
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

110 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ,  
КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ

Част III

12 – 13 април 2022 г.

София

RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE

ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE

110 YEARS OF TRADITION,  
QUALITY, PRESTIGE

Part III

12 – 13 April 2022

Sofia



110 години традиция, качество, престиж
Сборник доклади от Годишна научна конференция – Част III 
12 – 13 април 2022 г., София

110 Years of Tradition, Quality, Prestige
Proceeding of the Annual scientific conference – Part III 
12 – 13 April 2022, Sofia 

© Военна академия „Георги Стойков Раковски“, издател, 2022

ISBN (online): 978-619-7478-95-2  
ISBN (print): 978-619-7478-98-3

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател
полковник доц. д-р Димитър Ташков
Членове
полковник проф. д-р Георги Димов
полковник проф. д-р Емил Енев
професор д.н. Митко Стойков
полковник доц. д-р Петко Димов
подполковник Веселка Методиева
Технически секретари
подполковник гл. ас. д-р Петрана Кокудева 
подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев
подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров 
майор ас. Кристина Крумова
майор Любомир Райков
доктор Анелия Христова
старши преподавател Диана Боримечкова
ас. д-р Атанаска Попова 
ас. Мария Неновска

ORGANISING COMMITTEE
Chairman
Colonel Assoc. Prof. Dimitar Tashkov, PhD
Members
Colonel Prof. Georgi Dimov, PhD
Colonel Prof. Emil Enev, PhD
Prof. Mitko Stoykov, Dsc
Colonel Assoc. Prof. Petko Dimov, PhD
Lieutenant colonel Veselka Metodieva
Technical secretaries
Lieutenant colonel Assist. Prof. Petrana Kokudeva, PhD
Lieutenant colonel Assist. Prof. Kalin Ranchev, PhD
Lieutenant colonel Assist. Prof. Ilian Sotirov, PhD
Major Assist. Prof. Kristina Krumova
Major Lyubomir Raykov
Anelia Hristova, PhD
Senior Lecturer Diana Borimechkova
Assist. Prof. Atanaska Popova, PhD 
Assist. Prof. Maria Nenovska

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Председател 
полковник проф. д.н. Георги Карастоянов
Заместник-председател
полковник проф. д-р Камен Калчев 
Членове 
полковник проф. д-р Мирослав Ст. Димитров
полковник доц. д-р Галин Иванов
доцент д-р Румен Николов
доцент д-р Ирина Миндова-Дочева
доцент д-р Валентина Георгиева

EDITORIAL BOARD

Chairman
Colonel Prof. Georgi Karastoyanov, DSc
Vice Chairman
Colonel Prof. Kamen Kalchev, PhD
Members
Colonel Prof. Miroslav St. Dimitrov, PhD
Colonel Assoc. Professor Galin Ivanov, PhD
Assoc. Prof. Rumen Nikolov, PhD
Assoc. Prof. Irina Mindova-Docheva, PhD
Assoc. Prof. Valentina Georgieva, PhD



Съдържание 
ПАНЕЛ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ, ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ, СПОСОБНОСТИ 

ХАРАКТЕРЪТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА КАТО ФОКУС 
НА ДЕБАТИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ .............................................11
гл. ас. д-р Христина Добрева
МИРНОВРЕМЕННИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА 1878 – 1912 ГОДИНА .....................................................19
подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев
ВЛИЯНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО 
НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ МРЕЖИ ...............................................................................31
доц. д-р Елислав Иванов
ФУНКЦИОНАЛНАТА ХОМЕОСТАЗА КАТО ОСНОВЕН ПРИНЦИП 
НА УПРАВЛЕНИЕТО .......................................................................................................36
доц. д-р инж. Максим Алашки
ОТ ТОТАЛНАТА ВОЙНА ДО СЪОБРАЖЕНИЯТА  
ЗА СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЗАГУБИ. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
НА СЪВМЕСТНИЯ ТАРГЕТИНГ ....................................................................................40
майор ас. д-р Андон Андонов
НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА, САЛАФИЗМА  
И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ ЗА СПРАВЕДЛИВА ВОЙНА ......................................46
Стоянка Петрова
ОТ ПРЕЦИЗНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА 
ДО МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
НА СЪВМЕСТНИЯ ТАРГЕТИНГ ....................................................................................54
майор ас. д-р Андон Андонов
ПИРАТСТВОТО НА МОРЕ ПРЕЗ XXI ВЕК – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ .......................................................62
капитан III ранг Георги Калинов
ПОЛКОВНИК КОНСТАНТИН СТАНЧОВ И ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ 
НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ ПРЕЗ 1915 ГОДИНА ...........................................................70
доц. д-р Стоян Николов
НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА COIN OPS ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИКТИ 
И УПОТРЕБАТА НА ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ .................................................76
д-р Христо Тутунаров
ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗА ВОДЕНЕ НА ВЪЗДУШНО И КОСМИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ ..............................81
капитан Иван Вълчев
„ЗАМРАЗЕНИТЕ КОНФЛИКТИ“ В ЮЖЕН КАВКАЗ .....................................................87
ас. Димитър Дринков, докторант
ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СИГУРНОСТТА КАТО ЦЕННОСТ  
В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО – МОДЕЛИ НА АКТИВНОСТ ...................................97
д-р Пламен Петров
ВЪЗПИРАНЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ ............102
полковник доц. д-р Георги Георгиев



ФРЕНСКИ ЧУЖДЕСТРАНЕН ЛЕГИОН .......................................................................109
д-р Христо Тутунаров
ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ – 
СЪВРЕМЕННИ ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ........................................................ 116
д-р Атанаска Тунтова
ХОДЪТ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА  И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ 
ВЪРХУ  БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕРСКИ КОРПУС, 
СЕПТЕМВРИ 1939 – АВГУСТ 1944 ..............................................................................124
ас. Боян Жеков
САЩ И КИТАЙ НА БАЛКАНСКИЯ ТЕАТЪР:  
МЕЖДУ ТВЪРДАТА И МЕКАТА СИЛА ........................................................................131
полковник Георги Гешев
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА ..............................142
полковник доц. д-р Петко Димов

ПАНЕЛ 
ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ  
ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ ...........................................................151
полковник д-р Ивайло Игнатов
МОДУЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“..............................................................158
полковник д-р Ивайло Игнатов
ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 
В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ .....................................................................................163
Владислав Василев
ПРОБЛЕМИ В СИГУРНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА 
НА ОБУЧЕНИЕ ............................................................................................................... 171
полковник доц. д-р Петко Димов
СЪВМЕСТЕН И АЛТЕРНАТИВЕН АНАЛИЗ – СПОСОБНОСТИ ЗА НАУЧЕН 
НАПРЕДЪК В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ .....................................178
полковник доц. д-р Зарко Здравков, гл. ас. д-р Анелия Атипова
МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗРЕЛОСТТА НА СПОСОБНОСТИТЕ 
ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ НА БАЗАТА НА БАЛАНСИРАНА КАРТА 
ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ .......................................................................184
проф. д-р Венелин Георгиев
USEFUL PRACTICES FOR ENHANCING CYBERSECURITY THROUGH 
DETECTION OF “CRYPTO CURRENCY MINER” ATTACKS .....................................190
Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova, PhD, Anna Guncheva, PhD,  
Violeta Vasileva, PhD, Yavor Tsakov
ПРИЛАГАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПОДХОД  
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ........................................................199
доц. д-р Иван Христозов, доц. д-р Веселина Александрова 
майор Калинка Анастасова
СИНТЕТИЧНА РЕАЛНОСТ: КАК DEEPFAKE МОЖЕ ДА ЗАСТРАШИ  
ПОЛИТИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ...............................................................................206
Константин Димитров



КИБЕРАТАКА – ЕТАПИ, ВИДОВЕ, ТЕНДЕНЦИИ  
В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО ..........................................................................................210
гл. ас. д-р инж. Чавдар Костадинов
АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ ...........................................................219
майор Ивайло Мараченски
АСПЕКТИ НА МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ 
И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ТЯХ ......................................................227
майор Кристина Крумова

ПАНЕЛ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ОТРАЖЕНИЕТО НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ВЪРХУ ТЕКСТОВЕ  
ОТ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР .......................................................................................235
проф. д-р Лучия Антонова-Василева
БЪЛГАРСКА ВОЙНИШКА ЛЕКСИКА ОТ ВРЕМЕТО  
НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА:  
ОПИТ ЗА ДИАХРОННА РЕКОНСТРУКЦИЯ ..............................................................244
проф. дфн Димитър Веселинов
МНОГОЕЗИЧЕН ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК В ПОМОЩ  
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД .........................................248
доц. д-р Венера Матеева-Байчева, гл. ас. д-р Весела Шушлина,
Катрин Костова, докторант
ДИЗАЙН НА УРОЧНАТА ЕДИНИЦА В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД ...........................................................................255
доц. д-р Венера Матеева-Байчева
СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ЗАДАЧИ ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ .............................................................262
доц. д-р Валентина Георгиева
СИНТАКТИЧНАТА ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ В ТУРСКИЯ ЕЗИК ......................................................271
проф. д-р Милена Йорданова
АЛОГИЗМИТЕ В ПИСМЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, ИЗУЧАВАЩИ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК .........................................................................................................276
гл. ас. д-р Весела Шушлина
ИНТЕРФЕРЕНТНИ ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБА НА ИМЕНА –  
ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕЧ НА НОСИТЕЛИ 
НА РУСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК  ..........................................................................................281
Катрин Костова, докторант
РОЛЯТА НА СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 
ПРИ СЕМАНТИЗАЦИЯТА НА НОВА ЛЕКСИКА В ПРОЦЕСА 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СРЪБСКИ ЕЗИК .....................................................................290
гл. ас. д-р Вяра Найденова
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 
В УЧЕБНИКА ПО РУСКИ ЕЗИК „РУССКИЙ С СОБОЙ. А1+“ ...................................295
старши преподавател Диана Боримечкова



Contents
PANEL 

TRANSFORMATION, REARMAMENT, CAPABILITIES 

THE NATURE OF THE INTERNATIONAL SYSTEM AS A FOCUS  
OF THE DEBATES IN INTERNATIONAL RELATIONS ...................................................................... 11 
Assist. Prof. Hristina Dobreva, PhD
PEACEFUL BODIES OF GOVERNANCE  
OF THE BULGARIAN ARMY 1878 – 1912......................................................................................................... 19 
Lieutenant Colonel Assist. Prof. Kalin Ranchev, PhD
THE INFLUENCE OF THE INTERNET ON THE FUNCTIONING  
OF INTELLIGENCE NETWORKS ...................................................................................................................... 31 
Assoc. Prof. Elislav Ivanov, PhD
FUNCTIONAL HOMEOSTASIS AS A BASIC PRINCIPLE  
OF THE MANAGEMENT  ................................................................................................................................... 36 
Assoc. Prof. Maxim Alashki, PhD
FROM TOTAL WAR TO COLLATERAL DAMAGE CONSIDERATIONS.  
HISTORICAL ASPECTS OF JOINT TARGETING .............................................................................................. 40 
Major Assist. Prof. Andon Andonov, PhD
SOME ASPECTS OF TERRORISM, SALAFISM  
AND CONTEMPORARY THEORIES OF JUST WAR ........................................................................................ 46 
Stoyanka Petrova
FROM PRECISE ENGAGEMENT TO NETWORK CENTRIC OPERATIONS.  
HISTORICAL ASPECTS OF JOINT TARGETING .............................................................................................. 54 
Major Assist. Prof. Andon Andonov, PhD
MARITIME PIRACY OF XXI CENTURY – CHALLENGE OF SEA NAVIGATION .............................................. 62 
Lieutenant commander Georgi Kalinov
COLONEL KONSTANTIN STANCHOV AND THE INAUGURATION  
OF THE MILITARY ACADEMY IN 1915 ............................................................................................................. 70 
Assoc. Prof. Stoyan Nikolov, PhD
THE GROWING ROLE OF COIN OPS IN ARMED CONFLICT  
AND THE USE OF PRIVATE MILITARY COMPANIES ...................................................................................... 76 
Hristo Tutunarov, PhD
RUSSIAN AND UKRAINIAN CAPABILITIES  
FOR AIR AND SPACE SURVEILLANCE ........................................................................................................... 81 
Captain Ivan Valchev
THE FROZEN CONFLICTS IN THE SOUTH CAUCASUS ................................................................................ 87 
Assist. Prof. Dimitar Drinkov, PhD Student
THE WAR IN UKRAINE AND SECURITY AS A VALUE  
IN BULGARIAN SOCIETY – MODELS OF ACTIVITY ....................................................................................... 97 
Plamen Petrov, PhD
RESTRAINT IN THE MODERN INTERNATIONAL RELATIONS .....................................................................102 
Colonel Assoc. Prof. Georgi Georgiev, PhD
FRENCH FOREIGN LEGION  ..........................................................................................................................109 
Hristo Tutunarov, PhD



ENVIRONMENTAL SECURITY – PRESENT THREATS AND OPPORTUNITIES ...........................................116 
Atanaska Tuntova, PhD
THE COURSE OF THE SECOND WORLD WAR AND ITS REPERCUSSIONS   
ON THE BULGARIAN OFFICER CORPS, SEPTEMBER 1939 – AUGUST 1944 ...........................................124 
Assist. Prof. Boyan Zhekov
US AND CHINA IN THE BALKAN THEATRE: BETWEEN HARD AND SOFT POWER ..................................131 
Colonel Georgi Geshev
CHARACTERISTICS OF MILITARY ACTION IN UKRAINE ............................................................................142 
Colonel Assoc. Prof. Petko Dimov, PhD

PANEL  
NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS 

INTEGRATED PROCESS AND ACTIVITY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
IN RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE ............................................................................................151 
Colonel Ivaylo Ignatov, PhD
REGISTRATION MODULE IN THE INTEGRATED INFORMATION SYSTEM  
IN RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE ............................................................................................158 
Colonel Ivaylo Ignatov, PhD
GOOD PRACTICES AND MODELS FOR INFORMATION SECURITY IN BUSINESS ORGANIZATIONS.....163 
Vladislav Vasilev
SECURITY PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING EDUCATIONAL FORM ................................................171 
Colonel Assoc. Prof. Petko Dimov. PhD
JOINT AND ALTERNATIVE ANALYSIS – CAPABILITIES  
FOR SCIENTIFIC PROGRESS IN THE MODERN SECURITY ENVIRONMENT ...........................................178 
Colonel Assoc. Prof. Zarko Zdravkov, PhD, Assist. Prof. Anelia Atipova, PhD
CYBER SECURITY CAPABILITIES MATURITY MODEL  
BASED ON A BALANCED SCORECARD ........................................................................................................184 
Prof. Venelin Georgiev, PhD
USEFUL PRACTICES FOR ENHANCING CYBERSECURITY THROUGH DETECTION  
OF “CRYPTO CURRENCY MINER” ATTACKS ................................................................................................190 
Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova, Anna Guncheva, PhD, Violeta Vasileva, PhD, Yavor Tsakov
APPLICATION OF THE ARCHITECTURAL APPROACH FOR DEVELOPING  
AN AUTOMATED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM  ............................................................199 
Assoc. Prof. Ivan Hristozov, PhD, Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova, PhD,  
Major Kalinka Anastasova
SYNTHETIC REALITY: HOW DEEPFAKE CAN ENDANGER THE POLITICAL STABILITY ...........................206 
Konstantin Dimitrov
CYBERATTACK – STAGES, TYPES, TRENDS IN COUNTERACTION ..........................................................210 
Assist. Prof. Eng. Chavdar Kostadinov, PhD
ASPECTS OF MODERN OPERATIONS .........................................................................................................219 
Major Ivaylo Marachenski
ASPECTS OF NETWORK CENTRIC OPERATIONS  
AND THE SECURITY OF INFORMATION IN THEM .......................................................................................227 
Major Kristina Krumova



PANEL  
 PHILOLOGICAL SCIENCES

THE REFLECTION OF THE LINGUISTIC RESEARCH OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI  
ON TEXTS FROM BULGARIAN FOLKLORE ..................................................................................................235 
Prof. Luchia Antonova-Vasileva, PhD
BULGARIAN SOLDIERS’ VOCABULARY OF THE TIME OF WORLD WAR I:  
AN ATTEMPT FOR DIACHRONIC RECONSTRUCTION ................................................................................244 
Prof. Dimitar Vesselinov, DSc. 
MULTILINGUAL THEMATIC DICTIONARY IN SUPPORT  
OF BULGARIAN LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN ............................................................................248 
Assoc. Prof. Venera Mateeva-Baycheva, PhD, Assist. Prof. Vesela Shushlina, PhD 
Katrin Kostova, PhD student
HOW TO DESIGN A UNIT IN THE TEACHING  
OF BULGARIAN AS FOREIGN LANGUGAE ...................................................................................................255 
Assoc. Prof. Venera Mateeva-Baycheva, PhD
DESIGNING INTERACTIVE ESP ACTIVITIES FOR MILITARY STUDENTS ..................................................262 
Assoc. Prof. Valentina Georgieva, PhD
THE SYNTACTIC FUNCTION OF ATTRIBUTE  
OF THE ADJECTIVE IN TURKISH LANGUAGE..............................................................................................271 
Prof. Milena Yordanova, PhD
ALOGISMS IN THE WRITTEN TEXTS OF FOREIGNERS  
STUDYING BULGARIAN LANGUAGE ............................................................................................................276 
Assist. Prof. Vesela Shushlina, PhD
THE INTERFERENCE ERRORS IN THE USAGE OF THE CATEGORY OF THE NAMES –   
BASED ON DATA OF THE BULGARIAN SPEECH  
FROM NATIVE SPEAKERS OF CZECH AND RUSSIAN LANGUAGE  ..........................................................281 
Katrin Kostova, PhD student 
THE ROLE OF WORD-FORMATION ANALYSIS AND SYNTHESIS IN THE SEMANTIZATION  
OF NEW VOCABULARY IN THE PROCESS OF TEACHING SERBIAN ........................................................290 
Assist. Prof. Vyara Naydenova, PhD 
ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL CONTENT  
IN THE RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOK “RUSSIAN TO GO. LEVEL A1+” ...............................................295 
Senior Lecturer Diana Borimechkova



Панел 

ТРАНСФОРМАЦИЯ, 
ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ, 

СПОСОБНОСТИ

Panel 

TRANSFORMATION, 
REARMAMENT,  
CAPABILITIES





11     

ХАРАКТЕРЪТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА  
КАТО ФОКУС НА ДЕБАТИТЕ  

В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Резюме: Фокусът на темата е международната система, представена като различни типове структура 
в зависимост от различните онтологии, т.е. предположения на позитивисти и непозитивисти. 
Традиционно тези два лагера в теориите на международните отношения противопоставят т.нар. 
основна школа (реалисти, нео-реалисти, неолибералисти, теория на игрите) на школата на критиците 
(конструктивисти, пост-модернисти, школа на Грамши и Английска школа). В темата, посочените 
школи са допълващи се модели, оформящи следните структури: холистична, „алчни държави“, 
институционална, сгъстена, историческа, несигурна, както и структурите на съвпадащ стратегически 
избор и на международно общество.
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Abstract: The focus of the paper is the International system, presented as different types of structure, 
depending on the different ontologies or starting points of positivists and non-positivists. Traditionally, these 
two camps in the theories of International relations oppose the so called mainstream (Realists, Neo-realists, 
Neo-liberalists, game theory) to its critics (Constructivists, Post-modernists, Gramscian school and English 
school). The mentioned theories are complementing models in the paper, forming the following structures: 
holistic, “greedy states,” institutional, “dense,” historical, insecure as well as a structure of coinciding strategic 
choices and a structure of international society.
Keywords: international system; structure; positivists; non-positivists; international relations theory

гл. ас. д-р Христина Добрева
Военна академия „Г. С. Раковски“, h.dobreva@rndc.bg

Увод
Основните школи в Международните отношения (МО), според западната традиция, могат да се 

разделят на два лагера – позитивисти и непозитивисти/критици на т.нар. основен подход или mainstream.1 
Техните предположения (допускания, а оттам и подходи) към международната система са различни. Меж-
дународната система (МС) или структура е третото ниво на анализ. Всички школи са съгласни, че МС е 
важна, но според позитивистите анархията, или липсата на правила, е основна черта на системата, която 
те приемат за даденост. Непозитивистите от друга страна вярват в идеализма, противопоставят се на 
държавността и механичната последователност и я заменят с промяна и трансформация, базирани на 
взаимодействия, като подчертават важността на промените в пространството и времето. Сред позитиви-
стите, и неореалисти и либералисти споделят предположенията за материализъм и рационалност. Раз-
ликата е, че реалистите се фокусират върху материалните способности, сигурността, баланса на сили, а 
либералистите – върху предпочитанията и съвместимостта, функционалната полезност и възможността 
за сътрудничество. В лагера на позитивистите, ако се вземе предвид нивото на анализ (и се разреже 
структурата) това би обяснило холистичния фокус на Уолтц (Waltz) върху второто и третото ниво, обясне-
нието на Миършаймър (Mearsheimer), започващо от второто ниво (алчни държави), обяснението на Кохейн 
(Keohane), започващо от третото ниво (институции) и фокусът на занимаващите се с теория на игрите вър-
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ху второто ниво, но при условие че държавите се възприемат като индивиди или единни цялости. В лагера 
на непозитивистите няма разрязване на анализа. Всички нива се приемат като комплексни и началната 
точка са интерсубективните взаимодействия на части на системата. 

