 
отношения да са представени като напълно 
пълноценни. От друга страна, дори в добре 
функциониращи семейства понякога се 
формират ананкастни личности, прекалено 
затормозени натури, които трудно релакси-
рат натрупаните негативни преживявания.16

Вече изтъкнахме обстоятелството, че 
в условията на затвора осъдените пози-
тивират оценките за своето семейство, 
включително и за родителите си, но това е 
компенсаторна тенденция за укрепване на 
собствения статус, която не отразява ре-
алностите на семейните им отношения по 
време на тяхното детство. Всички описани 
тенденции влияят сериозно на текущата 
психодиагностика на лишените от свобода 
и в частност на осъдените за извършване 
на убийства и могат да породят значителна 
деформация на резултатите. Смятаме, че 
при анализа на данните от първата група 
сме регистрирали точно тези диагностични 
аномалии, тъй като осъществяването на та-
кова тежко престъпление като убийство не 
може да бъде обусловено само от текущата 
ситуация, ако няма подходящи личностни 
предпоставки. Техният генезис е свързан с 
дисфункционалността на семейните инте-
ракции.

Втората група включва осъдени, които 
са отгледани в условията на занижен роди-
телски контрол, на възпитателни и културни 
дефицити, на емоционална отхвърленост и 
педагогическа занемареност, а в повечето 
случаи – и при лоши материални условия. 
Често родителите им са разделени и биват 
възпитавани в непълно семейство, от еди-
ния родител или баба (в три от случаите 
бащата напуска семейството поради пиян-
ство и скандал, в друг случай родителите 
се разделят, защото майката е алкохоличка 
или поради друга причина). Това е типична 
проблемна картина на социализацията при 
осъдени за убийства, които се отличават с 
примитивност, импулсивност, нисък само-
контрол, повишена афективност, малоцен-

ностови преживявания.17

Върху асоциалното поведение на лише-
ните от свобода съществено влияние оказ-
ват социалната среда и обкръжението. За 
девет от изследваните лица е отбелязано, 
че имат криминално проявени приятели, 
под въздействието на които някои от тях са 
извършили деянието, за което в момента 
изтърпяват наказание лишаване от свобо-
да. Едно от тези лица се намира тотално 
под влияние на местни асоциални групи, 
друго е трайно приобщено към девиантни 
младежки среди, където намира емоцио-
нален прием и „признание“, а трето развива 
ситуативна криминална активност, свърза-
на с употребата на алкохол.

Освен криминалното обкръжение, вли-
яние върху някои от осъдените оказват 
отсъствието на авторитет за подражание, 
липсата на социално-позитивни модели на 
поведение, както и дефицитът в самопред-
ставяне в общността на познатите. 

В отделни случаи пък лицето трудно съз-
дава и запазва трайни социални контакти; 
преживява се като неуспял и неудачник; 
бил е аутсайдер в училище, обект на шеги 
и закачки и с ограничен брой приятели (пре-
димно от училище), за които е характерен 
по-нисък интелект. Посочените резултати 
добре се съгласуват с публикациите относ-
но осъдени за убийства в нашата страна.18 
Те разкриват проблемността на извършите-
лите на убийства в сферата на междулич-
ностните интеракции, тяхното затруднено 
социално пласиране и общуване.

Ценностни ориентации, 
самооценка и характерови 

особености

Най-често срещана е консуматорски 
ориентираната ценностна система (в един 
от случаите е съчетана с известна дело-
витост), следвана от егоистичната, егоис-
тично-меркантилната и хедонистичната. 
Наблюдават се още и хедонистично-аван-
тюристични, хедонистично-егоцентрични, 
егоцентрично-авантюристични, егоистич-
но-самоутвърдителни, егоистично-авто-
номни и самосъхранителни ценностни на-
гласи. Базовият конструкт в ценностната 



Социално-демографски характеристики...

71

система на осъдените за убийство е его-
центризмът. Той има хипертрофирани из-
мерения, чрез които се компенсират не-
глижирането в директен и неявен вид, 
омаловажаването и отхвърлянето. Извър-
шителят е неприет от другите, поради кое-
то се фиксира върху себе си като ценност. 
Това му позволява на свой ред да ги от-
хвърли и да бъде враждебен към тях.19

В повечето психологически заключе-
ния на разглежданите случаи (22 на брой) 
изрично е посочена самооценката на ли-
шените от свобода. Най-често срещана е 
високата и дисбалансирана (в един от слу-
чаите и неструктурирана) самооценка (се-
дем случая), следвана от високата (шест 
случая), добрата/адекватната (три случая), 
малоценностовият тип оценка (три случая), 
автономно-егоцентричната (два случая) и 
високата и балансирана (един случай). Ти-
пичните самооценъчни профили при извър-
шителите на убийства са два.20 Първият е 
на високата и дисбалансирана самооценка, 
а вторият – на ниската от малоценностов 
тип дисбалансирана самооценка. Тези два 
вида самооценъчни профила бяха устано-
вени сред 45,5% от изследваните лица. На 
практика те определят основната тенден-
ция при проучването на самооценката сред 
осъдените за извършване на убийство.

Сред изследваните лица най-често се 
срещат такива без мотивация за промяна 
на криминалното поведение, с утвърдени 
криминални нагласи (с трайно установени 
престъпни навици), омаловажаващи прес-
тъплението и неосъзнаващи мотива за 
извършването му. Други пък отчасти или 
формално декларират готовност за про-
мяна на криминалното си поведение. Тези 
резултати следва да бъдат обяснени с про-
дължителните присъди при осъдените за 
убийство, с липсата на перспектива пред 
тях, с разпада на социалните им контакти, 
с тяхната значителна изолация и в рамките 
на затворническата общност. В подобни ус-
ловия те допълнително се ожесточават, на-
раства вътрешното им неудовлетворение, 
както и тяхната склонност към самооправ-
дание и самосъжаление.

Сред половината от лишените от сво-
бода се наблюдават емоционална неста-
билност, емоционална дисбалансираност, 

занижен самоконтрол и волеви задръжки 
(и саморефлексия), слаба морално-воле-
ва устойчивост, а сред другата половина – 
емоционална стабилност, уравновесеност 
и самоконтрол. Срещатат се лица както 
личностово и емоционално незрели, така и 
социално и личностово зрели. В повечето 
изследвания и публикации за извършите-
лите на убийства преди всичко се акценти-
ра върху тяхната емоционална незрялост, 
дисбалансираност и неустойчивост.21 Тряб-
ва да се отчита обстоятелството, че част от 
убийствата се планират предварително и 
се реализират въз основа на прагматични 
мотиви. Техните извършители са личностно 
зрели, хладнокръвни, с добър самоконтрол 
и развита воля.

За осем от осъдените е изрично посоче-
но, че са психически здрави, за други двама 
е отбелязано наличие на интелект в норма, 
а за три от изследваните лица, че е налице 
диагноза – хронична халюциноза, дисоци-
ално личностово разстройство (психопа-
тия) и „известни психически отклонения“. 
При един от осъдените е налице предраз-
положение към песимистични настроения, 
а друг периодично изпада в депресивни 
състояния. Тази разнообразна картина при 
осъдените за убийства показва, че при тях 
съществуват различни по своя характер 
отклонения, които оказват влияние както 
върху мотивите и начина на извършване 
на деянието, така и върху поведението на 
неговите извършители в пенитенциарните 
заведения.

Предвид непълната информация на ха-
рактеровите особености и спецификата на 
всеки отделен случай, отразен в конкретни-
те психологически заключения, подготвени 
в затворите в градовете Бобов дол и Со-
фия, не могат да бъдат направени корект-
ни обобщения. Все пак могат да се изведат 
най-често срещаните личностови качества.

По-голямата част от осъдените са без 
лидерски амбиции. Въпреки това най-често 
срещаните качества сред всички изслед-
вани лица са упоритостта, следвана от 
импулсивността, комуникативността, ма-
нипулативността, автономността, инициа-
тивността, претенциозността, предпазли-
востта, агресивността и доминантността. 
Тези личностни характеристики от части са 
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взаимосвързани и синхронни, но от друга 
страна, са и противоречиви. При отделните 
осъдени се среща както едното, така и дру-
гото съчетание.

За отделни случи се използват следните 
определения: сдържан, затворен, дистанци-
ран, неуверен, внушаем, зависим, покорен, 
повърхностен, първосигнален, податлив, 
несигурен, неуравновесен, мнителен, не-
доверчив, достъпен, открит, добронамерен, 
толерантен, спокоен, слабоинициативен, 
чувствителен към критика, със занижена 
самокритичност. Както и такива, изразява-
щи съвсем различни качества:  честолюбив, 
настойчив, нетърпелив, взискателен, на-
блюдателен, своеволен, себичен, своенра-
вен, самоуверен, независим, прагматичен, 
пресметлив, критичен, враждебен, раздраз-
нителен, афективен, конфликтен, гневен, 
жесток, избухлив, прикрит. Очертават се 
няколко тенденции. Част от извършителите 
на убийства са неуверени, предразполо-
жени към малоценностови преживявания, 
което обуславя тяхната пасивност, мни-
телност, зависимост и сензитивност към 
критика. Друга част от осъдените за убий-
ства се определят като себични, честолю-
биви, претенциозни, взискателни. Може да 
бъде диференцирана и трета категория. 
Това са самоуверените, спокойните, праг-
матичните, пресметливите и независимите. 
Очевидно това са различни личностно-по-
веденчески персонажи. Сред тях можем да 
открием тревожно-неуверения малоцен-
ностов, нарцистично-демонстративния и 
автономно-прагматичния тип.

Пенитенциарно третиране

Значителна част от изследваните лица 
(75%) се стремят да спазват Правилника за 
вътрешния ред и изискванията, произтича-
щи от Закона за изпълнения на наказания-
та и задържането под стража, по време на 
престоя си в местата за изтърпяване на 
наложеното им наказание (табл. 11). Има 
и случай, при който осъденият не допуска 
явни нарушения, но поведението му е често 
демонстративно, неуважително, повиша-
ва тон и скъсява установената дистанция, 
когато взаимодейства с представители на 
пенитенциарния персонал. Съществуват и 
случаи на сериозно пренебрегване на ус-
тановените правни предписания. Например 
един от затворниците използва мобилен 
телефон и се занимава с разпространение 
на наркотици и алкохол на територията на 
затвора в град София.

По принцип дългогодишните наблю-
дения и проучвания на пенитенциарната 
практика показват, че осъдените за убий-
ство в голямата си част спазват установе-
ните изсквания и толерантно партнират със 
служителите на местата за лишаване от 
свобода.22 Външният контрол стабилизира 
тяхното поведение, те се самоизолират от 
проявите на затворническата субкултура, 
а създадените доверителни отношения с 
персонала стимулират включването им в 
редица позитивни дейности, конструктивно 
осмислящи престоя им в пенетенциарната 
институция.

Като цяло лишените от свобода имат 

Таблица 11

Отношение към режима

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid

Положително 21 72,4 75,0 75,0
Отрицателно 4 13,8 14,3 89,3
Награждаван 

и наказван 3 10,3 10,7 100,0

Total 28 96,6 100,0
Missing ,00 1 3,4

          Total 29 100,0
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положително отношение към трудовата за-
етост (табл. 12). Сред тях често се срещат 
такива с високи трудови постижения и же-
лание за допълнителни трудови задачи или 
доброволен труд, отговорни, съвестни, са-
мовзискателни, дисциплинирани, активни и 
с добри умения за работа в екип. Проявата 
на настойчиво желание за трудова дейност 
в някои случаи е с цел скъсяване на нало-
женото наказание. Тези резултати не са 
случайни, тъй като търпящите наказания 
за извършване на убийства нямат сериозни 
дефицити и реални трудности в сферата на 
професионално-трудовата си реализация, 
независимо от равнището на техния обра-
зователен ценз. Техните сериозни пробле-
ми, които ги дестабилизират в личностен 
и поведенчески план, са предизвикани от 
комплицираните им междуличностни отно-
шения, от отсъствието на компетнености и 
умения за адекватно справяне с възниква-
щите напрежения и конфликти. В този сми-
съл затворът като институция значително 
ги облекчава, защото чрез засиления си 
вътрешен регламент той регулира в голяма 
степен интеракциите им с другите хора.

Трима от осъдените имат положително 
отношение към трудовата ангажираност, 
но поради напреднала възраст и влошено 
здравословно състояние са без трудова 
заетост или с по-слаба такава. Тези изклю-
чения само потвърждават основателността 
на направените констатации.

Положителното отношение към режима 
е типично за осъдените за убийство, лише-
ни от свобода. Той съдържа основните нор-
ми и изисквания, регулиращи приоритетни-

те дейности по изпълнение на наказанието 
лишаване от свобода.23 Те, както вече отбе-
лязахме, стабилизират идентитетът на из-
вършителите на убийства, като им спестя-
ват проблемните интеракции, транслирайки 
междуличностните отношения в ролеви и 
ограничавайки до минимум възможностите 
за директни сбълъсъци и конфликти.

Изначално положителните нагласи към 
труда, наличието на професионално-зана-
ятчийски компететности и умения, както и 
позитивното отношение към служителите 
на затворническата администрация правят 
от осъдените за убийства предпочитаните 
хора при организацията на различни тру-
дово-производствени дейности. По този 
начин те намаляват големите си присъди 
(тъй като два дни работа се зачитат за три 
дни изтърпяно наказание), откъсват се от 
натоварващото ги ежедневие, осмислят ог-
ромното количество от свободно време, с 
което разполагат, и обезпечават своя екзис-
тенциален минимум. Благодарение на тру-
довото си участие в местата за лишаване 
от свобода, осъдените за убийства поддър-
жат и развиват своята квалификация, съх-
раняват самоуважанието си и в условията 
на изолация и принудително съжителство 
и подпомагат цялостния процес на своята 
ресоциализация.

Само в 16 от изследваните случаи се 
съдържа информация за отношението на 
лишените от свобода към образованието 
и обучението. Седем от осъдените имат 
изцяло положително отношение (четат кни-
ги, имат желание да участва в квалифика-
ционни курсове, справят се много добре с 

Таблица 12

Отношение към трудовата ангажираност

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Положително 20 69,0 83,3 83,3
Отрицателно 3 10,3 12,5 95,8

Отчасти 
положително 1 3,4 4,2 100,0

Total 24 82,8 100,0
Missing ,00 5 17,2

Total 29 100,0
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учебния процес, посещават училището в 
затвора по проект „Ресоциализация на ли-
шените от свобода чрез професионална 
квалификация и обучение“, както и курс по 
английски). Отчасти положителна нагласа е 
характерна за шестима, а отрицателна се 
наблюдава при трима (табл. 13).

Според получените данни сред 81,3% 
от проучваните осъдени за убийства се на-
блюдават позитивни нагласи към участието 
в образователни и обучителни действия. 
Това се дължи на наличието на прагматич-
ни мотиви (включването в образователни и 
корекционни програми също осигурява на-
маляване на присъдите), на стремеж към 
допълнително развитие и усъвършенства-
не, на желание да се оползотвори по по-
лезен начин престоят в институцията и на 
повишена любознателност и интерес към 
знанието, които въпреки напредналата въз-
раст са съхранени.

Относно отношението на осъдените към 
културната и спортната дейност трябва да 
се отбележи, че от общо 19 случая, за които 

е отчетена информация, в 18 ясно се под-
чертава положителната нагласа (табл. 14). 
Наблюдават се активно участие на някои 
от лишените от свобода в различните ме-
роприятия, ентусиазъм и старание в орга-
низирането и реализирането на турнири по 
белот, шахмат и тенис на маса.

Положителните нагласи към култур-
ните и спортните активности, развивани в 
пенитенциарната институция, са характер-
ни за 94,7% от изследваните осъдени за 
убийства. Те високо ценят участието си в 
различни културно-образователни и релак-
сационни мероприятия, тъй като по такъв 
начин преодоляват ежедневната монотон-
ност на своето съществуване, освобожда-
ват негативните си емоции и задоволяват 
потребността си от нова информация и 
впечатления. Тяхното включване в спорт-
ните прояви им осигурява психическо раз-
товарване, персонална изява, подържане и 
развиване на дееспособността. В рамките 
на екипните спортни състезания те подо-
бряват и уменията си да взаимодействат в 

Таблица 13

Отношение към образованието и обучението

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Положително 7 24,1 43,8 43,8
Отчасти 

положително 6 20,7 37,5 81,3

Отрицателно 3 10,3 18,8 100,0
Total 16 55,2 100,0

Missing ,00 13 44,8
Total 29 100,0

Таблица 14

Отношение към културно-информационната и спортната дейност

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Положително 18 62,1 94,7 94,7
Отрицателно 1 3,4 5,3 100,0

Total 19 65,5 100,0
Missing ,00 10 34,5

Total 29 100,0
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екип, което е от особена корекционна важ-
ност, като се имат предвид проблемите им в 
сферата на междуличностните интеракции.

Повечето от изследваните лица, за които 
в досиетата е отразена такава информация 
– общо 17 на брой, са готови да участват в 
мероприятия за постигане на промяна. Съ-
ществуват и лишени от свобода, които са с 
пренебрежително отношение към корекцион-
но-терапевтичните програми (табл. 15).

Лишените от свобода, осъдени за убий-
ства, се нуждаят от терапевтиране и кон-
султиране през целия период от изтър-
пяването на присъдите си, поради което 
с желание се включват в индивидулните 
срещи и контакти. Съпротивите им са по-го-
леми при тяхното привличане в груповите 
корекционни програми, но те обикновено се 
проявяват в началото на груповия процес, а 
впоследствие участват съвсем пълноценно 
и в подобни формати за ресоциализацион-
ни интервенции.

От общо 27 лишени от свобода (за два-
ма не е регистрирана информация) 21 имат 

положително отношение към другите лише-
ни от свобода. За едни от тях са характерни 
добронамереност, толерантност и дистан-
циране от спорове и конфликти, други също 
са неконфликтни (двама са аутсайдери), но 
общуват с ограничен кръг лишени от свобо-
да (с по-нисък социален статус; с българи; 
не контактува с лишени от свобода, нару-
шаващи реда в затвора) (табл. 16).

Има и случай, при който лицето само при-
видно демонстрира добри взаимоотноше-
ния. Налага се чрез физическа сила, страхът 
от него кара потърпевшите да не дават глас-
ност на издевателствата му. Утвърждава се 
като отрицателен лидер в сянка.

Негативно настроение се наблюдава 
сред петима от изследваните лица. Еди-
ният от тях е често конфликтен, несъобра-
зителен, създава напрежение и дрязги, 
манипулативен, лъжлив, неодобряван от 
повечето си съкилийници.

Повечето осъдени за убийства (77,8%) се 
стараят да поддържат с другите лишени от 
свобода толерантни и добронамерени отно-

Таблица 15

Отношение към корекционно-терапевтичните програми

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Положително 13 44,8 76,5 76,5
Отрицателно 4 13,8 23,5 100,0

Total 17 58,6 100,0
Missing ,00 12 41,4

Total 29 100,0

Таблица 16

Отношение към другите лишени от свобода

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Положително 21 72,4 77,8 77,8
Привидно 

положително 1 3,4 3,7 81,5

Отрицателно 5 17,2 18,5 100,0
Total 27 93,1 100,0

Missing ,00 2 6,9
Total 29 100,0
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шения. Това се дължи и на самата затворни-
ческа администрация, която позитивно моде-
лира тяхното обкръжение, бързо посредничи 
при възникване на напрежения и ги включва 
в трудови, обучителни и релаксационни дей-
ности, за да не поддържат по-висока неудо-
влетвореност, тревожност и да попадат в 
различни конфликти и противопоставяния.

Отношението на лишените от свобода 
към персонала в затвора е подобно на това 
към другите осъдени лица. От общо 27 (за 
които е отчетена информация) затворници 
23-ма имат положително отношение (съ-
образяват се, стараят се да сътрудничат, 
да не предизвикват разочарование), един 
е привидно уважителен към администра-
цията, за да постигне желаното (при отказ 
става неуважителен и демонстративен и не 
приема властта на висшестоящите), а три-
ма са негативно настроени (единият създа-
ва конфликти) (табл. 17).

Положителното отношение на осъдените 
за убийство към персонала е регистрирано 
в 85,2% от случаите и се дължи на изолаци-
ята на осъдените за убийство в самата за-
творническа общност. Те компенсаторно се 
насочват, търсят и реализират контакти със 
служителите на пенитенциарната админи-
страция и получават от тях подкрепа, разби-
ране и възможности за включване в констру-
ктивни дейности. Изключение от визираната 
категория са лицата с доживотни присъди и 
тези, които са с присъди по-големи от два-
десет години. Тяхната ожесточеност към на-
ложените тежки наказания се пренася върху 
служителите, които се превръщат в опре-
делни случаи във фокус на неудовлетворе-

ността и озлобеността им. Въпреки тези на-
гласи контактите с тях и консултирането им 
в различни ситуации се осъществяват, за да 
се постигне постепенно намаляване на ин-
тензивността на негативните преживявания, 
формиране на нагласа за съществуване при 
наличните условия и при отсъствие на екз-
истенциална перспектива.

Голяма част от осъдените за убийство 
спазват установените изисквания в мес-
тата за лишаване от свобода, тъй като ус-
тановеният външен контрол стабилизира 
техния идентитет и поведение, стимулира 
включването им в позитивни дейности, как-
то и тяхното дистанциране от негативните 
прояви на затворническата субкултура.

Много от лишените от свобода, търпя-
щи присъди за убийство, имат положител-
ни нагласи към трудово-производствените 
ангажименти, предлагани от затворната 
институция. Те притежават трудови навици 
и професионално-занаятчийски компетент-
ности, които поддържат и усъвършенстват 
в местата за лишаване от свобода. Чрез тях 
тази категория осъдени допълнително ре-
дуцира и размера на наказанията си.

Позитивни са и нагласите на извърши-
телите на убийства към участието в образо-
вателните, обучителните и корекционните 
програми, тъй като и този тип включеност 
подпомага намаляването на присъдите, сти-
мулира персоналното самоусъвършенства-
не и удовлетворяването на познавателните 
потребности.

Осъдените за убийство високо ценят свое-
то участие в културно-информационните и 
спортните дейности. Благодарение на тях, те 

Таблица 17

Отношение към персонала

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Положително 23 79,3 85,2 85,2
Привидно 

уважително 1 3,4 3,7 88,9

Отрицателно 3 10,3 11,1 100,0
Total 27 93,1 100,0

Missing ,00 2 6,9
Total 29 100,0
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преодоляват негативните ефекти на монотон-
ното си съществуване, вентилират отрицател-
ните си емоции, поддържат и развиват своята 
дееспособност и физическа кондиция.

Лишените от свобода, реализирали 
убийства, имат афинитет към индивидуал-
но-консултативната и корекционната рабо-
та, но при подходящо мотивиране и насочва-
не, ползотворно се интегрират и в груповите 
корекционни формати. 

Осъдените за убийство остават изолира-
ни в затворническата среда, но когато адми-
нистрацията селектира тяхното обкръжение 
и ги включва целенасочено в различни смис-
лени дейности, те избягват конфликтите, на-
рушенията и субкултуралните изяви.

Положителните нагласи на осъдените 
за убийства към персонала компенсират 
неприемането им в затворническата общ-
ност и се дължат на подкрепата и консулта-
тивно-медииращата роля на служителите 
по отношение на тях.

Осъдените за убийства са безработни или 
бедни мъже в младежка и зряла възраст, из-
питващи битови трудности, неудовлетворе-
ни, импулсивни и агресивни. Те имат начално 
или средно образование, множество нереа-
лизирани претенции, ниска рефлексивност. 
Обикновено нямат точно определена профе-
сия или практикуват в строителния бранш. 
Отличават се със слаб самоконтрол и афи-
нитет към конфликти. Нямат устойчиви хете-
росексуални отношения, лишени са от емо-
ционална подкрепа и натрупват негативни 
преживявания. Сред осъдените за убийство 
за първи път има лица с психическа абнорме-
ност, тежки акцентуации и зависимости.

Повечето осъдени за убийства избягват 

хомосексулните контакти и нямат изразени 
ксенофобски и расистки атитюди. Те притежа-
ват неадекватно завишена или занижена са-
мооценка, нарцистични нагласи, прекомерна 
импулсивност или регидност. Техните защит-
ни механизми (изтласкване, проекция, отри-
цание) подпомагат деперсонализацията на 
жертвата и редукцията на персоналната вина.

Осъдените за убийство попадат в гру-
пата с висок риск от суицид поради своята 
предразположеност към гневно-агресивни 
афекти и депресивни преживявания.

Ценностните ориентации на осъдените 
за убийство се отличават с повишен его-
центризъм. Те са емоционално нестабилни 
и незрели. Сред тях могат да бъдат иден-
тифицирани представителите на тревож-
но-неуверения, малоценностовия тип, как-
то и тези на нарцистично-демонстративния 
и автономно-прагматичния тип.

Този психологически портрет на осъде-
ните за убийство в голяма степен определя 
и избора на подхода за тяхното пенитен-
циарно третиране. Външният контрол под-
тиска тяхната противоречивост, импулсив-
ност и готовност за агресия. При създаване 
на доверителен контакт на пенитенциарни-
те служители с осъдените за убийство те с 
желание се включват в трудово-производ-
ствени, обучително-корекционни, култур-
но-информационни и спортни дейности.

Осъдените за убийство са стегматизи-
рани в затворническата среда, но компен-
сират този свой неблагоприятен статус чрез 
контакти със служителите, което допринася 
за стабилизиране на тяхното поведение и 
за реализация на целенасочени ресоциа-
лизационни интервенции.
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През последните години сме свидетели 
на различни по тип кризи и въоръжени 

конфликти в немалко региони на света. За 
разлика от познатите конвенционални кон-
фликти от миналото, където има ясно про-
тивопоставяне с използване на въоръжени 
сили, днес светът е изправен пред нови 
заплахи, много често от неясен противник, 
който може бързо да се адаптира и променя 
подходите и интензитета на своите дейст-
вия.

Новата и динамична среда за сигурност, 
както и промяната в характера на кризите 
и въоръжените конфликти налагат непре-
къснато увеличаване на разнообразието от 
операции в отговор на различни по тип кри-

зи и конфликти с използване на войскови 
формирования. Необходимо е да се отбе-
лежи, че прилагането на познатите тради-
ционни форми на въоръжена борба в тези 
кризи и конфликти бележи тенденция към 
ограничаване. Те едва ли биха изчезнали, 
но със сигурност непрекъснато ще се про-
менят по отношение на целите, начините за 
постигането им и използваните средства. 
Нетрадиционни форми на противоборство 
се срещат все по-често, като водещо място 
има сблъсъкът за постигането на политиче-
ски, икономически, религиозни и етнически 
цели за сметка на чисто военните.

Едновременно с това постоянно на-
раства търсенето на нови възможности за 

Оценката на операциите –  
от миналото до наши дни

майор д-р Благовест Иванов

Резюме: За съвременните кризи и конфликти е характерно наличието на динамични и не-
предвидени промени поради влиянието на много фактори и големия брой участници в тях. По-
ради тази причина оперативната среда, както и постигането на успех в операциите са трудно 
определими. Докато в миналото оценката на операциите се е извършвала на базата на ясни, 
преки и видими резултати, в съвременните операции представите за „успех“ или „провал“ са 
твърде размити именно поради наличието на многото участници в тях. 

Ключови думи: оценка, операция, оперативна среда, военен инструмент, всеобхватен под-
ход.

Blagovest Ivanov. THE OPERATIONS ASSESSMEN – FROM THE 
PAST TILL NOWADAYS

Abstract: Contemporary crises and conflicts are characterized by dynamic and unpredictable events 
due to the influence of many factors and players. Thus, the operational environments, as well as the 
achievement of the success in the operations are difficult to be determined. While, in the past the Operations 
Assessment was pretty clear and easy to be done in today’s operations the notions of success or failure are 
often blurred due to the influence of many factors and players.  