Позитивизъм – Непрекъснатост/приемственост и международна система
Основна роля на държавите

Холистичната структура на Уолтц2

В тази структура има два подмодела, при които държавите са основни актьори в анархична среда: 
на анархия, при която държавите се конкурират, на сътрудничество, където те се социализират.

Теорията на международната политика на Уолтц3 поражда дебат в международните отношения. 
Той обяснява как международната структура или някое системно ниво влияе на поведението на държави-
те. Приемствеността, в противовес на бързата промяна, може да бъде по-добре обяснена не от редукцио-
нистки теории, насочени навътре в държавата, а чрез обясняване на поведението на взаимодействащите 
си нейни части.

Структурата на международната политика остава константа поради повтарящите се модели 
на държавно поведение. Повтарящи се модели са балансът на сили, на военната надпревара и на еднак-
востта във военните политики. Анархията е трайно качество на системата. 

Структурата на системата се формира от държави (които са единиците на системата) и техните 
взаимодействия. Промяната на структурата се предизвиква от промени в разпределението на способ-
ности на нейните единици. 

Международната система е като пазар в микроикономическата теория и заради анархията държа-
вите като фирми имат стимули да се конкурират или да се социализират една с друга, като по този начин 
проявяват рационално поведение. Международната система се приема за даденост и е едновременно и 
следствие и пречка пред тези действия. По този начин фокусът е върху повтарящите се модели на взаи-
модействие между второто и трето ниво на анализ.

Сигурността е основният въпрос, занимаващ държавите поради анархията и затова оцеляването 
и естественият подбор са основните механизми на функциониране на системата. Самосъхранението е 
движеща сила на системата, а балансът на силите е механизмът за поддържане на статуквото в структу-
рата. По този начин постоянно се подсилва приемствеността. От гледна точка на микроикономиката това 
прилича на перфектна конкуренция.

Структурата на „алчни държави” на Миършаймър4

Главните характеристики са конкуренция и хегемония. 
Подобно на Уолтц, и Миършаймър изхожда от съществуването на анархична система и съревнова-

ние за власт. Налице е постоянен страх сред държавите заради три характеристики на системата – липса 
на централна власт, нападателните военни способности на държавите и неизвестността относно наме-
ренията на другите.

Основната цел е оцеляване и може най-добре да се постигне чрез хегемония – превръщането на някой 
от играчите във велика сила. Великите сили искат да доминират и да увеличат силата си в системата, така че 
разпределението на сила се смята за важна черта на системата. Великите сили се съобразяват с баланса на 
силите защото той е механизмът, който променя способностите.

Конкуренцията и съревнованието се мотивират от анархията, която е стимул за държавите да ис-
кат повече сила/власт. Това превръща държавите в стратегически рационални актьори, които изчисляват 
и максимизират своите ползи

Предположението е, че реалният свят е свят на реализма – на интензивна конкуренция за сигур-
ност и самопомощ. В това отношение той наподобява система на монополистична конкуренция.

Подвариант е Теорията на хегемонната стабилност – дългите цикли на Кондратиев и Моделски, 
които не са обект на настоящата разработка.

Институционалната структура на Кохейн5

Може да се разглежда като сътрудничество на рационални актьори. В дългосрочен план това е 
политиката на рационални държави, а целта е да се намали неизвестността 
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Въпреки че Кохейн започва своя анализ от третото ниво, най-важни актьори са държавите. Той 
се придържа към следните предположения: съществуват взаимни интереси или взаимозависимост в 
международната политическа икономика между развитите пазарни икономики; институциите водят до 
сътрудничество; режимите могат да осигурят практически правила; правителствата изчисляват своите 
интереси но оперират в ситуация на ограничена рационалност (ограничена информация); репутацията е 
много важна за правителствата. В действителност Кохейн модифицира реализма на Уолтц като заявява 
че сътрудничеството, подсилено от хегемонна сила може все още да продължава да съществува под 
формата на режими дори без намесата на хегемона. Международните режими улесняват модели на вза-
имно приспособяване на политиките. Кохейн не отрича, а отива отвъд реализма. Режимите се базират на 
собствения интерес и овластяват правителствата. Сътрудничеството е възможно защото правителствата 
изчисляват, че другояче информацията е скъпа. Така Кохейн споделя с реалистите идеята за анархията. 
Той обяснява режимите не с идеалистичен алтруизъм, а с дългосрочни изчисления на рационални дър-
жави. Така режимите оперират поради предписания, което означава, че те създават закони, забраняващи 
определени действия. Приемствеността във времето се гарантира от режими като модели на взаимни 
очаквания, които намаляват неизвестността. Кохейн комбинира неореализъм и неолиберализъм.

Роля на международните институции
Теория на игрите – микроструктура и макрорезултати

Прилага се първо и второ ниво на анализ, в дългосрочен план има сътрудничество, а в краткосро-
чен-анархия. Целта е постигане на равновесие, повтаряемост, компромиси, увеличаване на доверието в 
дългосрочен или средносрочен план. 

Предположението е, че държавите са единни/неделими актьори които имат поведение на индивиди 
(Джервис (Jervis)6, Ойе (Oye)7, Кид (Kydd)8). По този начин второто ниво е обяснено от първото. Предпо-
ложението, взето от реализма е, че държавите са основните актьори, които са уязвими и оперират в кон-
курентна среда. Суверенните интереси пречат на постигането на обща цел. Предположението, взето от 
либерализма е вярата, че подобните редове на предпочитания, базирани на индивидуални решения на 
държавите, могат да доведат до сътрудничество. Стратегическият избор на държавите променя струк-
турата на отплата (payoff structure) и засилва сътрудничеството чрез взаимност и изграждане на режими. 
Дългосрочните изводи са, че сътрудничеството е по-вероятно при повтарящи се игри, с по-малко игра-
чи и малки транзакции. Сътрудничеството може да се подсили и от различни стратегии като например 
едностранно променяне на структурата на отплата, двустранни връзки и многостранна институциона-
лизация или режими. Повтаряемостта на дадена игра увеличава взаимността и води до стратегия на 
взаимни компромиси (tit-for-tat strategy). Друга стратегия на сътрудничество (според Кид) е скъпата теория 
на убеждаване чрез сигнализиране, базирана на нивото на доверие между играчите. Либералното съ-
трудничество е улеснено от процеси на верификация и мониторинг поради загрижеността на актьорите 
за бъдещето. Реалистичните предположения се илюстрират от играта „задънена улица“ (Deadlock game) 
и краткосрочния сценарии на затворническата дилема. Либералните предположения се илюстрират от 
т.нар игра „лов на елени на Русо“ (Rousseau’s Stag Hunt), играта „хармония“ и съвпадението на дългосроч-
ните предпочитания при затворническата дилема.

Теория на игрите изисква предположение за рационалност, познато на икономистите. Това води 
до идеята за свобода на избора и сътрудничество като постигане на равновесие. Индивидуалните харак-
теристики се прилагат към поведението на държавите, за да обяснят взаимодействията в стратегически 
ситуации. Структурата оформя избора на индивидите и може да обхваща фактори като военни способ-
ности или психологични промени/промени в убежденията. Всяка игра моделира структура.

Непозитивизъм – промяна/структурна трансформация 
и еквиваленти на международната система

Конструктивизъм – сгъстяване на структурата на системата –  
различия в културата/идентичността

Тази теория включва и анархия, и сътрудничество. Целта е изборът на подходяща роля, идентич-
ност или култура, а анархията е социално конструирана, съвкупността от държави е по-важна, а държава 
означава общество. Културата се базира на вражда, съперничество или на приятелство.
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Констуктивизмът е холистичен, но има различна онтология от позитивизма. Конструкти-
визмът предизвиква и неореализма и институционализма в техните презумпции за материали-
зъм и рационализъм. Конструктивизмът не приема структурата за дадена, а за социално кон-
струирана и интерсубективна. Докато позитивизмът се фокусира върху обяснението, конструкти-
визмът и критичните теории се фокусират върху интерпретацията. Позитивистичната склонност 
да се обяснява структурата като възпираща сила поради екзогенно зададени предпочитания, 
е предизвикана от непозитивистичната интерпретация за структурата като форма на взаимо-
действие между актьори с променящи се идентичности. Вместо пред актьорите да стои въп- 
росът за максимизиране на техните придобивки, пред тях, във всяка специфична за контекста ситуация, 
е поставен казусът за тяхната подходяща роля/идентичност в отношенията с другите. Анархията не е 
постоянна черта на системата, а „това, което държавите направят от нея“.

Основното предположение на непозивистичните теории, сравнени с позитивизма (и особено 
Уолтц9) е, че позитивизмът не може да обясни структурната промяна и е доста статичен. Според Венд 
(Wendt),10 международната система е социална конструкция, формирана от идеи и от ролите на държа-
вите, представени като „култури на анархия“. Структурно идеалистичният възглед обяснява промяната 
с културата. Теорията на Венд е „сгъстена“, защото комбинира идеи, структура, съвкупност от актьори 
(agency) и култура. Въпреки че държавите остават основни актьори в международната политика, има 
момент на изравняване (отъждествяване) на система и общество. Това означава, че държавите (в мно-
жествено число), а не индивидуалната държава се считат за по-важни. 

Идеалистичната онтология предполага, че промяната се определя от разпределението на идеите, 
а не на способностите. Структурите влияят върху агентите, но структурите също са повлияни от взаимо-
действието на агентите, докато при позитивизма структурната промяна е по-кумулативна, бавна и изис-
ква повече време. Структурата е изградена от материални условия, интереси и идеи.

Конструктивизмът и либерализмът споделят идеята за приписването на качества като системи от 
намерения и вярвания на държавите.

Като реализма, конструктивизмът приема централната роля на държавите, макар че разширява 
значението за държава. За конструктвизма анархията се проявява в три форми – като култура, базирана 
на вражда, на съперничество или на приятелство. Сътрудничеството зависи от нивото на интернали-
зация на културата или нормите.

Постмодернизъм – несигурната структура на относителност
Тази теория е най-опасна за сигурността. Характеризира се с криза на легитимността на държава-

та, атомизация, трайбализъм, корпоратизъм. Целта е постигане на рефлексивност и засилване на ролята 
на световното рисково общество.

Фокусът на постмодернизма е върху деконструкцията, а структурата се представя като хиперди-
намична поради ускорените промени. Има висока степен на относителност във времевите и простран-
ствените отношения. Реалността е интер-субективна беседа или интерпретация и размисъл. Всяка ин-
терпретация е еднакво валидна и така международната система е относителна във всяко време. Онтоло-
гията е пространствена. Предположението е свързано със съществуването на пространствено-времеви 
ускорения в световната политика в пост-модерната епоха. Това означава, че има рязко разграничаване 
между тук и там, между вътре и извън модерната държава (Уолкър11). Всичко това подкопава модер-
ната концепция за суверенитет. Логиката на постмодернизма изисква голямо въображение. Ускоряването 
води до декомпозиране, което е противоположно но модерното позитивистично понятие за суверенитет, 
ограничен в пространството и времето. Скоростта на трансформацията е толкова голяма, че причи-
нява собственото си разрушение. Размисъл и рефлексивност са единствените „постоянни“ черти на 
системата. Времето и пространството са мистерии и няма обща идентичност, нито чувство за промяна, 
нито суверенитет, което предопределя липсата на обща рамка.

Школата на Грамши – историческата структура
Целта е промяната на начина на производство и създаване на „етична държава“. Разглежда се 

трето ниво на анализ и ролята на глобалното общество.
Привържениците на Грамши споделят с позитивистите презумпцията за материализъм, но техният 

материализъм е исторически специфичен. Основната предпоставка е начинът на производство, което 
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създава социалните сили в гражданското общество. Социалните сили трансформират световния ред и 
интер-субективните отношения. Подобно на конструктивистите, привържениците на Грамши смятат че 
има връзка между agency12, структура, съзнание и действие, както и между минало, настояще и бъдеще. 
Следователно взаимодействията са ограничени във времето и пространството (Гил13). Единицата на ана-
лиз е „ситуацията“ и целта е създаването на „етична“ държава. Това е възможно поради развитието на 
глобално гражданско и политическо общество. 

Холистичността (широката основа) възприема системата според историческата ситуация. Идеите 
са реалности. Онтологията се базира върху идеята за глобална социална формация или отношения 
между държава и гражданско общество като подход към световната система. Структурата или синтезът 
между държава и общество оформя исторически блок. Ако този блок стане хегемонистичен, промяната 
се въвежда от развитието на движение, противоположно на хегемона. Това обяснение споделя с либе-
рализма идеята за свободната воля, макар и в определени граници. Силите, противоположни на хегемона 
се явяват като предизвикателство на установената (от центъра) система на световен ред и създават ре-
алност от „втори ред“, която е социална. Реалността не е дадена априори, а е продукт на човешката воля.

С други думи, трансформацията на държавната система приема различни форми и може да доведе 
до прогрес.

Английската школа – структурата на международното общество
Разглеждат се второ и трето ниво на анализ, като второ ниво е основа на трето. Във варианта на 

Английската школа, международната система е съставена от равни суверенни държави, които на свой 
ред оформят международно общество (Бул14). С други думи, международното общество е еволюирала 
група от държави. Тяхното поведение не се базира върху изчисления/преценки, а върху общи правила и 
институции, поддържащи общ интерес. Макар границата между международна система и международно 
общество да не е лесно определима, важно е, че международното общество се базира на суверенни дър-
жави и осигурява механизми за взаимно признаване на суверенитета. По този начин редът в системата 
зависи от международното право, създадено от държавите. 

Фокусът върху суверенитета се споделя с реализма, но разликата е че Английската школа също се 
фокусира върху взаимодействията и обществото. Бул иска да обясни всичко и позволява едновременно-
то съществуване на алтернативи. Според него международното общество предполага международната 
система, но в същото време международната система може да съществува, без да е международно об-
щество (или система на анархично общество). Последното се обяснява с реалистичното предположение 
за анархия, което прави невъзможно съществуването на международно общество. Това обаче е само 
една характеристика на системата. 

В действителност идеята за международно общество се базира на предположението, че модерна-
та система обхваща и реалистични (присъщ за Хобс), и универсалистични (присъщи за Кант и Гроции) чер-
ти. Първите обясняват липсата на ред, а вторите се стремят към справедливост, базирана на междуна-
родното право. Международното право има същата принудителна сила както институциите във версията 
на Кохейн. За разлика от версията на Кохейн обаче, присъщата черта на системата от държави, а именно 
анархията, пречи на движението към международно общество и универсална организация.

Заключение
Позитивистите обясняват международната система, а непозитивистите осигуряват еквиваленти на 

международната система, но и двата лагера се допълват взаимно. Въпросът, по който са съгласни, е за важ-
ността на държавата, независимо дали я възхваляват, критикуват, модифицират или допълват с общество.

Разногласията се базират върху различните предположения, от които започва анализът. За позитиви-
стите държавите са основна единица на анализ, а международната система се равнява на основната ѝ чер-
та – анархията. Структурата на международната система обяснява последователността. За непозитивистите 
държавата и международната система са отправна точка за критика. Макар реализмът и предположението за 
анархия да не е напълно отхвърлено, фокусът е върху идеалистичния начин на промяна на международната 
система чрез изграждане на подходящи взаимодействия между съвкупности от актьори (agencies) и структури.

И двата лагера обаче се опират на класиците сред изследователите на международните отноше-
ния (Кар и Моргентау), което доказва, че те споделят обща основа за анализ на международната система. 
Двете противопоставящи се тенденции – на позитивисти и непозитивисти, са разгледани в единство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1

Сравнение в лагера на позитивистите

Реализъм Неореализъм Неолиберализъм

1. Основен субект на 
анализ държава държава Държава, индивиди, 

международни организации

2.Основни характеристики 
на системата 

Анархия като 
оцеляване

Организирана анархия 
базирана на структура 

Анархия, но и икономическо 
сътрудничество, мир и 
свободна търговия като 
крайни цели

3. Теория, базирана на:
Редукционизъм 
– анализ на 
държавата

Системен анализ – 
взаимодействие на 
елементите

Икономически рационализъм, 
идеализъм 

Таблица 2
Разногласия в лагера на позитивистите

(Кохейн и поддръжници на теория на игрите)

Неореализъм Либерализъм

Разногласия
(Кохейн)

-анархия
-държавите са рационални егоисти 
-сътрудничество, базирано на 
рационален егоизъм не променя 
структурата 
-непълна информация (ограничена 
рационалност)
-несигурност като постоянна 
черта на анархията 

-анархия, но държавите се ръководят от 
общи норми
-международното сътрудничество води 
до прогрес 
-информацията е важна 
-режимите намаляват транзакционните 
разходи 
-институциите намаляват 
несигурността 

Разногласия
(теория на игрите)

-анархия
-държавите са рационални егоисти 
-сянката на бъдещето 
-стратегическото поведение на 
държавата определя структурата 

-индивидуалното поведение на държавата 
е подложено на промяна
-подобен ред на предпочитанията е 
възможен и може да промени структурата 
-сътрудничеството е възможно-режими, 
институции 
-общуването е възможно-скъпо струващи 
сигнали, като механизъм за изграждане на 
доверие 

Таблица 3

Разногласия между двата лагера – различни онтологии
или предположения

Позитивизъм Не-позитивизъм

1. Структура Анархия, фиксирана структура Отношения и взаимодействия

2. Промяна линеарност =>континуитет Специфична за времето и 
пространството =>трансформация
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Позитивизъм Не-позитивизъм

3. Основна школа Нео-реализъм и либерализъм Критични теории-идеализъм

4. Метод Обяснение-към абсолютната истина, 
повтарящи се модели, цикличност

Интерпретация, разбиране, различни 
ситуации

5. Основно 
предположение

Материализъм, рационализъм, 
транс-историчност, индивидуализъм

Идеи, ценности, рефлексивност, 
промяна, исторически специфични 
модели

6. Ред Естествен ред, оцеляване, основан 
върху последствия

Социален ред, норми, основан върху 
уместност (особено конструктивизма)

7. Основни актьори държави държави и общество

8. Прогрес Чрез естествен подбор,  
т.е. конкуренция

Чрез еволюция на идентичности,  
т.е обучение и самоусъвършенстване
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МИРНОВРЕМЕННИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА 1878 – 1912 ГОДИНА

Резюме: В доклада е разгледано мирновременното развитие на органите за управление на 
българската войска, на възстановената Третата българска държава в периода от 1878 до 1912 година. 
Разкрити са аспектите по изграждането на българската войска, нейните командни структури, както и 
законотворчеството през разгледания период на историческо развитие на Третата българска държава.
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щаб на българската армия
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Abstract: The report examines the peaceful development of the governing bodies of the Bulgarian army of 
the restored Third Bulgarian State in the period from 1878 to 1912. The aspects of the construction of the 
Bulgarian army, its command structures, as well as the law-making during the considered period of historical 
development of the Third Bulgarian state are revealed.
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Army

подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев
Военна академия „Г. С. Раковски”, ranchev_kalin@abv.bg

Възстановяването на самостоятелната българска държава на 19 февруари (3 март) 1878 г1., 
след близо пет века прекъсване на държавния живот и връщането му към него е задача с която се заема 
Русия още в хода на Руско-турската война (1877 – 1878). Още с обявяването на войната, се създава и 
започва да функционира към главното командване на Действащата руска армия (Главна квартира), спе-
циална канцелария, за гражданска организация и управление на освобождаваните на юг от Дунава земи, 
наречена „Гражданска канцелария“. За неин началник е назначен княз Владимир Александрович Чер-
каски. Съставена е от руски офицери и български общественици2. „Нейната задача била, едновременно с 
воденето на военните действия, да се полагат и основите на новата българска държава, като в освободе-
ните земи, с помощта на местните национални сили, на мястото на ликвидираната турска администрация 
се изграждат нови държавни институции“3.

Освобождението на България има важни обществени последици за нашия народ. Най-важ- 
ната от тях е възстановяването на българската държава и осигуряването на нейната военна защита и 
изграждането на национална въоръжена сила – армия. С тази задача се заема временното руско упра-
вление, чийто върховен ръководен орган е Съветът за управление. По това време той се възглавява от 
назначения за императорски комисар в България генерал-адютант от руската армия княз Александър 
Дондуков-Корсаков. Във връзка с това на руския императорски комисар в България е възложено съз-
даването на Военен отдел, който да се заеме със създаването на Българската земска войска, която по 
предварителния замисъл е трябвало да бъде окончателно формирана до момента на изтеглянето на 
руските войски от страната. Той включва в състава си „щаб, който се състои от началник с чин полковник 
или подполковник, двама старши адютанти, двама литографчици, двама обозни редници, един старши 
лекар, денщици (т.е. войници, определени за прислуга на офицерите) и двама пазачи. Впоследствие се 
оформят строево, домакинско и финансово отделение и се развръщат нови длъжности“ (фиг. 1). „Макар и 
малък по състав, с ограничени функции и с изцяло руско офицерско попълнение, той е ръководен орган на 
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възстановената българска войска и основателно може да се приеме за зародиш на настоящия Генерален 
щаб на Българската армия“. Тази структура по същество се запазва до към средата на 1879 г.4

Фиг. 1. Устройство на Военния отдел при Българската земска войска 1878 г.

Българската армия е създадена под наименованието Българска земска войска (БЗВ) от Българското 
опълчение на основание чл. VI от предварителните условия на мира, сключен в Сан Стефано между Руската 
и Отоманската империя, за първоначалното образуване на тази войска и до издаването от Правителството на 
Княжеството на закон за воинската повинност се установяват „Временни правила за образуване на Земската 
войска на Княжество България“5. С официалното им публикуване на 25 април (7 май) 1878 г. се узаконява това 
положение. До изготвянето на тези правила дейността по формирането на БЗВ се извършва в съответствие 
с общата инструкция от руското Министерство на вътрешните работи от 10 април 1878 г. и допълнителната 
инструкция от 15 април 1878 г. След Берлинския конгрес е изработена нова инструкция, в която са взети под 
внимание настъпилите промени6. Едновременно с документа са публикувани „Инструкция за обучението на 
войниците от българската земска войска“ и „Разписание с броя на войсковите части“, предвидени за набиране 
на войската в Княжество България при формирането на Земската войска, и заповед № 1 на руския импера-
торски комисар в България генерал-адютант княз Александър Дондуков-Корсаков за създаване на Българска 
земска войска от 8 (20) юли 1878 г. в гр. Пловдив7.

В „Правилата“ изрично се подчертава, че в състава на Българската земска войска служат всички 
постоянни жители на княжеството, независимо от тяхното вероизповедание, в това число и мюсюлмани 
(но само ако са на възраст от 20 до 30 години включително). В съответствие с чл. 1 от документа, войни-
ците „трябва да вземат участие в охраната на реда, безопасността и спокойствието в родния си край и 
следователно да носят службата в Земската войска“. Тъй като „Правилата“ и съпътстващите ги документи 
са изготвени на 25 април (7 май) 1878 г., т.е. преди подписването на Берлинския договор (13 юли 1878 г.), 
предвижда се при създаването на Българската земска войска в състава ѝ да бъдат призовани и младежи 
от територии, извън днешните държавни граници на България, които според прелиминарния (предвари-
телен) Санстефански мирен договор са включени в пределите на бъдещата българска държава8. Така, за 
кратко време, в новосформираната българска войска се оформят четири рода войска: пехота, артилерия, 
кавалерия и сапьори, а през 1879 г. се поставят основите на военния ни флот. Но поради условията на 
Берлинския договор и недостига на средства БЗВ така и не достига предвидения си числен състав от 
84 750 души като към края на 1878 г. тя е 31 400 души9.

С приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г., избора на княз Александър I и създа-
деното с Указ № 1 от 5 (17) юли 1879 г., на първото ни правителство с министър-председател Тодор Бурмов 
започва самостоятелният държавен живот на Княжество България. Съгласно конституцията, стратеги-
ческото ръководство на българската войска в мирно и военно време се осъществява от княза, който е 
върховен началник на въоръжените сили а изпълнителната власт по военното управление се възлага на 
военния министър. Негов помощник е така нареченият другар на военния министър, който се занимава 
основно с обучението на войските, а при отсъствие на министъра го замества. 

Съществуващият Военен отдел прераства във Военно министерство (фиг. 2) в състава на новото прави-
телство, което е сред основните институции в държавата10 с нова организация и функции – положение, което 
в основни линии се запазва до Сръбско-българската война (1885 г.)11. От 17 (29) декември 1879 г., когато влиза 
в сила „Привременното положение за Българската войска“, което замества действащите дотогава временно 
одобрени „Общие основания образования и устройства Земского войска Княжества Болгарского“. Новият до-
кумент легитимира войската вече като постоянна армия и вместо „земска“ тя се нарича „Българска войска“12.

На 25 ноември 1880 г. със Закона за вземане на новобранци в българската войска се въвежда все-
обща задължителна военна повинност, на териториален принцип13.
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Така структурирано Военното министерство се запазва до 1885 г., като известни промени са напра-
вени през 1883 – 1884 г. с цел подобряване на управлението на войските (командните части на армията се 
отделят от административната)14. Реализира се идеята за бригадна организация, извършени са промени 
в артилерията, пионерните подразделения и във военната флотилия. 

Сръбско-българската война през 1885 г. става преломен момент в по-нататъшното развитие на 
българската войска и на нейните командни структури. Налага се категоричният извод, че защитата на 
териториалната цялост и постигането на националния идеал не може да стане без изграждане на мо-
дерна и масова армия. Става очевидна необходимостта от създаването на орган – Генерален щаб, който 
да се заеме с тези функции (нейната всестранна подготовка и с подготовката на страната във военно 
отношение)15.

Фиг. 2. Структура на Военното министерство към 1880 г.

„Последвалите събития около детронирането на княз Александър Батенберг забавят с няколко 
години започналия процес на модернизиране на армията. Във военното строителство настъпва известна 
неорганизираност и несигурност, които са преодолени с приетия на 27 декември 1891 г. „Закон за устрой-
ството на въоръжените сили на Българското княжество“. Законът създава стройна система за „устрой-
ството на военните управления в мирно време“. Към тях се причисляват Военното министерство, диви-
зионните управления, управленията на полковете от постоянната армия и резервните полкове”(фиг. 3)16.

В мотивите към законопроекта, приет единодушно от депутатите на VI Обикновено народно съ-
брание, най-добре е формулирана военната политика на младата българска държава – „за създаване на 
една многочислена и добре устроена, според съвременните изисквания на военното изкуство, армия“. По 
думите на народните представители тя трябва „да служи за надеждна опора на държавата за време на 
война и мир“17. Според приетия закон Военното министерство е най-висшето военноадминистративно уч-
реждение в Княжеството. В неговата структура се предвиждат седем звена, които имат определени зада-
чи и вътрешно устройство. В закона се предвижда създаване на „специално ведомство“ – Генерален щаб.

Към началото на XX век Българската армия е в състав 225 000 души18. Комплектуването, организи-
рането и ръководството ѝ е според Закона за устройството на въоръжените сили от 1891 г. Въпреки, че за-
легналите в него изисквания дават възможност в десетилетието след приемането му армията постепенно 
да започне да се модернизира, а военновременният ѝ състав значително да се увеличи, това обновяване 
на войската, според наложилите се по това време критерии, върви с твърде бавни темпове, направеното 
е крайно недостатъчно, а завършването на преустройството все още е твърде далеч. Решителното ѝ ре-
формиране става още по-необходимо и належащо, като се има предвид нарастващата опасност от общо-
европейска война, а и от по-нататъшното изостряне на военнополитическата обстановка на Балканите19.
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Фиг. 3. Структура на Военното министерство през 1891 г.

От 1894 г. започват изменения във Военното министерство, съгласно Указ № 4 от 1894 г. и 
считано от 1 януари 1895 г. инженерното отделение при административния отдел се закрива. С 
Указ № 1 от 1895 г. Генералният щаб се преименува в „Оперативен отдел“, като към него се създава 
още едно отделение – инженерно, а канцеларията на военното министерство – в строеви отдел с 
две отделения: строево и инспекторско. В точка III на същия указ оперативният и строевият отдел е 
заповядано да образуват особено учреждение под названието Щаб на армията и го поставя начело 
на всички родове войски в българската армия20. Началникът на Щаба на армията се явява „първо 
след военния министър длъжностно лице в армията“. Така създадената структура просъществува 
само четири години.

През 1900 г. с Указ № 15 от 10 февруари на княз Фердинанд I „Щабът на армията е реорганизиран и 
отново е преименуван в Генерален щаб а длъжността Началник на Щаба на армията – в длъжност Начал-
ник на Генералния Щаб“. Дейността на учрежденията на Военното Министерство се определя с особено 
положение, утвърднено от монарха (фиг. 4)21.

До приемането в края на 1903 г. на новия „Закон за устройството на въоръжените сили 
на Българското княжество“ изграждането на армията като цяло и преди всичко на нейния ос-
новен орган за стратегическо управление ГЩ, е непоследователно, бавно и мъчително. На два 
пъти той сменя наименованието си (Указ № 176 на княз Фердинанд I за извършване на промени 
в организацията на военното министерство и за преименуване на части от 27 декември 1891 г.,22 

 Указ № 1 на княз Фердинанд I за преименувания на отдели във военното министерство на длъжности в 
армията и за промени в организацията на министерството и частите от 1 януари 1895 г.23), а промяната 
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в състава и организацията са почти ежегодни. Основните причини са тежкото финансово състояние на 
държавата, липсата на конкретна и ясна военна политика, недостатъчния практически опит и управлен-
ски умения и др.

Фиг. 4. Структура на Военното министерство през 1901 г.

Настъпилите политически промени в началото на XX в. налагат реформиране на арми-
ята ни и ускорената ѝ подготовка за война. Силен импулс в по-нататъшното си развитие и об-
новяване войската получава след приемането на новия Закон за устройство на въоръжени-
те сили на Българското княжество от 30 декември 1903 (1 януари 1904 г.) година. По този начин се 
залагат правните основи на нужната реформа. Именно на основата на този нормативен акт на 
практика се осъществява основното ѝ преустройство и превръщането ѝ в масова армия, как-
то и ускорената ѝ подготовка за война, вървяща успоредно с извършващите се в нея важни преоб- 
разувания.

Реорганизирането на войската и нейното по-нататъшно усъвършенстване се осъществяват не 
само по отношение на организационно-структурните промени, но и по линията на основното ѝ превъ-
оръжаване със съвременно оръжие и бойна техника и на подготовката на личния състав и командните 
кадри24.

Според изискванията на Закона за въоръжените сили от 1903 г. при необходимост личният състав 
на Действащата армия и първият призив на Народното опълчение могат да бъдат изпращани и извън 
границите на страната. В съответствие с клаузите на закона въоръжените сили на България могат да 
бъдат поставяни в три основни положения – мирно, което е нормално, усилено – когато войсковите 
части се попълват със запасни, и военно – когато армията се мобилизира и е в готовност да се включи 
в бойни действия25.
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Законът внася повече яснота във връзка с по-голяма стабилност на органите за управление и бе-
лежи нов етап в тяхното развитие26. По новия закон Щабът на армията (ЩА) в мирно време се грижи за 
правилното устройство на въоръжените сили на Княжеството във всяко отношение, за тяхното обучение 
и подготовка, и за всички предварителни и подготвителни работи, които се отнасят до отбраната на стра-
ната и военните операции. При мобилизация той се преобразува в ЩА при главнокомандващия. Една част 
от оперативното отделение се разпределя по щабовете на отделните (частните) армии (фиг. 5).

Законът и другите съпътстващи го документи издигат още повече ранга и ролята на Щаба на ар-
мията с правата, които предоставят на неговия началник. Той е определен като най-близък помощник на 
военния министър „по устройството, управлението и подготовката на армията във всяко отношение“. По 
право замества министъра при всички негови отсъствия. На началника на ЩА се предоставя правото да 
издава разпореждания от името на министъра, които се изпълняват в армията като лични заповеди на 
министъра.

Периодът след 1903 г. се отчита като един от най-плодотворните за организационното изграждане, 
за превъоръжаване на армията и за развръщане на органите ѝ за управление. Законът от 1903 г. създава 
предпоставки за нов качествен скок в развитието на армията.

Фиг. 5. Структура на Военното министерство през 1903 г.

„През 1907 г. е изработено Положение за устройство и деятелността на Щаба на армията за мирно 
време, където за първи път се формулират в пълен обем организацията и функциите на всички структур-
ни звена. Посочва се, че ЩА е самостоятелно учреждение и в мирно време изпълнява следните задачи: 
отговаря за правилната организация на въоръжените сили на Княжеството, за тяхната подготовка, според 
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предназначението им; извършва всички предварителни и подготвителни дейности, свързани с отбраната 
на страната и военните операции. В организационно отношение се състои от три отделения – Оператив-
но, Мобилизационно и Канцелария. На ЩА е подчинен и Картографският институт“ (фиг. 6)27. Началникът 
на ЩА е определян като най-близък помощник на военния министър „по устройството, управлението и 
подготовката на армията във всяко отношение“28.

През 1907 г. са създадени три военно-инспекционни области, в състав от по три пехотни дивизии и 
съответните артилерийски, кавалерийски и инженерни части. Тези области са първообразът на армейски-
те формирования в нашата армия. След приемането на новия закон командването на Българската армия 
предприема стъпки за увеличаването ѝ на основата на корпусната организация. В хода на проведената 
дискусия се доказват недостатъците на корпусната организация за нашата армия и през 1908 г. отново е 
върната дивизионната организация, която е сведена в три отделни армии29.

Фиг. 6. Структура на Военното министерство от 1 януари 1908 г. до 11 юли 1911 г.
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Фиг. 7. Структура на Министерството на войната от 1 януари 1912 г.
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В края на първото десетилетие на XX век България вече е независима държава. На фона на ост-
рите и непреодолими социални и национални противоречия в Османска империя, балканските държави, 
след изчерпването на всички средства за решаване на националните и социалните проблеми, в Евро-
пейска Турция виждат единствено възможния изход от създалата се ситуация във война срещу нея. За-
почналите в началото на 1910 г. преговори за създаването на Балкански съюз поставят пред българския 
монарх трудно преодолими препятствия в директното водене на преговорите. Това кара цар Фердинанд I 
да прибегне до вътрешнополитическа маневра, която да развърже ръцете му на дипломатическата сцена. 
Отстранявайки кабинета на министър-председателя Малинов и с идването на власт на коалиционно пра-
вителство начело с Иван Евстатиев Гешов през март 1911 г., става възможно прокарването на промени в 
Търновската конституция. С промяната на чл. 17 от Конституцията се дава право на монарха да сключва 
всякакви международни договори и военни съюзи.

С промяната на Конституцията от 11 юли 1911 г. са извършени структурни промени в състава на 
кабинета. С Указ № 1 на цар Фердинанд I от 1 януари 1912 г. Военното министерство се преобразува в 
Министерство на войната30. В организационно отношение то се състои от Канцелария, Щаб на армия-
та, Главно интенданство, Артилерийска инспекция, Военноинженерна инспекция, Военносъдебна част и 
Военносанитарна част (фиг. 7). В става на Главното интендантство към бюджетното отделение са развъ-
рнати бюджетна и счетоводна секция а към ветеринарно-ремонтната част – ветеринарна и ремонтна 
секции (не са показани на схемата)31. Може да се твърди, че с така изградената структура органите за 
управление укрепват, функционират нормално и решават успешно въпросите за подготовка на страната 
и армията за предстоящата война.

Фиг. 8. Структура на Военна академия към 12 юни 1912 г.
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В резултат на започналата огромна дейност в българската войска след края на Сръбско-българ-
ската война от 1885 г., по организационното ѝ изграждане, модернизиране постепенно се достига до пови-
шаване на нейната боеспособност, боеготовност и полагане на основите на масова, модерна за времето 
си армия, което създава благоприятни условия за по-нататъшното ѝ изграждане, модернизиране и ре-
формиране. Изследваният период се характеризира с ускорено развитие на армията и нейните командни 
структури. „Процесът протича при съблюдаване на основни принципи на управление – централизъм, еди-
ноначалие, приемственост, законност, инициативност и др.“35. Със създаването на Военна академия се 
поставят основите на изграждането на висококвалифицирани кадри и „да разпространява висши военни 
познания и усъвършенстване на големи части и за службата по Генералния щаб“36, „военното ни изкуство 
да придобие национален, български характер“.

Независимо от някои слабости, по време на разглеждания период, с помощта на законодателни и 
други нормативни актове е изградена стабилна система от органи на управление на Българската армия и 
са регламентирани техните функционални задължения.
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ВЛИЯНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО 
НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Резюме: Докладът разглежда влиянието на интернет мрежите и по-специално на информационното 
пространство „Интернет на нещата“ върху дейността на стратегическото разузнаване от теоретико-
концептуална гледна точка. В основната част са разгледани методологически и практически въпроси, 
свързани с влиянието и включването на интернет пространството в разузнавателния цикъл на 
разузнавателните агенции на стратегическо ниво. Прави се опит да се докаже, че бързото развитие на 
съвременните технологии и платформи в интернет пространството налага все по-близка взаимовръзка 
на разузнаването с тях.
Ключови думи: интернет на нещата; изкуствен интелект; 5G мрежи; 6G мрежи; Big Data; мета 
вселена; блокчейн
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Abstract: The report examines the impact of the Internet, and in particular the Internet of Things information 
space, on the activities of strategic intelligence from a theoretical and conceptual point of view. The main part 
deals with methodological and practical issues related to the influence and inclusion of the Internet space in 
the intelligence cycle of intelligence agencies at the strategic level. An attempt is being made to prove that 
the rapid development of modern technologies and platforms in the Internet space requires an ever closer 
interconnection of intelligence with them. 
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Върховното изкуство на войната е  
да покориш врага, без да се биеш.