Key words: assessment, operation, operational environment, military instrument; comprehensive 
approach.
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подобряване ефективността на операциите 
и в частност на военния инструмент като 
един от основните участници в тях. Пови-
шаването на ефективността налага отделя-
не на допълнително внимание и търсене на 
подходящи инструменти, методи и подходи 
за оценка на действията, на средата, в коя-
то се провежда операцията, и на различни-
те фактори, които със своите действия или 
бездействия ще оказват влияние върху те-
кущата ситуация, а оттам и върху операци-
ята като цяло.

Какво всъщност представлява оценката 
на операцията? 

Логиката и основните допускания на 
оценката се основават на същите анали-
зи, методология и начин на мислене, които 
поддържат военното планиране и разви-
тието на ситуационната осведоменост и са 
приложими към пълния спектър от мисии 
и задачи. Идентифицирайки елементите 
на системата в дадена кризисна ситуация, 
като участници, взаимоотношения, намере-
ния, и провеждайки измервания, основани 
на доказателства за това как елементите 
се променят по време на операцията (вклю-
чително и защо се променят), вземащите 
решения ще получат необходимата инфор-
мираност относно въздействието на интер-
венцията. На следващо място, оценката ще 
спомогне за внасяне на евентуални корек- 
ции и усъвършенстване на плана за опера-
цията.

Важно е да се отбележи обаче, че всич-
ки теории, познания, разбирания и рамки за 
средата, които формират основата за пла-
ниране на дадени действия, както и оцен-
ката за напредъка са непълни. Постигането 
на пълно знание и разбиране на условията 
в дадена кризисна ситуация е непосилна и 
почти невъзможна задача в днешно време. 
Значително рядко се разбира дали напре-
дъкът се дължи на предварително плани-
раните и изпълнени дейности, дали е след-
ствие на друг фактор, или е чиста проба 
случайност, която бързо може да се обърне 
на 180 градуса и да върне първоначалната 
неблагоприятна ситуация. Освен това мно-
го често в кризисните ситуации от против-
ната страна стои интелигентен и опитен „иг-
рач“, който може да се възползва от всяка 

една възможност.1 Оттук се налага и твър-
дението, че сложността на съвременните 
операции прави измерването на напредъка 
в тях особено важна и амбициозна задача.

През изминалото десетилетие оценката 
на операциите започна да се прилага пов-
семестно. Тя неизменно влияе върху тъл-
куването на ефективността и постигнатите 
резултати при различните видове дейнос-
ти, изпълнявани от военния инструмент във 
взаимодействие с останалите участници в 
операциите, и претърпя значително разви-
тие, което в голяма степен се дължи на опи-
та от международните мисии в Ирак, Афга-
нистан и Либия.

Терминът „оценка“ намира широка упо-
треба в процеса на планиране, изпълнение 
и последващото оценяване на военните 
дейности. Тук е мястото да се отбележи, че 
се срещат различни случаи, при които той 
се използва съгласно нормативната база, 
например:
l оценка на кризисната ситуация – вто-

ра фаза от цялостния процес на НАТО за 
управление при кризи;
l първоначална оценка – в смисъла, из-

ползван в първата фаза на процеса на пла-
ниране на стратегическо ниво, отнасящ се 
до определяне на индикатори и предупреж-
дения за развитие на кризата (преди започ-
ване на военната операция);
l стратегическа оценка на SACEUR 

(Supreme Allied Commander Europe) – втора 
фаза от процеса на планиране на стратеги-
ческо ниво;
l оперативна оценка – трета фаза от 

процеса на планиране на оперативно ниво; 
l в смисъла, дефиниран в администра-

тивната публикация на НАТО AAP-6 – про-
цес на оценяване на способностите и по-
ведението на организация, индивид или 
система (разузнавателна оценка, оценка на 
заплахите, оценка на разрушенията и др.).2

Анализът на посочените примери показ-
ва, че става дума за отделни случаи на оце-
няване на ефекта от определени действия, 
фази от процеса на вземане на решение или 
ниво на планиране на операция, а не толкова 
за оценка на ефективността от цялостната 
дейност на военния инструмент в съвремен-
ните операции или степента на реализация 
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на предварително планираните цели.
В смисъла на оценка на операциите про-

цесът се определя от НАТО като „дейност, 
която позволява измерване на напредъка 
и резултатите от действията във военен 
контекст и последващото разработване на 
изводи и препоръки, които подпомагат про-
цеса на вземане на решение“.3 Публикаци-
ята на САЩ за провеждане на съвместни 
операции определя оценката като „непре-
къснат процес, който измерва напредъка по 
отношение на изпълнението на мисията“.4

Тези определения подчертават главната 
цел на оценката – да измерва напредъка в 
операцията по отношение на осъществява-
нето на мисията и постигането на желаното 
крайно състояние. Тя служи и като обратна 
връзка на командирите и военното ръковод-
ство и подпомага процеса на вземане на ре-
шение.

Оценката на операциите всъщност не е 
нещо ново. Още от древността военачал-
ниците винаги са се опитвали да разберат 
същността на бойната задача и след това 
да използват наличните сили и средства, за 
да се отнеме инициативата от противника и 
се постигне крайната цел. Предвид сложна-
та среда, в която се провеждат съвремен-
ните военни операции, оценката се превръ-
ща в сложен и труден процес, включващ 
множество участници и влиянието на много 
и разнородни фактори. Целите и резулта-
тите, които командирите от оперативните 
нива се опитват да постигнат, както и край-
ният успех обикновено са трудно измерими 
в сравнение с тактическото ниво, поради 
което оценката на оперативното и страте-
гическото ниво често се смята по-скоро за 
изкуство, отколкото наука.

За да се изясни характерът на оценката 
на операцията, е необходимо да се устано-
вят предпоставките, условията и резулта-
тите, които са предизвикали зараждането 
и развитието ѝ. Като се има предвид така 
поставената цел, да се разглеждат военни-
те конфликти от Античността и Среднове-
ковието е нецелесъобразно и излишно, още 
повече че операцията в тези периоди не е 
обособена като форма за използване на 
войските и силите. 

Разглеждането на операцията от XIX и 

началото на XX век – времето на Наполеон, 
Първата световна война и междувоенния 
период, би било полезно, защото ще даде 
ясна представа за нейния характер и това, 
което е било предмет на оценка. Нещо по-
вече, резултатите от оценката в миналото 
могат да послужат като фон, на който по-
добре биха се проявили някой особености 
при оценяването в съвременните операции 
с активното участие на военния инструмент. 

Воденето на военните действия по вре-
мето на Наполеон включва два различни по 
своите измерения (време и пространство) 
етапа – дълги походи, които завършват с 
кратко сражение на бойното поле. Изслед-
вайки начина на водене на бойните дейст-
вия от Наполеон, по-късно Карл фон Кла-
узевиц (1780 – 1831) образно ги представя 
така: „...Полесражението пред лицето на 
стратегията не е по-голямо от точка, също 
така продължителността на сражението се 
свежда към миг“.5

Основното средство за въздействие 
върху противника е живата сила и смисълът 
на тогавашната военна доктрина е стремеж 
към нанасяне на решителен удар именно с 
нея. Изкуството на боя се свежда най-вече 
до това да се построи бойният ред и да се 
води сражението в съответствие с възпри-
етата ръководна идея.

Анализирайки военните действия от 
това време, може да се каже, че операцията 
от епохата на Наполеон се характеризира 
със следните по-главни особености:
l в рамките на войната операцията е ед-

ноактово събитие, води се с една армия и 
на един театър на военните действия (ТВД); 
l основното сражение няма идейна 

връзка с дългия поход (има пауза за прегру-
пиране) и рядко продължава повече от един 
ден;
l построяването на бойния ред на вой-

ските става на самото полесражение и пред 
лицето на противника;
l резервът се поставя в центъра на 

пространството зад бойното разположение, 
при което поради ограничените фронтове 
това позволява на военачалника да го упо-
треби бързо в която и да е избрана посока 
за развитието на успеха.

Въз основа на изследванията си за това 
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как Наполеон воюва Клаузевиц пише, че 
„войната се състои от две основни фази: 
подготовка за войната и войната сама по 
себе си. Първата е повлияна от стратегиче-
ски съображения, а втората е неразделна 
част от борбата“.6 

Според него операцията е придвижва-
нето на армията в съответствие с плана 
за действие, провеждащо се в рамките на 
стратегията. Формите на тези операции се 
определят от тактики, а линиите на опера-
цията – от стратегията.

Почти век по-късно избухва Първата 
световна война, често описвана като първа-
та тотална война поради драматичните си 
последици. По време на продължилите над 
четири години военни действия се използ-
ват нови оръжия, разпадат се империи, ог-
ромни територии са разрушени, а милиони 
хора избити. През 1919 г. националните ста-
тистики на страните предоставят различни 
данни за броя на мобилизираните във вой-
ната, убитите, ранените и материалните 
щети. Общо убитите в сражения и умрелите 
от рани и болести войници се изчисляват на 
повече от 10 милиона. 

Фронтовете се превръщат в огромна 
мелница на хора и животни, бойна техника 
и оръжия, боеприпаси, транспортни и дру-
ги материални средства. Разрушават се 
сгради, складове, пътища, мостове, тунели, 
гари, дори болници и църкви. Армиите изис-
кват все по-големи ресурси, а икономиката 
се подчинява на законите на войната. Тези 
данни до голяма степен дават ясна пред-
става за това какво е предмет на оценява-
нето по онова време. 

Във войната се използват много от науч-
но-техническите постижения. Стремително 
нараства производството на самолети. Усъ-
вършенстват се подводниците. Танковете 
за първи път се използват в боя през 1916 г. 
от англичаните.

Трябва да се отбележи също, че уроци-
те от Първата световна война, в съчетание 
с технологичните постижения, водят до нови 
оперативни концепции в междувоенния пе-
риод. Например в сухопътно отношение ос-
новният дебат в междувоенния период е за 
моторизирането на войските и по-специално 
за ролята на танковете в бойните действия.

В резултат на това през 1920 г. в Гер-
мания започва систематично търсене на 
истинските причини за претърпяната ка-
тастрофа в Първата световна война. Ос-
новните акценти на тогавашните оценки са 
свързани с начина на водене на войната, 
използването на технологиите и необходи-
мостта от нови оперативни концепции, кои-
то да включват нови принципи и методи за 
провеждането на операциите. 

Вследствие на анализа на операцията 
като форма за осъществяване на военни 
действия в миналото се вижда, че тя пред-
ставлява съвкупност от много и различ-
ни дейности, като разработване на план, 
материална подготовка, концентрация на 
войски, изграждане на укрепителни съоръ-
жения, извършване на маршове за водене 
на бой, за да се отблъсне или унищожи про-
тивникът с цел запазване или овладяване 
на определен рубеж или район. 

Ефективността на операциите в мина-
лото се определя на базата на реализира-
нето на видими резултати главно с оглед на 
постигането или непостигането на предва-
рително набелязаните цели и задачи. 

Това позволява да се изведе твърде-
нието, че в операциите от миналото се 
определят ясни и измерими показатели за 
постигането на напредък, като овладяване 
на терен, където се провеждат военните 
действия, брой убити или пленени собст-
вени и противникови бойци, количество 
унищожени бойна техника, оборудване и 
материални средства. Така е възможно да 
се обвържат непосредствените цели, които 
трябва да се постигнат, с факторите време, 
пространство и сили и с постигнатите ре-
ални резултати. По този начин оценката на 
операциите в миналото се прави въз основа 
на сравнението между набелязаните цели 
и постигнатите преки и видими резултати.

За разлика от миналото военните опера-
ции днес се провеждат в сложна и динамич-
на оперативна среда и под влиянието на 
различни оперативни фактори, въздейст-
ващи върху крайните резултати, което на-
лага задълбоченото им изучаване и раз-
биране на тяхната роля при изпълнението 
на всяка мисия. Това разбиране включва 
характеристиките на оперативната среда 
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за всяка задача и как промяната на отделни 
елементи от средата влияе върху начина на 
използване на военния инструмент при пла-
ниране и провеждане на операцията.7

Оперативната среда е сложна съвкуп-
ност от условия, обстоятелства и въздейст-
вия, от които зависят използването на во-
енните способности и процесът на вземане 
на решение. Освен участващите – против-
ник, приятелски и неутрални сили и всички 
останали, ангажирани в целия спектър на 
конфликта, тя включва също познаване-
то на физическата среда, състоянието на 
управлението, технологиите, местните ре-
сурси и културата на местното население. 
Днешните операции се провеждат в епоха 
на глобални, регионални и локални про-
мени, водещи както до разкриването на 
нови възможности, така и до нови рискове 
и заплахи. Рисковите компоненти на тези 
промени се проявяват в някои тенденции, 
които пораждат нестабилност и състояние 
на постоянен конфликт. Продължителни-
те конфликти са сблъсък между държави, 
между отделни групи вътре в държавите и 
други участници, които са все по-склонни 
да използват неконтролирано насилие, за 
да постигнат своите политически, идеоло-
гически и/или религиозни цели. 

Някои важни тенденции на съвременна-
та среда за сигурност, които влияят върху 
операциите, са глобализацията, развитието 
на технологиите, демографските промени, 
урбанизацията, недостигът на ресурси, кли-
матичните промени и природните бедствия, 
разпространението на оръжията за масово 
унищожение и ефектите от тях, страни с 
провалена (липсваща) държавност. Съвре-
менната оперативна среда допълнител-
но е усложнена от увеличаващия се брой 
на населението, изменението на климата, 
неадекватното управление, както и раз-
пространението на смъртоносни оръжия 
и болести. Това създава предпоставки за 
възникване на продължителни конфликти. 

От посоченото може да се направи из-
водът, че съвременната оперативна среда е 
комплексна (сложна) и нестабилна и изисква 
бъдещите операции да могат да покриват 
широк спектър задачи, включително такива, 
които се различават от традиционните воен-

ни действия, познати от миналото.
При планирането на съвременните опе-

рации се оценяват и отчитат особеностите 
на оперативната среда по отношение на 
шест взаимносвързани фактора (домей-
на) – политически, военен, икономически, 
социален, информационен и инфраструк-
турен. Тези фактори определят околната 
среда и могат да окажат влияние върху 
операцията. 

На следващо място, за да отговори на 
предизвикателствата на съвременната 
оперативна среда, всяка операция трябва 
да включва подчинени и/или съставляващи 
различни видове операции, в това число ос-
новни бойни операции за отстраняване на 
заплахите, операции по сигурността, за да 
се даде възможност и подкрепа на проце-
са на стабилизиране, операции за устано-
вяване и поддържане на мира. Вследствие 
на търсените с течение на времето резул-
тати границите между тези дейности (а от-
там и ролята на военните сили) могат да 
бъдат размити, могат да се променят рязко 
и много очевидно или по-плавно, дори не-
забележимо. Освен това дейностите могат 
да варират в зависимост от ситуацията и 
постигането на определени цели. Затова 
военните сили трябва да могат да променят 
своя подход, за да отговарят адекватно на 
промените на средата.8

В нашето съвремие напредъкът се из-
мерва със степента на подобряването на 
сигурността и стабилността (за да се въз-
станови трайно и поддържа сътрудничест-
вото в рамките на една и/или между от-
делните държави). Макар да се фокусират 
върху ролята на военния компонент в рам-
ките на операцията, командирите трябва да 
са наясно, че напредъкът винаги е зависим 
от този на невоенните участници като част 
от всеобхватния отговор на кризата.

Сложните кризи и конфликти, на които 
сме свидетели в днешно време, на практика 
изискват задълбочено разбиране на всички 
техни характеристики и особености, като:
l Все по-често в съвременните кризи 

и конфликти се ангажират изключително 
сложни по състав и много на брой участни-
ци, включващи разнообразни конвенцио-
нални и неконвенционални опоненти, прия-
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телски, неутрални и/или враждебни страни, 
държавни и недържавни субекти и т.н.
l Към сложната, динамична, комплексна 

и неустойчива оперативна среда следва да 
бъдат добавени и отчитани разнообразие-
то на психологическите нагласи и мотива-
цията на отделните участници, различните 
цели и интереси, както и други фактори, 
като време, терен, физически обекти, ин-
фраструктура и др.
l Крайният успех в операцията вече не 

може да се измерва само с изпълнението 
на военните цели и задачи, тъй като той се 
обуславя и от степента на напредъка в дру-
гите сфери (домейни) на въздействие, при 
което все по-често успешното решаване на 
невоенните задачи може да бъде водещо за 
постигането му. Така се променят коренно 
досегашните традиционни разбирания за 
отношенията между поддържащи и поддър-
жани, сменят се и представите за второ-
степенната роля и място на гражданските 
инструменти в съвременните комплексни 
операции.

За да се направи по-добра оценка и да 
се разкрият характеристиките на различ-
ните видове кризи и ролята на военния ин-
струмент за тяхното решаване, най-добре 
е да се отговори на въпросите: КОЙ е за-
месен, КАКВО и ЗАЩО се случва, КАКВО, 
КОГА и КЪДЕ трябва да се предприеме като 
действие. За тази цел всяка промяна в сре-
дата трябва постоянно да се наблюдава, 
анализира и оценява, което ще гарантира 
правилното разбиране на типа на операци-
ята, целите, претенциите и намеренията на 
участниците в нея, очакваните резултати и 
предприетите действия.

За днешните комплексни операции е ха-
рактерно взаимодействието на множество 
различни участници, надпреварващи се за 
влияние над индивиди, групи, общества и 
формиращи сложни системи. Ключов еле-
мент за тези системи е наличието на нели-
нейно взаимодействие – обратната връзка 
между отделните компоненти. Съществува-
нето на вериги за обратна връзка означава, 
че всички компоненти от системата взаимо-
действат с другите и един от тях може да 
повлияе върху цялата система и върху си-
туацията. Те са сложни, тъй като са разно- 

образни и адаптивно взаимносвързани в 
способността си да се променят и да се 
учат от опита. Изследванията на подобни 
сложни системи и тяхното прилагане във 
военното дело позволяват да се развие 
по-дълбоко разбиране за това как живите 
системи са в състояние да се възползват 
от силата на адаптацията, гъвкавостта, 
издръжливостта и иновациите, и по-ва-
жното – да продължат да усъвършенстват 
способностите си, правейки всичко това. За 
целта в Държавния департамент на САЩ е 
създадена Служба на координатора за въз-
становяване и стабилизация, която има за-
дачата да изгради система за организиране 
на гражданските агенции и да се създадат 
граждански способности за участие в ста-
билизиращите операции.

Очевидните проблеми от есента на  
2003 г., свързани с американската интервен-
ция в Ирак, пораждат необходимостта да се 
разработи по-взискателен подход към ста-
билизиращите операции. Администрацията 
на президента Буш отчита, че при нейните 
действия в Ирак са допуснати сериозни 
грешки относно провеждането на стабили-
зиращите операции, които в бъдеще трябва 
да се избегнат. Всички елементи на опера-
цията в Ирак се контролират от Пентагона 
и координацията между гражданските и 
военните дейности не е на необходимо-
то ниво. За да се организират и координи-
рат тези дейности в бъдещите комплексни 
операции на Службата на координатора 
за възстановяване и стабилизация са по-
ставени две основни задачи: да се изгради 
единен цивилен капацитет за използване в 
операциите за стабилност и да се органи-
зират всички граждански усилия от страна 
на правителството на САЩ в координация с 
военните. През януари 2007 г. Службата на 
координатора осигурява подписването на 
междуведомствено споразумение по двете 
цели: да се изгради капацитет под формата 
на граждански структури за отговор (Civilian 
Response Corps) и да се създаде структура 
за междуведомствено управление, която да 
координира операциите.9

За решаване на проблемите, свързани 
със страните с разпадаща се държавност 
или с липса на легитимно управление, как-
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то и с новите предизвикателства към меж-
дународната сигурност, НАТО разработва 
концепцията за всеобхватния подход. Ан-
гажирането с този подход е препотвърде-
но по-късно (2010 г.) със Стратегическата 
концепция за отбраната и сигурността на 
държавите, членки на Организацията на 
Северноатлантическия договор. Разработ-
ването на всеобхватния подход е резултат 
от търсенето на по-голяма ефективност, 
наложено от все по-сложната (комплексна) 
международна обстановка и от постигането 
на ефикасност при намаляващите ресурси 
за отбрана.

Както вече стана ясно, настоящите, а 
вероятно и бъдещите операции ще имат 
мултиорганизационен, многонационален и 
сложен (комплексен) характер, поради кое-
то прилагането на традиционни подходи, 
използването само на един вид инструмен-
ти (граждански или военни) или ангажира-
нето на ограничен брой институции с реша-
ването на дадена криза или конфликт днес 
е не просто неефективно, а нерационално и 
контрапродуктивно.

На настоящия етап ключово значение 
за успеха на операцията имат пълната ин-
теграция на усилията на всички участници, 
точната координация на действията на мно-
жество ведомства, организации и структу-
ри, умелото съчетаване на политически, 
икономически, дипломатически, военни и 
други инструменти и детайлната синхрони-
зация на действията в различните сфери 
(домейни) по време и място. По този начин 
постигането на единство на усилията се 
превръща в истинско предизвикателство, 
за да могат да се извлекат ползите от при-
лагането на всеобхватния подход. Ето защо 
прилагането му е не просто задължително, 
а трябва да се разглежда като неизменно 
присъща характеристика и едновременно с 
това важен атрибут и основен инструмент 
при планирането и провеждането на съвре-
менните операции. И нещо много важно – 
прилагането на всеобхватния подход в опе-
рациите следва да бъде водещ подход при 
тяхната оценка. 

Едно от основните изисквания на при-
лагането на този подход в съвременните 
операции, следователно и с определящо 

значение за тяхната оценка, е оптималната 
интеграция на различните инструменти за 
въздействие (политически, икономически, 
военен, граждански).10 Опитът от проведе-
ните операции в Косово, Босна, Ирак и Аф-
ганистан показва, че взаимозависимостите 
между притежателите на инструментите 
за въздействие са неизбежни и дейности-
те, извършвани от едни, оказват влияние 
върху другите участници от всички нива на 
действие. Това изисква всички да полагат 
усилия за установяване на градивни взаи-
моотношения с останалите участници с цел 
постигане на поставените цели. 

Като изключим военния инструмент, ос-
таналите инструменти са в ръцете на меж-
дународни организации, държавни струк-
тури, правителствени и неправителствени 
организации, които действат в зоната на 
операцията, следователно тяхното влияние 
трябва да бъде внимателно изучено и ана-
лизирано по отношение на последиците, 
които може да предизвика при изпълнение-
то на мисията. За да стане това възможно, 
плановете и действията трябва да бъдат 
координирани със съответните външни за 
военната система участници.

При съвременните операции не е из-
ключено в определени случаи военният ин-
струмент да изпълнява поддържаща роля 
на други организации за осигуряване на оп-
ределена степен на стабилност и сигурност 
в зоната, което следва да даде възможност 
на останалите инструменти да действат 
по-активно и по-ефективно. Това налага да 
се развият нови способности, които да га-
рантират изпълнението на подобни задачи.

В заключение може да се каже, че 
съвременните комплексни операции не 
протичат в линейната прогресия на опе-
ративните фази (мир – криза – бойни опе-
рации – следвоенно стабилизиране и т.н.). 
По-скоро сме свидетели на операции, при 
които често различни фази се провеждат 
едновременно и придобиват хибриден ха-
рактер. Ето защо трябва да се отбележи, че 
ясното и споделено разбиране на средата, 
в която се провежда операцията, е ключът 
към успешното съвместно постигане на на-
белязаните цели.

Анализът на съвременните комплексни 
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операции показва, че за конфликтите от 
миналото военната теория дава ясно обяс-
нение и разбиране за степента на постига-
не на целите и нивото на реализирания ус-
пех. За съжаление, същото не може да се 
каже за съвременните кризи и конфликти, 
в които измерването на постигнатия на-
предък се оказва трудно начинание. Това 
е така, защото в неконвенционалните, аси-
метрични и нетрадиционни конфликти и 
кризи, на каквито сме свидетели в днешно 
време, целите и начините за тяхното реа-
лизиране не са толкова ясни, а представи-
те за успех или провал са твърде размити, 
поради което става все по-трудно да се 
прецени и докаже постигането на напре-
дък, както и да се оцени ефективността на 
военната намеса.

От казаното дотук може да се направи 

изводът, че оценката на съвременните ком-
плексни операции е изключително важен 
елемент при тяхното провеждане. За раз-
лика от миналото, когато оценката на опе-
рациите се прави въз основа на получените 
преки и видими резултати и посредством 
ясни и измерими показатели за постигане на 
напредък, като овладяване или удържане на 
район/рубеж, унищожаване на формирова-
ния, бойна техника, оборудване, материални 
средства и други, в ицл,е;еккрйе операции 
целите са скрити, намеренията са неясни, а 
представите за успех или провал не са ясно 
разграничени. Ето защо са необходими нови 
подходи, методи и процедури, които да оси-
гурят адекватно отчитане не само на крайни-
те резултати, но и непрекъснато оценяване 
на провежданите действия и постигнатите 
ефекти в хода на операциите.
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Разузнаването е една от основните функ-
ции на всяка операция. Това в пълна 

степен важи, когато става въпрос за про-
веждане на операция в среда, в която въ-
оръжените сили (в координация с други 
инструменти на националната и междуна-
родната мощ, като политически, икономиче-
ски, граждански и информационни), трябва 
да постигнат възстановяване и/или поддър-
жане на сигурна и безопасна среда, както 

и възстановяване на инфраструктурата и 
основни обществени услуги, подпомагане 
на икономическото развитие и установява-
не на правов ред, легитимно управление 
и функциониращи институции. В подобна 
ситуация предизвикателствата пред разуз-
наването значително нарастват. Липсата на 
информация относно целите, състава, въо-
ръжението, способите за действие и инте-
ресите на противостоящите сили например 

Частните военни и охранителни 
фирми и тяхното значение  

за разузнаването
Йордан Петков
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зани с дейността на частните военни и охранителни фирми (ЧВОФ). Нейната цел не е и това 
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изисква мобилизирането на огромен разуз-
навателен ресурс, с който да се изпълнят 
поставените от командирите задачи.

Ето защо изграждането на сътрудни-
чество с всички действащи лица в дадена 
зона на операция е от изключителна важ-
ност, особено що се отнася до обмен на 
информация. Организирането на взаимо-
действието в подобна среда е изключи-
телно сложен, но необходим процес, който 
може да компенсира недостига на сили и 
средства. Затова изграждането на строй-
на и ясна схема за обмен на информация 
между всички действащи лица в зоната за 
отговорност е от изключителна важност за 
всеки командир. Освен силите и средства-
та за добиване на информация от състава 
на редовните въоръжени сили тук могат да 
се посочат и други действащи лица в зона-
та на операцията: разузнаване на агенции 
на страната домакин (ако има такива), раз-
узнаване на силите за сигурност на стра-
ната домакин (ако има такива), полиция на 
страната домакин, неправителствени орга-
низации; медии (местни, национални, меж-
дународни), други участници в конфликта 
(частни охранителни фирми, икономически 
представители, местни органи за управле-
ние), формални и неформални лидери (ре-
лигиозни водачи, политически лица и др.), 
организации с нестопанска цел (за защита 
на човешките права, Червения кръст/полу-
месец и др.).

Едни от най-редовните представители в 
подобни райони на нестабилност са именно 
„търговските дружества, които предлагат 
специализирани услуги, свързани с охра-
на и защита на лица и обекти, добиване на 
(разузнавателна) информация, стратегиче-
ско планиране, логистика и консултиране“1.

През 90-те години на миналия век и в на-
чалото на новото столетие, присъствието на 
частния сектор в областта на сигурността 
придобива невероятно големи размери.2 
Ролята, която започват да изпълняват тези 
недържавни действащи лица във военните 
конфликти, значително нараства. Функции, 
които традиционно се изпълняват от нацио-
нални въоръжени сили и официални дър-
жавни структури – като разпит на пленници, 
охрана на военни съоръжения, подготовка 

на местни въоръжени сили, добиване на 
(разузнавателна) информация и провежда-
не на отбранителни и дори на настъпателни 
бойни действия, до голяма степен са поети 
от частни военни и охранителни фирми 
(ЧВОФ).3

Съществуването на частни фирми, кои-
то осигуряват военни и/или охранителни ус-
луги, не е нова практика. В периода преди 
формирането на държавите в техния съвре-
менен вид наемниците са били нещо оби-
чайно. Дори и през настоящия „модерен“ 
период редица държави предоставят изпъл-
нението на някои услуги на подобни фирми. 
Нови тенденции са броят на тези фирми, 
съотношението на наемниците спрямо во-
еннослужещите и големият набор от услу-
ги, които изпълняват въпросните фирми, в 
това число и такива, които изискват прите-
жаване на военни способности.4 Например 
броят на цивилните лица, извършващи дей-
ности, свързани с гарантиране на сигурност 
в конфликта в Ирак от 2003 г., се оценява 
между 20 000 и 30 000, което ги прави вто-
рият най-голям контингент в Ирак след въ-
оръжените сили на САЩ. В същото време 
се оценява, че в Афганистан броят на тези 
лица възлиза на около 10 000.5 Като съот-
ношение на личния състав от редовните въ-
оръжени сили спрямо частните охранители 
също се наблюдава промяна: по време на 
Войната в Персийския залив (1991) е бил 
1:60; 1:10 в началото на войната в Ирак през 
2003 г.; 1:2 в Ирак през 2007 г.6

Именно операцията в Ирак от 2003 г. 
води до най-голямото участие на частни во-
енни и охранителни фирми в историята на 
войната и след военното възстановяване. 
По време на по-голямата част от конфликта 
правителства, международни организации, 
медии и търговски представители имат пе-
риоди, в които са наемали частни охрани-
тели, които да гарантират сигурността на 
техните служители и тяхната собственост, 
както и да изпълняват и други задължения 
по поддръжка на бойни, стабилизиращи и 
други дейности, свързани с възстановява-
нето. Като причини за това могат да се по-
сочат липсата на ефективно правителство 
и всякакъв вид национални военни и дру-
ги служби за сигурност, които да противо-



Частните военни и охранителни фирми...

89

действат на заплахи от действията на бун-
товническите движения и от друг характер, 
както и поради това, че коалиционните сили 
не успяват да гарантират обществената си-
гурност. Ето защо големият брой фирми, 
ангажирани с инвестирането във възста-
новяването на Ирак, и другите участници в 
конфликта са принудени да наемат частни 
охранителни фирми, които да гарантират 
тяхната безопасност.7

Направените оценки показват, че граж-
дани на най-малко 30 държави са работили 
като частни охранителни и военни предста-
вители в Ирак. Сред тях има американци, 
австралийци, босненци, българи, канадци, 
колумбийци, хървати, холандци, французи, 
салвадорци, немци, унгарци, индийци (гур-
ки), иракчани, японци, йорданци, ливанци, 
македонци, непалци, новозеландци, перуан-
ци, пакистанци, филипинци, поляци, порту-
галци, румънци, руснаци, шведи, турци и др.8

Вероятната причина да не се обръща 
особено внимание на присъствието на 
частни военни и охранителни фирми както 
от страна на оделните общества, така и от 
медиите е, че се смята, че тези фирми из-
пълняват основно подпомагащи дейности, 
свързани с логистиката.9 В действителност 
по своите размери и обхват на дейностите 
съвременните частни военни и охранител-
ни фирми значително се различават от това 
схващане. Някои държави вече разглеждат 
подобни фирми като неотменна съставна 
част от военните си кампании. От времето 
на приключване на Студената война зна-
чението на подобни фирми нараства до 
такава степен, че днес съществува една 
динамична индустрия в тази сфера, която 
предлага все по-широк спектър от услуги 
(броят на личния състав на някои фирми 
надхвърля десетки хиляди души).10

Когато се говори за подобен вид фирми 
и услуги, е необходимо да бъде направен 
един преглед на съществуващата терми-
нология на две основни категории в тази 
сфера: наемник и частни военни и охрани-
телни фирми. Терминът наемник идва от 
латинското mercen(n)arius, чиято етимоло-
гия произлиза от mercy or favor („късмет или 
защита“), и приблизително означава „човек, 
който се сражава или работи срещу запла-

щане“, или се дефинира като „лице или 
формирование, което срещу материални 
компенсации служи в чужда армия“.11

Представата за „традиционните наем-
ници“ се формира по време на периода на 
деколонизация, като за наемници се смятат 
предимно отделни лица, които са мотиви-
рани от перспективата за финансови при-
добивки, действат независимо и дори често 
разпръснато и са наети, за да се сражават 
и да бъдат използвани в бойни операции в 
чужди държави. Примери за тази категория 
включват войници от Южна Африка, Сърбия, 
Франция и други западни държави, наети от 
президента Мобуто по време на гражданска-
та война в бившия Заир през 1997 г.12

Другата представа за наемници се 
свързва със съществуването на категория 
от чуждестранни въоръжени действащи 
лица, които много наподобяват на тради-
ционните наемници, но се различават от 
тях по мотивацията, която ги ръководи. Те 
могат да бъдат наречени „идеологически 
наемници“ и представляват международ-
ни идеологически групи и/или доброволни 
сили, които, от една страна, също са моти-
вирани от икономически печалби, но основ-
но са ръководени от религиозна или идео-
логическа принадлежност. Към тях могат да 
бъдат отнесени муджахидините, които за-
щитават ислямските интереси в конфликти 
в Афганистан и бивша Югославия.13

Третата категория обхваща въоръжени-
те групи, които са мотивирани от частната 
печалба и от определен вид социална иде-
ология, но и не попадат точно в легитимна-
та категория на комбатантите или на тради-
ционните наемници. Тези групи включват 
частните милиции и военни групи, които 
осигуряват защита на трафика на наркоти-
ци в Колумбия, или самоорганизиралите се 
цивилни сили за защита и частните мили-
ции, наети да осигуряват охрана и сигур-
ност на тяхната обществена група срещу 
евентуално насилие, каквито случаи има в 
Южна Африка и Ирак.14

Определение за „наемник“ се появява 
за първи път в официален документ през 
1977 г. В член 47 от Протокол I на Женевска-
та конвенция (8.6.1977 г.) се дава следната 
дефиниция:
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„1. Наемникът няма да има правото на 
статут на комбатант или военнопленник. 

2. Наемник е всяко лице, което:
а) e специално наето на място или в чуж-

бина, за да се сражава във въоръжен кон-
фликт;

б) фактически взема пряко участие във 
военните действия;

в) взема участие във военните действия, 
ръководейки се предимно от желанието за 
лична облага и в действителност е получи-
ло обещание от или от името на участваща 
в конфликта страна да получи материално 
възнаграждение, значително надвишаващо 
онова, което е обещано или се изплаща на 
комбатанти с подобен чин и функции от въ-
оръжените сили на тази страна;

г) не е нито гражданин на участваща в 
конфликта страна, нито живее на терито-
рия, контролирана от участваща в конфлик- 
та страна;

д) не е от състава на въоръжените сили 
на участваща в конфликта страна; 

е) не е било изпратено от държава, коя-
то не участва в конфликта, за изпълнение 
на официална служба като член на нейните 
въоръжени сили.“

Тогава сътрудниците в една частна во-
енна или охранителна фирма наемници ли 
са? Това определение изключва по-голяма 
част от тези сътрудници, повечето от които 
се наемат не за участие във военни опе-
рации. Освен това е трудно да се докаже 
желанието за лична облага – това само се 
предполага. Не всички сътрудници на по-
добни фирми се ръководят от този мотив. 
Както е трудно да се докаже и дали въз-
награждението, което получават техните 
представители, е „значително надвишава-
що онова, което е обещано или се изплаща 
на комбатанти с подобен чин и функции от 
въоръжените сили на тази страна“15.

За да се осъвременят разбиранията по 
отношение на използването на наемници, 
през 1989 г. в ООН се разработва Междуна-
родната конвенция срещу вербуването, из-
ползването, финансирането и подготовката 
на наемници (International Convention against 
the Recruitment, Use, Financing and Training of 
Mercenaries). Конвенцията влиза в сила от 
20.10.2001 г. и е ратифицирана от 34 държа-

ви. Определението, дадено в този документ, 
съвпада с даденото в Протокола, като се 
различава в някои аспекти. Така например 
отпада разбирането, че наемник не може да 
бъде военнопленник или комбатант, както и 
това, че за да е наемник, дадено лице тряб-
ва да е пряк участник в бойните действия 
(т.е. отпада т. „б“). В тази връзка е уточнено, 
че наемник, „който непосредствено участ-
ва във военни или съвместни насилствени 
действия, в зависимост от обстоятелства-
та, извършва престъпление“16. Освен това е 
добавен и следният текст: 

„Наемник е също и всяко лице, което при 
всяка друга ситуация:

(а) е специално вербувано в собствена-
та си или друга държава с цел да участва в 
(предварително) замислен акт на насилие, 
чиято цел е:

(-) сваляне от власт на правителство 
или по друг начин подкопаване на конститу-
ционния ред в (дадена) държава;

(-) подкопаване на териториалната неза-
висимост на (дадена) държава;

(б) е мотивирано да взема участие там, 
на това място, ръководейки се предимно от 
желанието за значителна лична облага, и е 
подтиквано чрез обещания или плащане на 
материална компенсация;

(в) не е от националност или гражданин 
на държавата, срещу която е насочен актът;

(г) не е изпратен от друга държава за из-
пълнение на официални задължения;

(д) не е от състава на въоръжените сили 
на държавата, на чиято територия се из-
вършва актът.“

Когато става въпрос за наемници обаче, 
трябва винаги да се има предвид, че това 
може да е лице, което да участва и от двете 
страни. Т.е. да е нает от бунтовници, за да 
се сражава срещу правителството, или да 
е нает от правителството, за да се сражава 
срещу бунтовници, което значително го до-
ближава до схващането за някои служители 
на частните военни и охранителни фирми.

Самите фирми са другият основен су-
бект в тази сфера. Към настоящия момент 
няма международно споразумение относно 
това какво представляват те. Много от тях 
предлагат широк спектър както от военни, 
така и от чисто охранителни услуги и затова 
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разграничаването на частните охранител-
ни фирми и частните военни фирми често 
е много неясно. Следователно, е трудно те 
да бъдат причислени към някоя конкретна 
категория. Всъщност по-важно е не към 
кой вид се отнася тази или онази фирма, а 
какви точно услуги предлага тя в дадения 
период от време. Ето защо някои автори из-
ползват един общ термин – „частни военни 
и охранителни фирми“, който да се отнася 
за всяка „корпоративна организация, която 
предлага като своя основна дейност военни 
и/или охранителни услуги чрез физическа 
и/или правна дейност“17.

Какви са някои от основните различия 
между „наемник“ и ЧВОФ? Първата основ-
на разлика е в същността на тези две ка-
тегории. Наемниците, които се включват 
по време на периода на деколонизация, са 
предимно отделни лица, някои от тях дори 
престъпници, наети по нелегален начин, 
или малки групи от бивши военнослужещи, 
които участват в тайни операции, без тър-
говска поддръжка. Обратно на това, съвре-
менните ЧВОФ представляват корпоратив-
ни предприемачи, регистрирани в дадена 
държава, притежаващи големи офиси и ин-
тернет сайтове, които да рекламират тяхна-
та дейност, и които работят под логичната 
обосновка на търговските закони.18

Второ, съвременните ЧВОФ набират 
своите служители сред бивши военнослу-
жещи и бивши служители на реда, като тех-
ните работници не са само чужденци, нае-
ти в чужбина, „за да се бият“, към което са 
насочени някои от мерките за регулиране 
на наемничеството, но могат и да включ-
ват представители на държавата, в която 
действа ЧВОФ (където е регистрирана и 
където развива дейност), а в случай на во-
енен конфликт – дори и хора от държавата, 
в която се развива конфликтът и от самата 
зона на конфликта.19

Трето, дейностите, които се включват 
в понятието „наемничество“, имат много 
малка връзка с тези, които се извършват от 
ЧВОФ, чийто обхват на дейностите е много 
по-голям от този на „обикновените“ наемни-
ци, които основно се сражават в конфликт в 
друга държава. Видът услуги, който се оси-
гурява от частните военни и охранителни 

фирми, е еволюирал от „обикновени услу-
ги“, като осигуряване на храна, медицински 
услуги и транспорт, до „комплексни услуги“, 
като поддръжка на огневи системи, разуз-
наване и охрана. В днешно време дейност-
ите, извършвани от ЧВОФ, могат да бъдат 
класифицирани в категории в сферата на 
сигурността (охраната) срещу „военни ус-
луги“ и могат да включват „въоръжени“ или 
„невъоръжени“ услуги и да обхващат широк 
спектър от области, като логистика и линг-
вистична поддръжка, обучение на полиция 
и армия, охрана, разузнаване и оценка на 
риска, поддръжка и експлоатация на висо-
ки технологии и много други. Освен това 
ЧВОФ могат да работят едновременно с го-
лям брой клиенти на една територия. Нещо, 
което традиционните наемници не могат.20

Някои от насоките за регламентиране 
на взаимоотношенията между редовните 
въоръжени сили и ЧВОФ в даден конфлик-
тен регион се поставят с приемането на до-
кументи като FM 100-21 на американската 
армия и Доктрината „Монтрьо“ – инициати-
ва на Червения кръст и Швейцария. През 
1999 г. командването на армията на САЩ 
приема правнонормативен документ, който 
установява реда за взаимодействие между 
военнослужещите на САЩ и сътрудниците 
на частни охранителни и военни компании в 
зоната на бойните действия – FM 100-21. В 
този документ се казва:

„Контракторите* винаги са съпровожда-
ли нашите въоръжени сили. Освен това зна-
чителното увеличаване на броя на високо-
технологичното оборудване и изискванията 
за бързо разполагане в голяма степен за-
силват нуждата от подходящо интегриране 
на поддръжката, осигурявана от контрак-
тори във военните операции. Неотдавнаш-
ното съкращаване на военни структури, 
свързано с все по-големите изисквания към 
мисиите и с несигурността на една пълна 
мобилизация, означава, че осигуряването 
на поне минималното ниво, което се изис-
ква от гледна точка на поддръжката при 
разполагане на военни формирования, ще 

* Терминът „контрактор“ по-нататък в текста се използва 
в смисъла на ЧВОФ и/или служители в подобна фирма, в 
зависимост от контекста.
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бъде свързано с използване на значителна 
поддръжка от страна на контрактори. Ако 
тези тенденции продължат, бъдещото бой-
но поле ще изисква дори значително увели-
чаване на броя на особено ценни специали-
сти в лицето на контрактори. В тази връзка 
командирите, щабовете и войниците трябва 
да бъдат наясно как да планират така, че да 
използват тези контрактори ефикасно. Това 
наставление, заедно със съществуващата 
тренировъчна програма, осигурява основа-
та, на база на която армията може да подпо-
мага контракторите за тяхната подготовка 
за работа на бойното поле.“21

Какво представлява Доктрината „Мон-
трьо“? Това е междудържавен документ, 
чиято цел е активно да способства спазва-
нето на международното хуманитарно пра-
во и правата на човека във всички случаи, в 
които по време на въоръжен конфликт при-
състват частни военни и охранителни фир-
ми. Въпросният документ сам по себе си не 
е юридически задължителен за изпълне-
ние. По-скоро това е сборник на съответ-
стващи международноправни задължения 
и предложени практически методи.22

Както беше споменато, практиката за 
използване на частни силови (военизирани) 
организации във въоръжените конфликти, 
както и на военни специалисти, съветници и 
инструктори за подготовка на полицейските 
и въоръжените сили въз основа на трудов 
договор има дълга история. Така например 
може да се каже, че войната в началото 
на XV век се е водила в епохата на наем-
ниците. Войната е била сделка, а битките 
– платена услуга. Този вид военно дело се 
нарича „кондота“ (condotta) – договор между 
даден град или княз и съответния военен 
преприемач – кондотиера. В него се опре-
делят размерът на наема, големината на 
войските, срокът на предоставянето им и 
преди всичко задачите, които те трябва да 
изпълняват. В Германия тази система се за-
пазва при ландскнехтите от XVI век и дори 
до времето на Тридесетгодишната война, 
като кондотата е заменена от така нарече-
ната „капитулация“, която обхваща запове-
ди за назначаване, военни членове и спора-
зумение за платими суми.23

Първата в най-новата история частна 

военна компания „Уочгард Интернешънъл“ 
(Watchguard International) е създадена през 
1967 г. във Великобритания, като неин ос-
новател е полковникът от британската ар-
мия Дейвид Стърлинг. Увеличаване на чис-
леността на контракторите се забелязва в 
средата на 70-те години на миналия век. 
Един от първите големи договори в най-но-
вата история е сключен през 1974 г., кога-
то частната военна компания „Винел Корп“ 
(Vinnell Corp) сключва с правителството на 
САЩ договор на стойност над половин ми-
лиард долара, с който се ангажира с под-
готовката на националната гвардия на Са-
удитска Арабия и с охраната на нефтените 
залежи в същата държава.

По това време наемниците спечелват 
репутацията си на т.нар. „кучета на войната“ 
(dogs of war), благодарение на ролята, която 
изиграват като опозиция на националните 
освободителни движения, и намесата им 
в независимостта и териториалната ця-
лост на новите и все още нестабилни не-
зависими африкански държави. Ето защо, 
първите международни мерки, предприети 
от Организацията за африканско единство 
(Organization of Africa Unity (OUA) през 1977 г.,  
криминализират използването на наемници 
и свързаните с тях дейности и ограничават 
разпростиранението им върху африканския 
континент. Според тях наемниците не тряб-
ва да имат права и статут на комбатанти и 
военнопленници, така че трябва да бъдат 
преследвани като обикновени (невоенни) 
престъпници в държавите, в които извърш-
ват своята дейност, и да бъдат наказвани 
по същество за това, че са участвали във 
враждебни дейности.24

Що се отнася до модерните ЧВОФ, тех-
ният съвременен вид се формира през 80-те 
години на миналия век, когато са основани 
компании като „Дифенс Системс“  (Defense 
Systems Ltd) (1982), „Милитъри Профе-
шънъл Рисорсес“ (Military Professional 
Resources Incorporated) (1987) и „Екзекютив 
Ауткъмс“ (Executive Outcomes) (1989). Тяхно-
то същинско развитие и нарастване се за-
белязва в периода след Студената война.25

За развитието на съвременния частен 
военен и охранителен бизнес до голяма 
степен допринася и ситуацията в Африка 
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през 90-те години на миналия век. В Ангола 
например след постигането на споразуме-
ние за прекратяване на огъня е създадена 
мисия на ООН (UNAVEM – United Nations 
Angola Verification Mission, трансформи-
рана през 1991 г. в UNAVEM-2), под чийто 
контрол през 1992 г. се провеждат избори, 
признати от ООН, но не и от опозиционна-
та групировка УНИТА. В резултат от това 
военните действия са възобновени през 
октомври 1992 г. През март 1993 г. УНИТА 
овладява пристанищния град Сойо, център 
на нефтената индустрия в страната. Опит-
вайки да си върне контрола над тази стра-
тегическа зона, правителството на Ангола 
търси помощта на частната военна компа-
ния „Екзекютив Ауткъмс“, която изпраща 50 
свои „експерти“. За целта компанията нае-
ма и 1500 бивши южноафрикански военни, 
като за изпълнение на мисията си получава 
от анголското правителство изтребители- 
бомбардировачи МиГ-23 и вертолети Ми-
17, а на нейно подчинение преминава 16-а 
бригада на националната армия. В хода на 
военната операция, осъществена от „Ек-
зекютив Ауткъмс“, частите на УНИТА пре-
търпяват сериозно поражение, което при-
нуждава ръководството на организацията 
да започне преговори.26

Междувременно, през януари 1995 г. „Ек-
зекютив Ауткъмс“ подписва договор с пра-
вителството на Сиера Леоне за подготовка 
на националната армия, а на практика и за 
осъществяване на военни операции срещу 
бунтовниците от Обединения революцио-
нен фронт, които вече са успели да овла-
деят столицата на страната Фрийтаун. „Ек-
зекютив Ауткъмс“ изпраща общо 300 свои 
служители в Сиера Леоне, под чието ръко-
водство през пролетта на 1995 г. столицата 
Фрийтаун е прочистена от бунтовниците, а 
през август те са прогонени и от богатия на 
диаманти район Койбу.27

В операцията срещу бунтовниците в Си-
ера Леоне участва и друга частна военна 
компания – „Интернешънъл Чартър Инкор-
порейтед“ (International Charter Incorporated 
– ICI). В ръководството ѝ влизат бивши воен-
ни от специалните части на САЩ, участвали 
преди това в подготовката на нигерийската 
армия. И тъй като последната често е ата-

кувана от части на Обединения революцио-
нен фронт, американската компания се на-
месва във войната в съседна Сиера Леоне. 
В крайна сметка през ноември 1996 г. е под- 
писано мирно споразумение, а в началото 
на 1997 г. „експертите“ на „Екзекютив Аут-
къмс“ напускат страната. През 1998 г. друга 
частна военна компания – „Милитъри Про-
фешънъл Рисорсес“, получава с посредни-
чеството на Пентагона поръчка за подготов-
ката на въоръжените сили на Екваториална 
Гвинея, а две години по-късно – да консул-
тира военната реформа в Нигерия.28

В началото на 90-те години на миналия 
век възникват и някои особено важни фак-
тори, които довеждат до бързото развитие 
на съвременната частна военна индустрия.

Първо, след разпадането на Съветския 
съюз и края на Студената война размерът и 
бюджетът на въоръжените сили рязко нама-
лява и това води до излишък на въоръже-
ние и безработни, добре подготвени воен-
нослужещи. През следващите години тези 
две категории преминават под ръковод-
ството на частната индустрия и по този на-
чин се появяват на международния пазар.29 
Едновременно с това очакваният от много 
политици и учени пацифизъм навсякъде 
по света така и не се случва. Докато пра-
вителства из целия свят съкращават своите 
въоръжени сили, в същото време нараства 
нестабилността в световен мащаб, което 
от своя страна поражда необходимостта от 
използване на повече военни формирова-
ния.30

Второ, през първото десетилетие на ХХ 
век значително се развива глобализацията 
на световната икономика и наред с това и 
предаването въз основа на сключен до-
говор на определени видове дейности от 
една фирма на друга, действаща в нужната 
област. Наред с други сфери, като здравео-
пазването и енергетиката, приватизирането 
в сферата на отбраната и охраната (сигур-
ността) е логично с оглед на осигуряване 
защита на големи икономически субекти, но 
е свързано и с фактори, като изтичането на 
срока на военната служба и последващото 
намаляване на армиите, които също зася-
гат голям брой държави.31

Трето, като причина за нарастнало-
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то използване на частни военни контрак-
тори може да се посочи и политическото 
„удобство“. Несъмнено, предвид насто-
ящата природа на повечето военни мисии, 
много повече свързани с мироопазването, 
отколкото със защитата на национални от-
бранителни интереси, загубата на личен 
състав от ЧВОФ има много по-малко влия-
ние върху общественото мнение в сравне-
ние със загубата на войници от редовните 
сили, а и в действителност тези загуби не 
се отчитат при официалните статистики. 
Освен това изпращането на частни форми-
рования в друга държава не изисква същите 
права и упълномощавания, каквито се изис-
кват при официални военни мисии, така че 
тяхното използване може да остане неза-
белязано и операции, които провеждат, да 
останат извън обществените дискусии, без 
да им се обърне особено внимание.32

Погледнато от друга страна, възможно е 
също така правителството на страната до-
макин, в която действат ЧВОФ, да има друг 
интерес или да няма нужната политическа 
възможност да не наема тези фирми. Като 
пример за това може да се посочи отново 
Ангола, където търговските фирми в лице-
то на нефтодобивните и минните компании 
изискват сами да си осигуряват защитата. 
Или Ирак, където според условията на под- 
писаното споразумение през 2009 г. меж-
ду САЩ и Ирак за статута на силите (U.S. 
– Iraq Status of Forces Agreement (SOFA), ди-
пломатическите представителства на САЩ 
ще изискват „пълното използване на всички 
налични сили и средства за сигурност, вклю-
чително и използването на ЧВОФ“, като по 
такъв начин се оставят малко възможности 
за иракските власти да се противопоставят 
на тяхното разполагане, предвид все още 
недееспособните иракски полицейски сили. 
В резултат от тези фактори пазарът на част-
ните военни и охранителни фирми се пре-
връща в глобален феномен.33

Друга новост е транснационалната същ-
ност на този пазар. Частната сигурност е 
глобален феномен. През 90-те години на 
миналия век всяка многонационална миро-
опазваща операция, проведена под егидата 
на ООН, е водена и приключена с присъст-
вието на частни военни или охранителни 

фирми. Страните, които сключват догово-
ри за услуги в сферата на военното дело, 
включват както големи държави с много 
възможности като САЩ, така и „провалени“ 
държави като Сиера Леоне. Международни 
корпорации сключват договори с ЧВОФ за 
планиране и осигуряване на тяхната сигур-
ност. Подобно нещо правят и неправител-
ствени организации, които работят в кон-
фликтни и несигурни райони като Източна 
Европа, Близкия изток, Африка, Азия и Ла-
тинска Америка.

Началото на ХХ век бележи ръст на за-
интересоваността от услугите на ЧВОФ, 
като редица съвременни конфликти също 
са свързани с тяхното използване. В края 
на 2011 и началото на 2012 г. миротворче-
ските сили на AMISOM в Южна Сомалия (по 
онова време наброяват 9000 души) ползват 
услугите на военни съветници от частната 
военна компания PAE Group, които нанасят 
удар по частите на ислямистката формация 
„Аш Шабаб“ в Могадишу, изтласквайки ги в 
покрайнините на сомалийската столица.34

Конфликтът в Украйна също се свързва 
с участие на ЧВОФ, които всъщност могат 
да бъдат разделени на две групи. Една-
та – ЧВОФ, които могат да бъдат наречени 
„украински“, защото са регистрирани в Ук-
райна, а техните служители са предимно 
украинци. Към втората група ЧВОФ трябва 
да бъдат включени тези фирми, които раз-
виват дейност в Украйна, но са собственост 
на чужденци.35

Частните военни компании се появя-
ват в Русия и Украйна много преди нача-
лото на военно-политическата криза от 
2013 – 2014 г., но интересът към тези струк-
тури значително нараства по време на тази 
криза. Те неизменно заемат определена 
част от военно-политическите процеси, 
които се случват в Украйна, и подобни ком-
пании активно участват в социално-иконо-
мическия и политическия живот на страни-
те от Общността на независимите държави 
(ОНД) през последните години. Големият 
британски концерн G4S има представите-
ли в Киев и Москва повече от 20 години, 
занимавайки се с наемане на работници и 
разузнавателна дейност в интерес както 
на проукраинско, така и на проруско ори-
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ентирани потребители.36 Офисът на G4S е 
открит в Киев през 1992 г., като по това вре-
ме тя е една от най-големите частни воен-
ни компании в света. Освен нейния, пред-
ставителни офиси в града са открити и от 
други частни военни фирми от Великобри-
тания, САЩ, Руската федерация и Украй-
на. В същото време ЧВОФ като „Фронтиър 
Хорайзънс“ (Frontier Horizons), „Глобал Про-
текшън Ейджънси“ (Global Protection Agency 
Ltd.), IFS2I Security Consulting LLC и DSEC 
Security Consulting Ltd имат официални 
представителства както в Украйна, така и в 
Русия.37 Сред най-големите украински фир-
ми могат да бъдат посочени „Омега Кон-
сълтинг“ (Omega Consulting), „Артан групс“ 
(Artan groups), „Албатрос“ (Albatross) и др. 
На практика украинската държава вече 
има свои ЧВОФ в момента на започване на 
военно-политическата криза, въпреки че 
няма потвърдени данни за това дали укра-
инските фирми са участвали в операции в 
източните райони на страната, или само са 
съветвали правителството по тези въпроси. 
В същото време снимки в някои интернет 
издания показват президента на Украйна 
Петро Порошенко, заобиколен от въоръ-
жени мъже с шапки с логото на компанията 
„Аеджис Дифенс“ (Aegis Defense).38

Въпреки че тази информация е разпрос-
транена предимно от проруски медии, може 
до голяма степен да бъде смятана за дос-
товерна, тъй като според британски експер-
ти „Аеджис Дифенс“ (Aegis Defense) вече е 
развивала дейност в Украйна. Тази компа-
ния е наета, за да консултира украинското 
правителство, а нейните служители имат 
много сериозни връзки в страните от ОНД. 
Редовен клиент на фирмата е руската кор-
порация „Газпром“. Британските ѝ служите-
ли са наети да осигуряват безопасността на 
работниците и служителите на „Газпром“, 
както и на активите на дружеството в Ба-
гдад.39

Информация за участието на ЧВОФ в 
бойни операции в източната част на стра-
ната е съобщена досега само от неофици-
ални източници, които цитират лидерите на 
отцепилите се републики.40 Според твърде-
ние на вестник „Билд ам Зонтаг“ обаче око-
ло 400 елитни наемници от американската 

частна фирма за сигурност „Академи“ (би-
вшата „Блекуотър“) са взели участие в ук-
раинската военна операция срещу антипра-
вителствените протести в югоизточната 
част на страната. Позовавайки се на източ-
ник в разузнавателните кръгове, вестникът 
представя информация, според която слу-
жители на „Академи“ са взели участие във 
военни репресии срещу проавтономни ак-
тивисти в близост до град Славянск, в райо-
на на Донецк.41 Тези твърдения се отричат 
от представители на въпросната фирма.