Сун Дзъ (VI – V в. пр.н.е.)

Функционирането на интернет пространството постоянно се трансформира от „интернет на ком-
пютрите“ (IoC) към „интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT). „Кибер-физичните системи постепенно 
приемат аспектите на отделна инфраструктура, съдържаща вградени устройства, интелигентни обекти, 
хора и физическа среда.“1 „Спирайки се на функционалността на разузнаването, възниква логически въ-
просът по отношение на пресечната точка между тези нови системи и разузнаването“2 и по-конкретно как 
то ще функционира в близко бъдеще и какви ще бъдат зависимостите между тях.

Борбата в момента се води кой да владее 5G мрежите, за да заеме по-добро място на картата на 
технологиите, като реално в проект са и 6G мрежите – все още в стадий на разработка и без напълно 
уточнени параметри. С прогностичен характер може да се очаква новите 6G мрежи да бъдат масово из-
ползвани през близките 10 – 15 години.

Интернет на нещата е нова парадигма, предлагаща много услуги в множество области на социал-
ния живот, включително в сигурността. Основната идея зад IoT е, че обектите могат да събират инфор-
мация, да я изпращат към централите за вземане на решения посредством интернет или евентуално да 
получават и изпълняват някои други специфични команди. С други думи, IoT може да бъде показван като 
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виртуална самоличност, свързан с материални инфраструктури, които на свой ред свързват много учас-
тници, комуникиращи помежду си чрез интелигентни интерфейси.

Новото, което ще търпи развитие в близко бъдеще, е скоростта, с която ще се осъществява и пре-
дава информацията, като основно тя ще бъде стационирана на сателити. Накратко, това означава бум 
в дигиталните технологии чрез концепцията за „Интернет на нещата“, на която е отредена важна роля в 
съвременния технологичен свят. Това представлява свързване на различни устройства в единна мрежа, 
което позволява да бъде наложен контрол върху тях от изнесено или далечно място. А тенденцията, 
която се наблюдава днес, е все повече устройства да се присъединяват към тази единна мрежа. Тоест ре-
ализиране на една „умна инфраструктура“ чрез внедряването на изкуствен интелект (Artificial Intelligence 
– AI) посредством различни платформи и превръщането на материалната инфраструктура в дигитална. 
„Изграждането на множество точки за пренос на информация в материалната инфраструктура, прилага-
нето на дигиталната техника и получаването на информация чрез сензори ще изискват определено време 
за тяхната приложимост и използваемост.“3

През 2016 г. Джеймс Клапер, директор на националното разузнаване на САЩ, заявява в свое изказ-
ване пред американския Сенат, че „(…) в бъдеще разузнавателните служби ще могат да използват части 
от IoT, за да идентифицират, наблюдават или локализират различни субекти с цел откриване на потенци-
ални индикатори или получаване на кодове за достъп.“4

Тук е резонен въпросът, свързан с бъдещото развитите на разузнавателните структури, относно 
тяхната функционалност и приложимост. На този етап определено може да се каже, че развитието на 
съвременните технологии изпреварва развитието на разузнаването, и това е съвсем обяснимо. Важно 
е разузнаването и технологиите да вървят ръка за ръка. Изоставането на разузнаването в този процес 
ще повлияе върху аналитично-информационния продукт, неговата приложимост и използваемост. Ес-
тествено, нарастват рисковете и заплахите, увеличават се зависимостите и уязвимостите. Все по-голяма 
значимост ще придобиват проблемите, свързани със сигурността, актуалността, доказана в процеса на 
работа на специалисти в областта на киберсигурността, и много същественият въпрос, как да се предпа-
зи изкуственият интелект от кибератаки и кибертероризъм. С други думи, как да се реагира на софтуер, 
настроен да прави пробив в тези системи и по-конкретно – да се противодейства на атакуването на база-
та данни, опитите да бъдат подменени, крадени или злонамерено използвани. През последните години 
използването на „интернет на нещата“ нараства експоненциално. Заедно с това се увеличават и опасе-
нията за киберсигурността. На върха на киберсигурността е изкуственият интелект, който се използва за 
разработване на сложни алгоритми за защита на мрежи и системи.

Друг важен момент, свързан с разузнаването, е неговата прогностична функция. Стремглавото раз-
витие на технологиите налага разбирането, че влиянието на изкуствения интелект върху IoT ще става все 
по-осезаемо и ще налага зависимости. Разбира се, злонамерени проекти ще предизвикат блокиране на 
някои жизненоважни функции, а това от своя страна ще изисква съответните превантивни мерки.

Залагането на необходимостта от обработване на огромни масиви от база данни, позволява-
щи своевременни анализи, налага задължителното използване на нови технологии и техните нови 
приложения, като в никакъв случай не бива да се пренебрегва значението на човешкия фактор в този 
процес.

Сериозен повод за размисъл пред разузнаването е казусът как и какви интернет платформи и тех-
нологии да използва, за да бъде осъществена тяхната ефективност и съвместимост с IoT системите. Не 
трябва да се подценяват и предизвикателствата, свързани със сигурността и секретността на базата 
данни (Big Data). Според изследователи в тази област „Big Data и IoT в крайна сметка са двете страни 
на една и съща монета, но добиването, натрупването, анализирането и управлението на IoT данните 
представлява сериозно предизвикателство. Не бива да се пропуска, че за анализирането на тези данни 
трябва да се използват подходящи инфраструктурни платформи за анализ.“5

Налагащата се повсеместна сензоризация, в интернет пространството определя необходимостта 
от преразглеждане на основни дейности и функции, включително методи за водене на агентурно-разуз-
навателна дейност. Внедряването на IoT платформи, хардуер, съхраняването и предаването на данни, 
сигурност и свързаност трябва да бъдат в съответствие с налаганите технологични промени в между-
народната среда за сигурност. Умножаването на сензорите води до дигитализация на реалността. Това 
генерира голямо разнообразие от информация: потребителски данни, системи, операционни данни и др. 
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По този начин „на всеки две години обемът от данни, генериран от интернет на нещата, удвоява размера 
на цифровата вселена и през 2020 г. е възлязъл на 44 000 млрд. гигабайта“.6

Хоризонтът на IoT придобива глобален характер и открива важни предизвикателства и предпостав-
ки за възможности за извършване на изследвания в интерес на агентурно-оперативната работа на разуз-
наването, но и предлага по-ефективни области за превенция и анализ на явления и събития, кръстосана 
проверка и съпоставяне на добити сурови сведения с наличните данни и информации. Използването на 
данните обаче среща и определени трудности: тези цифрови данни често са разпръснати и анонимни, 
ограничени от различни политики, свойствени за управлението и ръководството на кадри и човешки ре-
сурси. Работата им с цел използване или опазване е трудна задача и те са обект на потенциални промени. 
В доклад, публикуван през 2016 г. от изследователски екип на университета в Харвард7, е изчислено, че 
количеството данни, събрани от свързани обекти, всъщност е един от предпочитаните начини от разуз-
навателните агенции за заобикаляне на защитите, поставени върху класическите комуникационни сред-
ства. В тази връзка на преден план излизат и въпросите, свързани с дигиталната сигурност и създаването 
на нови криптосистеми, позволяващи безопасен и сигурен пренос на данни и информации.

Новите икономически феномени, като технологиите, основани на 6G мрежите, доказват тенденция-
та, че те все по-активно ще навлизат в нашия живот, като в тяхната основа и приложимост е скоростта на 
преноса на информацията и нейното обработване, която вече се изчислява в терабайтове.

Друг нов феномен, който се налага, е мета вселената, съставена от виртуална и смесена реалност, 
която променя цялостно почти всички сфери на обществено-политическия и социалния живот. Това води 
до нови условия, изразяващи се в заместване на материалното еволюиране във виртуално, което от своя 
страна води до намаляване на критериите за обективност и реалност.

Бързото навлизане на съвременните технологии и иновациите в ежедневието поражда много въ-
проси относно бъдещото развитие на човечеството, което е под влиянието на нови концептуални модели. 
Налице е глобална световна надпревара за изкуствен интелект и съвсем естествено е въпросите, свър-
зани със сигурността и отбраната, да заемат стратегически позиции в този галопиращ процес. От особена 
важност е изкуственият интелект да се разглежда не като стратегическа величина, а като материален 
стратегически субект, който да представлява надежден, ефикасен и стабилен елемент/сегмент от всички 
области на отбраната.

Освен стратегическото значение необходимо е IT да гарантира и оперативно, независимо пре-
възходство на въоръжените сили. Друг съществен елемент е да се осигури възможност той да бъде на-
сочван, управляем и контролируем. Огромната надпревара вече не е в отделните количествени бройки 
въоръжения, а в това как те ще бъдат насочвани и най-вече оптимизирането на битката с времето – пости-
гане на максимално бързо обработване на данните, координиране на използването им чрез различни 
сценарии и предлагане на бързи решения. Постигането на тези критерии чрез IT ще даде възможност за 
гарантирано превъзходство.

Важен елемент в този процес, освен научно-технологичните разработки, ще са разузнавателните 
общности, които създават необходимите условия за добиване на разузнавателни данни от различни из-
точници и средства, което да осигури пълнотата на базата данни Big Data и приноса им чрез IT.

На национално равнище е необходимо да функционира координиращо звено по въпросите на IT, 
където основно трябва да присъстват въпроси, свързани с военните приложения и новите научно-техни-
чески постижения с военна насоченост.

Като перспективно направление е необходимо да се разгледа предложението за създаване на 
специализиран военен орган (структура) към Министерството на отбраната със съответните програми 
и разработки за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“. Чрез разработването на научноизсле-
дователски проекти и програми той ще може да партнира с национални академични изследователски 
организации в областта на IT, сътрудничеството в изследванията и съвместното развитие на програми, 
препоръки за специализации и квалификации на системи, интегриращи IT, които да бъдат приложими 
както при обучението във Военната академия, така и в създаването и прилагането на собствен доверен 
IT. Това ще даде възможност за предоставяне на правилна оперативна съвместимост и интеграция с 
международните ни партньори и най-вече с националните ни системи.

Освен приложение в оръжейните системи IT следва да намери място и в дейността на поддържа-
щите органи – администрация, логистика, кадри и обучение чрез различни платформи и методи, отчита-
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щи реалните затруднения и пречки в образователната система – академични, институционални и не на 
последно място материални.

Непредвидимите условия, които продължава да диктува обстановката вследствие на Covid-19 в 
цял свят, пораждат нови условия и нови предизвикателства към разузнаването. Същевременно новата 
концепция за „мета вселената“ разразява истинска буря и поражда много въпроси, свързани с бъдещето 
на човешкото общество. Техният отговор все още остава в рамките на новия виртуален свят. Въпреки 
това в близките 10 – 15 години може да се предвиди една осъществена реалност в това направление.

В момента важни понятия като мета вселена и блокчейн нямат общопризната дефиниция. Зада-
ващият се технологичен скок налага бързо адаптиране на разузнавателните методи, способи и техники 
към новите тенденции за развитие на човечеството. Очертаващата се перспектива мета вселената да се 
превърне в средство за интеграция на виртуалния в реалния свят е добро направление за постигането на 
момент на сингулярност във вижданията на отделните разузнавания. Или по-конкретно, става въпрос за 
етапите на разузнавателния процес, които ще бъдат повлияни от тези иновативности, като в него ще се 
появят нови цикли, изцяло зависими от технологичните иновации.

От особена важност е бързата приспособимост на хората от разузнаването, които трябва да раз-
криват и анализират увеличаващите се, нови по същество, заплахи и предизвикателства за сигурността и 
отбраната, реализиращи се в рамките на новото социално и икономическо развитие. В тази връзка основ-
ните и актуални въпроси, които стоят пред разузнавателните агенции, са какъв тип разузнавателен цикъл 
ще бъде развиван в бъдеще, така че всяка служба да отговори адекватно на новите хибридни елементи 
на съвременната среда за сигурност. Безспорно това е еволюционна крачка към бъдещето.

В заключение се налага твърдението, че въпреки потенциала, който притежават новите технологии 
и платформи в „интернет на нещата“, те не са в състояние да запълнят разузнавателните епистемични 
нужди и потребности.

Въпреки огромното влияние на „интернет на нещата“ аналогичната рамка за стратегическото раз-
узнаване остава непроменена – предоставяне на своевременна, достоверна, превантивна и аналитична 
информация. Технологиите остаряват, методите се запазват, което гарантира непрекъснат жизнен разуз-
навателен цикъл.

Важен въпрос остава разузнаването да бъде в интерес на хората, с основна функция за гарантира-
не на тяхната сигурност и развитие, а не да изпълнява контролиращи и вмешателски функции в личния 
живот. Всички тези иновативности водят до т.нар. интелигентна киберреволюция, която търпи развитие, 
но е трудно да се прогнозира докъде ще се разпространят нейните параметри. Остава открит въпросът, 
дали ще съумее разузнаването да контролира тази интелигентна революция, или тя ще поеме ръковод-
ството над него.
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ФУНКЦИОНАЛНАТА ХОМЕОСТАЗА КАТО ОСНОВЕН 
ПРИНЦИП НА УПРАВЛЕНИЕТО

Резюме: Накратко е разгледан генезисът на т.нар. „функционална хомеостаза“, явяваща се основен 
принцип в управлението и свързаните с него съвременни теории. Посочена е и принципната разлика 
на понятия като „ръководство“, „командване“, „управление“ и др.
Ключови думи: хомеостаза; хетеростаза; ръководство; командване; управление; мениджмънт; 
ентропия; система

FUNCTIONAL HOMEOSTASIS AS A BASIC PRINCIPLE  
OF THE MANAGEMENT 

Assoc. Prof. Maxim Alashki, PhD
Abstract: The text presents in brief the genesis of the so-called „Functional homeostasis“, which is a basic 
principle in management and related to it modern theories. The fundamental difference between terms such as 
„leadership“, „command“, „management“ and others is also indicated.
Keywords: homeostasis; heterostasis; leadership; command; control; management; entropy; system

доц. д-р инж. Максим Алашки

„Всяка система, намираща се под въздействието на околната среда, има свойството да осигурява в 
определени граници съвкупност от стабилни функционални поведения, при решаването на своите частни 
или общи задачи“. Тази формулировка, направена от английския психиатър Уилям Рос Ешби (1903 – 1972 
г., пионер в кибернетиката, първи използва термина „самоорганизираща се система“) през 1959 г.1, е дораз-
вита като един от основните принципи на управлението, съгласно който трябва да се осигури устойчиво 
поведение в условията на непрекъснато нарастващо многообразие на околната среда. При това пове-
дение – на практика съвкупност от много процеси (т.е. много по брой и вид поведения) – особеност, а и 
негова цел, е синергичното протичане на процесите, при които бавните процеси са фон на по-бързите, но 
при наличие на силна взаимосвързаност между тях.

Поведението на живата материя се подчинява на фундаментален по своята същност природен 
закон, който се дефинира като съхраняване на глобалното равновесие – структура, организация, със-
тояние и параметри – при всички изменения на обкръжаващата среда. Осигуряването на постоянство 
на вътрешните параметри, съхраняването на целостта на системата и нейното оцеляване в динамично 
променящото се обкръжение са същност и цел на хомеостазата. 

Хомеостазата е свойството, отделящо самоорганизиращите се обекти и системи на материалния 
свят от системите и процесите на командването и стратегическото ръководство. Едните са продукт на 
природата, а другите са продукт (или по скоро проекти) на човешкия интелект. Хомеостазата обаче не 
обхваща цялата същност на управлението. Отличителна черта на хомеостазните системи е тяхната кон-
сервативност, ерго – постоянството на целите на управлението и приоритетното преследване на целите 
за самосъхранение и приспособяване към околната среда. Това се постига по линия на регулиращите от-
рицателни обратни връзки, осигуряващи интуитивно рефлекторно поведение. В този смисъл хомеостаз-
ното регулиращо управление е ядрото, около което се изграждат и надграждат положителните обратни 
връзки на командването.

Хомеостаза (от гр. „hómoios“ – еднакъв, подобен, съвпадащ и „stasis“ – състояние) е свойство на 
една отворена система, особено на живите организми, да регулира вътрешната си среда така, че да 
поддържа стабилно и постоянно състояние, чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, 
управлявани от взаимно свързани регулаторни механизми. Във връзка с това понятие е въведено в 
употреба и диаметрално противоположното му понятие – „хетеростаза“ (от гр. „heteros“ – друг и „stasis“ 
– състояние).
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Крайният резултат от функционирането на всяка система за стратегическо ръководство, команд-
ване и управление2 е превеждането на дадена система от една точка в пространството на състоянията в 
друга точка, при съхраняване или повишаване (доразвиване) на нейната организация и съхраняване или 
намаляване (минимизиране) на ентропията (от гр. „en“ – вътре и „tropes“ – превръщане) в нея. В отдел-
ните фази/етапи на прехода могат да настъпят структурно-функционални или организационни промени, 
които временно да увеличат информацията и ентропията в управляваната система, но крайният ефект 
от целенасочената човешка дейност е постигане на трайни необратими изменения в околната среда и в 
конкретната система. Ако се изхожда от тази интерпретация на командно-управленските системи, може 
да се даде следното определение за хомеостаза:

Хомеостазата е първичен управляващ (регулиращ) процес3, осигуряващ базовия фундамент за 
всички последващи еволюционни или революционни промени, извършвани със системите за командване, 
управление и стратегическо ръководство.

Анализирайки в детайли тази дефиниционна конструкция, изградена през петдесетте години на 
миналия век, се установява, че тя дава основание, в началото на XXI век, да се внесе нов смисъл в ней-
ната същност. В условията на ускоряващи се промени и повишаваща се сложност и многоаспектност на 
околната среда, осигуряването на устойчивост, надеждност и оцеляването през този век се превръщат 
в един от най-актуалните глобални проблеми на човечеството. В сегашния, силно нелинеен и несими-
тричен свят, с доста хаотична динамика и глобална взаимосвързаност, всички амбициозни стратегии за 
превъзходство и в някаква степен господство на един над друг, на базата на успешни конкурентни борби 
и победи в надпреварата на противоположностите, постепенно се подчиняват и все по-силно се тран-
сформират в единна глобална концепция за хомеостазно устойчиво развитие и оцеляване на човешката 
цивилизация.

Времето на драстичните намеси на единични човешки разуми в глобалните световни механизми 
постепенно отстъпва пред зрелостта на интелекта и търсенето на консенсус с величието на всемирния 
всеобщ разум. Заедно с миналия век си отидоха стратегическите командно-управленски проекти за ре-
волюционно изменение на света, отстъпвайки място на т.нар. „парадигмални модели на регулиращото 
хармонично устойчиво развитие“ и „консенсусната хомеостаза“. Твърде много страдания и изпитания от 
различен характер трябваше да бъдат преживяни в световен мащаб, за да бъдат осъзнати огромните 
предимства и приоритети на ефективната адаптация и еволюционното регулиране за постигане на устой-
чивост и хармония с природата (сиреч с околната среда). 

В този контекст нарастващото многообразие от нетрадиционни конфликти в заобикалящата ни сре-
да и в обществото могат да се схванат като нарушаване на хомеостазисното поведение на съответната 
свързана с тях система, в резултат на което да се получат различни последствия, като например: възста-
новяване на хоместазния режим и прекратяване на конфликта; изменения на хомеостазния режим и пре-
минаване в друг режим; изменения на морфологията на системата (характера на протичащите процеси 
и взаимодействия); разрушаване на части или на цялата система – прекратяване на хомеостазията и др.