Друг аспект на тази криза е военно-по-
литическата дейност на Русия в Крим. До-
сега официалните руски власти не са дали 
отговор дали ЧВОФ са били използвани в 
Крим или не. Много руски журналисти дават 
положителен отговор на този въпрос. Сред 
фирмите, за които може да се предположи, 
че са участвали в такива действия, могат 
да бъдат посочени RSBGroup, и „Моран 
Секюрити“ (Moran Security). Активна роля 
по време на събитията в Крим също би мо-
гла да бъде присъдена и на бившата ЧВОФ 
„Славоник Корпс“ (Slavonic Corps)42 – също 
непотвърдена информация.

По сходен начин стоят нещата и в дру-
га „гореща“ точка на света – Ирак и Си-
рия. Според някои издания американското 
правителство повишава броя на частните 
контрактори в Ирак, като част от плана на 
президента Барак Обама за увеличаване 
на усилията за отблъскване на милициите 
на „Ислямска държава“, които застрашават 
правителството в Багдат. Информацията е 
предоставена от официални американски 
представители. През 2014 г. персоналът на 
Държавния департамент е подсилен с меж-
ду 39 и 57 души, защитаващи американ-
ското консулство в Ербил, поставено под 
заплаха от страна на „Ислямска държава“ 
по време на офанзивата през същата годи-
на. Това подсилване се осигурява от „Три-
пъл Канопи“ (Triple Canopy), която е част от 
конгломерата на „Констелис Груп“ (Constellis 
Group) – най-големият контрактор на Дър-
жавния департамент в сферата на сигур-
ността. От фирмата няма коментар по тази 
публикация.43

Използването на ЧВОФ срещу „Ислям-
ска държава“ има и логическо обяснение. 
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То е свързано с друг особено взривоопасен 
регион – Нигерия. Там след пет изключи-
телно тежки месеца военнослужещите от 
местната армия постигат неочакван успех 
в опитите си да изтласкат „Боко Харам“ от 
редица североизточни нигерийски градове. 
Победата на нигерийските въоръжени сили 
всъщност се дължи на включването в кон-
фликта на частна фирма, работеща в об-
ластта на военното дело. Това според вест-
ник „Телеграф“ е наетата от нигерийското 
правителство „СТТЕП“ (STTEP – Specialized 
Tasks, Training, Equipment and Protection). Тя 
се управлява от бивш полковник от южно-
африканските въоръжени сили и включва 
хора с богат военен опит. Вероятно в Ниге-
рия те не само са „съветвали“, но също така 
са извършвали и друга работа – управле-
ние на бойни вертолети, добиване на (раз-
узнавателна) информация, подготовка на 
формирования.44

Съществена роля за развитието на 
ЧВОФ играе и промяната в същността на во-
енните конфликти, която води до това някои 
задачи да станат по-малко важни за изпъл-
нение от съвременните армии (като охрана-
та и техническата поддръжка), но които са 
свързани с все по-голямата нужда от осигу-
ряване на сигурност. Т.е. съвременните ар-
мии, участвайки в съвременни конфликти, 
изпълняват толкова много и разнообразни 
задачи, че приемат дейности като поддръж-
ката и охраната за второстепенни, а и нямат 
или не искат да отделят личен състав да ги 
изпълнява. Затова наемат ЧВОФ.

Всъщност държавите не са единстве-
ните, които финансират сигурността. Все 
повече недържавни действащи лица (НПО, 
многонационални корпорации и др.) плащат 
на ЧВОФ, държави, милиции и др. все по-
вече и повече средства за осигуряване на 
своята сигурност. Както „Шел“, така и „Шев-
рон“ финансират нигерийските военни и 
полиция, за да пазят техните инсталации в 
Нигерия. „Бритиш Петролиум“ (British Petr.) 
наема „Дифенс системс лимитед“ (Defense 
Systems Limited – DSL) – частна фирма за 
сигурност, да подготвя местните въоръжени 
сили в Колумбия, за да могат да охраняват 
техните нефтопроводи. От 70-те години на 
миналия век защитата на НПО се осигурява 

от държавите само в определена степен и 
затова тези организации наемат ЧВОФ, кои-
то да им осигуряват въоръжени ескорти и 
охрана на съоръжения, както и да планират 
собствената им охрана.45 Когато Световни-
ят фонд за дивата природа (World Wildlife 
Fund) вижда вероятност от изчезване на по-
пулацията на белия носорог, оттам търсят 
помощ от „Сарацин“ (Saracen) – южноафри-
канско-анголска фирма за сигурност, която 
да подготви техните охранители.46

Поради постоянно нестабилната ситуа-
ция в Африка частните въоръжени компа-
нии са широко използвани и за гарантиране 
функционирането на различни държавни и 
частни западни корпорации, включително 
за охрана на районите, където живеят тех-
ните служители. В Кения например с това 
е ангажирана компанията G4S, а в Уганда 
– компанията „Сарацин“.

В Нигерия и особено в делтата на река 
Нигер, където с все по-голямо влияние се 
ползват радикалните ислямисти от групи-
ровките „Боко Харам“, „Хизбах“, „Ал-Сун-
на“, „Уал Джама“ и движението „Мохамад 
Юсуф“, водещи въоръжена борба срещу 
„християнския юг“ и западните петролни 
компании, с подобна охранителна дейност 
са ангажирани частни военни компании, 
като „Контрол Риск“ (Control Risk), „Еринис 
Интърнешънъл“ (Erinys International), „Ар-
мър Груп“ (Armor Group) и „Трипъл Канопи“. 
На свой ред, нигерийската армия, която 
води активни военни действия срещу „Боко 
Харам“, също ползва услугите на военни 
съветници от частната компания MPRI.47

Използването на ЧВОФ има своите пре-
димства и някои недостатъци. Като основни 
предимства на ЧВОФ в сравнение с редов-
ните въоръжени сили могат да бъдат посо-
чени:

– тяхното използване не предизвиква 
в западноевропейското население такова 
недоволство, каквото може да предизвика 
използването на редовни въоръжени сили;

– те могат да представляват своеоб-
разен противовес на местните въоръжени 
сили в държави със слаби политически ин-
ституции;

– способни са на бързо развръщане;
– загубата на личен състав от ЧВОФ не 
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се отчита в официалните отчети на прави-
телствата;

– много гъвкаво оперативно управле-
ние;

– отсъствие на бюрокрация;
– по-висок професионализъм в сравне-

ние с редовната армия.
Съответно към недостатъците могат да 

бъдат отнесени:
– липса на идейна и идеологическа мо-

тивация на личния състав;
– условията на договора на дадена 

ЧВОФ не могат да предвидят всички вари-
анти на развитие на ситуацията, което на-
малява гъвкавостта на техните действия в 
бойна обстановка;

– липса на единен план за действие и 
единен оперативен център за управление 
на войските и ЧВОФ;

– липса на обмен или непълни данни от 
оперативен характер.

Масовото използване на ЧВОФ в различ-
ни видове операции – освен по отношение 
на нарушаването на човешките права, води 
и до зараждане на дебати относно дейности-
те, които трябва или съответно не трябва да 
изпълняват. В техните предишни проявле-
ния само тези дейности, които не е задължи-
телно да бъдат изпълнявани от военнослу-
жещи, като готвене или транспорт, са били 
обект на предоставяне на външни изпълни-
тели, докато основните задължения и компе-
тенции са се изпълнявали от националните 
въоръжени сили и агенции. За разлика от 
тогава, през настоящето държавите поверя-
ват на външни изпълнители важни функции 
и задължения, които традиционно се из-
пълняват от армията, полицията или други 
държавни субекти, като осигуряване на си-
гурност и дейности, свързани с употреба на 
сила. Тоест частните военни и охранителни 
фирми могат да изпълняват множество во-
енни и охранителни дейности. По време на 
военен конфликт това води до объркване по 
отношение на пряко участие във враждебни 
дейности и заплахи за защитата на цивил-
ните, тъй като тяхното присъствие сред ци-
вилното население размива разделението 
между комбатанти и некомбатанти – една от 
основните концепции, залегнали в междуна-
родните хуманитарни закони.48

Така или иначе, тези фирми запълват 
празнините преди пристигането на воен-
ните поддържащи формирования, кога-
то поддръжката от страната домакин не е 
налична, или подобряват съществуващите 
способности за поддръжка на операциите. 
Когато се взема предвид поддръжката от 
страна на контрактори, трябва да е ясно, 
че това не е само логистика, а обхваща из-
пълняване на задължения от спектъра на 
бойните операции. Тази поддръжка също 
така може да се прилага в пълния спектър 
от военни операции, т.е. отбрана, настъп-
ление, стабилизиране и подпомагане, и в 
рамките на всички видове военни дейности 
– от нискоинтензивните до големите военни 
конфликти и войни.49

Всъщност дейността на ЧВОФ може 
да бъде обобщена по следния начин: дей-
ности по осигуряване на сигурност, военни 
дейности и дейности по отношение на ло-
гистиката.

Дейности по осигуряване  
на сигурност

Видът на дейностите по осигуряване на 
сигурност, за които са наемани частни фир-
ми са многообразни и могат да включват: 
l статична (позиционна) охрана – охра-

няване на неподвижни или статични обек-
ти, като жилищни райони, места, подлежа-
щи на реконструкция, или правителствени 
сгради, нефтени кладенци, важни стратеги-
чески обекти, електропреносни мрежи и др.;
l осигуряване безопасността на конвои 

(конвоиране);
l ескорти за осигуряване на сигурност – 

охрана на отделни лица, които преминават 
през опасни райони, и персонална лична 
охрана – осигуряване на защита на високо-
поставени лица;
l преговори за освобождаване на за-

ложници (тази услуга се цитира само в до-
клад от 2011 г., като се базира на данни от 
двата конфликта в Ирак и Афганистан);
l обучение в областта на сигурността 

– осигуряване подготовката на местните 
сили за сигурност;
l въоръжено присъствие и защита на 

морски съдове от пирати.50
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Военни дейности
Като допълнение към бързото развитие 

на частната охранителна индустрия ЧВОФ 
придобиват и нови отговорности, свързани 
най-вече с военната сфера. Тези дейности 
могат да включват: 
l стратегическо планиране;
l координация на оперативната дей-

ност – установяване и управление на опе-
ративни центрове за командване, контрол и 
комуникации;
l добиване на информация;
l разузнавателен анализ (анализиране 

на (разузнавателна) информация) – доби-
ване на информация (сухопътно, морско 
или въздушно разузнаване) и разработване 
на анализ на заплахите;
l провеждане на разпити и разследване; 
l въздушни операции с управляеми и 

безпилотни летателни средства; 
l сателитно наблюдение;
l водене на бойни действия;
l разминиране на минни полета и уни-

щожаване на невзривени боеприпаси.51

Дейности по отношение  
на логистиката

Дейностите по отношение на логистика-
та са:
l техническа поддръжка;
l транспорт;
l подвоз;
l изграждане на бази и съоръжения;
l осигуряване на битови условия;
l противопожарна защита и др.
Вероятно една от най-значимите проме-

ни по отношение на дейностите, изпълнява-
ни от ЧВОФ, свързани с военната сфера, е 
осигуряването на разузнавателни услуги, 
което значително засилва своята важност 
от началото на „войната с тероризма“.52 
Така например от интернет сайта на „Дин-
Корп Интернешънъл“ (DynCorp International) 
е видно, че сред големия брой услуги, които 
фирмата предлага, има и такива в областта 
на разузнаването:

„Професионалистите на „ДинКорп Ин-
тернешънъл“ (DI) в областта на разузнава-
нето работят денонощно, защитавайки по 

този начин САЩ и техните съюзници, да-
вайки възможност за вземане на решения 
благодарение на адаптиращи се, цялостни 
разузнавателни услуги:
l обучение, подготовка и потвърждава-

не на бъдещи професионалисти в областта 
на разузнаването;
l увеличаване на възможностите за до-

биване и анализиране с цел осигуряване на 
(разузнавателна) информация, подпомага-
ща вземането на решения;
l подпомагане на разузнавателни дей-

ности из целия свят чрез изпълнение на 
дейности на всички места и при всякакви 
условия.

DI извършват своята дейност на всички 
възможни места, във всякаква заобикаля-
ща среда и при всякакви условия.“53

Друга фирма, работеща в същата сфера 
– САСI International Inc., също предлага чрез 
своя интернет сайт подобни услуги:

„Специалистите на CACI в областта на 
разузнаването подпомагат своите клиенти 
при преобразуване на всички данни, съ-
брани от всички възможни информационни 
източници, във вид, който им дава възмож-
ност да предвиждат събитията и да подо-
брят своите решения. Нашите експерти мо-
гат:

– да преобразуват информацията в раз-
узнавателна;

– да използват по най-подходящия на-
чин наличната информация;

– да подпомагат (подобряването на) си-
гурността навсякъде по света.

CACI осигурява високо подготвени и оп-
итни разузнавателни анализатори. Нашата 
поддръжка може да бъде на стратегическо 
и тактическо ниво. Нашите анализатори ра-
ботят в следните направления:
l разузнаване в електромагнитния 

спектър (SIGINT);
l разузнаване с използване на човешки 

фактор (HUMINT);
l разузнаване от открити източници 

(OSINT);
l контратероризъм (CT);
l анализиране на киберзаплахи;
l контраразузнаване (CI);
l осигуряване на информация за насе-

лението (Human terrain);
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l анализиране на информация от всич-
ки възможни източници (All-source anaysis);
l разработване на документи/материа-

ли (DOMEX);
l разузнаване чрез изображения 

(IMINT);
l геопространствено разузнаване 

(GEOINT).“54

Функции на военната полиция, като 
осигуряване на дейността на контролни 
постове и претърсване на лица, както и 
дейности, свързани с обслужването на въ-
оръжение, като осигуряване на техническа 
експертиза за работа с определени огневи 
системи, също се поверяват на частни фир-
ми. Освен това военната подготовка на на-
ционални въоръжени сили и местна поли-
ция, която включва тактика, стратегическо 
планиране и поддръжка използването на 
огневи системи, също е била поверена на 
някои контрактори, действащи в Ирак.

Докато липсват установени правила, 
частните контрактори могат да бъдат при-
вличани за изпълнение на дейности, които 
могат да бъдат определени като „директно 
участие във враждебни дейности“, като ох-
рана на легитимни военни цели и свързани с 
тях бойни операции, понякога като резултат 
от техните задължения. Както няколко пъти 
беше споменато, ЧВОФ навлизат все по-на-
вътре във военната сфера и особено когато 
това се отнася за добиването на информа-
ция. В тази връзка могат да се формулират 
и някои ползи и съответно недостатъци по 
отношение на разузнаването (най-вече на 
ниските тактически нива) при използване-
то на ЧВОФ или от сътрудничеството с тях. 
Като положителни страни могат да бъдат 
посочени:
l възможността да бъдат използвани 

като допълнителен разузнавателен ресурс;
l използването им дава възможност за 

пестене на разузнавателни сили и средства 
и съответно за насочването им в друга по-
сока;
l тези фирми са още един източник на 

информация, което води до увеличаване 
на количеството данни, и/или са пореден 
източник, който да потвърди вече налична 
информация;
l информацията, получена от подобни 

фирми, дава друга гледна точка на проуч-
вания проблем;
l служителите на някои от ЧВОФ при-

тежават военно обучение – т.е. те вероят-
но са запознати с процедурите в армията, 
особено по обмен на информация, което 
прави взаимодействието по-лесно и не би 
следвало да изисква много допълнителни 
указания и т.н., с други думи, много бързо 
изграждане на взаимодействие.

Отрицателните тенденции се свеждат 
до:
l вероятност невинаги фирмите да са 

склонни да споделят информацията;
l евентуалното споделяне на инфор-

мация вероятно ще се извършва на много 
високо ниво и само със страната, с която е 
сключен договорът;
l предоставянето на информация е ус-

луга, която трябва да бъде заплатена;
l наличие на традиционното недове-

рие;
l вероятност информацията, която ще 

бъде предоставена, да е непълна или неиз-
ползваема;
l постоянно съмнение относно досто-

верността на информацията.
И естествено, когато става въпрос за ли-

чен състав от частни военни и охранител-
ни фирми, трябва да се обърне внимание 
и на загубите. Точна сметка за жертвите от 
частните военни компании е трудно да бъде 
направена. През януари 2008 г. Работната 
група на НАТО излиза с твърдение, че в кон-
фликта в Ирак те съставляват най-големия 
брой след жертвите, дадени от армията на 
САЩ, и споменава оценка, която посочва 
414 смъртни случаи за периода 2003 – 2007 г.  
Освен това от 2010 г. интернет сайтът Iraq 
Coalition Casualty Count’s посочва данни от 
рода на 468 жертви от 2003 г., споменавай-
ки и причините за тях: ракетни обстрели, 
отвличания, самоубийствени атаки и бомби 
покрай пътищата, нападения над конвои, 
засади, екзекуции, пътни инциденти, убий-
ства и катастрофи с вертолети. Защо обаче 
частните военни контрактори, действащи в 
Ирак, са били цели на бунтовническите ата-
ки? Техният неопределен начин на облича-
не невинаги им дава възможност да бъдат 
различавани от редовните военнослужещи, 
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докато в същото време те се движат без 
идентификационни знаци и се придвижват с 
неидентифицирани автомобили със затъм-
нени стъкла и без регистрационни номера, 
така че трудно могат да бъдат разпознати, 
какъвто вероятно е и добре известният слу-
чай на убийство на четирима охранители от 
„Блекуотър“ (Blackwater) във Фалуджа през 
март 2004 г.55

Друг проблем представляват правната 
дефиниция и фокусът по отношение на на-
емниците като отделни лица. Работещите в 
частните военни фирми не са отделни лица, 
а са част от една голяма организация и в 
тази връзка се отъждествяват с дейност-
та на тази организация. Те носят отговор-
ност пред своите началници, които от своя 
страна са задължени (или пък не) на свои-
те клиенти, с които са подписали договор. 
По такъв начин тези частни фирми „пред-
ставляват привидно държавни действащи 
лица на международната сцена, което ги из-
важда извън сферата на наемничеството, 
що се отнася до международната общност. 
А имайки предвид, че частните военни фир-
ми развиват дейност в над петдесет страни 
и често от името на правителства, държа-
вите практикуват така сякаш легитимират 
тези действия вместо да ги регулират. Но 
докато международното право очевидно 
се проваля относно законовото регулиране 
на съвременната частна военна индустрия, 
това се случва и при националните законо-
дателства. И въпреки че регулирането на 
дейността на частните военни фирми на 
национално ниво на пръв поглед е много 
по-вероятно и обещаващо, тяхната глобал-
на същност възпрепятства постигането на 
успех от държава, която работи в тази насо-
ка самостоятелно.56

Въпреки че са търговски организации, 
ЧВОФ са задължени да спазват нормите 
на международното хуманитарно право 
или стандартите в областта на правата на 
човека в съответствие с приетото нацио-
нално законодателство, както и с други 
приети правни документи по отношение на 
националното и международното право и 
конкретни постановления по отношение на 
частните военни или охранителни услуги. В 
тази връзка личният състав на ЧВОФ е за-

дължен да съблюдава националното зако-
нодателство на държавата, в която развива 
дейност, а в някои случаи – и законодател-
свото на държавата, от която произлиза.57

Влиянието на частните фирми за си-
гурност в световен мащаб трудно може да 
бъде преценено. От една страна, се обръ-
ща внимание на това, че подобни фирми 
могат да доведат до влошаване на много 
от тези конфликти. От друга страна, мно-
зина одобряват тяхното използване като 
средство за гарантиране на сигурността. 
В действителност частните военни фир-
ми могат да бъдат средство, чрез което 
международната общност да превъзмогне 
своята неспоспобност да се справи с кон-
фликтите. И разбира се, някои активисти, 
правителства и международни организа-
ции имат все по-голяма полза от частния 
сектор като средство за разрешаване на 
конфликти и дори за осигуряване на фи-
нансова сигурност.58

Сложността и несигурността на бъде-
щите въоръжени конфликти ще изискват 
въоръжените сили да продължат да се об-
ръщат към частния сектор за осигуряване 
на голямо разнообразие от стоки, услуги 
и експертиза. Секторът ще продължи да 
бъде особено важен за логистиката и при 
следконфликтното възстановяване. Фир-
ми с дългосрочно присъствие в конфликт-
ни зони също могат да помогнат за оценка 
на ситуацията и да предоставят критично 
важна информация. Когато се работи с 
частния сектор в бъдещи операции оба-
че, официалните лица, наемащи подобни 
фирми, трябва да са наясно с културата, 
мотивацията и мисията на всяка компания. 
Увеличеното използване на частни военни 
предприемачи всъщност може да се окаже 
проблематично по отношение на по-висока-
та цена, по-ниската толерантност към риска 
и предизвикателствата в ефективно инте-
гриране във военни операции. По отноше-
ние на военните операции проблемите са 
основно свързани с неясни командни взаи-
моотношения, зависимост от възможности, 
които може изведнъж да станат недостъп-
ни, намален контрол върху критични функ-
ции, етични съображения и права.59

От друга страна, огромното предлагане, 
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съчетано с увеличаване на търсенето на 
частни военни и охранителни контрактори, 
предизвиква в някои държави необратима 
вътрешна зависимост, нарастване на загри-
жеността за това, дали правителствата все 
още контролират техните най-чувствителни 
дейности (сектори). Несъмнено е обаче, че 
феноменът, свързан с наемничеството, има 
тенденции за налагане и затвърждаване. 
Работната група на ООН (UNWG) вече преду-
преди за риска от такава зависимост: „Някои 
частни военни и охранителни фирми бележат 
нарастване на своята власт както по отно-
шение на военното оборудване, което прите-
жават, така и по отношение на опита, който 
придобиват. Така че те се превръщат в за-
дължителен партньор на правителствата по 
отношение на военното дело и сигурността. 
Работната група е загрижена за това, че тази 
зависимост може да доведе до ситуация, при 
която подобно партньорство може да прерас-
не в надмощие от съображение за защита на 
човешките права от страна на фирмите.“

Въпреки че дискусията относно използ-
ването на ЧВОФ изглежда е отделна тема 
от тази за защитата на човешките права, 
реалността от бойното поле ясно илюс-
трира заплахата и последиците, свързани 
с дейността на ЧВОФ по отношение на чо-
вешките права.60

Голямото присъствие на цивилни кон-
трактори, които полагат усилия в областта 
на възстановяването, не е показателно 
само за нарасналия брой на ЧВОФ, но и за 
това до каква степен е нарастнала самата 
индустрия на частната сигурност. Лондон-
ският вестник „Таймс“ описва пазара на 
частните охранители в Ирак по следния 
начин: „В Ирак, след военния, най-бързо 
развиващ се бизнес не е нефтът. Това е 
сигурността.“ В същото време, докато пър-
воначално общественото мнение в САЩ 
изглежда не забелязва разрастването на 
приватизационната политика в Ирак, през 
2004 г. някои високопоставени военни вече 
поставят въпроса за този курс на действие, 
оплаквайки се от това, че „атрактивните 
заплащания“, които се предлагат от някои 

ЧВОФ, ще доведат до загуба на някои от 
най-опитните членове на елитните фор-
мирования точно във времето, когато имат 
най-голяма нужда от тях. Както някои ана-
лизатори съобщават, „голямата конкурен-
ция между ЧВОФ, работещи в Ирак, по от-
ношение на елитните формирования [беше] 
толкова интензивна, че командването на 
Специалните сили на САЩ предложи нови 
заплати, привилегии и образователни ини-
циативи в опит да ги задържи; а в Обеди-
неното кралство доведе до това армията 
да предлага на войниците продължителни 
„почивки“ в опит да се спрат бъдещи щети 
върху елитните формирования, които се 
присъединяват към ЧВОФ в Ирак“.61

Да се отрече напълно използването на 
подобни фирми или пък обратно – да се 
лансира то изцяло, явно няма да доведе до 
някакъв резултат. Тук въпросът е по-скоро в 
баланса на използването и в сътрудничест-
вото, както и в необходимостта от уточня-
ване на взаимоотношенията с въоръжените 
редовни сили. Това може да се постигне 
чрез предприемане на редица инициативи 
или на някои нормативни – национални или 
международни, документи. Тенденцията в 
използването на ЧВОФ явно ще се запази, 
като броят на техните служители в даден 
„горещ регион“ ще варира. Това, което има 
до голяма степен значение – особено за 
разузнавателните сили и средства (РСС) в 
зоната на операцията, е по-скоро до каква 
степен те могат да разчитат на сътрудни-
чеството на подобни фирми и как ще бъде 
регламентирано това сътрудничество, 
така че, „работейки“ в една посока, и двете 
страни да могат да разчитат една на дру-
га. В съвременните международни военни 
и мироопазващи операции ЧВОФ се явяват 
равноправни правни субекти наред с родо-
вете и видовете въоръжени сили. По всяка 
вероятност корпорациите от подобен вид с 
течение на времето ще играят все по-зна-
чима роля в зони на конфликти, все повече 
ще бъдат въвличани в конфликти по целия 
свят, като изземат функциите на армията и 
полицията.62
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Изследване на вероятността  
за попадение в единична цел 

със стрелкови огън с използване 
на метода „Монте Карло“

доктор Деян Михайлов

Резюме: Върху траекторията на изстрела и точката на попадение влияят много пара-
метри – балистичните характеристики на оръжието, температурата и влажността на сре-
дата, различията в характеристиките на боеприпасите, индивидуалните характеристики и 
нивото на подготовка на войниците. Повечето от тези параметри са случайни. Следовател-
но попадението в целта се случва с определена вероятност. Тази вероятност е количествена 
мярка, която дава възможност за оценяване ефективността на огъня. От друга страна има 
различни видове цели. Аналитичното изчисляване на вероятността може да бъде трудно (или 
невъзможно). Статията представя един лесен начин за определяне вероятността за попаде-
ние с използване на метода „Монте Карло“ в средата на Microsoft Excel.

Ключови думи: метод „Монте Карло“, стрелкови огън.

Deyan Mihaylov. RESEARCH OF PROBABILITY OF HITTING  
A SINGLE TARGET WITH SMALL ARMS FIRE USING  

MONTE-CARLO METHOD 

Abstract: A number of parameters - the ballistic characteristics of the weapon, temperature and humidity, 
variations in characteristics of ammunition, individual characteristics and level of preparation of soldiers - 
affect the bullet’s trajectory and point of impact. Most of these parameters are random. Therefore, the target 
hitting occurs with a probability. This probability is a measure allowing to assess the fire effectiveness. On 
the other hand there are many different types of targets. The calculation of probability may be difficult (or 
impossible) analytically. This paper presents a simple way to evaluate the hitting probability using Monte-
Carlo method under Microsoft Excel.