Относно споменатата ентропията, още малко информация за нея:
В средата на XIX век немският физик Рудолф Клаузиус (1822 – 1888 г., смятан за един от основопо-

ложниците на термодинамиката) формулира втория принцип на термодинамиката (първият е за съхране-
нието на енергията), който опростено звучи така: топлината винаги се предава от по-горещото тяло към 
по-студеното и никога обратно. Ентропията е функция на състоянието на системата – на всяко състояние 
може да се съпостави напълно определено нейно значение. Този принцип на термодинамиката може да 
се формулира и по друг начин: при самопроизволни процеси в системи, имащи постоянна енергия, ентро-
пията винаги нараства.

Физическият смисъл на нарастването на ентропията4 се свежда до това, че състоящата се от мно-
жество частици изолирана (с постоянна енергия) система се стреми да премине в състояние с най-малка 
подреденост на движението на частиците, което е и най-простото състояние на системата – термоди-
намично равновесие, където движението на частиците е хаотично. Необратимата посока на процесите 
на преобразуване на енергията в изолираните системи рано или късно води до превръщане на всички 
видове енергия в топлинна, като последната ще се разсее и равномерно ще се разпредели между всички 
елементи на системата. Максималната ентропия е пълно термодинамично равновесие, при което преста-
ват всякакви непроизволни премествания на атоми и молекули, прекратява се енергообмена както между 
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отделните части на системата, така и с окръжаващата среда, и настъпва статистически или термодина-
мичен хаос.

Използвайки в досегашното изложение (донякъде) сродни понятия като „ръководство“, „командва-
не“ и „управление“, бих искал да внеса известна яснота в техния смисъл и принципни разлики, които са 
третирани много противоречиво, различно са схващани и специфично интерпретирани (от технологична, 
психологическа и организационна гледна точка). 

Всяка социална система или организация, състояща се от множество взаимосвързани елементи, 
се нуждае под някаква форма от командване и управление. В терминологията на общата теория на кон-
фликта, командването и управлението се дефинират най-общо като „изкуство“ и „наука“. Командването 
се интерпретира като „съвкупност от малко на брой творчески интелектуални дейности със силно изразен 
интуитивно-евристичен характер“, а управлението – като „крайно множество рутинни интелектуални дей-
ности, които могат да се опишат с логико-лингвистични модели, подаващи се на математически форма-
лизации, алгоритмизация и компютърна реализация“. 

„Командване“ и „управление“, в английския им вариант (Command and Control) се използват както 
като глаголи, така и като съществителни. В първия случай означават процеси, а във втория – система, 
като съвкупност от необходими персонал, оборудване и процедури. Традиционно тези два термина се 
разглеждат като два начина на действие в рамките на една мисия и определена посока: от върха на 
организационната структура към нейните по-ниски йерархични нива. По презумпция ръководителите (ко-
мандирите) управляват заедно с тези, които са им подчинени (под тяхно командване), защото заедно са 
обхванати в рамките на управлението, като подчинените са под властта (командването) на своите ръко-
водители, които пък са в полезрението на своите подчинени. 

В този традиционен теоретичен модел командването и управлението се представят като две стра-
ни на един циклично-реверсивен процес, в който командването е упражняване на власт – от горе на долу, 
а управлението е въздействие по линия на обратната връзка за оказване на коригиращи въздействия 
при реализация на предприетите действия (също от горе на долу). На практика командването е налице, 
когато имаме строго йерархична система, в която твърдо е регламентирано кой на кого е началник (пряк 
и/или непосредствен) и съответно на кого е подчинен, тоест има ясно обособена т.нар. „командна верига“. 
Такива са предимно въоръжените организации (армия, полиция, пожарна, охрана и др.), както и други 
т.нар. „силови“ структури.

Ръководството предимно се спряга с определението „стратегическо“2, поставено пред него. То е 
дейност на висшите органи за командване и управление на определено стратегическо равнище (нацио-
нално, съюзно, корпоративно), осигуряващо някаква форма на национално или глобално управление. 
Дейности, свързани със стратегическото ръководство са: подготовка и вземане на решение във функцио-
налните области; формулиране на целите и задачите; подготовка за осъществяване на взетите решения; 
управление за изпълнение на решенията и др. В теорията на социалните организации „ръководство“5 
се определя като „съвкупност от дейности по прилагане на организационната стратегия за постигане на 
набелязаните цели и изпълнение на мисията на организацията“. Тези дейности се изпълняват от отдел-
ни субекти – личности, групи или колективи, заемащи ръководни длъжности на стратегически равнища, 
които извършват поредица от дейности по описание на стратегическата идентичност (мисия, визия, наме-
рения, цели, задачи) във вид на концепция, модели, желани крайни състояния, планиране, организация, 
координация, контрол, ефективно използване на ресурси, служители, организации, общности, създаване 
на необходими условия за успешна реализация и т.н.

Сродно понятие е „мениджмънт“6, което навлиза в българския език от английския през 90-те годи-
ни на миналия век (лат. „manus“, което означава „ръка“). С други думи „мениджър“ е буквален превод на 
„ръководител“, а „мениджмънт“ се използва като синоним на „управление“. Има безброй определения за 
това що е мениджмънт, но най-общо казано в света на бизнеса то е координирането на човешките усилия 
за постигане на заложените цели, използвайки ефективно наличните ресурси. Все пак, за да се направи 
разлика с използваното тук понятия за управление, мениджмънт се свързва по-скоро с икономическата 
сфера на дейност и лексиката му се релира по отношение на бизнес процесите.

В заключение по темата за функционалната хомеостаза и свързаната като нейна функция хоме-
остазна адаптация, може да се посочи, че те са във фокуса на вниманието на съвременните теории на 
социалното управление, които изучават взаимодействащите сложни социални системи, техните целеви 
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функции, показатели за качество и за ценност, критерии за ефективност, начални условия, функции на 
наблюдение, поведение, ръководство, контрол, координация, планиране и т.н. Предизвикателство пред 
съвременната цивилизация е да намери такова управление, което позволява да се постигне устойчиво 
(с други думи хомеостазно) развитие и просперитет в условията на ускоряващо се „непостоянство на 
истините“ и „глобално съкращаване на дистанциите“ (термини, използвани в теории на управлението).
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ОТ ТОТАЛНАТА ВОЙНА ДО СЪОБРАЖЕНИЯТА  
ЗА СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЗАГУБИ. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

НА СЪВМЕСТНИЯ ТАРГЕТИНГ

Резюме: Изследвани са ключови фактори, формирали същността на съвместния таргетинг: 
технологични нововъведения, политически намерения, оперативна среда, доктринални разбирания, 
обществени и правни норми, през призмата на изминалите военни конфликти. Докладът обхваща 
въздушни кампании и операции в периода от началото на Първата световна война до края на 
Студената война, имащи водещо значение за развитието на таргетинга като организация и 
разбиране.
Ключови думи: таргетинг; въздушна мощ; стратегически удар; високоточно оръжие

FROM TOTAL WAR TO COLLATERAL DAMAGE CONSIDERATIONS.  
HISTORICAL ASPECTS OF JOINT TARGETING
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1. Въведение
Съвременният облик на съвместния таргетинг е резултат от продължителен еволюционен процес, 

обвързан с развитието на въздушната мощ, чието изследване разкрива факторите, определящи същ-
ността на подпроцесите, които го изграждат, като концепция, организация и среда на протичане.

Развитието на военните технологии е доминиращ фактор, но не и задължително най-важен. 
Структурните и функционалните характеристики на системата за командване и управление (СКУ), в 
т.ч. вътрешносистемната конкуренция за достъп до ограничени ресурси, също допринасят за неговото 
формиране1. Таргетингът се основава и на политическите цели, характеристиките на конфликта, про-
тивостоящите сили (ПС) и поуките от практиката, разкриващи причинно-следствената връзка между 
всяко извършено действие и генерираният като резултат ефект. И накрая, при формулиране на прио-
ритетите, ограниченията и правилата за поведение (ROE), таргетингът бива повлиян от възприетите 
обществени и политически норми, които включват, но и често надхвърлят правилата от строго правен 
характер.

2. Таргетингът до края на Втората световна война
Съвместният таргетинг не се формира като процес преди началото на Първата световна война 

(ПСВ), когато средствата за водене на въоръжена борба позволяват решаване на задачи основно при 
бойно съприкосновение и поразяване на цели на малка дълбочина.

Развитието на въздушната мощ променя тази реалност, добавяйки трето измерение на бойното 
пространство за проектиране на сила върху ключови елементи на противниковата система при голям 
пространствен размах. С усъвършенстване на авиационните технологии и интензивното използване на 
стратегически въздушни удари, възниква и проблемът с обосновката и легитимността на избор и приори-
тизиране на целите за въздействие (ЦВ).
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А. Период между двете световни войни
Новите способности за стратегически удари и желанието да се избегне нова война на изтощение 

вдъхновяват военните теоретици от междувоенния период. Поддържайки идеята, че въздушната мощ 
е инструмент извън традиционната парадигма на сухопътните бойни действия, те считат, че в ерата на 
тоталната война, въздействието върху капацитета и волята на противника за водене на въоръжена борба 
са решаващи за нейният успех – атрибути, съдържащи се в държавното ръководство, индустрията и на-
селението на всеки потенциален противник.

Следователно, в този период, защитата на цивилното население от последиците от войната е на 
практика стратегически несъстоятелна. Общо е убеждението, че стратегическите удари или биха проме-
нили поведението на противниковата политическа система поради заплаха от бунтове, социален колапс, 
страх и икономически срив, или че биха довели до военно поражение и последваща оперативна парали-
за2.

Подобна причинно-следствена логика обаче не се основава на опит или доказана технология, а е 
резултат от анализ на функционирането на съвременните индустриални общества, считани за крехки и 
склонни към саморазрушаване пред лицето на войната3.

На този етап правните норми имат пренебрежимо малко влияние върху воденето на въоръжена 
борба и в частност – при използване на въздушната мощ. През 1899 г. европейските сили подписват 
споразумение за забрана на използването на експлозиви от аеростати, но когато няколко държави ус-
пяват да постигнат желан резултат, използвайки дирижабли, стратегическите съображения надделяват 
над хуманитарните опасения. Всъщност Обичайното право и Хагските конвенции от 1899 г. и 1907 г. са 
единствените към началото на ПСВ правни рамки, имащи влияние върху процеса на таргетинг. Така кон-
цепцията за тотална война се ограничава предимно от правилата за недопускане на безразборни атаки 
и въздействие само върху военни цели, за каквито се счита почти всичко, подкрепящо военните усилия, 
включително инфраструктура, индустрия, труд и воля на населението4.

След ПСВ правен консенсус в тази посока е невъзможен поради лекотата на създаване на желани 
ефекти чрез стратегическите удари, обещаващи бърз край на всяка следваща война.

Б. Втора световна война (1939 – 1945)
На практика деморализацията на населението e и основна цел на съюзническите бомбардировки 

през Втората световна война (ВСВ), в момент, когато други възможности за отговор срещу нацистката ин-
вазия биха били неефективни. Следвоенният анализ показва обаче, че тази характеристика на общество-
то е повлияна в ограничен мащаб, въпреки масовото унищожаване на административни и индустриални 
центрове. Населението е ангажирано с оцеляването си, а германското политическо ръководство лесно 
успява да избегне потенциалните вътрешни размирици.

Необходимостта от приоритизиране на ограничения авиационен ресурс се превръща в спорен въ-
прос, породен както от организационни интереси, така и от обективни оперативни фактори. Изборът на ЦВ 
е съпътстван от дебат за тяхната важност между военните експерти и между военното и политическото 
ръководство, продължаващ на практика през цялата война5.

Характерно за периода е използването за първи път на системния анализ за разкриване на критич-
ните способности и уязвимости на ПС. За целта са разработени модел на обществото, като сложна сис-
тема от взаимосвързани подсистеми и теория за създаването на стратегически ефекти чрез използване 
на въздушната мощ6.

Важността на системния анализ и нуждата от експерти за неговото извършване е причина за сфор-
миране на първите структури по таргетинг, като създаденият през 1942 г. в САЩ Комитет за оперативен 
анализ (по-късно Съвместна група по целите, Joint Target Group JTG), включващ известни юристи, уче-
ни, бизнесмени и офицери.

Разположена във Вашингтон, групата изготвя списъци с приоритетни ЦВ, като помощно средство при 
планиране на въздушните операции (ВО). Мястото ѝ извън командната верига обуславя нейните консулта-
тивни функции към висшето военно и политическо ръководство и липсата на правомощия за издаване на 
оперативни директиви. Нейното функциониране показва, че изборът на ЦВ е чувствителна и спорна тема. 

Националните различия между съюзниците и интересите на видовете въоръжени сили (ВС) водят 
до различни гледни точки за приоритетите на таргетинга, завоалирани с Директивата от Казабланка от 
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1942 г., която включва 7 приоритетни категории цели: 1) Луфтвафе и летищна инфраструктура; 2) Съоръ-
жения на подводния флот; 3) Комуникации; 4) Производство на електроенергия; 5) Нефтопреработване; 
6) Производство на алуминий; 7) Производство на синтетичен каучук. Общо 177 ЦВ, за чието поразяване 
са планирани над 132 тона авиационни бомби и повече от 66 000 самолетоизлитания.

Директивата не разрешава спорните въпроси, а приема националните предпочитания както на 
Великобритания, така и на САЩ – компромис, довел до самостоятелно изпълнение на стратегическите 
удари от двете държави без централизирано командване и управление, което да дефинира общите при-
оритети на таргетинга7.

Втората световна война показва, че изборът на ЦВ, базиращ се на системен анализ на наличните 
разузнавателни данни, има решаващо значение за ефективното използване на въздушната мощ. В края 
на войната обаче структурите по таргетинг са закрити, а натрупаният опит с течение на времето – загубен.

Войната демонстрира и неефективността на правните норми по отношение на бомбардировките 
срещу цивилни лица и обекти, които са ограничени само през първата година. След масираните удари на 
Германия над градове в Западна Европа, стимулите за сдържаност са пренебрегнати, което води до спи-
рала на отмъщение от страна на Съюзниците. Въпреки възраженията, че подобни действия противоречат 
на западните ценности, комбинацията от политически насоки, стратегически и оперативни намерения и 
технологични ограничения успява да засенчи моралните съображения. Това не се променя, дори когато 
победата изглежда сигурна, а разузнаването потвърждава безполезността на въздействията върху во-
лята на населението8.

След използването на две атомни бомби в Тихоокеанския театър на операциите (ТО), подобни 
съображения се оказват още по-малко уместни.

3. Таргетингът през студената война
След ВСВ развитието на таргетинга има както положителен, така и отрицателен аспект. По време 

на конфликтите в Корея и Виетнам се прилагат строги ограничения върху авиационните удари, но въпреки 
по-ранния опит, предизвикателствата по отношение на избора на ЦВ, координацията и доктриналните 
различия са отново налице. Трудно усвоените уроци са пренебрегнати и подчинени на интересите на 
видове въоръжени сили, а единството на командването се оказва трудно постижимо.

А. Войната в Корея (1950 – 1953)
С нахлуването си в Корея САЩ усещат липсата на организация и подготвени експерти по таргетинг, 

което затруднява анализа на корейските социална и военна системи, избора и приоритизирането на ЦВ и 
разработването на реалистични критерии за ефективност. Разногласия относно приоритетите на процеса 
са налице – от една страна между ВМС и ВВС на САЩ, по въпроса с интегрирането на разполагаемите 
авиационни сили и средства, а от друга между СВ и ВВС, относно нивото на усилие за изпълнение на 
поддържащите ВО9.

За тяхното разрешаване през юли 1950 г. главнокомандващият войските на ООН в Корея сформира 
Група по целите на стратегическото командване (ГЦСК) (General Headquarters Target Group GHQTG), 
включваща четирима старши офицери (двама от СВ и по един от ВВС и ВМС). За разлика от Втората све-
товна война, групата е част от командната структура и има за задача да изготвя: 1) препоръки по планира-
нето на настъпателни ВО; 2) препоръки за избор и приоритизиране на ЦВ; 3) препоръки за координирано 
използване на въздушната мощ; и 4) анализ на целевите системи.

Липсата на опит и експертиза на членовете на групата обаче налага нейната замяна от Комитет за 
избор на цели (Target Selection Committee) към Командването на ВВС на САЩ за Далечния Изток, съставен 
единствено от висши офицери от видовете въоръжени сили, ангажирани със същите основни задачи10.

В първата мащабна ВО за стратегически удари срещу Северна Корея (края на юли 1950 г.) се под-
хожда по начин, идентичен с ВСВ. Поразени са линии за комуникация, водноелектрически централи и 
язовири, незаменими при отглеждането на ориз. Пхенян и други градове са разрушени в опитите, не 
само да се унищожи военната инфраструктура на Северна Корея и да бъде изолиран районът на бойните 
действия, но и да се повлияе върху волята на населението да продължава борбата. Нанесените щети, ко-
личеството изпълнени самолетоизлитания и изразходвани авиационни боеприпаси (считани като крите-
рии за успех) в действителност не довеждат до постигане на необходимите резултати, което потвърждава 
погрешната аналогия с кампанията срещу Германия.
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Важно за периода е напускането на представителите от ВМС на Комитета за избор на цели, из-
тъквайки неправилния избор на ЦВ и нерационалното разпределение на авиационния ресурс, действие 
което допълнително затруднява интегрираното използване на въздушната мощ. Поддържа се тезата, че 
контролът на морското пространство и защитата на морските линии за комуникация извън контекста на 
въздушната операция над Корея, изискват запазване на автономността на командването и управлението 
на военноморската авиация. До края на конфликта, авиацията на ВМС действа самостоятелно в зона 
на отговорност в северозападната част на полуострова11 – подход, който би имал сериозни негативни 
последици при дефицит на авиационен ресурс, който да компенсира липсата на единство на усилията.

Първоначално правните норми отново имат ограничено влияние върху воденето на бойни дейст-
вия. Политически, а не хуманитарни съображения, принуждават администрацията на президента Труман 
да забрани въздействията върху цели, разположени в близост до границите с Китай и СССР.

В международен план обаче поразяването на невоенни цели зад паравана на принципа на воен-
ната необходимост се подлага на все повече критики, включително от страна на други западни нации, 
а общественото мнение постепенно се превръща в незаобиколим фактор, налагащ ограничения върху 
процеса на таргетинг.

Въпреки че това поражда дискусия между военните и политическите лидери, в крайна сметка дър-
жавите са принудени да обмислят политическите последици, които биха понесли, нарушавайки общест-
вените нагласи12.

Б. Войната във Виетнам (1955 – 1975)
Желанието на политическото ръководство на САЩ да ограничи мащабите на конфликта с цел из-

бягване директна намеса на СССР и Китай, води до пряко политическо влияние и контрол върху процеса 
на таргетинг. Това формира две въздушни кампании – едната, фокусирана върху сухопътните операции 
в Южен Виетнам, а другата, имаща за цел да повлияе върху волята на Ханой чрез нанасяне на страте-
гически удари. В резултат решенията, свързани с таргетинга, се взимат на различни нива от различни 
командни структури. Това усложнява процеса и е причина за нова проява на традиционните разногласия 
между ВМС и ВВС по въпросите за командването и управлението на авиационните удари в Северен Виет-
нам, и между СВ и ВВС, свързани с нивото на усилие, необходимо за поддръжка на сухопътните операции 
в Южен Виетнам.

Подобно на корейската война, Командването на ВМС отхвърля идеята за централизирано команд-
ване и управление на ВО от един общ командир, запазвайки своята автономност. Въздушното прос-
транство на Виетнам е разделено на седем зони за отговорност, разпределени между ВВС и ВМС. Този 
механизъм за деконфликтност усложнява координирането на авиационната поддръжка на сухопътната 
кампания и е основна причина за нейната неравномерна интензивност и остро несъгласие на сухопътните 
формирования с нивото на усилие за техните нужди13.