Key words: Monte-Carlo method; Small Arms Fire.
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Върху траекторията и точката на попаде-
ние на отделните изстрели на стрелко-

вото оръжие влияят много параметри – ба-
листичните характеристики на оръжията, 
температурата и влажността на въздуха, 
различията в теглото, качеството на заряда 
и др. на отделните образци от една и съща 
номенклатура боеприпаси, индивидуал-
ните особености на стрелците, размерът и 
формата на целите и разстоянието до тях. 
Твърде малко от тези параметри могат да 
се оценят точно и в данните за стрелба да 
се внесат необходимите поправки. Така 
поразяването на мишената, респективно 
отклонението от точката на прицелване, е 
случайно събитие, което се сбъдва с опре-
делена вероятност. Тъй като точността на 
попаденията е основа за оценяване ефек-
тивността на огъня, е необходимо тази ве-
роятност да бъде определена.

В настоящата статия се представя ле-
сен за реализиране алгоритъм за опреде-
ляне вероятността за попадение в цел с 
произволна форма и размери. За изпъл-
нението му се използват добре известни 
методи за генериране на случайни числа 
със зададено разпределение и за опреде-
ляне на вътрешна точка в дадена област. 
Изследвана е ефективността на огъня на 
снайперска винтовка „Драгунов“ по един 
тип мишена, като изчисленията са реализи-
рани на Microsoft Excel.

Постановка и математически 
модел на задачата

При стрелбата с право мерене целта 
може да се разглежда като плосък силу-
ет, перпендикулярен на направлението на 
стрелбата. Общоприето е, че в този слу-
чай попаденията се групират около средна 
точка, а разсейването им се подчинява на 
двумерно нормално разпределение1, като 
плътността на вероятностите му е:2

                                                       
(1)

където х0 и у0 са координатите на средната 
точка на разпределението; xσ  и yσ  – стан-

дартните отклонения по посока на коорди-
натните оси.

При тoва се предполага, че случайните 
величини x и y (координатите на попадения-
та) са некорелирани и оръжието е пристре-
ляно, така че средната стойност на попаде-
нията съвпада с точката на прицелване. 

Нека бъде построена равнина, преми-
наваща през целта и перпендикулярна ед-
новременно на равнината на траекторията 
на изстрела и на хоризонталната равнина, 
преминаваща през точката на излитане. В 
тази равнина се дефинира дясно ориенти-
рана координатна система с хоризонтална 
ос Ох и вертикална ос Оу. Целта се предста-
вя с фигура D, ограничена от затворена, не-
пресичаща се линия. Тогава вероятността 
за попадение в целта ще бъде:3

                     
                                              

(2)

Известно е, че функцията (1) няма прими-
тивна елементарна функция. Изчисляването 
на интеграла (2) при произволна форма на об-
ластта D с използване на разложение в ред на 
Тейлор или с табулираната функция на Лаплас 
може да бъде изключително трудно. По-лесен 
начин за определяне вероятността за попаде-
ние е чрез използване на метода „Монте Кар-
ло“ (метода на статистическите изпитания).

Общата последователност при решава-
не на задачата е:

1. Моделиране на целта.
2. Моделиране на изстрелите. 
3. Определяне на попаденията в целта.
4. Изчисляване на вероятността.
При моделирането на целта се приема, 

че тя е плоската фигура (D), ограничена от 
затворена, непресичаща се линия (L). За 
удобство L се линеаризира, т.е. представя 
се като затворена начупена линия, която 
не пресича сама себе си. В зависимост от 
броя на отсечките, образуващи начупената 
линия, може да се постигне предварително 
определена точност. 

Моделирането на изстрелите се състои 
в генериране на наредени двойки случайни 
числа ( )ii yx , , разпределени по нормален  
закон, които представляват координатите 
на попаденията върху равнината Оху. 
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Определянето на попаденията в целта 
по същество се свежда до решаване на за-
дачата за определяне принадлежността на 
точката М към многоъгълника А1А2...АiАi+1…
AnA1 (point-in-poligon проблем). М принадле-
жи на многоъгълника, ако е изпълнено поне 
едно от двете:

l М лежи на някоя от страните на мно-
гоъгълника;

l М е вътрешна за многоъгълника.
Ако М лежи на страната 1+ii AA , едно-

временно са изпълнени условията: 

( )( ) 01 ≥−− + MiiM xxxx ;
( )( ) 01 ≥−− + MiiM yyyy ;                                           

Когато М не лежи на страна на много-
ъгълника, съществуват две възможности. 
Ако М е вътрешна за многоъгълника, то 
всеки лъч с начало М и успореден на осите 
Ох и Оу пресича обиколката на многоъгъл-
ника нечетен брой пъти. Ако М е външна за 
многоъгълника, то всеки лъч с начало М и 
успореден на осите Ох и Оу пресича оби-
колката на многоъгълника четен брой пъти. 
Лъчът пресича страната 1+ii AA  на много- 
ъгълника, ако са изпълнени едновременно 
условията:

                                                                                 

Нека за точката М и страната 1+ii AA  със 
Si бъде означено изпълнението на условия-
та (3), а с Ti изпълнението на условията (4), 
като Si и Ti са булеви променливи. Тогава 
точката М принадлежи на многоъгълника 
А1А2...АiАi+1…AnA1 , ако е верен изразът:

( ) ( )nn TTTSSS ⊕⊕⊕∪∪∪∪ ...... 2121 . (5)

Изчисляването на вероятността за по-
падение се извършва по формулата:

N
mP =* ,

където m е броят на изпитанията, при които 
стойността на израза (5) е истина;

N – общият брой изпитания.

Определянето на приблизителния брой 
необходими изпитания се извършва по 
формулата:4 

( )
2

** 14
ε

PPN −
= ,

където ε  е желаната точност на модела.

Тъй като *P  не е известна предварител-
но, може да се избере тази стойност, при коя-
то броят на изпитанията ще бъде максимален, 
т.е. 5,0* =P . Тогава броят на изпитанията 
ще зависи от желаната точност (табл. 1).

Таблица 1

Желана точност 0,05 0,02 0,01

Брой изпитания 400 2500 10 000

Примерно изследване  
на вероятността за попадение 

при стрелба със стрелково 
оръжие

Изследвана е вероятността за попаде-
ние в универсалната мишена на Между-
народната конфедерация по практическа 
стрелба (IPSC)5 с огъня на 7,62-мм снайпер-
ска винтовка „Драгунов“ (СВД). Мишената 
наподобява човешки силует, като е разде-
лена на три зони (фиг. 1), които могат да 
бъдат асоциирани с поражения с различна 
степен – смъртоносни, тежки и леки. Зони-
те на мишената се моделират с три много-
ъгълника. Цифровият модел на мишената 
(координатите на върховете на зоните в см) 
е показан в таблица 2.

При стрелба от упор, лежейки или сто-
ешком в окоп, с куршум със стоманен сър-
дечник вероятното (средното) отклонение 
във вертикална и хоризонтална посока при 
разстояние 400 м е съответно Вв = Вб = 7,2 
см. За разстояние 700 м тези показатели 
са Вв= 15 см и Вб = 14 см.6 Тук под вероятно 
(средно) отклонение се разбира разстоя-
нието вляво и вдясно от средната точка, 

( )( ) ( )( ) 011 =−−−−− ++ iMMiMiiM yyxxyyxx

(6)

(7)

(3)

 (4)
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Фиг. 1. Универсална мишена на Международната конфедерация 
по практическа стрелба

Таблица 2

Зона A
x 0 15 30 45 45 30 15 0

y 37 0 0 37 56 75 75 56

Зона C
x 7,5 17,5 27,5 37 37 30 15 7,5

y 42 17 17 42 54 75 75 54

Зона D
x 15 20 25 30 30 25 20 15

y 44,5 32 32 44,5 53 72,5 72,5 53
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което обхваща 50% от попаденията. За 
нормалното разпределение привеждането 
на вероятното (средното) отклонение към 
средното квадратично отклонение се из-
вършва по формулата: 7

Следователно за разстояние 400 м ще 
имаме:

а за разстояние 700 м:

 

където стойностите на xσ  и yσ  са в см. 

Генерирането на случайни числа с нор-
мално разпределение със средствата на 
Microsoft Excel може да стане в две стъпки. 
При първата стъпка с вградената функция 
RAND() се генерират случайни числа iX  с 
равномерно разпределение в интервала 
от 0 до 1. При втората стъпка с вградената 
функция NORMINV ( iX ; XE ; Xσ ) равномер-
ното разпределение се преобразува в нор-
мално. Тук ЕX е математическото очакване 
на разпределението, т.е. средната точка 
на попаденията, която, както беше прието, 
съвпада с точката на прицелване. 

За всяко разстояние до мишената ще 
бъде определена вероятността за попаде-
ние при три избора на точка на прицелване. 
Нека координатата х и в трите случая да 
бъде равна на 22,5 см (точката на прицел-
ване винаги лежи на вертикалната осева 
линия, разделяща силуета на мишената 
на две симетрични части). Координатата 
у (височината на прицелване) ще заема 
съответно стойностите 40 см, 50 см и 55 
см. За всеки отделен случай се генерират  
10 000 изстрела (координати на попадение). 
Съгласно (7) това осигурява точност на ста-
тистическия експеримент не по-малка от 
0,01. 

Попаденията на изстрела в зони A, C 
или D на мишената се определят в съответ-
ствие с условия (3), (4) и (5), а вероятността 
за попадение във всяка зона – с израза (6). 
Резултатите от експеримента са показани в 
таблица 3.

Формата на мишената води до различ-
ни вариации на вероятността за попадение. 
Например при координати на точката на 
прицелване 22,5; 40 вероятността за попа-
дение в мишената е най-висока, но най-ви-
сока вероятност за попадение в зона A има, 
когато точката на прицелване е с координа-
ти 22,5; 50.

Класическият метод за определяне на 
вероятността за попадение в дадена област 
включва използване на табулираната функ-
ция на Лаплас. При това върху формата на 
целта се налага ограничението тя да се пред-
стави като съставена от правоъгълници, чиито 
страни са успоредни на координатните оси.8

Таблица 3

Разстояние, 
м

Точка на 
прицелване, см

Вероятност за попадение в мишената Вероятност 

за пропуск
x y Зона A Зона C Зона D Общо

400 22,5 40 0,324 0,413 0,208 0,945 0,055

400 22,5 50 0,409 0,365 0,154 0,928 0,072

400 22,5 55 0,398 0,351 0,140 0,889 0,110

700 22,5 40 0,116 0,217 0,226 0,559 0,441

700 22,5 50 0,138 0,219 0,187 0,544 0,456

700 22,5 55 0,138 0,208 0,165 0,511 0,489
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Разстояние 400 м

x = 22,5 см; y = 40 см

Разстояние  400 м

x = 22,5 см; y = 50 см

Разстояние  400 м

x = 22,5 см; y = 55 см

Разстояние 700 м

x = 22,5 см; y = 40 см

Разстояние 700 м

x = 22,5 см; y = 50 см

Разстояние 700 м

x = 22,5 см; y = 55 см

На фигура 2 е показано разсейването на попаденията при различните разстояния и 
точки на прицелване.

Фиг. 2. Разсейване на попаденията при стрелба със снайперска винтовка „Драгунов“
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Предложеният метод позволява опреде-
ляне на вероятността за попадение без огра-
ничения за формата на целта и при различен 
избор на точка на прицелване. Моделът може 
да се използва самостоятелно или като част 
от по-сложни модели. Определянето на веро-
ятността за попадение създава възможност 
за следващо оценяване на ефективността 
на огъня. За това обаче е необходимо да се 
избере критерий за ефективност и допълни-
телно да се оцени каква е вероятността целта 
да бъде извадена от строя с едно или повече 
попадения.

Математическият апарат може да се из-
ползва успешно под други програмни сис-
теми. Например в библиотеката <random> 
на C++ има клас normal_distribution, с който 
може да се генерира псевдослучайна по-
следователност.

Предимството на метода са алгорит- 
мичната простота и лесната реализация. 
Основният недостатък е необходимост-
та от практически експеримент за опитно 
определяне характеристиките на разсей-
ването за всеки тип оръжие и всеки тип 
боеприпас.
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1984, s. 170, http://voennizdat.com/

7 Probable deviation. A.V. Prokhorov (originator). 
Encyclopedia of Mathematics. http://www.encyclopediaofmath.
org/  

8 Venttsel E. Teoriia veroyatnostey…, s. 196 – 197.
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В основата на оценката на дистанционно 
управляемата летателна система е по-

тенциалът на отделните ѝ компоненти и на 
системата като цяло. Едни специалисти го 
тълкуват като мощ или мощност на систе-
мата, други – като съвкупност от материал-
ни и духовни фактори, определящи състоя-
нието на системата и нейната способност 
да изпълнява определени мисии и задачи, 
а трети – като критерий за способност, с чи-
ято помощ може да бъде изчислявано съот-
ношението на силите на страните.

Всяка система, способна да реализира 
своя потенциал, изпълнява свойствените 
си задачи и така постига поставените цели. 
В този процес пълното реализиране на по-
тенциала зависи от много фактори: способ-
ност на системата, качество на управление-

то и осигуряването, околна среда, в която 
системата реализира потенциала си, и др. 
Практиката често показва, че постигането 
на целта зависи от наличния потенциал и 
най-вече от способностите за реализиране-
то му в дадена ситуация.

Способността е предполагаема априорна 
възможност, която може да се реализира при 
привеждане на системата в действие в оп-
ределени условия. Реалната способност се 
проявява като степента на използване на по-
тенциала с отчитане на фактически същест-
вуващите условия. В този смисъл потенци-
алът на ДУЛС може да се дефинира като 
интегрален показател, характеризиращ 
съвкупността от потенциалите на отделни, 
отчитани по определен критерий елементи 
от състава на системата, изразен в прирав-

Метод за изчисляване мощта 
и потенциала на дистанционно 
управляема летателна система

Владимир Недялков

Резюме: Методът на бойните потенциали е адаптиран за оценка на дистанционно упра-
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нени единици или нормирани стойности. 
В статията се използва методическият 

подход за поетапна оценка на съставлява-
щите: количеството и качеството на дистан-
ционно управляемите летателни апарати 
(ДУЛА), количеството и степента на трени-
раност на личния състав, подсистемата за 
управление и подсистемата за осигурява-
не.

Степента на реализиране на потен-
циала може да бъде разглеждана и като 
съотношение между реално постигнати-
те състояния – следствие от действието 
на системата, и потенциално възможните. 
Тази степен може да се използва при опре-
деляне на бойните, информационните или 
други възможности и за оценка на ДУЛС 
при реализирането на техния потенциал в 
конкретните условия на обстановката, отчи-
тайки реалните възможности на подсисте-
мите за управление и осигуряването, както 
и нивото на подготовка на личния състав.

Основната характерисрика, която оп-
ределя ДУЛС, е нейният потенциал, раз-
глеждан в качеството му на единство на 
потенциалите на съставящите го подсисте-
ми, компоненти и елементи. Той, освен че 
захранва системата, за да има способност 
да генерира основния си продукт – мощта, 
определя и качеството на системата. Въз-
можността да се използва третото измере-
ние с помощта на ДУЛС е резултат от нат-
рупване на познание в много кратък срок, 
което води до качествен скок.

По смисъла на вече казаното потенци-
алът на ДУЛС се разглежда като величина, 
изразяваща състоянието и способностите 
на подсистемите, компонентите и елемен-
тите на самата система. Той може да бъде 
разглеждан и като показател, характеризи-
ращ обема от мисии и задачи, които могат 
да бъдат изпълнени от формированията, 
оборудвани с ДУЛС, в рамките на целевото 
предназначение при разчетни осреднени 
условия (за кризи от различен характер) и 
зададени възможности на подсистемите за 
управление и осигуряване.

По своята същност потенциалът, кой-
то служи като източник за привеждане в 
действие на системата, може да бъде опре-
делян в три нива – като разполагаем, раз-
върнат и реализиран.

Разполагаемият потенциал на ДУЛС 
изразява цялостната възможност на систе-
мата, изградена от държава или коалиция 
от държави. На него може да се разчита и 
той трябва да бъде реализиран в крайни 
състояния при възникването на голямо-
мащабни кризи. Всъщност всяка държава 
изгражда ДУЛС на базата на разчети, оп-
исващи способността ѝ ефективно да ре-
ализира потенциала си в съответствие с 
най-голямата заплаха, произтичаща от за-
обикалящата среда.

Невинаги е необходимо държавата да из-
ползва разполагаемия потенциал на ДУЛС в 
пълен обем. Това зависи от редица фактори, 
най-важният от които е характерът на миси-
ите и поставените задачи. Правилното им 
определяне обуславя нивата на развръщане 
на планирания елемент от ДУЛС, включващ 
необходимите компоненти и техния състав. 
Посоченото определя изискванията към 
развърнатия потенциал на ДУЛС, който се 
установява в съответствие с избрания в про-
цеса на планирането възможен вариант за 
действие. Крайният продукт на приведения 
в действие развърнат потенциал е реализи-
раният потенциал. Той дефинира и нивото на 
мощта, генерирана в отговор на възникнали 
проблем или криза с военен или невоенен 
характер в рамките на оперативен период от 
време над зоната (района) на оперативните 
действия. Реализираният потенциал показ-
ва и способностите на управляващите сис-
темата да действат оптимално и ефикасно 
– с мярка за достатъчност, без преразход на 
сили и средства.

Днес националният интерес диктува не-
обходимостта да се създаде и поддържа 
ефикасна ДУЛС, която може да бъде под-
разделена на три основни подсистеми:
l на основните средства, свързани пря-

ко с изпълнението на определените задачи 
чрез използването им;
l на средствата за осигуряване на нор-

мална летателна дейност;
l на средствата за управление на по-

летите, свързани с процесите на командва-
не и управление.

Подобно разделяне подпомага проце-
са на създаване и обслужване на метод за 
изчисляване потенциала и мощта на ДУЛС, 
което на практика изпълва със съдържание 
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предложената система. За улесняване на 
този процес потенциалът на ДУЛС като из-
точник, захранващ системата, може да бъде 
разглеждан детайлно като система от основ-
ни подсистеми, компоненти и елементи (ако 
е необходимо), които го определят. В приме-
ра, посочен на фигура 1, те са групирани на 
базата на възможностите за реализиране на 
подсистемите, компонентите и елементите 
в разглежданата система. Могат да бъдат 
приети като основна оценъчна характерис-
тика за състоянието на самите подсистеми и 
компоненти от структурата на дистанционно 
управляемата летателна система.

Като подсистеми и компоненти на потен-
циала на ДУЛС могат да бъдат определени:
l броят и качеството на ДУЛА;
l броят и нивото на квалификация на 

състава;
l броят и качеството на бордовото и 

земното оборудване;
l състоянието и способностите на ло-

гистичната подсистема и средствата за 
осигуряване на летателна дейност;
l състоянието и способностите на под-

системата за управление на полетите на 
авиацията.

Времето за реализиране на дадена 
степен на потенциала на ДУЛС определя 
нивото на интензивност. Интензитетът на 
действието също е изключително важна ха-
рактеристика на подобни системи и описва 
способността им да реагират адекватно в 
реален мащаб на времето на различни нива 
на заплаха. Оценката е условна, зависи от 
фактическото реализиране на елементите 
на потенциала и предварително избраните 
критерии в процеса на планирането. В прак-
тиката са познати случаи, когато поради ня-
каква причина един или няколко елемента 
на потенциала липсват, не са добре изразе-
ни в развитието си или не могат да реагират 
в реален мащаб на времето на появила се 
заплаха с военен или невоенен характер. 
Подобни случаи не означават, че ДУЛС не 
може да реализира определен потенциал. 
Налага се изводът, че генерираната мощ, 
на която може да разчита държавата/коа-
лицията от държави, не е достатъчна, т.е. 
системата няма способност да действа 

3

Като подсистеми и компоненти на потенциала на ДУЛС могат да бъдат определени 
(фиг. 1):

• броят и качеството на ДУЛА;
• броят и нивото на квалификация на състава;
• броят и качеството на бордовото и земното оборудване;
• състоянието и способностите на логистичната подсистема и средствата за 

осигуряване на летателна дейност;
• състоянието и способностите на подсистемата за управление на полетите на 

авиацията.

Фиг. 1. Подсистеми и компоненти на потенциала на дистанционно управляема 
летателна система

Времето за реализиране на дадена степен на потенциала на ДУЛС определя нивото на 
интензивност. Интензитетът на действието също е изключително важна характеристика на 
подобни системи и описва способността им да реагират адекватно в реален мащаб на
времето на различни нива на заплаха. Оценката е условна, зависи от фактическото
реализиране на елементите на потенциала и предварително избраните критерии в процеса на 
планирането. В практиката са познати случаи, когато поради някаква причина един или 
няколко елемента на потенциала липсват, не са добре изразени в развитието си или не могат 
да реагират в реален мащаб на времето на появила се заплаха с военен или невоенен 
характер. Подобни случаи не означават, че ДУЛС не може да реализира определен 
потенциал. Налага се изводът, че генерираната мощ, на която може да разчита 
държавата/коалицията от държави, не е достатъчна, т.е. системата няма способност да 
действа адекватно в необходимото време над определен регион. Нейното състояние може да 
бъде оценявано от политическото и военното ръководство в зависимост от функциите, които 
изпълнява в общата система на националната мощ.

ПОТЕНЦИАЛ
НА ДУЛС

Брой и качество на ДУЛА

Брой и квалификация на 
персонала

Брой и качество на бордовото 
и земното оборудване 

Състояние и способности 
на подсистемата за осигуряване 

на летателната дейност

Състояние и способности 
на подсистемата за управление 

на полетите

Фиг. 1. Подсистеми и компоненти на потенциала на дистанционно управляема летателна система
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адекватно в необходимото време над опре-
делен регион. Нейното състояние може да 
бъде оценявано от политическото и военно-
то ръководство в зависимост от функциите, 
които изпълнява в общата система на на-
ционалната мощ. 

Развитието на системата за сигурност 
днес се характеризира с коренни измене-
ния на формите и способите за противодей-
ствие. Този факт е свързан най-вече с:
l появяването на различни видове ви-

сокоточни и нелетални оръжия;
l значително нарасналите възможнос-

ти и ефективност на средствата за разузна-
ване, събиране, обработване и предаване 
на информация;
l качествено новите възможности на 

средствата за свръзка;
l нарасналата ефикасност на система-

та за управление;
l рязко нарасналия потенциал на сред-

ствата за въздействие.
Съществуват и други фактори, обусло-

вени от съвременната информационно-тех-
нологична революция, които не само вли-
яят върху почти всички страни от живота 
на обществото, но и го изпълват с коренно 
променено качествено съдържание. Това 
с еднаква сила важи и при обяснението 
на настъпващите промени в характера на 
конфликтите. Макар да не се изключва въз-
можността за световен военен конфликт, 
краят на Студената война и наличието в 
арсеналите на потенциалните противници 
на все още огромни количества ядрено оръ-
жие, способни многократно да унищожат 
живота на Земята, го превръща в събитие с 
малка степен на вероятност. От друга стра-
на обаче съществуването на значително 
количество вече излишно и леснодостъпно 
поради ниската си цена конвенционално 
въоръжение и липсата на двуполюсната 
система от миналото с очертани основни 
лидери водят до възникването на много-
бройни локални военни конфликти и войни 
с присъщите им способи и форми на воде-
не на въоръжена борба. Подобни заплахи 
са валидни за България и нейните сили за 
сигурност. Местоположението на страната 
ни в един от най-взривоопасните райони на 
света – Балканския полуостров, който, за 

съжаление, все още е арена на военно и ет-
ническо противопоставяне, налага търсене 
на нови подходи при определяне основните 
направления за изграждане на система за 
сигурност, както и усъвършенстване мето-
дите на планиране, управление на силите и 
средствата в рамките на тази система.

Особено внимание в подобна обкръ-
жаваща среда би следвало да се обърне 
на метода на количествено-качествените 
оценки на потенциалите като цяло, на от-
делните подсистеми и компоненти, привле-
чени за изпълнение на определени задачи. 
При планирането и воденето на съвремен-
ните операции в мирно и военно време се 
налага да се пресмятат силите с цел опре-
деляне на потребния им състав като цяло и 
на ДУЛС в частност.

С нарастваща актуалност се ползва 
възможността за прогнозиране хода и изхо-
да на оперативните действия в зависимост 
от началното съотношение на силите и ус-
ловията за тяхното водене. Засега един от 
най-коректните начини за решаване на тази 
и подобни задачи е изработването на мате-
матически модели, които са особено важни 
при планирането на съвременните опера-
тивни действия. Използването им обаче 
пряко в процеса на оперативното планира-
не е сложно и изисква значително време за 
осъществяване на разчетите, което неви-
наги е изпълнимо поради скоротечността 
на водене на оперативните действия. Ето 
защо в практиката приложение намират два 
основни метода за определяне на стратеги-
ческите, оперативните и тактическите нор-
мативи:
l Метод на анализ на статистиче-

ските данни за изследваните конфликтни 
ситуации. Той може да се използва също, 
когато се определя значението на потен-
циала на ДУЛС, имащи определено вли-
яние върху сигурността на съвременната 
държава.
l Метод на бойните потенциали, кой-

то търпи развитие, преосмисляне и усъвър-
шенстване. Той продължава да се използва 
във висшите ешелони на държавната власт 
и в дейността на висшите военни звена и 
щабове. Достатъчно е да се спомене, че 
основните принципи на метода на бойните 
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потенциали са в основата на оценяването 
на съотношението на силите при прегово-
рите за съкращаване на конвенционалните 
оръжия и силите с общо предназначение в 
Европа. Очевидно е, че ще бъде използван 
и в бъдеще в рамките на дистанционно уп-
равляемата летателна система.

За първи път методът на бойните потен-
циали започва да се използва в края на 50-
те години на ХХ век, когато във висшите ща-
бове и от двете страни на Желязната завеса 
се появява необходимост от измерване и 
сравняване бойните потенциали на различ-
ни типове въоръжения. Определят се цен-
тралните категории, използвани в рамките 
на оперативното планиране при изчислява-
не съотношението на силите на страните, 
които предстоят да вземат участие в даде-
на операция. Причината за полагането на 
усилия в това направление е нарасналото 
многообразие на оръжията, направило не-
възможна все по-тясната специализация 
при определяне общото съотношение на 
силите чрез намиране частните съотноше-
ния на отделните видове въоръжение. Поя-
вява се необходимост от единна количест-
вена мярка, отразяваща равенството или 
превъзходството на една от страните. Съ-
ществуването на подобна мярка и използ-
ването ѝ при изчисляване съотношението 
на силите е един от възможните начини за 
предвиждане на конкретен изход от воен-
ни действия или развитието на определен 
компонент или елемент от дадена система 
за сигурност, за да може тя да функционира 
пълноценно и да изпълни задачите си.

Отначало методът на бойните потен-
циали се проявява като количествено обоб- 
щение на опита от предишни военни кон-
фликти, изразен в конкретни оперативни 
нормативи, т.е. аналитично продължение 
на статистическия подход. Бойните по-
тенциали се определят основно по пътя 
на експертните оценки, което не е далече 
от сегашната действителност, макар да се 
използват и количествени методи, като па-
ралелния и метода на сравненията, но те 
също предполагат линейност на планира-
ните действия и в основата им е механиз- 
мът на количествено сравняване на разно-
родни образци оръжия и оборудване.

През 70-те години на ХХ век е разрабо-
тен научен метод за определяне на бой-
ните потенциали, в чиято основа са обек-
тивните характеристики на въоръжението 
и математическият модел на стратегиче-
ските операции. Същността му се състои 
в предварително избран от експерти набор 
от варианти, с които последователно се 
изследват различни количества и типове 
въоръжения, след което се степенуват по 
реалистичност. По този начин се определят 
стойностите на бойните потенциали. След 
това се изчислява бойният потенциал на 
еталонен образец въоръжение, спрямо кой-
то се сравняват всички останали въоръже-
ния.