Политическото влияние върху процеса се проявява, когато президентът Джонсън отхвърля пла-
на за настъпателна въздушна операция срещу 94 ЦВ, изграждащи способностите на Севера, и одобря-
ва концепция за постепенна ескалация, която еволюира в операциите по авиационно възпрепятстване 
Rolling Thunder (1965 – 1968 г.) и Linebacker I и II (до 1972 г.).

И в трите операции, при избора и утвърждаването на ЦВ, участва лично президентът на САЩ. Про-
цесът започва от Тихоокеанския ТО, от сформиран за целта Координационен комитет (КК). Негова отго-
ворност са разработването на съгласувани между ВВС и ВМС списъци с ЦВ, таргетинг материали за всяка 
зона на отговорност и публикуване на ежемесечен списък с номинирани за въздействие цели, представян 
пред Председателя на Обединения комитет на началник щабовете (ОКНЩ) в Пентагона.

На тази основа Таргетинг група (ТГ) към ОКНЩ изготвя препоръки по таргетинга, касаещи авиа-
ционните удари над Северен Виетнам, които заедно със списъка се предлагат на секретаря по отбраната 
и президента на САЩ за утвърждаване. Утвърденият списък се изпраща обратно до КК, който го разделя 
на две части – по една за ВВС и ВМС, отстранява потенциалните конфликти и го разпространява за изпъл-
нение. Счита се, че подобен директен политически контрол върху избора на ЦВ намалява ефективността 
на кампанията и води до противоречия между военните и политическите лидери14.

Юридическите съображения при таргетинга имат засилваща се роля във войната както по полити-
чески, така и по хуманитарни причини, а чувствителността към цивилни жертви е ограничаващ фактор в 
много по-голяма степен. Например ЦВ в радиус 50 км около Ханой и 15 км около Хайфон са ограничени 
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за въздействие, а за отпадане на ограничението е нужно директното одобрение на Белия дом. В до-
пълнение, обекти в радиус 15 км от Ханой и 5 км от Хайфон са забранени за въздействие. Цели в други 
населени райони трябва да бъдат избягвани, а корейската система за ПВО поразявана само при реална 
стрелба срещу въздухоплавателни средства на САЩ. Важната за населението система от язовири и диги 
също е забранена за въздействие, а други напълно валидни военни цели са поставяни под ограничение 
за определени периоди от време.

Белият дом периодично утвърждава инструкции за намаляване на риска от съпътстващи загуби, 
като например: нанасяне на авиационни удари само при подходящи метеорологични условия и визуална 
положителна идентификация на целите; избор на направления за атака, базиращи се на характеристики-
те на точността на попадение на използваните боеприпаси; и дори използване на прецизни боеприпаси, 
навлизащи на въоръжение след 1965 г.

Очевидно, политически приоритет е поставен върху избягването на цивилни жертви, с ясното съз-
нание, че съвременното общество не би приело съпътстващи загуби над ниво, което би постигнала една 
успешна военна кампания. Правните норми на таргетинга постепенно се утвърждават, като по-огранича-
ващ фактор, дори в сравнение с международното хуманитарно право15.

4. Заключение
Развитието на въздушната мощ в началото на XX век предоставя перспективен инструмент за въз-

действие върху елементи от системата на потенциалния противник, чрез използване на предимствата на 
третото измерение на бойното пространство.

Конфликтите до края на Студената война показват, че нейното ефективно използване изисква сис-
темен подход при избора на ЦВ, чието поразяване до желана степен би довело до постигане целите 
на операцията. Акцент е поставен върху необходимостта от организирането на процес и функционални 
елементи от СКУ, отговорни за неговото изпълнение, чиито състав притежава задълбочена експертиза, 
свързана с дейностите по разузнаване, характеристиките на целите и средствата за въздействие. Този 
процес е процесът на съвместния таргетинг.

Неговата еволюция е неразривно свързана с промяната на теорията за въздушната мощ, законо-
мерностите, принципите и средствата за водене на въоръжена борба. Важни фактори са преодоляването 
на съществуващи технологични пречки, вътрешносистемни противоречия, интегрираността между видо-
вете въоръжени сили, политическите и обществените нагласи. И ако в ерата на Тоталната война основна 
цел на стратегическите удари е волята на населението, без юридическите съображения да имат същест-
вено влияние върху процеса на таргетинг, то в конфликта във Виетнам нанасянето на съпътстващи за-
губи се подлага на все по-активна критика от западното общество, а обществените и правните норми се 
превръщат в незаобиколим фактор.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА, САЛАФИЗМА  
И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕОРИИ ЗА СПРАВЕДЛИВА ВОЙНА

Резюме: Докладът изследва взаимовръзките между тероризма, салафизма и съвременните теории 
за справедлива война. Обоснована е необходимостта от преосмисляне на основополагащата тема за 
религиозната идентичност. Засегнат е балансът между свобода и сигурност, който се размива все по-
категорично в политически и социален аспект.
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Abstract: The report examines the interconnections between terrorism, Salafism and modern theories of 
just war. The need to rethink the fundamental theme of religious identity has been emphasized. The balance 
between freedom and security, which is currently becoming more and more blurred in political and social 
terms, has been highlighted.
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Увод
Геополитическата обстановка в световен мащаб придобива нови измерения. Симетричните кон-

фликти прерастват в асиметрични, а въоръжените придобиват виртуален израз. Тероризмът се е утвър-
дил като световна заплаха, която не се използва единствено като инструмент за постигане на конкретни 
политически цели в отделни страни или региони, а преследва промяна на съществуващия световен ред 
и формиране на глобална криза.

Според съвременните разбирания за тероризъм, явлението не се възприема единствено като акт 
на насилие, при който едни индивиди, подтикнати от определена идеология и от своите вътрешни убеж-
дения, предприемат насилствени действия, целящи показност и гласност. Тероризмът придобива нов 
облик, който променя съществуващата система на международни отношения. Престъпното явление се 
утвърждава като многопластов феномен и инструмент за оказване на влияние върху обществото, дър-
жавните органи и институции.

Салафизмът е разгледан като религиозно, социо-културно, културно-историческо и догма-
тико-правно явление. Изследователската гледна точка е продиктувана от необходимостта от преосмис-
ляне на основополагащата тема за религиозната идентичност. Докладът обосновава необходимостта 
от преначертаване на границите на съвременните разбирания за морални, религиозни и правови догми, 
които регламентират начините, средствата и традициите за водене на военни действия.

Обект на изследването са последиците от тероризма като комуникационна стратегия и необходи-
мостта от преначертаване на нов военно-философски дискурс.

Предмет на научния труд е разграничението на религиозната идентичност от ситуационните фак-
тори, оказващи влияние на процесите на индоктринация и радикализация.

Целта на доклада е чрез използване на методите на аналитичната дейност (обобщение, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделиране на определени действия и др.) и разузнаване чрез 
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отворени източници за информация, да се откроят някои теоретични постулати относно взаимовръзките 
между тероризма, салафизма и съвременните теории за справедлива война. Тя ще бъде постигната чрез:

• открояване на някои нови тенденции в развитието на терористичната дейност;
• изследване на тероризма през призмата на стратегическите комуникации;
• разграничаване на салафитското течение на исляма като религиозно и социо-културно явление 

от идеологията на салафи-джихадизма;
• открояване на неразривната връзка на войната като социален феномен с определени морални и 

правови норми;
• представяне на кратък обзор на проявите на джихадистки тероризъм на територията на Европей-

ския съюз за 2020 г.

Тероризмът като комуникационна стратегия
Тероризмът е вид комуникационна стратегия, при която чрез изпращането на послание, се ангажи-

ра поведението на конкретна общност. Терористите са изградили свой социално-психологически модел. 
Те се стремят да затвърдят позициите си в социума, като за постигането на тази цел са готови на крайни 
действия, насочени срещу легитимната власт в държавата. Членовете на подобни групировки не се под-
чиняват на определени закономерности при планирането на действията си. Въпреки това, на стратегиче-
ско ниво, те показват наличие на морални рамки, чрез които представят осъществяваното от тях насилие 
като рационален израз на борба за справедливост.

Обществено опасното деяние се отличава с етапност и продължителност. Безспорно може да се 
отбележи, че тероризмът, във всичките му форми, е съзнателно създадено обществено явление, което, 
под една или друга форма, си служи с насилие за постигане на определени стратегически и тактически 
цели.

Профилът на терориста се променя значително с течение на времето. Не съществува единен мо-
дел, който може да спомогне за идентифициране на тази категория лица. Различният етнос, възраст, 
социален статус, образователен ценз, имуществени и друг вид отношения способстват за създаване на 
напрежение и прояви на агресия в социума. Част от тези различия между членовете на обществото могат 
да бъдат предпоставка за радикализация, но категорично не са задължително условие (conditio sine qua 
non) за нейното проявление. 

Конфликтният модел на тероризма, разглеждан от Юрий Търкаланов1, безспорно насочва към ве-
чната битка между свои и чужди, поддръжници и отстъпници. В тероризма, противоборството на субек-
тите в конфликта, винаги има деструктивно материално и духовно измерение. Броят на жертвите (преки 
и косвени) и степента на материални разрушения се увеличават. Балансът между свобода и сигурност се 
размива все по-категорично в политически и социален аспект. 

Тероризмът е преминал отвъд границите, от които се е зародил, и е достигнал глобално измерение. 
За разработването на мерки за противодействие на тази форма на подривна дейност е необходимо да се 
определи каква е мотивацията на терористите. Основната задача е да се обоснове необходимостта от усъ-
вършенстване на мониторинга на асиметричните заплахи, като за тази цел бъдат изследвани и анализирани 
причините и условията, благоприятстващи развитието на тероризма.

Процесът на индоктринация в тероризма потвърждава факта, че терористите прилагат умело 
техники за управление на стратегическите комуникации. Средствата за масово осведомяване и онлайн 
пространството са превърнати в основни комуникационни активи за терористите, осигурявайки им благо-
приятна комуникационна асиметрия2. Тази асиметрия води до увеличаване на военната им мощ.

Стратегията на радикалните ислямски терористични групи се състои от три етапа:
1. Изпращане на послание – общността се призовава да приеме ислямската религия и да живее в 

съответствие с ислямските правила. Създава се ислямска държава и администрация.
2. Преструктуриране на общността в съответствие с изискванията на първия етап.
3. Призив за въоръжена борба за опазване на ислямския начин на живот.
Професор Боаз Ганор, който е основател и директор на Международния институт по контратеро-

ризъм в Херцлия, Израел, определя тероризма като психологическа война3. Психологическите операции 
за въздействие, които провеждат терористите, способстват за увеличаване на оперативните им способ-
ности за мобилност, особено на територията на Европейския съюз. Онлайн пропагандата се използва за 
набиране на членове и контролирано афиширане на терористичната кауза. 
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Салафизмът и произходът на движението салафи-джихадизъм
Салафитското течение на исляма, което понастоящем се изповядва от различни групировки с гло-

бален и регионален обхват, има своите корени пряко от Корана и хадисите.
Салафизмът е клон на сунитския ислям, чиито съвременни привърженици твърдят, че подражават 

на „благочестивите предшественици“ (al-salaf al-ṣāliḥ). „Благочестивите предшественици“ често са при-
равнявани с първите три поколения мюсюлмани. Това течение на исляма подкрепя стриктното подража-
ние на салафа, което го отличава от ортодоксалните сунитски мюсюлмани, които не подражават директно 
на al-salaf al-ṣāliḥ. Салафизмът идеологически се изразява в учения, които имат за цел да представят 
тенденцията за педантично придържане към примера на салафа, като същевременно се отхвърлят всич-
ки други източници на влияние.

Идеологическото течение може да бъде разделено на три клона:
• квиетистки салафизъм, чиито привърженици избягват политическата активност и се концентри-

рат върху „прочистването“ и преподаването на исляма в цялата му „чистота“; 
• политически салафизъм, който се концентрира върху политическата ангажираност като нераз-

делна част от исляма; 
• джихади-салафизъм, чиито последователи се стремят да свалят предполагаемо отстъпнически 

режими в мюсюлманския свят чрез насилствен джихад.
Салафи-джихадизмът е движение, ангажирано с налагането на върховенството на исляма чрез 

насилие, но със специфичен салафитски акцент върху монотеизма. Този фокус води до обширна дефи-
ниция на идолопоклонството и готовност за отлъчване на мюсюлманите, които са считани за отстъпници. 
Идеологията на движението салафи- джихадизъм започва да се оформя през 50-те години на миналия 
век. За неин теоретик се счита египетският ислямист Сайид Кутб4. Кутб обвързва теоретичните си въз-
гледи въз основа на пуританската интерпретация на исляма, съчетана с насилствената политическата 
идеология на бунта. Той съзрява кризата в мюсюлманските държави в контекста на глобалната битка с 
немюсюлманския свят, конкретно западните цивилизации. Според него Западът тласка мюсюлманския 
свят към джахилия5, упадък, материализъм и безверие. Кутб представя дехуманизиращата картина на 
Запада, определяйки го като бездушен, неморален и покварен. Египетският теоретик предлага транс-
национална идеология за мобилизиране на уммата6 за свещена война с Близкия враг (отстъпническите 
мюсюлмански режими).

Близкият враг в лицето на отстъпническите ислямски режими поражда спорове между лидери-
те на салафитските терористични групировки относно дългосрочната стратегия на управление на ор-
ганизациите. Основната цел е създаване на общоислямски Халифат, който да придаде публичност на 
фундаменталистките разбирания за прилагането на Шариата. Разширяването на мобилността на тези 
терористични организации в Европа способства за улесненото разпространение на радикални послания 
и привличане на чуждестранни бойци терористи.

Айман ал Зауахири, главното действащо лице в „Ал Кайда“ след Осама бин Ладен, счита, че ели-
минирането на отстъпническите мюсюлмански режими и атаките над местни цели с цел запазване на 
автентичната ислямска традиция, трябва да бъдат приоритетни. Въпреки управленските спорове между 
лидерите, всички целят разширяване на териториите на контрол и утвърждаване на своите политикоп-
равни системи в окупираните пространствени и непространствени (виртуални) измерения.

Салафи-джихадизмът има както светски, така и религиозен компонент. Необходимо е да се напра-
ви ясно и категорично разграничение между апела на мюсюлманите за връщане към основите на вярата 
(ислямистко направление) и борбата за налагане на исляма с насилие (джихадистко направление)7. Рели-
гията като ориентир към божественото не бива да бъде използвана за военни цели, както и като идеологи-
ческо оправдание за призив към насилие. В противен случай тя губи значението си като морална насока.

Shiraz Maher8 прави завладяващо изследване на салафи-джихадизма, което е изключително по 
своя характер заради неговия фокус върху теологията. Maher поставя акцент върху вярванията на джиха-
дистите, визирайки петте доктринални градивни елемента, които изграждат идеологията на салафи-джи-
хадизма:

1. Jihad (Свещена война);
2. Tawhid (Единството на Бог);
3. Hakimiyya (Истинско ислямско управление);
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4. Аl-wala wal-bara (Вярност към божествената истина и отричане на неистината и многобожието);
5. Тakfir (Назоваване на неверниците).
Концепцията за tawhid е централният елемент на салафитската вяра. За да защитят единството 

на Бог, салафитите уповават вярата си на стриктното спазване на правилата и насоките, съдържащи се 
в Корана и Сунната (пътят, следван от Пророка, докато е бил жив). Изповядващите го се стремят да вър-
нат исляма към неговите корени, като пресъздадат живота на Пророка и този на първите три поколения 
мюсюлмани:

1. сподвижниците на Пророка – сахабите или ас сахаба;
2. техните непосредствени последователи – табиините или ат табиюн; 
3. тези след табиините, последователи на последователите9 – таба ал-табиините или ат табии 

табиюн.
Новият философски дискурс на тероризма потвърждава, че борбата на идеологична основа може 

да бъде водена не само с перо и сабя, а и със средствата и способите на психологическата война. При-
надлежността към глобалната терористична мисия насърчава концепцията за takfir (назоваване на не-
верниците). Членовете на салафитската общност приемат свещената война като личен дълг (фард `айн)10 
на всеки мюсюлманин. Терористичните групи не водят една и съща война, но всички я представят като 
справедлива и се позовават на морални  и богословски причини за това.

Историческият преглед на развитието на джихадистките терористични организации потвърждава, 
че много от тях са успели да се адаптират към промените на динамичната обстановка в световен мащаб 
и да запазят приемственост сред бойните си редици, дори и след смъртта на своите лидери. Примери за 
това са „Ал Кайда“ след смъртта на Осама бин Ладен и „Ислямска държава“ след смъртта на Абу Бакр 
ал-Багдади. Посочените организации успяват да запазят стройна йерархична организация и да продъл-
жат да се развиват до етап на създаване на глобални терористични мрежи, с филиали и клетки, които 
имат различен териториален обхват. В средносрочен план, пораженията, които търпят групировките, не 
могат да доведат до тяхното окончателно елиминиране. И при двете организации се наблюдава опит 
за утвърждаване на правилен авторитет при водене на джихад. За тях той е замислен като решаващ 
фактор за легитимността на конфликта. Джихадът на „Ал Кайда“ започва с дискурса на Бин Ладен. Бин 
Ладен афишира своята легитимност по подразбиране, настоявайки, че терористичната мрежа трябва да 
представлява нов авангард. Този стремеж към легитимност се наблюдава в постоянните му опити да се 
изяви като тълкувател на ислямските закони. От друга страна, легитимността на Ал Багдади се основава 
на фигурата на Махди, историческа и духовна фигура, датираща от Абасидската революция. Ролята на 
религиозната идентичност впоследствие е изместена от стремежа му за власт като халиф на мащабна 
транснационална „държава“ със собствена политико-правна система.

Джихадистите третират всяка форма на социален или политически прогрес, реформа или либера-
лизация с недоверие, като ги разглеждат главно като заплаха за тяхното съществуване и развитие. Лица-
та, изповядващи тази идеология, отричат демократичните форми на прогрес, политическия плурализъм и 
толерантността към различни виждания.

Социалните антрополози разработват различни културно-обяснителни модели, които могат да 
обосноват причините, поради които се разраства влиянието на световния джихад. Мохамед Халаф под-
чертава, че принадлежността към радикални групировки способства затвърждаването на религиозната 
идентичност на джихадистите11. 

Монополът върху насилието
През 1919 г. немският икономист и социолог Макс Вебер изнася пред студенти в Мюнхенския 

университет лекция на тема „Политиката като призвание“. Части от тази лекция са особено актуални 
днес именно по отношение на реакциите на държавите при терористични заплахи.  В „Политиката като 
призвание“ Вебер въвежда идеята, че държавата се дефинира чрез юридическата си способност да 
осъществява монопол върху насилието, което тя може да делегира на конкретни правни субекти. От 
това твърдение следва и изводът, че държава, която не може да контролира насилието в рамките на 
своите граници, не е правилно функционираща държава. В тази връзка тероризмът се разглежда като 
пряко засягане на легитимността на правовата държава, в чиито граници се извършват насилствени 
действия.
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По време на война законът замлъква 
(Inter arma enim silent lēgēs)

Прегледът на историята показва, че войната вече няма да се води с традиционните оръжия, които 
познаваме. Затвърждава се принципното положение, че новият военен облик включва асиметрични вой-
ни и конфликти, които ще се водят на фронта на „плаща и кинжала“. Асиметричните войни и конфликти се 
изразяват в редица количествени и/или качествени различия в измеренията на бойното пространство. Те 
се водят по променлив, асинхронен и непредсказуем начин.

От дълбока древност войната се основава на морални и законови задължения. Съвременните 
разбирания за справедлива война са застъпени в две школи: традиционалистка и ревизионистка. Тра-
диционалистите обосновават възгледите си за войната на международноправната нормативна уредба, 
по-конкретно на правото на въоръжените конфликти. Представителите на тази школа целят да акценти-
рат на моралната основа на тези системи от правни норми. Те обосновават разбирането, че воденето на 
военни действия е подчинено на закони на войната (jus in bello), независимо дали съществуват обявления 
за война. Държавите воюват, за да защитят националната си сигурност и отбрана, както и, за да предо-
твратят „престъпления, които шокират моралната съвест на човечеството12“.

Ревизионистите поставят под въпрос моралните подбуди, които стоят в основата на националните 
позиции на държавите за предприемане на допустимите действия в рамките на въоръжен конфликт. Раз-
искват се въпросите за хуманитарната интервенция, гражданския имунитет, необходимостта от водене 
на война.

Традицоналисткият възглед е кодифициран в международното хуманитарно право, в първия до-
пълнителен протокол към Женевските конвенции. Международното хуманитарно право, познато още като 
правото при водене на война или правото на въоръжените конфликти, се прилага при всеки междунаро-
ден и вътрешен въоръжен конфликт, независимо от причините за неговото възникване13.

В рамките на аналитичната философия войната може да се разглежда посредством два подхода: 
институционалистки и интерактивен. Иституционалисткият подход има за цел да установи кои инсти-
туции и държавни органи регулират обществените отношения при водене на война. Обоснована е нор-
мотворческата функция на компетентните органи – създаване на морално оправдани закони за водене на 
война. Интерактивният подход изключва посредническата роля на институциите и набляга на моралните 
причини, които са в основата на взаимодействията между участниците в конфликта. 

Карл фон Клаузевиц определя войната като „акт на насилие, целящо да принуди противника да се 
подчини на волята ни“14. Според него за упражняването на този акт на насилие се използват достижения-
та на изкуството и науката, за да се противодейства на друга форма на насилие.

Съвременните разбирания за справедлива война обосновават неразривната връзка на войната 
като социален феномен с определени морални и правови ограничения. Джихадът също е вид свещена 
война. Изхождайки от тази гледна точка, следва да се отбележи, че джихадистката култура е наситена с 
морални препратки. Движението е базирано на морални идеали, които съчетават в себе си комбинация 
от салафитска теология, джихадистка идеология и хибридизация.

Джихадисткият тероризъм в Европа
Според доклада на Европол за 2021 г.15, касаещ тенденциите по отношение на тероризма на тери-

торията на Европейския съюз, голяма част от осъдителните присъди за 2020 г. са във връзка с осъщест-
вени актове на джихадистки тероризъм. Престъпленията, за които е потърсена наказателна отговорност, 
са свързани с конфликта в Сирия и дейността на терористичните организации „Ислямска държава“, „Ал 
Кайда“, “Hay‘at Tahrir al-Sham” и “Rawti Shax”.

Най-голям брой присъди за джихадистки тероризъм са издадени от правосъдните органи на Фран-
ция – 143. В Дания, Финландия, Румъния, Португалия и Швеция всички приключени съдебни производ-
ства, поместени в доклада на правоприлагащата агенция на Европейския съюз, касаят този вид терори-
зъм. 

Терористичната организация от кюрдско-сунитски произход “Rawti Shax” е насочила дейността си 
към подмяна на режима на управление на регионалното правителство на иракските кюрди, с утвържда-
ването на Халифат, който да бъде управляван от законите на Шариата. Европол посочва, че през 2020 г. 
компетентните италиански правоохранителни органи са придобили оперативна информация и доказател-
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ства, че “Rawti Shax” предоставя логистична и финансова подкрепа за набиране на чуждестранни бойци 
терористи, които да бъдат изпратени в обучителни лагери на териториите на Сирия и Ирак.

Външната среда за сигурност продължава да бъде повлияна негативно от процесите в Близкия 
изток и асиметричните заплахи. Тенденцията за разпространение на джихадистка пропаганда в онлайн 
пространството се запазва. Рискови фактори, оказващи влияние на вътрешната и международната си-
гурност, продължават да бъдат чуждестранните бойци терористи, „самотните вълци“ и саморадикализи-
ралите се лица.

Заключение
Терористичната активност се влияе от ускореното развитие на глобализационните процеси. 

Глобализацията като процес на „интензификация на световните социални връзки“16 предопределя 
хода на терористичните събития. Очертава се тенденцията за преход от биполярен към многополю-
сен геополитически модел на света, който се характеризира с наличието на множество геополитиче-
ски центрове на влияние. В многополюсния модел се засилва влиянието на недържавните субекти17, 
част от които са представителите на криминалните слоеве на обществото. 

Тероризмът като вид комуникационна стратегия продължава да бъде една от основните заплахи за 
демократичното развитие на съвременните общества. Предвид характеристиките на глобализацията, на 
този идеологически проект, насочен към промяна на съществуващата система на международни отноше-
ния, е придаден нов геополитически и социален контекст. 

Терористите са развили своята способност да разработват и прилагат всеобхватни комуникацион-
ни стратегии, за да постигнат желаните от тях краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Стратеги-
ите са насочени към легитимиране и пропагандиране на тяхната кауза, както и набиране на съмишленици 
чрез използване на методите на психологическата война.

Престъпното явление засяга пряко или косвено неограничен кръг лица, които не са пряка цел на 
терористичните организации. Този вид идеологически мотивирана дейност използва конвенционални и 
неконвенционални средства, за да постигне дългосрочните си цели. 

Онлайн пространството изобилства от лесно достъпна информация от най-различен характер, 
която притежава необходимите спецификации да се превърне в стратегически инструмент за усъвър-
шенстване на терористичната дейност. Умелото боравене с наличните социални мрежи и медии тран-
сформира разбиранията за водене, финансиране и пропагандиране на подривни дейности като теро-
ризъм и военни конфликти. Използването на подобен вид платформи за поддържане на високи нива на 
злонамерена онлайн активност следва да ангажира вниманието на разузнавателната общност. Увелича-
ването на негативните аспекти на международните конфликти води до необходимостта от разработване 
на нови форми за противодействие на подривна дейност, извършвана онлайн.

В резултат на международната борба с глобалното противоправно антисоциално явление теро-
ризъм, някои терористични групировки са изгубили част от своя териториален обхват. Като превантивна 
мярка престъпните организации се адаптират изключително бързо към достиженията на безконтактното 
онлайн общуване чрез социални мрежи. По този път се е насочила „Ислямска държава“, която изпълнява 
стриктно дългосрочната си стратегия за водене на „дълга война“, съчетана със световна терористична 
кампания срещу западните интереси. Медийните мрежи на терористичните организации поддържат необ-
ходимата устойчивост, която предвещава бъдещата траектория на съвременната терористична дейност.

Новата актуализирана стратегия за борба с тероризма следва да бъде основана на съвкупност 
от твърди и гъвкави подходи, които съчетават в себе си мероприятия на национално и регионално ниво. 
Този комплекс от действия трябва да бъде преценен от гледна точка на целесъобразност, навременност 
и ефективност. Създаването на нов законодателен и тактически инструментариум за адекватно противо-
действие на вече утвърдените и на нововъзникващите форми на терористичната дейност е неизбежно. 
Прилагането на международноправната уредба по отношение на противодействието на тероризма, зат-
върждаването на националните позиции на държавите относно криминализирането на финансирането на 
тероризма в съответствие с Резолюция 1373 (2001) и Резолюция 2178 (2014) на СС на ООН, са от ключово 
значение за борбата с противоправното явление. 

Еволюцията на тероризма предполага разработване на нови подходи в борбата с него, които да са 
съобразени с получените резултати от извършен своевременен и качествен анализ на:

– начините за набиране и основите за вербовка на членове на терористични организации;
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– йерархичната структура и взаимосвързаност на елементите в терористичните мрежи;
– въздействието на мотивационния елемент, който е част от процеса на радикализация;
– информационните потоци и данните в онлайн пространството за наличие на терористична пропа-

ганда и наченки на извършвана вербовъчна дейност посредством социални мрежи;
– процесите на реабилитация и реинтеграция на радикализирани лица;
– нивото на обмен на информация между компетентните структури с цел неутрализиране на теро-

ристични заплахи и др.
Динамично променящата се среда за сигурност в Европа поражда необходимостта от:
– повишаване на ситуационната осведоменост;
– регулярното извършване на оценки на риска;
– разработване на тренировъчни сценарии за реагиране при терористични заплахи и участие в 

провеждане на такива учения;
– засилване на научно-изследователската дейност в областта на сигурността и други мерки с ком-

плексен характер.
Основната цел на научното изследване, а именно открояване на някои теоретични постулати от-

носно взаимовръзките между тероризма, салафизма и съвременните теории за справедлива война, е 
постигната. Предвид сложността на изследваната материя и динамичният характер на нейното развитие, 
в доклада е засегната необходимостта от повишаване на броя на научно-изследователските разработки 
в тази област.
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1. Въведение
В исторически план еволюцията на таргетинга е пряко свързана с развитието на въздушната 

мощ. До края на Студената война той е организиран като относително опростен процес. Военните 
и политическите лидери не са изправени срещу предизвикателствата на актуалната днес комбина-
ция от сложни системи оръжие, противостоящи недържавни играчи, силно ограничаващи правила за 
поведение (ROE) и повсеместно медийно влияние. Съвременното потенциално стратегическо въз-
действие на един единствен боеприпас просто не е фактор по това време1.

Въпреки сформирането на първите структури по таргетинг, директният политически контрол, 
вътрешносистемни противоречия, липса на експертиза, технологични и информационни ограничения 
са причина за ниската му ефективност.

В наши дни успехът на всяка операция зависи от правилното разбиране на необходимостта от 
качествен таргетинг процес и присъщите му ограничения, тъй като дори при използване на най-пре-
цизното и ефикасно оръжие, всяко усилие на таргетинга, извън възприетата стратегия е риск за про-
вал, независимо от успешните резултати, постигнати на тактическо ниво.

Чрез изследване на ключови военни операции от началото на 90-те години на миналия век до 
днес, са разкрити факторите, влияещи върху процеса на съвместния таргетинг, произтичащи от важен 
парадокс – точността на въздействие върху целите е достигнала безпрецедентно ниво, на каквото са 
и усилията за намаляване на риска за обществото и невоенните субекти, именно поради тези възмож-
ности на средствата за въздействие (СрВ).
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2. Таргетингът през първото десетилетие след Студената война.

А. Операция „Пустинна буря“ (1991 г.)
Операция „Пустинна буря“ е крайъгълен камък в еволюцията на таргетинга. От една страна тя де-

монстрира традиционните разногласия между командванията на видовете въоръжени сили, а от друга се 
превръща в сцена на нови технологии и практически нова философия на процеса.

От перспективата на таргетинга концепцията на въздушната операция (ВО) изглежда позната, като 
включва настъпателни противовъздушни операции, операции за авиационно възпрепятстване и непо-
средствена авиационна поддръжка (НАП). 39-дневната ѝ продължителност обаче, предхождаща едва 
4-дневна сухопътна кампания, е значителна разлика с традиционните до момента оперативни модели2. 
Два технологични фактора имат водещо значение за реализирането на този нов подход.

Повишаването на точността на средствата за откриване, опознаване и въздействие върху целите 
е първият. Вместо стандартен боен товар от 4 неуправляеми авиационни бомби (АБ) за една цел, високо-
точните оръжия (ВТО) позволяват поразяването на няколко цели в рамките на един боен полет (БП), при 
нива на риск от собствени и съпътстващи загуби по-ниски от очакваните. Епохата на тоталната война от 
началото на ПСВ, е към своя край.

Вторият фактор е технологията „стелт“, позволяваща решаване на задачи в дълбочина на против-
никовото разположение, включително в района на Багдад, където системата за ПВО има най-висока плът-
ност в света към онзи момент. Ефективността на въздействията се повишава, като вече 20 летателни апа-
рата са достатъчни за едновременно въздействие върху 37 цели при добре изградена система за ПВО.

Новите способности вдъхновяват промяна във философията на съвместния таргетинг, базираща 
се на модела на „петте пръстена“ (фиг. 1), според който въздействието върху политическия режим на 
дадена страна би довело до създаване на последователни ефекти в цялата противникова система3. Сле-
дователно, с по-малки по мащаб кинетични и некинетични въздействия върху важни взаимозависими 
цели може да се постигне непропорционален стратегически резултат. Това позволява с всеки боеприпас 
специалистите по таргетинг да насочат вниманието си към ефектите, които трябва да бъдат създадени, 
а не просто да се надяват целите да бъдат поразени. Възниква подходът за планиране на операции, 
базирани на ефектите.

Фиг. 1. Модел на „петте пръстена“ в операция „Пустинна буря“

Планът на операцията се базира на четири принципа: насоченост към режима, а не към иракския 
народ; минимизиране на съпътстващите загуби; минимизиране на собствените загуби; противопоставя-
не на силните страни на коалицията срещу слабите на противника. Така чрез прилагане на модела на 
„петте пръстена“ са дефинирани 7 ключови групи цели за въздействие (ЦВ): политическо ръководство, 
система за командване и управление (СКУ), енергийна и нефтопреработвателна индустрия, транспортна 
инфраструктура, ОМУ и свързаните с тях съоръжения, сухопътни формирования и балистични ракети 
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„Scud“. Системата за ПВО е добавена към списъка, като необходимост за всяка въздушна настъпателна 
операция.

Организацията на таргетинга отбелязва развитие в сравнение с войните в Корея и Виетнам. За 
първи път е постигната централизация на командването и управлението на ВО, реализирана от един 
командир (КОМВВК), в чиито ръце е нов инструмент за поставяне на задачи – Заповед за въздушните 
операции (Air Tasking Order). Друго нововъведение е създаването на Съвместен координационен борд по 
таргетинг (СКБТ) (Joint Targeting Coordination Board JTCB), който обобщава и преглежда целите, номини-
рани за въздействие и разпределя авиационния ресурс за изпълнение на съответните задачи. Това обаче 
не премахва напълно традиционните противоречия между ВМС и ВВС относно изградената СКУ, и между 
ВВС и СВ за количеството авиационен ресурс за поддържащи въздушни операции4.

Разузнавателната поддръжка на таргетинга е затруднена от големия обем данни, добивани при 
офанзивните ВО (изпълнени са над 112 000 задачи с 2780 самолета на коалицията), което налага ангажи-
ране на допълнителни разузнавателни органи и външни консултанти, а в авиационните крила е разгър-
ната неформална мрежа за оценка на пораженията, чрез анализ на записите от системите за обективен 
контрол на летателните апарати (ЛА).

Въпреки интензивните въздушни удари, нивото на съпътстващи загуби, макар и все още значител-
но, е безпрецедентно ниско за конфликт от подобен мащаб. Някои анализатори определят операцията 
като революция във въоръженото противоборство, предвид високите политически и обществени очаква-
ния, оставили дългосрочен отпечатък върху доктриналните разбирания за таргетинга5.

Б. NATO на Балканите – начало на постмодерната война
В операциите по поддържане на мира (ОПМ) на Балканския полуостров през 90-те години на ми-

налия век, военно-политическото ръководство на НАТО разчита основно на способностите за възпиране 
и принуда, като на експертен дебат е поставен въпросът за стратегията, с която да бъдат реализирани6.

Първоначалната липса на доказана доктрина за ОПМ поставя коалиционните сили в политически 
ограничена среда, под ограничен мандат на ООН и при въведени строги ROE. Вместо ескалация на 
сила за постигане на доминация, са използвани действия за намаляване на напрежението, а избягва-
нето на риска преобладава пред военната необходимост и стратегическото превъзходство. Полити-
ческите съображения значително ограничават авиационните удари върху важни военни цели, а всяка 
грешка при таргетинга, която води до цивилни жертви и драматични кадри в медиите, може да подкопае 
доверието и легитимността на мисията на НАТО.

Тази чувствителност не е пропиляна от враждуващите фракции. Умелото манипулиране на медии-
те, укриването на военни средства сред цивилно население и инфраструктура и вземането на наблюда-
тели на ООН като заложници, е ефективна тактика за противодействие на принудата.

Едва след събитията в гр. Сребреница през 1995 г. НАТО предприема стъпки за ефективно използ-
ване на сила, като след началото на операция „Преднамерена сила“ през август същата година, ефектът 
от прилагането на въздушната мощ става видим, макар и в рамките на ограничена кампания. Сръбското 
ръководство е безсилно и в резултат на това сравнително нискорисково усилие са постигнати всички 
военни и политически цели, а пътят към мирно споразумение е осигурен7.

Стратегия липсва и през 1999 г. при провеждането на операция „Съюзна сила“. Ограничената ин-
тензивност на авиационните удари в нейното начало (48 БП за денонощие, срещу 1300 в „Пустинна буря“) 
не изразява надмощието, което идеологията за дипломация чрез възпиране и принуда предполага. Еска-
лацията на сила става приемлива възможност едва когато доверието в НАТО е заложено на карта. Така 
във ВО, продължила 78 дни, са изпълнени общо 38 000 БП от 829 ударни самолета, при дял на ВТО дос-
тигащ 40% – основно авиационни средства за поразяване (АСП) със сателитна корекция.

Предвидено е операцията да продължи 2 до 3 дни и да включва въздействие само върху 50 при-
оритетни цели като, съобразявайки се с предпазливостта на страните членки, SACEUR дефинира пет 
стратегически военни цели на операцията: 1) минимизиране на собствените загуби; 2) възпиране на сръб-
ските сили в Косово; 3) минимизиране на съпътстващите загуби; 4) постигане на първите три, за запазване 
единството на коалицията; 5) защита на съюзническите сухопътни сили в Босна8.

На практика обаче ВО изглежда като съвкупност от хаотични удари върху военни цели9. Липсва 
системен анализ на целите за въздействие (ЦВ), базиран на желаните ефекти, а се поразяват такива, 
които страните членки успяват да одобрят. Политическият консенсус, а не стратегическата важност 
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доминира при вземането на решение, а отговорността за одобряване на категориите ЦВ е делегирана 
на пет държави: САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Сръбските военни способности са една от тези категории. Независимо, че са легитимни и поли-
тически непротиворечиви, тяхната важност от гледна точка на стратегията за принуда е малка. Освен 
това, изискването за положителна идентификация ги прави трудни за откриване и въздействие от голяма 
височина (полети на малки височини са забранени предвид активността на системата за ПВО на Сърбия). 
Така комбинацията от строги ROE, политическа чувствителност и тактически провали подкопават прину-
дителния ефект на операцията.

Постепенно са одобрени и други категории цели, с чието поразяване да се повлияе върху волята 
на сръбското население и да се създаде обществен натиск за прекратяване на войната. Те включват: 11 
железопътни и 34 автомобилни моста, 29% от складовете за боеприпаси, 57% от петролните резерви и 
всички петролни рафинерии, 14 командни пункта, над 100 ЛА, 10 военни летища, съоръжения за електро-
снабдяване и телекомуникации, новинарски медии и два от домовете на президента Милошевич10.

Операцията подчертава някои недостатъци на СКУ на НАТО. Обединеният център за въздушни 
операции (CAOC) във Виченца не е окомплектован с персонал за водене на продължителна кампания, 
липсват както съвременен софтуер за планиране, така и подготвени специалисти по таргетинг. Процесът 
по оценка на пораженията (BDA) е бавен, изисква два независими източника на информация за резулта-
тите от въздействията, а често са необходими дни за потвърждаването им от разузнавателните органи в 
САЩ и Великобритания. Нивото на класифициране на разузнавателните данни допълнително затруднява 
разпространението им между страните членки. Необходими са 37 дни за формиране на добре организи-
ран процес по разработване на ЦВ, а едва на 47-я ден от операцията е публикуван и първият Съвместен 
списък с приоритизираните цели (ССПЦ)11.