В издадената през 1999 г. и утвърдена за 
използване в щабовете и войските „Обща 
методика за оперативно-тактически разче-
ти при планиране на огневото поразяване 
на противника в операцията (боя)” за ета-
лонна единица се приема танк Т-72. Посо-
чен е начинът за изчисляване потенциалите 
на формирования в рамките до подразде-
ление (специално и на авиацията).

Подобна логика се използва в издадена-
та през 2006 г. „Методика за извършване на 
оперативно-тактическите разчети при пла-
ниране на огневата поддръжка”. Бойните 
потенциали на авиационните средства за 
поразяване са изразени в разчетни танкове 
(Т-72), а за разчетно огнево средство е при-
ета 122-мм самоходна гаубица.1 Макар ме-
тодиката да предлага относително лесен, 
бърз и универсален начин за изчисляване 
способностите на въоръжени структури, 
действащи в съвместни операции, относи-
телната точност на способностите на ави-
ационния компонент има условен характер 
и не отчита възможностите на многоцеле-
вите и многофункционалните авиационни 
средства при изпълнението на различни по 
своята същност задачи. Грешката при из-
числяване на потенциалите се увеличава с 
нарастване нивото на предлаганата струк-
тура. Типичен пример за това е намиращи-
ят се на въоръжение в авиобаза „Безмер“ 
щурмови самолет Су-25К. В разчетни еди-
ници той е оценен на 2,00, но подобен пока-
зател е относително верен при действия на 
самолета при непосредствена авиационна 
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поддръжка, за която основно е предназ-
начен. При изолиране района на бойните 
действия този показател би трябвало да е 
значително по-нисък. Освен това с подоб-
ни самолети могат да се решават задачи, 
свързани с борба за превъзходство във 
въздуха, водене на въздушно наблюдение, 
разузнаване, бойно търсене и спасяване, 
които трудно могат да намерят числено из-
ражение в посочената в документа логика 
на изчисленията. Подобни разсъждения, но 
в друг аспект, могат да бъдат направени по 
отношение на дистанционно управляемата 
летателна система.

Границата на приемлива коректност спо-
ред специалистите в областта на изслед-
ването на бойните потенциали са именно 
оперативните и тактическите нива, в чиито 
рамки дори малки изменения в състава на 
силите съществено влияят върху приноса 
на различните системи към хода и изхода 
на оперативните действия. Устойчивостта 
на стойността на изследваните потенциали 
е значително по-голяма на стратегическо и 
коалиционно оперативно ниво. Решаваните 
тактически и оперативни задачи от един и 
същ тип ДУЛС също са отчетени във връзка 
с предпочитанията при конструирането на 
различните средства.

Макар подобен подход да оправдава по-
ложените при изследванията усилия, той не 
е лишен от недостатъци. Едни от тях са:
l изборът на стойности за съизмерва-

не на различните видове ДУЛС има значи-
телно висока степен на относителност;
l изчисляваният потенциал зависи от 

мащаба на изследването, а неговата стой-
ност показва устойчивост на стратегическо 
ниво (държавно ниво), където се допускат 
до 10% изменения от началния състав на 
силите;
l висока е зависимостта от точност-

та на експертната оценка на редица входни 
параметри за дистанционно управляемата 
летателна система.

Независимо от тези недостатъци по-
соченият подход е доказал, че е полезен 
инструмент в процеса на планиране и при 
изследване значенията на елементите на 
ДУЛС за хода и изхода на оперативните 
действия. Това се отнася особено до пред-
варителните оперативни и стратегически 

разчети, чиито резултати се уточняват с 
изработването на математически модели и 
използването на други методи.

Особено ефективен е методът на по-
тенциалите при оценяване общото съотно-
шение на силите, необходимия състав на 
групировките или потребността от поддър-
жане на определено ниво и състояние на 
силите или отделни техни системи (вклю-
чително ДУЛС), за да са в състояние да из-
пълнят поставените им мирновременни и 
военновременни задачи с очакваните нива 
на успех.

Както вече беше посочено, мощта на 
ДУЛС е реализираната степен на потенциа-
ла на системата (РДУЛС) в рамките на въз-
душното пространство над регион с опре-
делена (дадена) повърхнина в разглеждан 
период от време. Следователно нейното 
ниво и значението ѝ могат да бъдат изразе-
ни с линейната формула:
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където МДУЛС е мощта, произведена от ДУЛС;
n – броят на компонентите от основните средства на ДУЛС, генерираща мощ, които 

държавата е сметнала за необходими и е успяла да развие;
i – поредният номер на компонентите на основните средства на ДУЛС, генерираща 

мощ;
APi – потенциалът на i-тия компонент на ДУЛС от състава на основните средства;

                                    
където МДУЛС е мощта, произведена от 
ДУЛС;

n – броят на компонентите от основните 
средства на ДУЛС, генерираща мощ, които 
държавата е сметнала за необходими и е 
успяла да развие;

i – поредният номер на компонентите на 
основните средства на ДУЛС, генерираща 
мощ;

APi – потенциалът на i-тия компонент на 
ДУЛС от състава на основните средства;
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i
Koc – коефициентът, изразяващ потенциала на подсистемата на средствата за 

осигуряване на i-тия компонент от системата;

i
K упр – коефициентът, изразяващ ефикасността на подсистемата за управление на 

действията на i-тия компонент от подсистемата на основните средства;
Т – разглежданият период от време за реализиране на РДУЛС.

Имайки предвид важността на осигуряването:
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където п е броят на елементите от подсистемата за осигуряване;

i
Koc – коефициентът, отразяващ потенциала на i-тия елемент от подсистемата за 

осигуряване;
т – броят на видовете осигуряване от i-тия елемент;

ji
Kос – коефициентът, изразяващ потенциала на i-тия елемент от j-ттия вид 

осигуряване от подсистемата за осигуряване.

В съответствие с метода на потенциалите, както бе посочено, формула (1) има линеен 
характер. Същевременно, съобразявайки се с физическия смисъл и същността на мощта, 
генерирана от ДУЛС, резултатът от изчисляването ѝ има интегрален характер, поради което 
формула (1) е ориентираща. От своя страна всеки компонент от системата на основните 
средства може да бъде изразен с помощта на подобна линейна формула. По този начин може 
да се придобие представа за влиянието им в определен момент върху нивата на потенциал на 
ДУЛС като цяло или на определена нейна групировка, формирана за изпълнението на 
конкретни мисии и задачи.

Подобно разсъждение ни дава основание да определим като основна задача 
изследване влиянието на мощта на ДУЛС, имаща основна роля в съвременното 
противоборство, върху хода и изхода на оперативните действия. Опростено мощта може да 
бъде определена като сума от потенциалите на формирования и структури ДУЛС, умножена
по коефициента на боеспособност (с прибавена способност за действие на гражданските 
структури, подлежащи на мобилизация при кризи с военен и невоенен характер).

Боеспособността може да бъде дефинирана като състояние, позволяващо успешно 
водене на оперативни действия, реализирайки равнища на способности при конкретните
условия на обстановката. Способностите са количествено-качествени показатели, които 
позволяват да се определи възможността на изследваните системи да изпълняват кръг от 
задачи за определено време в конкретни условия на обстановката. Нивата на способности 
могат да бъдат разглеждани като съотношение между реалните и потенциалните нива на 
способности. В този случай потенциалните нива на способности са пределно 
постижимите състояния, измервани с разчетни единици (както беше посочено) или 
безразмерни величини. 

Следвайки логиката на казаното, под потенциал на ДУЛС се разбира интегрален 
показател, характеризиращ обема от мисии и задачи, които трябва да да бъдат изпълнени 
от формирования в рамките на целево предназначение в разчетни осреднени условия на 

– коефициентът, изразяващ потен-
циала на подсистемата на средствата за 
осигуряване на i-тия компонент от система-
та;
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циала на i-тия елемент от j-тия вид осигуря-
ване от подсистемата за осигуряване.

В съответствие с метода на потенциа-
лите, както бе посочено, формула (1) има 
линеен характер. Същевременно, съобразя-
вайки се с физическия смисъл и същността 
на мощта, генерирана от ДУЛС, резултатът 
от изчисляването ѝ има интегрален характер, 
поради което формула (1) е ориентираща. От 
своя страна всеки компонент от системата на 
основните средства може да бъде изразен с 
помощта на подобна линейна формула. По 
този начин може да се придобие представа за 
влиянието им в определен момент върху ни-
вата на потенциал на ДУЛС като цяло или на 
определена нейна групировка, формирана за 
изпълнението на конкретни мисии и задачи.

Подобно разсъждение ни дава основание 
да определим като основна задача изслед-
ване влиянието на мощта на ДУЛС, имаща 
основна роля в съвременното противобор-
ство, върху хода и изхода на оперативните 
действия. Опростено мощта може да бъде 
определена като сума от потенциалите на 
формирования и структури ДУЛС, умножена 
по коефициента на боеспособност (с приба-
вена способност за действие на граждански-
те структури, подлежащи на мобилизация 
при кризи с военен и невоенен характер).

Боеспособността може да бъде дефини-
рана като състояние, позволяващо успешно 
водене на оперативни действия, реализирай-
ки равнища на способности при конкретните 
условия на обстановката. Способностите са 
количествено-качествени показатели, които 
позволяват да се определи възможността на 
изследваните системи да изпълняват кръг 
от задачи за определено време в конкретни 

условия на обстановката. Нивата на способ-
ности могат да бъдат разглеждани като съот-
ношение между реалните и потенциалните 
нива на способности. В този случай потенци-
алните нива на способности са пределно по-
стижимите състояния, измервани с разчетни 
единици (както беше посочено) или безраз-
мерни величини. 

Следвайки логиката на казаното, под по-
тенциал на ДУЛС се разбира интегрален по-
казател, характеризиращ обема от мисии и 
задачи, които трябва да да бъдат изпълнени 
от формирования в рамките на целево пред-
назначение в разчетни осреднени условия 
на оперативните действия и при изискваните 
възможности на подсистемите за управление 
и осигуряване. Поради важността на човеш-
кия фактор при функциониране на подобни 
системи в екстремни условия се налага да се 
отчитат и възможностите на ДУЛС да подгот-
вя и поддържа нивото на подготовка на съста-
ва. Ето защо за всеки компонент от системата 
за сигурност на държавата (ВС, МВР, ДАНС и 
др.) могат да бъдат въведени коефициенти, 
отчитащи тези особености. Въведените кое-
фициенти позволяват максимално точно да 
се изразят спецификите на подсистемите за 
осигуряване и управление на ДУЛС. Изслед-
ването на потенциала на ДУЛС от състава на 
ДАНС е особено важно за намиране точното 
място и ролята на реализирането му (под 
формата на мощ) за хода и изхода на опера-
тивни действия при кризи на територията на 
страната. Затова той е в основата на по-под-
робно изследване. Потенциалът на ДУЛС от 
състава на системата за сигурност може да 
бъде изразен с формулата:

                                                              
където n е общият брой на ДУЛС, пряко 
свързани с експлоатацията на летателните 
апарати;
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ДУЛС;
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следваната обща система, изпълняваща 
конкретна задача;
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където q е броят на видовете ДУЛС в изследваната обща система, изпълняваща конкретна 
задача;

Ni – броят ДУЛА от i-тия тип;

i
Bп – потенциалът на i-тия тип ДУЛА;

i
Kп.л.с – средният коефициент на квалификационно равнище на подготовка на

състава, експлоатиращ i-тия тип ДУЛА;

i
Kос – коефициентът, изразяващ възможността за нормално осигуряване на 

летателната дейност на i-тия тип ДУЛА;

i
К упр – коефициентът, изразяващ възможността за управление на формированието, 

въоръжено (оборудвано) с i-тия тип ДУЛА;

i
K еф.п.л.с – коефициент на ефикасността на използване на състава:
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i
Nбр.ек – броят на екипите в изследваното формирование;

i
Nбр.с – броят на ДУЛА в 

изследваното формирование:
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бр.с – коефициент на ефикасността на използване на летателната техника.

Нивото на п.л.сK може да бъде изразено по следния начин:
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където K1 е коефициентът на общата подготовка;
K2 – коефициентът, зависещ от квалификационната подготовка на състава на 

последния тип летателен апарат;
K3 – коефициентът, зависещ от натрупания опит при екстремни (бойни) условия.

Въз основа на трите коефициента, се стига до естествения извод, че съществуващата в 
Българските военновъздушни сили система за класификация на летателния състав може да
бъде използвана за оценка на състава на ДУЛС, като могат да се приемат пет възможни нива
на подготовка – асове с достатъчно високо ниво на подготовка и възможен реален опит на 
терен, оператори 1-ви, 2-ри, 3-ти клас и такива без класна квалификация. При недостатъчна 
информация за квалификационното ниво на операторския състав за удобство при 
изчисленията може да се въведе среден коефициент на подготовка, който се изчислява по 
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 – броят ДУЛА от i-тия тип;
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където q е броят на видовете ДУЛС в изследваната обща система, изпълняваща конкретна 
задача;

Ni – броят ДУЛА от i-тия тип;
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където A е относителният дял на опера-
торите 3-ти клас и без клас спрямо общия 
брой летци в дадено ДУЛС формирование;

B – относителният дял на операторите 
2-ри клас спрямо общия брой летци в даде-
но ДУЛС формирование;

C – относителният дял на операторите 
1-ви клас спрямо общия брой летци в даде-
но ДУЛС формирование;

D – относителният дял на операторите, 
участвали в оперативни действия или дру-
ги видове подготовка, близка до реалната, 
спрямо общия брой оператори в ДУЛС фор-
мированието;

K3 – коефициентът на относителна те-
жест на общата подготовка на операторите 
3-ти клас и без клас;

K2 – коефициентът на относителна те-
жест на подготовката на операторите 2-ри 
клас;

K1 – коефициентът на относителна те-
жест на подготовката на операторите 1-ви 
клас;

K – коефициентът на относителна те-
жест на подготовката на операторите, 
участвали в бойни действия или други ви-
дове подготовка, близка до реалната.

Като се имат предвид особеностите в 
развитието на разглежданата структура за 
сигурност в България, ДУЛА от i-ти тип (Ni) 
са съсредоточени в рамките на една ДУЛС 
и може да бъде използвана приетата през 
1999 г. „Обща методика за оперативно-так-
тически разчети при планирането на огнево-
то поразяване на противника в операцията 
(боя)“. Това улеснява още повече задачата 
за изчисляване потенциалите на изследва-
ни по-големи формирования. Въпреки че 
във втора книга на посочената методика в 
дадените примери се използват общопри-
етите потенциали, трябва да се подчертае, 
че при изчисляване потенциала на ДУЛА 
той може да се представи във функционал-
на зависимост.3 Тази формула обаче е труд-
ноизползваема поради сложността при оп-

ределяне на параметрите, включени в нея. 
Тя може успешно да бъде приложена в хода 
на логическото подреждане на оценявани-
те качества в дадена експертна оценка.
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където Pо е огневият потенциал (ако има такъв) на ДУЛА;
Pи – информационният потенциал, осигуряващ действията на оператора;
P/G – тяговъоръжеността;
J – жизнеустойчивостта;
D – устойчивостта и управляемостта на ДУЛА;
К – аеродинамичното качество;
Lеоп – размерите на ефективната отразяваща повърхност;
nу – величината на претоварването по ос Y;
G/S – относителното натоварване на крилото.

Някои от посочените параметри са функции на редица характеристики. Най-ярък 
пример е огневият потенциал, зависещ от количеството на окачваното и вграденото 
въоръжение, неговите качествени характеристики, възможностите на прицелно-
навигационния комплекс, по-точно на способността да се използват няколко вида 
въоръжение в една атака, възможностите за едновременен обстрел на няколко цели и др.
Затова параметрите, отнасящи се до възможността за определяне бойния или друг вид 
потенциал на използвания тип ДУЛА в определена ДУЛС, могат да бъдат описани 

   

      
където Pо е огневият потенциал (ако има та-
къв) на ДУЛА;

Pи – информационният потенциал, оси-
гуряващ действията на оператора;

P/G – тяговъоръжеността;
J – жизнеустойчивостта;
D – устойчивостта и управляемостта на 
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Някои от посочените параметри са 
функции на редица характеристики. Най-
ярък пример е огневият потенциал, зави-
сещ от количеството на окачваното и вгра-
деното въоръжение, неговите качествени 
характеристики, възможностите на при-
целно-навигационния комплекс, по-точно 
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вида въоръжение в една атака, възмож-
ностите за едновременен обстрел на ня-
колко цели и др. Затова параметрите, от-
насящи се до възможността за определяне 
бойния или друг вид потенциал на използ-
вания тип ДУЛА в определена ДУЛС, могат 
да бъдат описани единствено приближено, 
тъй като винаги всеки от изследваните па-
раметри, взети при изчисляване на потен-
циалите, има своите особености, които 
често са изключително важни в реални 
бойни или други екстремни условия. За 
останалите входни параметри при изчис-
ляването на потенциалите на отделните 
типове летателни апарати също може да 
се направи подобен коментар. Самото из-
числяване става по следната предложена 
формула:4
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където G е стойността на полезния товар, ако е боен – с отчитане броя на точките за 
окачване на авиационните средства за поразяване и възможностите на вграденото 
въоръжение;

Gst – стандартната стойност на полезния товар;
FP.L – тегловият коефициент на полезния товар на летателното средство;
Pv – коефициентът, отчитащ възможностите на летателните средства за поразяване;
R – стойността на бойния радиус на летателното средство, без отчитане на 

допълнителното гориво, радиуса на действие на окачваемите боеприпаси и далечината на 
базиране;

Rst – стандартната стойност на летателния радиус;
FR – тегловият коефициент на фактора оперативен радиус, далекобойност на 

бордовите средства и базирането;
Pnav – коефициентът, отчитащ наличието и възможностите на навигационната система, 

включително тази за междусамолетна навигация;
M – коефициентът на маневреност на ДУЛА по тяговъоръжеността и 

скороподемността на ДУЛА;
Mst – стандартният коефициент на маневреност по тяговъоръжеността и 

скороподемността на ДУЛА;
FM– тегловият коефициент, отчитащ маневреността на ДУЛА по тяговъоръжеността и 

скороподемността;
V – стойността на основния параметър на скоростта или скоростния диапазон;
Vst – стандартната стойност на основния параметър на скоростта или скоростния 

диапазон;
FV – тегловият коефициент на основния параметър на скоростта или скоростния 

диапазон;
Sr – коефициентът, отчитащ жизнеустойчивостта на ДУЛА.
Поради посочената важност на бордовото и земно базираното оборудване за 

осигуряване на информационния поток и на средствата за поразяване (особено на 
високоточните) способността за поразяване и въздействие върху цели може да бъде изразена 
със следната формула5:
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където 
i

Ngm е количеството на i-тия боеприпас или средство за въздействие.

i
TAgm – количественото значение на способността на ДУЛА за откриване, опознаване 

и прехващане на целите в различни метеорологични условия;

                                                          

където G  е стойността на полезния товар, 
ако е боен – с отчитане броя на точките за 
окачване на авиационните средства за по-
разяване и възможностите на вграденото 
въоръжение;

Gst – стандартната стойност на полезния 
товар;

FP.L – тегловият коефициент на полезния 
товар на летателното средство;

Pv – коефициентът, отчитащ възмож-
ностите на летателните средства за пора-
зяване;

R  – стойността на бойния радиус на ле-
тателното средство без отчитане на допъл-
нителното гориво, радиуса на действие на 
окачваемите боеприпаси и далечината на 
базиране;

Rst – стандартната стойност на летател-
ния радиус;

FR – тегловият коефициент на фактора 
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Pv – коефициентът, отчитащ възможностите на летателните средства за поразяване;
R – стойността на бойния радиус на летателното средство, без отчитане на 

допълнителното гориво, радиуса на действие на окачваемите боеприпаси и далечината на 
базиране;

Rst – стандартната стойност на летателния радиус;
FR – тегловият коефициент на фактора оперативен радиус, далекобойност на 

бордовите средства и базирането;
Pnav – коефициентът, отчитащ наличието и възможностите на навигационната система, 

включително тази за междусамолетна навигация;
M – коефициентът на маневреност на ДУЛА по тяговъоръжеността и 

скороподемността на ДУЛА;
Mst – стандартният коефициент на маневреност по тяговъоръжеността и 

скороподемността на ДУЛА;
FM– тегловият коефициент, отчитащ маневреността на ДУЛА по тяговъоръжеността и 

скороподемността;
V – стойността на основния параметър на скоростта или скоростния диапазон;
Vst – стандартната стойност на основния параметър на скоростта или скоростния 

диапазон;
FV – тегловият коефициент на основния параметър на скоростта или скоростния 

диапазон;
Sr – коефициентът, отчитащ жизнеустойчивостта на ДУЛА.
Поради посочената важност на бордовото и земно базираното оборудване за 

осигуряване на информационния поток и на средствата за поразяване (особено на 
високоточните) способността за поразяване и въздействие върху цели може да бъде изразена 
със следната формула5:
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където 
i

Ngm е количеството на i-тия боеприпас или средство за въздействие.

i
TAgm – количественото значение на способността на ДУЛА за откриване, опознаване 

и прехващане на целите в различни метеорологични условия;
 – количественото значение на спо-

собността на ДУЛА за откриване, опознава-
не и прехващане на целите в различни ме-
теорологични условия;

Ci – i-тият боеприпас, когато типът на бое-
припасите е повече от един;

kro – коефициентът, отчитащ възможност-
ите на радиоелектронното оборудване за 
борба и противодействие на противниковите 
смущения;

TEi – коефициентът на приоритетно раз-
пределяне на целите;

Ngm – общият брой на управляемите бо-
еприпаси.

В съвременните условия все по-голямо 
значение придобиват високоманеврените 
характеристики на летателните средства. 
Този параметър може да се изчисли, като се 
вземат предвид само числените изражения 
на изследваните ДУЛА:

( )
G

QTVM −
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където М е маневреността на ДУЛА;
V – скоростта на ДУЛА;
T – максималната тяга на ДУЛА;
Q – стойностите на челното съпротивле-

ние;
G – масата на ДУЛА.

Подсистемата за управление на ДУЛС 
може да бъде оценена по нейната функцио-
нална ефективност, т.е. по способността ѝ 
за качествено изпълнение на управленски-
те функции при пълноценно реализиране 
качествата на вложения човешки и техниче-
ски потенциал. Най-съществени частни по-
казатели на функционалната ефективност 
могат да бъдат:
l степента на готовност – съответства 

(11)

 (9)

(10)
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на решаваните от ДУЛС задачи и адекват-
ното действие в указаните времеви пара-
метри;
l емкостта – характеризира пределни-

те възможности на подсистемата за упра-
вление на разполагаемите сили и средства 
от системата за сигурност;
l пропускателната способност – ха-

рактеризира пределните информационни 
възможности при решаване на задачите за 
управление с необходимото качество;
l оперативността – бързодействие-

то, т.е. възможностите на подсистемата за 
управление да реагира на бързото измене-
ние на обстановката;
l качеството на решението на поста-

вените задачи – възможностите да се ре-
шават поставените задачи с необходимите 
пълнота, своевременност, достоверност и 
точност;
l устойчивостта на смущения – спо-

собността пълноценно да се изпълняват 
функциите и задачите в изкуствено създа-
дена сложна радиоелектронна среда;
l жизнеустойчивостта – свойството 

на подсистемата за управление да запазва 
или бързо да възстановява своята способ-
ност за решаване на основната задача за 
управление в сложни условия на среда с 
огнево въздействие;
l скритостта – способността да се ре-

шават основните задачи при съхраняване 
качествените параметри на информацията, 
данните за структурата и местоположение-
то на елементи от подсистемата за упра-
вление;
l експлоатационната надеждност – оп-

ределя нивата на вероятност за безотказна 
работа в рамките на определено оператив-
но време, както и вероятността за нейното 
възстановяване за определен зададен пе-
риод от време.

Основните задачи на системата за упра-
вление са своевременното събиране на ин-
формацията, нейното обработване, ясното 
поставяне на задачите на изпълнителите и 
контролът на тяхното изпълнение. Обикно-
вено ефективността на системата за упра-
вление се оценява по редица параметри, 
които впоследствие се преобразуват с цел 
получаване на един основен критерий. Та-
кива параметри могат да бъдат:

l времето на закъснение на предаде-
ната информация за обектите и целите; 
l допустимите грешки при обработва-

не и предаване на информацията;
l броят на едновременно действащите 

канали за управление;
l времето от началния момент на съ-

биране на информация за обектите и це-
лите в хода на оперативните действия до 
изпращането на първите формирования 
ДУЛС за въздействие върху тях;
l броят на изпълнените и пропуснатите 

задачи вследствие на неправилно управле-
ние;
l броят на вдигнати във въздуха гру-

пи или отделни дистанционно управляеми 
летателни апарати, които не са получили 
указания за целеразпределяне, и др.

Като основен критерий за ефективност 
може да се приеме вероятността, че време-
то, изразходвано за посочените процеси, не 
превишава необходимата зададена стой-
ност при нормално изпълнение на задачи-
те, тоест:6

13

оценява по редица параметри, които впоследствие се преобразуват с цел получаване на един 
основен критерий. Такива параметри могат да бъдат:

• времето на закъснение на предадената информация за обектите и целите;
• допустимите грешки при обработване и предаване на информацията;
• броят на едновременно действащите канали за управление;
• времето от началния момент на събиране на информация за обектите и целите в 

хода на оперативните действия до изпращането на първите формирования ДУЛС за 
въздействие върху тях;

• броят на изпълнените и пропуснатите задачи вследствие на неправилно управление;
• броят на вдигнати във въздуха групи или отделни дистанционно управляеми

летателни апарати, които не са получили указания за целеразпределяне, и др.
Като основен критерий за ефективност може да се приеме вероятността, че времето,

изразходвано за посочените процеси, не превишава необходимата зададена стойност при 
нормално изпълнение на задачите, т.е.:6

( ) ( ) ( )∫< == зt tdFttptP
0 обрзобрз

, (12)

където tобр е времето на пълния цикъл на обработване на информацията;
tз – зададеното време за обработване;
F(tобр) – функцията на разпределение на времето за обработване на информацията.

Показателят Р(tз) трябва да отчита характеристиките на системата за управление, като 
поток на входящата информация, брой на решаваните задачи, поток на изходящата
информация, както и организационно-техническите възможности на системата (брой 
средства, пропускателната им възможност и т.н.).

Коефициентът, определящ ефективността на системата за управление на 
формирования от ранга на оперативна ДУЛС, най-общо може да бъде изразен като 
съотношение на броя пунктове за управление (ПУ) към броя задачи (цели), поставени на
изследваните формирования ДУЛС:
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където МПУ е броят на ПУ;
Kл.с – коефициентът, определящ квалификационното ниво на управленския състав;
Nц(з) – броят цели (задачи), поставени на изследваното формирование ДУЛС.
Ако се налага изчисленията да бъдат по-коректни, особено в съвременните условия, 

където става въпрос за действия с по-малко сили и средства, реалната величина трябва да 
представлява сума на ПУ – ACCi, умножена по броя канали за управление на i-тия ПУ:
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За стратегическите и оперативните звена Kупр може да има голям диапазон от 
стойности в зависимост от степента на автоматизация и жизнеустойчивост и подлежи на 
конкретна оценка за конкретни противостоящи формирования. Нивата на функциониране на 

                                         
където tобр е времето на пълния цикъл на 
обработване на информацията;

tз – зададеното време за обработване;
F(tобр) – функцията на разпределение на 

времето за обработване на информацията.

Показателят Р(tз) трябва да отчита ха-
рактеристиките на системата за управле-
ние, като поток на входящата информация, 
брой на решаваните задачи, поток на изхо-
дящата информация, както и организацион-
но-техническите възможности на системата 
(брой средства, пропускателната им въз-
можност и т.н.).

Коефициентът, определящ ефектив-
ността на системата за управление на фор-
мирования от ранга на оперативна ДУЛС, 
най-общо може да бъде изразен като съот-
ношение на броя пунктове за управление 
(ПУ) към броя задачи (цели), поставени на 
изследваните формирования ДУЛС:

13

оценява по редица параметри, които впоследствие се преобразуват с цел получаване на един 
основен критерий. Такива параметри могат да бъдат:

• времето на закъснение на предадената информация за обектите и целите;
• допустимите грешки при обработване и предаване на информацията;
• броят на едновременно действащите канали за управление;
• времето от началния момент на събиране на информация за обектите и целите в 

хода на оперативните действия до изпращането на първите формирования ДУЛС за 
въздействие върху тях;

• броят на изпълнените и пропуснатите задачи вследствие на неправилно управление;
• броят на вдигнати във въздуха групи или отделни дистанционно управляеми

летателни апарати, които не са получили указания за целеразпределяне, и др.
Като основен критерий за ефективност може да се приеме вероятността, че времето,

изразходвано за посочените процеси, не превишава необходимата зададена стойност при 
нормално изпълнение на задачите, т.е.:6
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където tобр е времето на пълния цикъл на обработване на информацията;
tз – зададеното време за обработване;
F(tобр) – функцията на разпределение на времето за обработване на информацията.

Показателят Р(tз) трябва да отчита характеристиките на системата за управление, като 
поток на входящата информация, брой на решаваните задачи, поток на изходящата
информация, както и организационно-техническите възможности на системата (брой 
средства, пропускателната им възможност и т.н.).

Коефициентът, определящ ефективността на системата за управление на 
формирования от ранга на оперативна ДУЛС, най-общо може да бъде изразен като 
съотношение на броя пунктове за управление (ПУ) към броя задачи (цели), поставени на
изследваните формирования ДУЛС:
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където МПУ е броят на ПУ;
Kл.с – коефициентът, определящ квалификационното ниво на управленския състав;
Nц(з) – броят цели (задачи), поставени на изследваното формирование ДУЛС.
Ако се налага изчисленията да бъдат по-коректни, особено в съвременните условия, 

където става въпрос за действия с по-малко сили и средства, реалната величина трябва да 
представлява сума на ПУ – ACCi, умножена по броя канали за управление на i-тия ПУ:

∑
=

=
m

i
iiqACCM

1
ПУ

. (14)

За стратегическите и оперативните звена Kупр може да има голям диапазон от 
стойности в зависимост от степента на автоматизация и жизнеустойчивост и подлежи на 
конкретна оценка за конкретни противостоящи формирования. Нивата на функциониране на 
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където МПУ е броят на ПУ; 
Kл.с – коефициентът, определящ квали-

фикационното ниво на управленския със-
тав;

Nц(з) – броят цели (задачи), поставени на 
изследваното формирование ДУЛС.

Ако се налага изчисленията да бъдат 
по-коректни, особено в съвременните ус-
ловия, където става въпрос за действия с 
по-малко сили и средства, реалната вели-
чина трябва да представлява сума на ПУ – 
ACCi, умножена по броя канали за управле-
ние на i-тия ПУ:

13

оценява по редица параметри, които впоследствие се преобразуват с цел получаване на един 
основен критерий. Такива параметри могат да бъдат:

• времето на закъснение на предадената информация за обектите и целите;
• допустимите грешки при обработване и предаване на информацията;
• броят на едновременно действащите канали за управление;
• времето от началния момент на събиране на информация за обектите и целите в 

хода на оперативните действия до изпращането на първите формирования ДУЛС за 
въздействие върху тях;

• броят на изпълнените и пропуснатите задачи вследствие на неправилно управление;
• броят на вдигнати във въздуха групи или отделни дистанционно управляеми

летателни апарати, които не са получили указания за целеразпределяне, и др.
Като основен критерий за ефективност може да се приеме вероятността, че времето,

изразходвано за посочените процеси, не превишава необходимата зададена стойност при 
нормално изпълнение на задачите, т.е.:6
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където tобр е времето на пълния цикъл на обработване на информацията;
tз – зададеното време за обработване;
F(tобр) – функцията на разпределение на времето за обработване на информацията.

Показателят Р(tз) трябва да отчита характеристиките на системата за управление, като 
поток на входящата информация, брой на решаваните задачи, поток на изходящата
информация, както и организационно-техническите възможности на системата (брой 
средства, пропускателната им възможност и т.н.).

Коефициентът, определящ ефективността на системата за управление на 
формирования от ранга на оперативна ДУЛС, най-общо може да бъде изразен като 
съотношение на броя пунктове за управление (ПУ) към броя задачи (цели), поставени на
изследваните формирования ДУЛС:
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където МПУ е броят на ПУ;
Kл.с – коефициентът, определящ квалификационното ниво на управленския състав;
Nц(з) – броят цели (задачи), поставени на изследваното формирование ДУЛС.
Ако се налага изчисленията да бъдат по-коректни, особено в съвременните условия, 

където става въпрос за действия с по-малко сили и средства, реалната величина трябва да 
представлява сума на ПУ – ACCi, умножена по броя канали за управление на i-тия ПУ:
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За стратегическите и оперативните звена Kупр може да има голям диапазон от 
стойности в зависимост от степента на автоматизация и жизнеустойчивост и подлежи на 
конкретна оценка за конкретни противостоящи формирования. Нивата на функциониране на 

                                                       
За стратегическите и оперативните зве-

на Kупр може да има голям диапазон от стой-
ности в зависимост от степента на автома-
тизация и жизнеустойчивост и подлежи на 
конкретна оценка за конкретни противо- 
стоящи формирования. Нивата на функцио-
ниране на отделните ПУ се изчисляват с 
помощта на три основни показателя: щатни 
загуби на оперативния състав на ПУ, щатни 
загуби на средствата му за свръзка и ниво-
то им на действие в условията на радио- 
електронна борба. 

В зависимост от характера на бойните 
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ВОЕННА ИСТОРИЯ

Християнското миротворство 
по време на Първата 

световна война и българските 
национални интереси

професор д.ист.н. Светлозар Елдъров

Резюме: Статията представя еволюцията в схващанията на Българската православна 
църква за войната и мира и в частност по въпроса за християнското миротворство, което 
възниква като концепция и организация в навечерието на Първата световна война. Разглеж-
дат се някои църковни инициативи на световно и европейско равнище и по-специално мирният 
план на папа Бенедикт ХV от 1917 г. за справедлив мир. Българският отговор на тази и всички 
други подобни инициативи винаги е пречупен през призмата на националния интерес, който 
тогава се разбира като териториално обединение в етнически и исторически граници.

Ключови думи: Първа световна война, Българска православна църква, църковно миротвор-
ство.

Svetlozar Eldarov. CHRISTIAN PEACEMAKING DURING THE FIRST 
WORLD WAR AND THE BULGARIAN NATIONAL INTERESTS

Summary: The article presents the evolution of the Bulgarian Orthodox Church about the war and the 
peace, and in particular on the problem of the Christian peacemaking, which emerged as a concept and 
organization on the eve of the First World War. Here are considered some church initiatives from this time 
that develop at European and world level and specifically the peace plan of Pope Benedict XV of 1917 for 
a necessity of just peace. The Bulgarian response to this and similar initiatives are always based on the 
national interests, understood then as a national unity in ethnic and historical borders.

Keywords: First World War, Bulgarian Orthodox Church, Christian peacemaking.

Началото на съвременното християнско 
миротворство е положено в навечерие-

то на Първата световна война и се зараж-
да в религиозно-политическата среда на 
англо-американското протестантство. За 
първа проява на това движение църковни-
те историци и богослови сочат „християн-
ският меморандум“, съставен през 1907 г. 
в Лондон от видни християнски църковни 
и граждански лидери в Европа и Америка 
и предложен на вниманието на Хагската 
мирна конференция. В този документ се из-

тъква, че „без обединено усилие на всички 
християнски църкви за примирение и мир 
между народите, мир на земята няма да се 
задържи“.1

Тогава се създава и първото междуцър-
ковно сдружение за сближение на народите 
чрез църквите в Англия под ръководството 
на Кентърберийския архиепископ. Такива 
сдружения възникват също в САЩ, Гер-
мания, Швейцария, Франция. Основният 
спонсор на християнското миротворство е 
известният американски мултимилионер 
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и филантроп Андрю Карнеги. Идейната и 
организационната подготовка кулминират 
на 2 август 1914 г., когато в град Констанц, 
Германия, в присъствието на 90 делега-
ти от 10 страни се провежда учредител-
ната конференция на Световния съюз за 
насърчаване на международно приятел-
ство чрез църквите (The World Alliance for 
Promoting International Friendship Through the 
Churches). Целта на новосъздадената орга-
низация е да ангажира християнските църк-
ви с каузата за установяването на траен и 
справедлив мир, като създадат условия на 
разбирателство и сътрудничество помежду 
си и упражнят цялото си влияние върху съ-
ответните правителства и народи. Избран е 
Централен комитет с международно учас-
тие, който да подготви бъдещата конфе-
ренция „за по-широка и организирана акция 
на съюза и за по-добра и стегната органи-
зация“. Предвидено е в отделните страни 
да се учредят национални комитети, които 
да осъществят организационната и пропа-
гандната дейност. Работата на конферен-
цията приключва още същия ден заради 
разгарянето на Първата световна война.2

Във военновременните години най-ак-
тивна роля в Световния съюз за междуна-
родно приятелство чрез църквите играе Ан-
гликанската епископална църква в Англия 
и САЩ, подкрепяна от протестантските 
деноминации в неутралните страни – Шве-
ция, Дания, Норвегия, Швейцария. Между-
народният комитет заседава два пъти (в 
Лондон през 1914 г. и в Берн през 1915 г.), за 
да координира учредяването и дейността 
на националните комитети. Още през лято-
то на 1914 г. религиозни водачи и общества 
от тези страни първи се обръщат към хрис-
тиянските църкви и държави с възвание за 
по-скорошно прекратяване на войната.3

По различни причини Католическата 
църква не взема пряко участие в предво-
енното християнско миротворство. Това 
обаче не означава, че тя остава безучастна 
пред проблемите на войната и мира. Още 
с първото си апостолическо послание от 
8 септември 1914 г. новоизбраният папа 
Бенедикт ХV (1914 – 1922) призовава за 
възстановяване на мира. Същият призив 
и категорично осъждане на войната със-
тавляват съдържанието на първата папска 

енциклика от 1 ноември 1914 г. Силно, ярко 
и правдиво тя описва ужасите и бедствията 
на войната и повтаря апела към воюващите 
страни да се върнат към мира.4 На 25 яну-
ари 1915 г. по разпореждане на папата във 
всички католически храмове в Европа са 
извършени тържествени сутрешни и вечер-
ни молитви за мир. Елемент от вечерния 
молебен е съставената специално за слу-
чая от Бенедикт ХV молитва за мир. Тази 
миротворческа акция на папата, призовава-
ща за милосърдие, любов и помирение във 
време, когато месомелачката на войната 
работи на пълни обороти, предизвиква не-
доволство сред управляващите в Европа. 
Въпреки това папа Бенедикт ХV продължа-
ва да отправя апели за мир и да предлага 
инициативи, които смекчават ужасите на 
войната.5

Дори Цариградската патриаршия тогава 
присъединява своя глас към зараждащото 
се християнско миротворно движение. През 
декември 1915 г. тя издава специално пат-
риаршеско и синодално послание за мир. В 
средата на следващата година Цариград-
ската патриаршия призовава подведом-
ствените си църкви да отправят молитви 
за по-скорошно прекратяване на войната. 
Малко по-късно се установява и практиката 
след всяка литургия да се чете специална 
молитва за мир.6

Малко по-различно тогава е станови-
щето на Българската православна църква 
(БПЦ) по въпросите на християнското ми-
ротворство. В Първата световна война Бъл-
гария се оказва единствената православна 
страна, която участва в коалиция от държа-
ви с преобладаващо католическо, протес-
тантско и мюсюлманско вероизповедание. 
Така БПЦ се оказва разпъната между своя-
та историческа традиция, която я свързва 
със славянството и Русия, от една страна, 
и статута на господстващо по конститу-
ция вероизповедание, което предполага 
да следва германофилската политика на 
правителството, от друга. Към това раздво-
ение се прибавя и тежкото наследство от 
Балканската и Междусъюзническата война 
през 1912 – 1913 г. Българската православ-
на църква възприема Балканската война 
като война на кръста срещу полумесеца, 
един вид модерен кръстоносен поход за 



Военна история

126

освобождаване на поробените християни, 
триумф на християнството над исляма, тър-
жество на православието. Междусъюзниче-
ската война (Втората балканска война) про-
тивопоставя българите срещу сърби, гърци 
и румънци и ликвидира българските църков-
ни юрисдикция и институции в Македония, 
Тракия и Добруджа. Така в навечерието на 
Световната война БПЦ се оказва в дълбока 
криза, която предопределя и нейното отно-
шението към въпросите на войната и мира.

Българският църковно-религиозен пе-
чат, начело с официалния орган на Светия 
Синод „Църковен вестник“, гледа на сърби-
те, гърците и румънците като на отстъпни-
ци от православието, езичници и еретици, 
които са се отказали от Христа и са издиг-
нали нов идол – нацията. Те съединили вя-
рата с народността, само привидно запази-
ли християнския си облик, но всъщност се 
върнали към езичеството. На тази основа 
църковните публицисти и богослови стигат 
до заключението, че България и Българска-
та църква имат мандат от Провидението да 
реевангелизират Балканите, респективно 
да върнат сърбите, гърците и румънците 
в лоното на православието, разбира се, в 
границите на бъдещата Велика България. 
Макар и мъчително, БПЦ трябва да се раз-
дели и със симпатиите си към Русия в полза 
на официалната държавна политика. Русо-
филството на БПЦ умира окончателно със 
смъртта на екзарх Йосиф на 20 юни 1915 г. 
След тази дата всяка проява на симпатия 
към Русия в църковно-религиозния печат 
се прекратява. Тон дава синодалният офи-
циоз „Църковен вестник“, който започва да 
подкрепя германофилската политика на 
правителството и сочи за пример Германия, 
в която религията възродила и насърчила 
нацията за победа.7

В навечерието на войната църковният 
печат канализира внушенията си главно в 
две посоки – за справедливите национал-
ни идеали и срещу коварните съседи. Ско-
ро обаче в двуцветната палитра на „про“ и 
„контра“ се появява нов нюанс. Това е те-
мата за евангелското самопожертвование 
като неразделна част от военновременния 
живот. От дните на мобилизацията насетне 
„Църковен вестник“ и другите религиозни 
издания развиват темата за самопожерт-

вованието, но не от фронтовата гледна точ-
ка на физическата саможертва, а според 
изискванията на тила – като християнски 
дълг на милосърдие, взаимопомощ, благо- 
творителност, търпение и надежда. „Хрис-
тиянското милосърдие“, „Повече вяра и 
кураж“, „Родолюбие и милосърдие“, „Хрис-
тиянската благотворителност“ са загла-
вия-теми, които изграждат съдържанието 
на синодалния официоз и определят об-
лика на църковно-религиозния печат през 
първата година на войната. Тези и други 
подобни публикации имат за цел да при-
мирят християнската религия с войната, да 
облекат патриотизма в религиозна одеж-
да, да намерят новозаветни оправдания 
на военната служба. Специално за целта 
в началото на 1915 г. Светия Синод издава 
брошурата „Християнството, патриотизмът 
и войната“, която за нуждите на момента 
приглушава противоречията в християн-
ската доктрина за войната и мира. Според 
върховната църковна управа „войната не 
противоречи на Христовите заповеди и да 
обичаме враговете си, и да се молим за тях, 
защото можем да обичаме врага си и пак 
да употребим физическо насилие против 
него“.8

Тук е необходимо да се кажат и някол-
ко думи за българските национални инте-
реси в Първата световна война. На 1 ок-
томври 1915 г. България влиза в световния 
конфликт с бремето на национална ката-
строфа. Погледнато през ретроспективата 
на близкото и по-далечното минало, тази 
стъпка е предрешена и неизбежна. Като се 
изключат сляпата социална демагогия на 
тесните социалисти и наивните политиче-
ски илюзии на земеделците, всички остана-
ли политически сили в страната са за учас-
тие във войната като единствено възможно 
средство за решаване на националните 
проблеми. Актуалният въпрос, задаван то-
гава сред политическия елит, въобще не е 
дали България да воюва, или не, а на коя от 
двете военнополитически групировки да за-
ложи своята съдба – на Централните сили 
или на Антантата.

Такова е и настроението на народа. Три 
поколения българи израстват с мисълта за 
националното обединение. В кратката пау-
за между двете Балкански и предстоящата 
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Първа световна война общественото съз-
нание в България е обладано всецяло от 
мисълта за разплата с доскорошните „съю-
зници разбойници“, които ограбват плодо-
вете на българските военни победи. Тогава 
това не е само лайтмотив на популярна пе-
сен – това вече е народопсихология.

Пречупена през призмата на подобни 
убеждения, вкоренени както сред полити-
ците, така и у народа, цялата тогавашна 
геополитика с нейните сложни стратегиче-
ски комбинации се свежда до решаването 
на националния проблем, в който със своя-
та острота изпъква Македонският въпрос. 
България ще застане на страната на онези, 
които ѝ признаят правата върху Македония, 
люлка на нейното национално възраждане 
– това е алфата и омегата на българската 
политика. Антантата – олицетворявана от 
Англия, Франция и Русия, не разбира това 
(или не си прави труда да го разбере) и ло-
гично загубва България като съюзник. Цен-
тралните сили – преди всичко Германия и 
Австро-Унгария, се показват по-щедри към 
българските претенции спрямо Македония 
и сполучват да привлекат България в своя 
лагер. Друг е въпросът, че българските по-
литици е трябвало да помислят по-трезво 
върху границите на своята алфа и омега с 
оглед на реалното съотношение на силите 
в света.

Първата световна война завършва с по-
беда на Антантата и поражение за Централ-
ните сили. Парижката мирна конференция 
през 1919 г. с нейната система от мирни 
договори се превръща във въплъщение на 
две стари максими – „победителите не ги 
съдят“ и „горко на победените“. Специално 
за България тя донася нова, още по-страш-
на национална катастрофа. За нейните 
различни аспекти у нас е писано много, но 
интересът към тази трагична страница от 
българската история не угасва, за което 
свидетелстват и научните прояви по повод 
100-годишнината от Първата световна вой-
на. Порочната Версайска система, с която 
приключва световният конфликт, обаче има 
и други измерения, които продължават да 
въздействат и днес.

Такава в същността си е привилегията 
победителите да пишат историята на побе-
дените. Заради нея България все се оказва 

на страната на „лошите“, а нейните нацио-
нални идеали, които я вкарват във войната, 
дълги години са заклеймявани с импортни 
клишета. Макар и трудно – най-вече зара-
ди пораженията на комунистическия интер-
национализъм и националния нихилизъм, 
българската историческа наука успява да 
преболедува този своеобразен „историо- 
графски мазохизъм“ и да възстанови тради-
ционния обективен поглед към участието на 
България в Първата световна война. И днес 
обаче „историографията на победителите“ 
все още продължава да доминира и да под-
хранва научни спекулации, несъзнателни 
или преднамерени, на чужди и родни ис-
торици. Именно затова настоящата статия 
ще се опита да представи една по-различна 
гледна точка към оценката на българското 
участие в Първата световна война – не с 
аргументи от дипломатическата подготов-
ка или хода на бойните действия, а чрез 
неосъществените проекти за мир и по-спе-
циално този на главата на Католическата 
църква.

Известно е, че в разгара на войната са 
направени няколко предложения за прекра-
тяване на бойните действия и за започва-
не на мирни преговори. Първото датира от 
12 декември 1916 г. и принадлежи на Цен-
тралните сили. Страните от Съглашението 
го отхвърлят като абсурдно, неискрено и 
невъзможно. Не така мисли президентът на 
САЩ Удроу Уилсън, който на 21 декември 
се обръща към воюващите страни с пред-
ложение да формулират условията си за 
примирие и ги призовава към „мир без по-
беда“.

На 11 януари 1917 г. с обща нота Антан-
тата обявява своите условия: връщане на 
Елзас и Лотарингия на Франция, възста-
новяване на довоенното статукво на Бел-
гия, Сърбия, Черна гора и Румъния, авто-
номия за Полша в границите на Руската 
империя, освобождаване на италианците, 
чехите, словаците, румънците и южните 
славяни (т.е. ликвидиране на Австро-Ун-
гария), прогонване на турците от Европа 
и освобождаване на потиснатите от тях 
народи (т.е. унищожаване на Османската 
империя). Следвоенното устройство на 
Европа е проектирано върху принципа за 
зачитане правата на всички големи и мал-
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ки народи. Централните сили се въздър-
жат да представят солидарна позиция във 
връзка с предложението на президента 
Уилсън, но на 29 януари 1917 г. герман-
ският посланик във Вашингтон връчва 
условията на своето правителство, които 
стриктно защитават германските интере-
си по отношение на граници, колонии и ре-
парации, но нищо не казват за мнението 
на другите съюзници.

С течение на времето, колкото повече 
се затягат бойните действия, толкова пове-
че се умножават мирните инициативи. Все 
по-осезаемо се чува гласът на социалдемо-
кратите, събрани на международна конфе-
ренция в Стокхолм. Държавният канцлер на 
Австро-Унгария граф Чернин се стреми да 
съхрани призрака на миналото с обречена 
инициатива. Домогнали се до властта в Ру-
сия, болшевиките предизвикват бъдещето 
с предложение за мир без анексии и кон-
трибуции, но с мисъл за износ на световна 
пролетарска революция. Президентът Уил-
сън прокламира своите „14 точки“ като една 
възможна и справедлива основа на мира. 
Сключват се дори ефимерни сепаративни 
договори между Централните сили и Русия, 
Украйна и Румъния.9

Повечето от тези мирни инициативи са 
основани на справедливия принцип за за-
читане на националните права и принад-
лежност, макар при практическото си реа-
лизиране да опровергават сами себе си. 
Всички те освен това са свързани с едната 
или другата воюваща страна, което априо-
ри ги прави едностранчиви и неприемливи. 
Въпреки това поне на теория всяко едно 
предложение за всеобщ или сепаративен 
мир, предхождащо Парижката „мирна“ кон-
ференция, е било в една или друга степен 
по-изгодно за България от гледна точка на 
нейните национални интереси, в сравнение 
с Ньойския диктат.

Съществуват обаче и мирни инициати-
ви, които не са национално, политически 
или институционално обвързани нито с Ан-
тантата, нито с Централните сили. Такива 
по принцип са инициативите на християн-
ското миротворство. Тяхна кулминация в 
годините на Първата световна война е об-
ръщението на папа Бенедикт ХV от 1 август 
1917 г. с нота за мир без репарации и ане-

ксии и с равна подялба на отговорността 
между воюващите страни. Папата изрично 
посочва опасността войната да разруши 
основите на европейската християнска ци-
вилизация и прави конкретни предложения 
за всеобщо разоръжаване, международен 
арбитраж, взаимно компенсиране на по-
несените щети и връщане на окупираните 
територии, за да може впоследствие в ус-
ловията на траен мир, да се решат всички 
спорни въпроси. В същия дух на правда и 
законност, на уважение и зачитане на на-
ционалните права папата предвижда да се 
уредят и спорните териториални и полити-
чески въпроси на Балканите, в Полша и Ар-
мения.10

Тази инициатива на папата, поне на 
думи, е приета благосклонно от Централ-
ните сили, но пък е посрещната на нож от 
страните на Антантата, които смятат, че тя 
обслужва интересите на Виена и Берлин. 
Всъщност тайните договорености на съгла-
шенската дипломация вече са подготвили 
почвата за бъдещото пиршество на побе-
дителите. Отговорът на България от името 
на цар Фердинанд е изпратен на папа Бене-
дикт ХV на 20 септември 1917 г. и тъй като 
досега не е публикуван, тук е предаден до-
словно:

„Пресветейши Отче,
С благоговение приехме посланието на 

Ваше Светейшество, чрез което, верни на 
възложената Ви от Спасителя мисия, ка-
ните водителите на воюващите народи да 
турят край на кръвопролитията и да въз-
върнат на тежко изпитаното човечество до-
брочестините на мира.

Чувствувайки дълбоко бащината грижа, 
която е вдъхвала на Ваше Светейшество 
тази нова постъпка, пропита с милосърдие 
и християнска любов, Ние със синовна сми-
реност се вслушваме в зова на Ваше Све-
тейшество за мир и братство между наро-
дите.

Призовани преди 30 години от Божието 
Провидение да направляваме съдбините 
на българския народ, Ние всякога сме има-
ли пред вид тежката отговорност, която в 
тази си задача носим пред Бога и пред хо-
рата, и единственото ни желание е било да 
дадем на България възможност да върви 
спокойно по пътя на напредъка, в мир и съ-
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гласие с другите народи.
В това съзнание на своя дълг, Ние не 

сме изпущали из пред вид нито едно от 
обстоятелствата, които биха могли да дове-
дат по-скоро края на тази непозната до сега 
по своите ужаси война.

Водимо от същите съображения, Наше-
то правителство през декември 1916 г., в съ-
гласие с правителствата на съюзните нам 
държави отправи до воюващите против нас 
сили известния и на Ваше Светейшество 
позив за възстановяване на мирните меж-
дународни отношения.

От тогава и до днес Ние и Нашето пра-
вителство, покрай грижите си да осигурим 
обединението на своя народ, не сме се 
отклонявали от желанието си да дадем на 
България благата на мира, като заедно с 
Ваше Светейшество вярваме, че един тра-
ен и обезпечаващ тези блага мир ще бъде 
възможен, само ако народите се съгласят 
да приемат предложените от Ваше Светей-
шество за тази цел мерки.

Насилието в международните отноше-
ния ще отстъпи място на правото и справед-
ливостта, когато проникнати от человеко-
любивите чувства на Ваше Светейшество, 
държавите се съгласят с взаимно и едно-
временно намаление на бойните си сили и 
за въвеждане задължителната арбитражна 
процедура във всички спорни международ-
ни въпроси, т.е. когато те направят задъл-
жителен помежду си същия онзи режим, на 
който всяка една от тях подчинява своите 
поданици в частните им отношения.

Изхождайки от това убеждение, Ние 
и Нашето правителство подкрепяме 
най-енергично всяко подобно предложе-
ние, което е в съгласие с жизнените интере-
си на българския народ и не отива против 
неговото единство. Поставен в средата на 
Балканския полуостров, граничещ с две мо-
рета и обладаващ всички условия за едно 
мощно земледелческо и индустриално 
развитие, българският народ, въодушевен 
от принципа за свободата на морските пъ-
тища – чрез които да може да обезпечава 
развитието си – няма причини да не желае 
вместо днешната омраза да зацари в све-
та един мир, основан на споразумение и 
умереност, който да гарантира на всички 
народи техния напредък и естественото им 

стремление към свободен и щастлив живот, 
като изключи всички зародиши на нови, по-
добни на сегашните, сътресения.

Преизпълнени от благодарност, че На-
шите намерения, така изразени, съвпадат с 
волята на Св. Престол, и въодушевени от 
мисълта да живеем в мир и съгласие с всич-
ки народи, Ние от все сърце пожелаваме 
започнатото от Ваше Светейшество благо-
родно дело да се увенчае с пълен успех.“11

С добронамереност и надежда посреща 
папската нота и българският печат. Като 
отглас на общото настроение, вестник „Во-
енни известия“ пише по този повод, че „осо-
беното международно положение на папа-
та и неговата пълна незаинтересованост 
във войната направиха от Ватикана почти 
единствено авторитетно място в Европа, 
откъдето можеше да излезе инициативата 
за помирение между воюващите народи“.12

Миротворната инициатива на Бене-
дикт ХV от лятото на 1917 г. е хладно от-
клонена от политиците на Антантата, а 
впоследствие усърдно критикувана от „ис-
ториографията на победителите“, като не-
искрена и в интереса само на Централни-
те сили, в това число и на България. През 
отстоянието на времето и с обективността 
на науката обаче няма как да не се забеле-
жи, че главата на Католическата църква не 
предлага конкретни решения по спорните 
въпроси между воюващите страни, а уни-
версални принципи за постигане на спра-
ведлив и траен мир, които и сега са в ос-
новата на международното право. Сред тях 
се открояват апелите за едновременно на-
маляване на въоръжените сили, въвежда-
не на задължителен арбитраж по спорните 
въпроси и зачитане на националните права. 
Зад дипломатическия език и религиозната 
стилистика в отговора на цар Фердинанд 
проличава главният и единственият залог 
на България в световната война, а именно 
стремежът към национално единство, т.е. 
заветната цел на Българското възраждане, 
наследена и продължена от българската 
държава след Освобождението. Това е пре-
сечната точка не само между папския ми-
ротворен проект и българския национален 
интерес, но и между всички други проекти 
за следвоенното устройство на Европа, 
които се основават на силата на правото, а 
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не на правото на силата.
Излишно е, разбира се, да се пледира 

със задна дата за някаква възможна полза 
от някакъв евентуален успех на папската 
нота или да се разсъждава на тема „какво 
би станало, ако“. Но дори условното накло-
нение да няма място в историческата нау-
ка, това не може да опровергае очевидната 
истина. На фона на всички нереализирани 
мирни предложения Ньойският диктат, в 
който е заложено семето на новата све-
товна война, е последното, което би могло 
да се нарече справедлив мир. Особено за 
България и нейните национални интереси.

Българската православна църква офи-
циално не реагира на папската миротвор-
на инициатива, въпреки че синодалният 
орган „Църковен вестник“ я следи и хрони-
кира най-подробно. Неофициално обаче 
и тя не остава встрани от общия стремеж 
за мир. Един от най-убедените противници 
на войната и привърженик на мира е архи-
мандрит Стефан, бивш протосингел на ек-
зарх Йосиф, който през 1913 г. оказва ценно 
съдействие за осъществяването на Кар-
негиевата анкета. След смъртта на екзарх 
Йосиф той заминава за Швейцария, за да не 
привлича гнева на германофилското прави-
телство на Радославов със своето ярко 
(проруско) славянофилство. Със синодална 
стипендия и в качеството на протосингел 
на Светия Синод и професор по омилетика 
и пастирско богословие архимандрит Сте-
фан прекарва цялото време на войната в 
неутрална Швейцария, като следва фило-
софия две години в протестантския универ-
ситет в Женева и две години в католическия 
университет във Фрибург. Покрай акаде-
мичните си занимания той се изкушава и от 
съблазните на явната и тайната диплома-
ция. Заедно с други политически дисиденти 
основава „Българския съюз“ в Швейцария, 
чиято задача, по собствените му думи, е 
„да защитава българските интереси в чуж-
бина, а главно да подготви първенците на 
предстоящата мирна конференция в полза 
на истината“.13 Негов най-близък сподви-
жник в това начинание е протопрезвитер 
Стефан Цанков, бивш началник на Култур-
но-просветния отдел при Светия Синод, а 
тогава студент в Юридическия факултет на 
Цюрихския университет.

Заради тази си дейност архимандрит 
Стефан попада в полезрението на френ-
ските тайни служби, които го вземат „на от-
чет“ и му осигуряват редовно наблюдение. 
През септември 1917 г., само месец преди 
миротворната нота на папа Бенедикт ХV, 
френската разузнавателна служба в Ане-
мас установява, че архимандрит Стефан 
е имал дълъг разговор с английски дипло-
мат относно условията на евентуален се-
паративен мир за България. Териториал-
ната платформа за тази възможност била 
запазване на Южна Добруджа, граница до 
линията Мидия – Енос в Източна Тракия и 
превръщане на Македония в самостоятел-
на област с център в Солун и със зачитане 
правата и интересите на българското на-
селение. Комисар Перие, който докладва 
разузнавателните сведения, в заключение 
обобщава, че архимандрит Стефан не иг-
рае важна роля в тайните преговори между 
България и Антантата, защото няма реална 
сила зад гърба си в своята страна.14

Въпреки че по различни обективни и су-
бективни причини БПЦ официално не издига 
глас в защита на мира, няма да е справедливо 
да се твърди, че тя е останала на равнището 
на християнското оправдание на войната от 
навечерието и първите военни годни. Макар 
да следва преобладаващия войнствено-па-
триотичен дух на тогавашната българска пре-
са, „Църковен вестник“ не изпада в богослов-
ски ексцесии на издания от рода на „Вяра и 
сила“ (полумесечно религиозно-обществено 
списание, орган на военното духовенство в 
Българската армия) и „Духовно-обществен 
преглед“ (издаван от йеромонах д-р Антим 
Шивачев, духовен възпитател във Военното 
училище в София). По същото време, когато 
те боготворят войната, „Църковен вестник“ 
пише за пацифизма и мира.

„Трогателна е историята на пацифиз- 
ма. За много жертви и за много благород-
ни усилия се говори в нея. Тя е история 
на културата – защото мирът винаги е бил 
първото условие за всяка култура. Тя е съ-
щевременно и история на религиозното 
издигане на народите, защото корените на 
пацифизма дълбоко са вдълбани в почва-
та на религията и морала. Всички религии 
малко или много са подпомагали мира“.15 
Този цитат изглежда немислим на фона на 
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военно-църковните издания и недопустим 
за духа на епохата, но съвсем не е изоли-
рано явление по страниците на „Църковен 
вестник“ в периода 1917 – 1918 г. Още тога-
ва синодалният официоз предугажда зна-
чението на зараждащото се международно 
движение на църквите за мир и следи с вни-
мание всички негови прояви.16 През пролет- 
та на 1918 г. тази линия се официализира и 
институционализира на най-високо равни-
ще. Тогава в София е учреден клон на Све-
товния съюз на младежките християнски 
дружества, създаден по американска ини-
циатива, но със седалище в Женева. Наче-
ло на българския клон е поставен почетен 
комитет с участието на престолонаследни-
ка княз Борис, главнокомандващия генерал 
Никола Жеков, министър-председателя 
Васил Радославов и други видни генерали, 
политици и общественици. Член на комите-
та е и началникът на военното духовенство 
митрополит Йосиф, както и представители 

на българските католици и протестанти. Ок-
рилен от такава могъща протекция, в след-
ващите месеци българският клон на Све-
товния съюз на младежките християнски 
дружества предприема някои инициативи 
за подобряване положението на военно-
пленниците, а също и за пропагандиране на 
своите идеи на фронта.17

 Истинският завой от проблемите 
на войната към проблемите на мира обаче 
Българската православна църква ще напра-
ви едва след капитулацията на България на 
29 октомври 1918 г. В следвоенния пери-
од тя ще се превърне в активен участник 
в християнското миротворно движение, а 
архимандрит Стефан, вече като Софийски 
митрополит, и протопрезвитер Стефан Цан-
ков, в качеството на секретар на Светия Си-
нод, ще бъдат нейните авторитетни пред-
ставители на най-важните международни 
форуми. Разбира се, с главната цел за за-
щита на българските национални интереси.
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Един от главните приоритети в съвремен-
ния свят е насърчаването на комуника-

тивната компетентност на участващите в 
мисии военнослужещи като условие за вза-
имно разбирателство и сътрудничество при 
изпълнение на служебните им задължения. 
В този динамичен и глобализиращ се свят 
комуникацията е ключов момент в подго-
товката и обучението им. В националната 
квалификационна рамка на Република Бъл-
гария, приета с Решение на Министерския 
съвет № 96/02.02.2012 г., са включени кому-
никативните и социалните компетентности 
като условие за по-пълноценно общуване 

на някои от най-разпространените европей-
ски езици. В тази връзка изграждането на 
комуникативна компетентност и развитието 
на умения за общуване в различна социал-
но-културна среда придобиват все по-голя-
ма актуалност и във военната област.

В нормативните документи на военното 
образование, и по-специално в чуждоези-
ковата подготовка, комуникативната култу-
ра не се разглежда като цел на образова-
нието. Изучаването на практическия опит 
от преподаването на английски език във 
военните учебни заведения и анализът на 
съществуващата методика за преподаване 
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позволяват да се направи изводът, че за 
развитието на комуникативната компетент-
ност на участващите в мисии военнослу-
жещи не се отделя достатъчно внимание. 
Социално-културният фактор, необходим 
за изграждането на тази компетентност, 
не е изучен изцяло. В подготовката на 
специалисти в системата на военното об-
разование недостатъчно внимание се от-
деля и на средствата за активизиране на 
изследваната компетентност на личността 
като способност за самоусъвършенстване 
в междуличностното и професионалното 
общуване в условията на междукултурните 
комуникации. Потребността от решаването 
на тези въпроси в условията на нараства-
щи изисквания към нивото на специална и 
общокултурна подготовка на военните спе-
циалисти допълнително стимулира нужда-
та от научни изследвания за създаването 
на конкретен профил от избрани дейности, 
които те трябва да могат да покриват.

Комуникативната компетентност в про-
фесионалната педагогика се разглежда 
като съставляваща на професионализма, 
предполагаща знаене на чужди езици и 
високо ниво на култура на речта. В изслед-
вания на родни и чужди учени комуникатив-
ната компетентност се разглежда като един 
от видовете индивидуално-интелектуални 
способности на индивида, който се форми-
ра и проявява при общуването, отразявайки 
широк спектър от комуникативни способ-
ности на човека. Това преди всичко е уме-
нието му да организира своята речева дей-
ност адекватно на ситуацията на общуване, 
в нейния продуктивен и възприемчив вид, 
да свързва езиковите средства с конкретна 
сфера и ситуация на общуване, а така също 
с условията и задачите на комуникацията. 
Всичко това позволява да разглеждаме 
формирането на комуникативната компе-
тентност като крайна цел на чуждоезиковия 
курс на неезиковите специалности и съот-
ветно като резултат на обучението по чужд 
език в учебното заведение.

Комуникативната компетентност пред-
ставлява многослоен обект, изследван от 
много учени в областта на лингвистиката, 
психологията, социалната лингвистика, ди-
дактиката и др. Съставните ѝ части (компо-
ненти) според Теун Ван Дайк са:

l лингвистична компетентност (знание 
на речникови единици и владеене на фор-
мални правила, посредством които речни-
ковите единици се преобразуват в осмисле-
ни изказвания);
l социално-лингвистична компетент-

ност (способи за използване и преобразу-
ване на езиковите форми в съответни ситу-
ации);
l контекст (води към общуване с кого, 

за какво, къде, с каква цел – определя избо-
ра на езиковата форма);
l дискурсивна компетентност (способ-

ност да се разбере и да се достигне свър-
заност на отделни изказвания в значими 
комуникативни модели); 
l стратегическа компетентност (спосо-

би да се използват вербални и невербални 
стратегии за запълване/компенсация на 
липсващите знания); 
l социално-културна компетентност 

(някаква степен на познаване на социал-
но-културните аспекти, в които се използва 
езикът);
l социална компетентност (желание 

да се взаимодейства с други и увереност в 
себе си, а така също „умение да поставиш 
себе си на мястото на другия и способност 
да се справяш със ситуации, ставащи в об-
ществото“).1

Понятието „комуникативна компе-
тентност“ се появява за първи път в линг-
вистичната терминология вследствие на 
уточнената същност на понятието „езико-
ва компетентност“ и необходимостта от 
отчитане на социалните фактори, опре-
делящи избора на езикови средства. Дел 
Хаймс казва, че формирането на дадена 
компетентност произлиза от процеса на 
социализация, когато в социалната матри-
ца обектът овладее системата и за използ-
ване в зависимост от отношенията между 
говорещи, местата и целите на изказване 
и другите способи на комуникация, които 
позволяват на човека да бъде не просто 
говорещ, а член на социално обусловена 
система на общуване.2 Хаймс – социолинг-
вист и етнограф на комуникацията, пръв 
сред много други видни учени успява да въ-
веде идеята за комуникативна компетент-
ност. Той поддържа Чомски за значението 
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на граматическата компетентност и вижда 
контекстуалното съотношение като един от 
важните аспекти за владеенето на езика. 
Твърди, че значението в комуникацията се 
определя от езиковата среда и протичащо-
то комуникативно събитие, което се състои 
от следните компоненти, под формата на 
ключовата дума абревиатура SPEAKING 
– „говорене“, като Setting e „обстановка“, 
Participants – „участници“, Ends – „цели“, 
Act Sequence – „последователност на акта“, 
Key – „ключ“, Instrumentalities – „средства“, 
Norms of interaction – „норми на взаимо-
действие“ и Genre – „жанр“. Това се смята 
за речеви контекст, в който има вербално 
взаимодействие. За да се твърди, че даден 
човек владее език, той трябва да знае „кога 
да говори и кога не, (...) какво да говори и с 
кого, кога, къде и по какъв начин“3 и в допъл-
нение как граматически да построи изрече-
нието. Освен познаването на подходящия 
момент, който говорещият трябва да из-
ползва, когато комуникира на дадения език, 
Хаймс поставя въпроса за „случващото се“ 
– дали и до каква степен нещо е направено, 
и „приемливото“ – дали и до каква степен 
това е възможно според дадените обстоя-
телства, което показва не само познанието 
на езика, но и очакването за неговото вла-
деене.4 Тази концепция за комуникативната 
компетентност разширява идеята и трак-
товката за езикова компетентност и дава 
възможност за допълнително лингвистично 
изследване.

Савил-Тройк е друг етнограф, който из-
цяло подкрепя идеята на Хаймс и разглеж-
да въпроса от гледна точка на изучавания 
език. Тя разделя комуникативната компе-
тентност на три вида знание: лингвистич-
но, интеракционно и културно. Савил-Тройк 
твърди, че разпознаването на лингвистич-
ните варианти, носещи определено соци-
ално значение, понякога създава сериоз-
ни проблеми дори на много напреднали в 
английския език обучаеми. Познаването 
на пълния спектър от лингвистични прави-
ла и принципи, включително и тези, кои-
то предават социалната информация, би 
следвало да бъде включено в понятието 
комуникативна компетентност. Второто не-
обходимо познание, което тя смята за ва-
жно за комуникативната компетентност, са 

интеракционните умения, т.е. познаването 
и очакванията за социалните норми и уста-
новените практики. Носителите на езика са 
запознати с начина, по който се провежда 
разговор в определена комуникативна сре-
да. Например как плавно и естествено да 
се проведе разговор, когато е приятелски 
и непринуден, или как да общуваш с висо-
копоставена личност. Тези интеракционни 
умения затрудняват обучаемите, тъй като в 
повечето случаи не се преподават в клас-
ната стая. Според Савил-Тройк наравно с 
произношението, граматическите конструк-
ции и употребата на много нови думи, ин-
теракционните модели са неделима и съ-
ществена част от комуникативната култура 
и компетентност, които обучаемите искат да 
придобият.

Хаймс и Савил-Тройк предлагат четири 
области на комуникативна компетентност.
l Граматическа компетентност – вла-

деене на фонологичните и лексико-грама-
тическите правила и начини за образуване 
на изречения, т.е. да може да се изразява 
и възпроизвежда буквалното значение на 
изказа. Например придобиване на произно-
шение, речников запас, значение на думата 
и изречението, конструкция на граматиче-
ските изречения, правилно произнасяне 
буква по буква и пр.
l Социолингвистична компетентност 

– владеене на социокултурните норми за 
подходяща употреба на чуждия език, т.е. 
как се формира изразяването и как се раз-
бира то в различни социолингвистични кон-
тексти. Например разбиране на речевата 
специфика, познаване на стилистичните 
норми, използване на езика за изразяване 
на социалните отношения и др.
l Дискурсивна компетентност – владе-

ене на правилата, отнасящи се до съгласу-
ването и последователността на различни-
те видове дискурс в чуждия език. Например 
употреба на подходящи местоимения, си-
ноними, съюзи, заместване, повторение, 
отбелязване на съгласуваност и продължи-
телност и др.
l Стратегическа компетентност – вла-

деене на вербалните и невербалните кому-
никативни стратегии в чуждия език, които 
се използват, когато се прави опит да се 
компенсират недостатъците в граматичес- 
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ката и социолингвистичната компетентност 
или да се повиши ефективността на кому-
никацията. Например перифразиране – как 
да се обръщаме към другите, когато не зна-
ем техния социален статус, намаляване 
темпото на речта за реторичен ефект и др.

Намерението на авторите е да открият 
от какви знания и умения се нуждае обу-
чаемият, за да бъде обучаван и да развие 
теоретичната база за комуникативния под-
ход в чуждоезиковото обучение, основано 
на разбирането за същността на човешката 
комуникация.5 Това означава, че успехът на 
учебния процес по чужд език във военните 
училища, насочен към формиране на кому-
никативна култура на специалист в аспекта 
комуникативна компетентност, зависи от 
съдържанието на обучението и учебните 
материали за сметка на насоченост към 
изучаването на тези компоненти на „култу-
рата“, които реално осигуряват живо, ефек-
тивно общуване с нейните представители в 
сфери и ситуации, актуални за обучаемите.

Многонационалните операции в мина-
лото и днес са свързани с редица труднос-
ти, които ограничават техния успех или ги 
водят до провал. Сред подценяваните фак-
тори, предизвиквали трудности, са култур-
ните предизвикателства и особености на 
многонационалната среда, както и неуме-
нието да се отчитат и хармонизират култур-
ните различия между националностите в 
самите военни сили и организации в зоната 
на операциите.

За дидактиката съдържанието на обуче-
нието традиционно се разглежда от пози-
цията „какво трябва да се научи“, а именно 
– какви знания, навици и умения трябва да 
овладеят обучаемите за успешното осъ-
ществяване на една или друга дейност. Из-
хождайки от главната цел на обучението по 
чужд език – формирането на готовност за 
междукултурни комуникации, съдържание-
то на обучението по дадения предмет се 
интерпретира като формиране на умения 
за практическо владеене на чуждоезикова-
та речева дейност, създаване на функцио-
ниращ процес на междукултурна вербална 
комуникация като „съвкупност от това, кое-
то обучаемият трябва да усвои, за да може 
качеството и нивото на владеене на чужд 

език да съответства на задачите, които си 
поставя даденото учебно заведение“.

За да се определи какво трябва да съ-
държа обучението по английски език за 
изграждане на комуникативна компетент-
ност за участие в многонационални опера-
ции и мултикултурна среда, бе проведено 
изследване в някои от формированията и 
щабовете на въоръжените сили. Основно 
бе използван методът на експертна оценка, 
който в дадения случай е комбинация от ан-
кета, интервю и фокус група. Предпочетено 
е изследване, ориентирано към качествени 
методи. Целта е да се установят причини-
те за дадени явления, а не връзката между 
отделни променливи. Това ще доведе и до 
проверка дали системата за обучение по 
английски език функционира добре, или съ-
ществуват причини, които налагат нейната 
промяна.

В качеството на експерти, оценяващи 
системата, са обхванати 72-ма военнослу-
жещи, участвали в мисии зад граница. Екс-
пертите са подбирани и по признак да са 
били част от обучението по английски език в 
системата на въоръжените сили. Разпреде-
лението им по категории е показано на фи-
гура 1, където има представители на всички 
категории и тяхната оценка на системата за 
обучение по английски език обхваща всич-
ки гледни точки. Така системата за обуче-
ние по английски език е оценена не само 
от офицерите, но и от сержантите и войни-
ците, чиято подготовка по чужд език често 
се пропуска в анализите и изследванията. 
Значимостта на оценките се повишава и от 
факта, че са обхванати и всички нива – от 
Министерството на отбраната до войниците 
във взвода  (фиг. 2).

Тази фигура дава основание да се твър-
ди, че в изследването са обхванати ре-
зултатите от въздействието на системата 
за обучение по английски език не само по 
категории, но и по нива на дейност. Стан-
дартният подход на изследване само на 
представители на щабовете и военните 
формирования е разширен и обхваща и Ми-
нистерството на отбраната и военнообра-
зователната система.

Анкетата съдържа 12 въпроса, но в ста-
тията са описани само отговорите на част 



Образование и квалификация

136

от тях. За целта е използвана четиристе-
пенна скала, която обхваща степени „висо-
ка“, „добра“, „средна“ и „ниска“. Те отразяват 
оценките на анкетираните за състоянието 
на обучението по английски език и ефек-
тивността на системата за обучение по 
английски език. Тези оценки са приведени 
към нивата за владеене на английски език 
съгласно стандартизираното споразумение 
в НАТО 6001 (STANAG 6001). Оценките са 
обвързани помежду си, както следва:
l „висока“ се привързва към ниво 3333 

и нагоре;
l „добра“ – към ниво между 2 и 3;
l „средна“ – към ниво 2222;
l „ниска“ – към ниво 1111.

Това ни дава възможност за привеждане 
на получените резултати към единна скала 
за оценяване и сравняване на резултатите. 
Участниците в анкетата вече бяха описани. 

За да може да се съди за ефективността 
на едно обучение, трябва да е ясно какви 
са входните показатели на обучаемите. За-
това и първият въпрос е „Изучавали ли сте 
английски език преди да влезете за воен-
но обучение?“. На този въпрос 28 от учас-
тниците в анкетата са отговорили с „да“, а 
останалите 44 – с „не“. Отговорът  „не“ на 
този въпрос е доста неочакван, като се има 
предвид, че в средното училище обучение-
то по английски език е доста често срещано 
явление. Още по-обезпокоително е това и 

Фиг. 1. Разпределение на експертите по категории

Фиг. 2. Разпределение на експертите по нива на дейност
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като се има предвид, че войниците и сер-
жантите сумарно са само 21. Това означа-
ва, че доста голяма част от офицерите не са 
преминали някакво обучение по английски 
език преди влизането във военното учили-
ще. Само по себе си това не би било про-
блем, ако не ставаше въпрос за кандидати 
за висше военно училище, които след за-
вършване на обучението си трябва да вла-
деят английски език на ниво 2222 съгласно 
Стратегията за развитие на системата за 
обучение и контрол по английски език. Оче-
видно е, че има известна дисхармония меж-
ду Стратегията за развитие на системата 
за обучение и контрол по английски език6, 
изискванията за прием във висше военно 
училище и военна академия, както и качест-
вото на кандидатите за обучение в тях.

Вторият въпрос – „Как оценявате под-
готовката по английски език, която сте по-
лучили по време на военната си служба?“, 
е насочен към личната оценка на всеки 
участник за качеството на обучението по 
английски език (фиг. 3). Голямата част от 
оценките са в долната част на скалата за 
оценяване, като 24-ма анкетирани (една 
трета от тях) оценяват своята подготовка 
като ниска. Тази оценка всъщност е пока-
зател за практическа неизползваемост на 
тези военнослужещи в операции зад гра-
ница. Заслужава да се отбележи фактът, 
че има 4-ма анкетирани военнослужещи, 
които не са дали отговор. Въпросът не е из-
следван допълнително, но този отговор е 
малко изненадващ, като се има предвид, че 

анкетираните са в контингенти, участвали в 
мисии зад граница. Въпросът, който сам се 
налага, е как са попаднали в контингента за 
мисията.

За да се провери доколко тази тяхна 
оценка се покрива с обективно наложените 
критерии, е зададен и въпрос за това, как 
е оценена тяхната езикова компетентност 
съгласно STANAG 6001. Резултатите са по-
казани на фигура 4.

Тази фигура показва едни сравнително 
добри резултати от оценяване на езиковите 
умения на анкетираните военнослужещи. 
Вижда се, че 46 са в използваемата част 
на оценките. Остават обаче 18 анкетира-
ни с ниво на владеене около 1111, което е 
неизползваемо. Отново има неотговорили 
на въпроса – 8 души. Очевидно е, че това 
са хора без съответното удостоверение за 
владеене на английски език. Това отново 
поставя въпроса за подбора на континген-
тите и тяхната езикова подготовка за учас-
тие в мисии.

Разгледаните няколко въпроса от из-
следването оформят един комплекс от въ-
трешни и външни съпоставки. В статията са 
разгледани само няколко от тях – въпроси 
2, 4, 5 и 6. Вторият въпрос от анкетата е „Как 
оценявате подготовката по английски език, 
която сте получили по време на военната 
си служба?“. Четвъртият е „Какъв STANAG 
притежавате?“. Петият е „Сравнявайки се с 
ваши колеги от чужбина, как оценявате под-
готовката си по английски език?“. Шестият 
е „В каква степен се чувствате уверени при 

Фиг. 3. Как оценявате подготовката по английски език, която сте получили  
по време на военната си служба
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работата в мултикултурна среда?“. Тяхно-
то анализиране може да даде отговори на 
някои от въпросите, свързани с ефектив-
ността и ефикасността на обучението по 
английски език. (фиг. 5)

От фигура 5 се вижда ясно, че има оп-
ределени проблеми в обучението по ан-
глийски език. Има група от около 20 – 24 
експерта, които оценяват трайно като 
„ниска“ компетентността за комуникация 
на английски език в многонационална и 
мултикултурна среда. Големи различия се 
показват и по отношение на високите и до-
брите резултати. Това е показател, за ус-
ловността на резултатите от ниво 2222 на-
горе. Особено ясно се вижда за ниво 3333 

(„висока комуникативна компетентност“). 
Според резултатите от тестовете за опре-
деляне на нивото на владеене на англий-
ски език 20 от анкетираните имат висока 
компетентност (ниво 3333 или по-високо). 
Личните оценки са два пъти по-ниски. Срав-
нени с чужденците, тази компетентност 
е оценена четири пъти по-ниско, а когато 
стане въпрос за работа в многонационална 
среда, тя е 10 пъти по-ниска. Обратното се 
наблюдава при ниво между 3 и 2 – само-
оценката и оценката от тестовете са зна-
чително по-ниски от оценките, сравнени 
с чужденците и в мултикултурна среда. И 
двата случая са потвърждение на реле-
вантността на повдигнатите вече въпроси 

Фиг. 4. Оценка на езиковата компетентност съгласно STANAG 6001

Фиг. 5. Сравнение на отговорите на въпроси 2, 4, 5 и 6 от изследването
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за несъответствията между съдържание на 
курсове – тестове – необходима компетент-
ност за изпълнение на длъжностите. Вто-
рата половина на фигура 5 показва една 
по-голяма хомогенност на оценките, което 
е показател за липса на съществени разли-
чия между обучение, оценяване и необхо-
дима компетентност. От тази гледна точка 
може да се каже, че наложителните коре-
кции са по отношение на високите нива за 
подготовка и оценяване.

От анализа на тези няколко въпроса от 
изследването на обучението по английски 
език за работа в многонационална и мулти-
културна среда логично се налагат няколко 
извода. На първо място се откроява несъо-
тветствието между изискванията за владе-
ене на английски език от военнослужещите 
във формированията, декларирани за учас-
тие в операции на НАТО, и изискванията на 
Стратегията за развитие на системата за 
обучение по английски език. 

 Второ, забелязва се, че Стратегията 
не е обвързана с кариерното развитие на 
отделните категории военнослужещи и 
обучението по английски език изостава от 

развитието в службата. В резултат на това 
желаното ниво на владеене на английски 
език се достига, когато военнослужещият е 
в края на своята служба и вече не може да 
бъде пълноценно използван.

Трето, системата за обучение по англий-
ски език не е в състояние да осигури необ-
ходимата комуникативна компетентност за 
покриване на целия спектър за работа в 
многонационална и мултикултурна среда 
по отношение на тясноспециализираната 
военна лексика.

Какво би могло да се направи? На първо 
място, би следвало Стратегията за развитие 
на системата за обучение по английски език 
да се обвърже с кариерните модели за раз-
витие на сержантите и офицерите. На второ 
място, би следвало да се подобри подборът, 
за да може в по-кратки срокове и с по-малко 
средства да се достигат желаните нива на 
владеене на английски език. На трето място, 
необходимо е да се премине от обучение по 
английски език към обучение на английски 
език, което ще реши освен някои от пробле-
мите с времето за обучение, така и със спе-
циализираната терминология. 
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Отговорности на редакционната колегия (борд)
Редакционната колегия е отговорна за всеки материал, който се публикува в списание-

то. От нейните членове се очаква:
● да приемат или отхвърлят предложените за публикуване статии;
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областта на сигурността и отбраната;
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информация за публикуваните материали;
● да осигурят публикуването само на качествени материали;
● да осигурят свобода на изразяване на мненията на авторите;
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● Авторите са длъжни да пазят данните за предадените за публикуване материали и 
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● Рецензентите трябва да бъдат обективни в своите отзиви.
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мия „Георги Стойков Раковски”.
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