Адаптивността на сръбските войски, умело използващи мобилност, скритост и заблуда, огранича-
ва предимството, което въздушната мощ предоставя на западните сили. Това налага в края на първия 
месец на операцията в САОС за първи път да бъде сформирана група, отговорна за въздействието върху 
критични спрямо времето цели (КСВЦ). За нейното функциониране са разработени три подхода – използ-
ване на сили от дежурство на земята, от дежурство във въздуха в зони над Косово и пренасочване на ави-
ационен ресурс от други мисии, в резултат на което времето от откриване на целта до нейното поразяване 
е значително намалено. Важна роля за това имат усъвършенстваните процедури за разработване на ЦВ, 
използването на системи JSTARS12 и добиването и разпространението на изображения в реално време от 
безпилотни летателни апарати (БЛА) MQ-1 „Predator“.

Липсата на подобен процес на оперативно ниво обаче затруднява изборът на ЦВ, които да бъдат класи-
фицирани като КСВЦ, и определянето на приоритета им спрямо останалите цели, включени в текущата ЗВО. 
Фактът, че оценката на очакваните собствени и съпътстващи загуби има най-голяма тежест при вземането на 
решение, изважда на преден план необходимостта от централизация на този елемент на таргетинга13.

Загрижеността за цивилните жертви доминира при вземането на политически решения в НАТО в 
безпрецедентна степен, използвана умело от Милошевич, който ги поставя в основата на своето про-
тиводействие срещу коалицията. Западните медии, излъчващи репортажи от места на предполагаеми 
инциденти със съпътстващи загуби, успешно принуждават европейските политици да налагат допълни-
телни ограничения върху таргетинга. По-късно идва и признанието, че НАТО губи пропагандната война.

Така операцията предефинира приемливото за обществото ниво на цивилни жертви, международ-
ното право сега заема централно място, а ниската вероятност за съпътстващи загуби се превръща в 
„лакмус“ при избора на ЦВ. Новите норми отразяват промяна в колективното мислене по отношение на 
методите за водене на война, при които човешкият живот не е застрашен14.

3. Таргетингът през XXI век
Конфликтите през XXI в. дават нов тласък – най-вече в развитието на динамичния таргетинг и въз-

действието върху КСВЦ, при все по-широко използване на БЛА за разузнаване, наблюдение и нанасяне 
на удари. Новите способности срещат одобрение поради високата прецизност на въздействията, но при 
засилен медиен интерес, политически контрол и критика. Те вдъхновяват възход на законността, като 
опит на ПС да създават образи на непропорционални съпътстващи загуби, подкопаващи възприятието за 
легитимност на военните действия. В отговор на това Западът е все по-фокусиран върху процедурите за 
намаляване на тези загуби.
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А. Операция „Трайна свобода“ (2001 – 2014)
След операция „Съюзна сила“ са оценени слабостите във функционирането на CAOC и необходи-

мостта от усъвършенстване на способностите и архитектурата на СКУ15. Концепцията за КСВЦ е изведена 
на преден план и представена като доктрина. Това развива идеята за мрежово-центричните операции 
(МЦО), базиращи се на мрежа от сензори, ударни платформи и командни възли, взаимосвързани чрез 
канали за данни, с цел разпространение на информация до потребителите, намаляване на времето за 
реакция и увеличаване на оперативното темпо. Концепция, приложена за първи път във войната срещу 
глобалния тероризъм – операция „Трайна свобода“.

По същество това е ВО, проведена съвместно със силите за специални операции (ССО) и подкре-
пена от опозиционни на режима на талибаните локални фракции, при относително ограничени усилия от 
около 100 БП на денонощие (общо 38 000 за цялата операция, от които 6500 за авиационни удари). Из-
ползвани са над 17 500 единици ВТО, основно със сателитна корекция JDAM, при целеуказване от предни 
авионасочвачи (ПАН) от състава на ССО, което се превръща в правило. Относителният им дял достига 
60% от общия брой АСП (средно 1,66 боеприпаса на боен полет при 0,32 в „Пустинна буря“). В операцията е 
използвано и безпрецедентно количество БЛА за въздушно разузнаване (ВР), изпълнили над 1300 полета 
и роботизирани ударни платформи16.

Поради разпръснатия характер на елементите на Ал Кайда, авиационните удари са основно срещу 
новооткрити ЦВ (между 10 и 30 за денонощие). Динамичният таргетинг доминира над плановия, а 80 % от 
БП са без предварително назначена ЦВ. При откриване на цел чрез система JSTARS, от БЛА или от ССО, 
информация в реално време се предава на борда на ударните платформи, обикновено носещи дежур-
ство във въздуха, които преминават под управлението на ПАН. Подходът осигурява време за реакция до 
20 минути17. Комбинацията от авиационни сили и средства, компактни подразделения от ССО и местни 
бойци става известна като „афганистански модел“, опровергаващ аргументите, че високотехнологичните 
оръжейни системи са безполезни при водене на бойни действия срещу терористични и бунтовнически 
фракции.

Въпреки фокусирането върху динамичния таргетинг, текущото планиране на ВО и дейностите по 
таргетинг са централизирани във ВВК на Централното командване на САЩ (CENTCOM) във Флорида, а 
управлението на силите и средствата от CAOC на CENTCOM в авиационна база Принц Султан, Саудитска 
Арабия.

Ограничаването на съпътстващи загуби отново е основен акцент. Вземането на решение за въз-
действие върху КСВЦ също е централизирано от CENTCOM, но по отношение на лидерите на групировки 
това право е делегирано на секретаря по отбраната на САЩ. Ражда се идеята за политически и военен 
контрол върху динамичния таргетинг и въздействието върху КСВЦ от „седем хиляди мили“.

Б. Операция „Свобода за Ирак“ (2003 – 2011)
Операцията обединява много аспекти на таргетинга от „Пустинна буря“ и „Трайна свобода“, най-ве-

че по отношение развитието на комуникационните и информационните технологии, средствата за ВР и 
ВТО. Средноквадратичното отклонение на попаденията вече е в рамките на до 1 метър, което позволява 
използване на боеприпаси с по-малка бойна част и намаляване на риска от съпътстващи загуби. Понижа-
ването на този риск е причина и за внедряването на нови стандарти, процедури и софтуерни инструменти 
в процеса на таргетинг.

Преди началото на операцията са проведени учения, акцентиращи върху динамичния таргетинг, 
въздействието върху КСВЦ, разрешаването на противоречията между компонентите и тестването на 
софтуерни инструменти за планиране18. Промените в СКУ са насочени към интегрирането на авиацион-
ните и сухопътните сили на все по-ниски тактически нива чрез офицери за взаимодействие и ПАН на ниво 
рота, а при необходимост и взвод. Чрез прилагане на системния анализ и подходът за планиране на опе-
рации, базиран на ефектите, са определени и разработени желаните точки на въздействие за всяка цел, 
която следва да бъде поразена в първите 72 часа на операцията. Резултатите от анализа са подложени 
на дискусия и одобрени на заседание с участието на разузнавателни агенции и специалисти по планира-
не и въоръжение от всеки вид въоръжена сила.

В хода на „Свобода за Ирак“ за първи път е използвана класификация на ЦВ според тяхната важ-
ност и срочност на въздействието, както следва: 1) КСВЦ – идентифицирана в рамките на текущата ЗВО, 
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изискваща незабавно въздействие; 2) Динамична цел – идентифицирана в рамките на текущата ЗВО, чи-
ято важност изисква въздействие за периода на нейната валидност; 3) Съвместна критична цел – иден-
тифицирана в рамките на текущата ЗВО, неотговаряща на критериите за предните две, но достатъчно 
важна за въздействие; 4) Нововъзникваща цел – разработва се като ЦВ, но има неопределена важност.

За всяка категория е ясно дефиниран командният орган, вземащ решение за въздействие, като 
елементите от иракското ръководство изискват най-високо ниво на одобрение. За разлика от „Пустин-
на буря“ приоритетите на таргетинга са насочени към промяна на политическия режим, при възможно 
най-малко страдание на иракското население. Стратегическите удари са ограничени само върху СКУ, 
силите за сигурност на режима и съоръжения за ОМУ 19.

И тук важен елемент на процеса е способността за откриване и поразяване на динамични и КСВЦ. 
Около 80 платформи за ВР извършват над 1000 БП в подкрепа на това усилие, а средствата за космическо 
разузнаване поддържат вземането на решение на оперативно ниво. В резултат на това времето от откри-
ване на целта до нейното поразяване е между 5 и 20 минути, а ключов фактор за това е делегирането на 
правомощия на КОМВВК и CAOC по разработване на ССПЦ и оценка на съпътстващите загуби20.

Откроява се като новост широкото използване на ударни БЛА, които се превръщат в икона на пост-
модерния стил на водене на война. Снабдени с малки по калибър управляеми боеприпаси, те са последно 
звено в дългата и сложна верига на таргетинга. Това показва как технологиите и организацията на проце-
са, разработени в миналото за конфликти от типа държава срещу държава, днес са ключов инструмент 
за генериране на ефекти срещу недържавни субекти. Въздействието върху малки групи хора или отделни 
индивиди с единичен управляем боеприпас от големи разстояния демонстрират детайлността на тарге-
тинга в съвременното въоръжено противоборство.

Всъщност съвременните предизвикателства пред процеса вече не са свързани с технологични, 
доктринални или организационни фактори, а с медийното отразяване на военните действия, обществе-
ните норми и възприятия за легитимност, всеки от които е източник на натиск за прозрачност, точност и 
отчетност. Интернет и социалните медии поставят началото на т.нар. „Война 2.0“, предлагаща на недър-
жавните играчи мощно асиметрично предимство – виртуален фронт, където нормите се използват като 
оръжие, предоставящо на всяко тактическо действие незабавен стратегически ефект. Контрапродуктив-
ното медийно отразяване предизвиква морално възмущение с глобални мащаби и осъждане на авиа-
ционните удари с БЛА. Критиката често се основава на непроверена информация за съпътстващи загуби 
и непознаване на процедурите в процеса на таргетинг, която обаче е причина за ерозия на доверието21.

Според критиците убиването от разстояние е направило убиването твърде лесно и неетично, 
тъй като само едната страна в конфликта е изложена на риск, а другата може да се намира на хиляди ки-
лометри от бойните действия. Твърди се, че физическата анонимност както на целта, така и на оператора 
на БЛА, води до занижаване на критериите при вземане на решение за въздействие, което би могло да 
доведе до морален разпад.

Други анализатори считат, че БЛА създават условия за безрискова война като опция за политиците, 
което би насърчило нейната безкрайност поради липса на стимул за прекратяването ѝ.

4. Заключение
Историята на таргетинга се простира от теорията за стратегическите удари през ВСВ до използ-

ването на БЛА в наши дни. Неговата еволюция изразява тенденцията към усъвършенстване на способ-
ностите за прецизно въздействие върху цели с ограничени физически демаскиращи признаци, при все 
по-кратко време за реакция и по-големи разстояния от тях.

Централна тема днес са обществените и политическите норми, влияещи върху процеса. Намаля-
ването на риска от съпътстващи загуби е първостепенна грижа за военното и политическото ръководство. 
Пред военните експерти е поставено изискване да отчитат всички потенциални негативни последици от 
своите действия и да вземат обосновани решения за тяхното недопускане.

Съвременните активна медийна среда и глобална свързаност в социалния домейн имат ключово 
влияние върху процеса на таргетинг, често предоставящо асиметрично „оръжие“ в ръцете на противосто-
ящите недържавни играчи. Ето защо, ролята на юридическите и политическите съветници днес е по-забе-
лежима от всякога във всички негови подпроцеси. Въпреки това, като че ли нормите и възприятията, а не 
правната рамка, са най-важни в настоящата наситена с медии ера, а призивът за незабавна отговорност 
е непрестанен.
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ПИРАТСТВОТО НА МОРЕ ПРЕЗ XXI ВЕК – 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО 

КОРАБОПЛАВАНЕ

Резюме: В глобален аспект пиратството на море продължава да е заплаха за сигурността на морския 
транспорт. Това дава голямо отражение върху икономиката и морския бизнес в световен мащаб. 
За борбата с него са ангажирани редица институции, като най-голяма тежест имат Военноморските 
сили, които са гарант за сигурността на море. Морската безопасност се гарантира и от прилагането 
на правилата на морското право. Пиратството в общи линии е казус решаван от международното 
морско право. В проучването на проблема се прави анализ на профила на пиратите и тактиките, които 
използват.
Съветът на НАТО гласува провеждане на многонационални военни операции в най-засегнатите 
райони, като бреговете на Сомалия, които се отразяват положително на корабоплаването. В отговор 
на предизвикателствата пред международното търговско корабоплаване, предстои доизграждането 
и модернизирането на ВМС в световен мащаб, като високоефективни и многофункционални бойни 
единици.
Ключови думи: пиратство; морска сигурност; морски тероризъм; корабоплаване; ООН; НАТО; 
Военноморски сили; Сили за специални операции; Сомалия
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Abstract: Worldwide maritime piracy continues to be threat for international maritime transport. This event 
has huge impact on economy and business at sea. Lots of organizations are involved to defeat piracy such 
as NAVY, which ensure the maritime security all around the world. The maritime security is protected by the 
maritime law and the piracy is a case for it. The pirates’ profile and tactics are analyzed in this publication.
North Atlantic Council decided to launch a multinational operation along the coast of Somalia to enforce the 
maritime security in the region. As a response to the piracy challenge, is necessary to modernize the worldwide 
NAVY capabilities to be more effective and multifunctional.
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Възникването на пиратството на море датира от дълбока древност, със създаването и развитието 
на търговското корабоплаване. Договори за търговия и мореплаване са сключвани още през IV век пр н.е. 
между Рим и Картаген. Фактът, че пиратството съществува и до днес е доказателство, че проблемът се 
неглижира в някои сфери на обществото. Световният океан заема над 70% от земната повърхност, оси-
гурявайки водна среда за ефективното транспортиране на всякакви товари. С динамичното развитие на 
технологиите през XXI век, нараства и експлоатацията на стопанските ресурси, които световният океан 
предлага. Това несъмнено представлява интерес за нерегламентирано посегателство от страна на пи-
ратските съсловия върху търговските кораби.

Приблизително 90% от населението в света живее на отдалечение до 300 морски мили от бре-
говата черта. Приблизително 80% от най-големите градове в света и по-голямата част от финансо-
вите центрове са разположени до 100 морски мили от бреговата черта. Повече от 90% от търговския 
товарооборот се осъществява по море. Ето защо морето осигурява жизнено важен стратегически 
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достъп. Морските пространства варират от големи открити океани до по-ограничени крайбрежни мор-
ски райони (фиг. 1).

Фиг. 1. Разпределение на морското и въздушно пространство над него съгласно  
Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS-82A)).

Пиратството продължава да е тревожно явление, предимно в морските води край бреговете 
на Африка и Югоизточна Азия. Липсата на ефективно противодействие на този феномен, го прави 
източник на сериозни заплахи за световната търговия и транспортните комуникации, както и за 
сигурността на екипажите и пътниците.[3] Най-уязвимите места са големите заливи, проливи и меж-
дународните морски канали. Това са изкуствени водни пътища, които макар че са разположени 
на територията на една и съща държава и се намират под суверенитета ѝ, са открити за плаване 
на търговски и военни кораби на всички държави въз основа на националното законодателство, 
международните договори и/или на международните обичаи. Най-известните от тях са Суецкият, 
Килският и Панамският канал.

Официално регистрираните случаи на пиратски набези от 2000 до 2021 г. са над 6300, като в по-го-
лямата си част са концентрирани в Аденския залив, край бреговете на Сомалия и Йемен (фиг. 2 и 3). За 
съжаление някои от тях завършват и с жертви. Въпреки че атаките са в териториалните водиB) на стра-
ните, местните власти не могат да се справят изцяло с решаването на проблема с пиратството. Загубите 
на морските търговски компании възлизат на около 16 млрд. щатски долара годишно, особено във водите 
между Червено море и Индийския океан, по Сомалийското крайбрежие, а също така в пролива Малака и 
Сингапур.

Традиционно профилът на сомалийските (и не само) пирати е един и същ. Те са бедни риба-
ри или бивши престъпници от африкански произход, повечето необразовани, които организират 
своите убежища и лагери в прибрежни райони с гъста растителност, далеч от големи градове. Те 
не притежават специално военно обучение или техника. Понякога се среща и малък процент наем-
ници. Не малък е и броят на подрастващи момчета сред тях, поради факта, че са бедни и лесни за 
манипулация. Използват рибарски лодки без комуникационни средства и GPS, обикновено малки 
по размери, които са трудни за засичане от радари. За да излязат извън териториалните води и да 
достигнат международните морски пътища те носят туби с допълнително гориво и провизии. Рабо-
тят на принципа на засадата, като се разполагат в район до 50 морски мили от брега, и изчакват 
подходящ кораб за атака.

A UNCLOS-82 – United Nations Convention on the Law of the Sea.
B Териториални води – прилежащата към брега и вътрешните морски води морска ивица с определена ширина, 

която не може да е повече от 12 морски мили и се намира под суверенитета на крайбрежната държава. – чл. 1 от Же-
невската конвенция от 1958 г. и чл. 2 от Конвенцията от 1982 г.
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Фиг. 2. Брой на официално регистрираните пиратски атаки в Сомалия (Аденски залив)  
и в световен мащаб от 2000 до 2009 г.9

Фиг. 3. Брой на официално регистрираните пиратски атаки  
в световен мащаб от 2010 до 2021 г.9

С намесата на военните сили и изтикването им в по-далечни и безопасни за плаване райони, пира-
тите започват да използват по-големи рибарски гемии (тип „кораб майка“) с импровизирани салове на тях 
за увеличаване радиуса на действие. В повечето случаи действат под влиянието на опиати. Въоръжени 
са обикновено с автомати АК-47 и гранатомети РПГ-7, както и импровизирани стълби с куки за катерене 
по борда на корабите. Най-опасни са, когато атакуват нощем. В случай на прихващане от властите или 
военни сили, изхвърлят оръжието и стълбите зад борда, за да се „докажат“ като местни рибари.

Граничните власти, корабните агенции, НПО в морския бранш и Военноморските сили (ВМС) на за-
сегнатите страни разработват набор от техники и съвети за предпазване от пиратски атаки. Част от тях са:
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l избягване на съмнителни и застрашени маршрути;
l поддържане на постоянна връзка с други кораби и ВМС в района на плаване;
l непрекъсната вахта с 360⁰ наблюдение и реакция при заплаха.
В случай на регистриране на пиратска заплаха е възможно да се ускори ходът на кораба или да се 

направят няколко по-резки поворота с цел създаване на допълнително вълнение за затрудняване добли-
жаването и качването на борда. Своевременно се докладва по радиостанцията до другите кораби за опит 
за атака и наличие на пирати в района на плаване. Уведомява се и екипажът на кораба по вътрешната 
транслация.

В случай на опит за качване е възможно използване на противопожарната система за пръскане с 
вода срещу пиратите или обстрел със сигнални ракети по техните лодки. Тъй като на търговските кораби-
те не се разрешава оръжие (само в някои фирми се допуска притежание на такова от капитана), същест-
вуват цивилни фирми, които предлагат въоръжена охрана на борда при преминаване през рискови зони 
срещу заплащане.

В случай на успешно качване на пирати на борда, екипажът е длъжен да се прикрие в специално 
обособено помещение „цитадела“ оборудвано с провизии и свръзка, бронирано и с възможност за отваря-
не само от вътре, като подаде сигнал за помощ “SOS”. При по-старите кораби се използват предварител-
но определени корабни отсеци, които могат да се заключват. При залавяне на член на екипажа от пирати, 
трябва да се изпълняват стриктно разпорежданията на похитителите. Въпреки разработените процедури 
по защита от пиратски набези, те си остават предизвикателство пред съвременното корабоплаване.

Пиратството в общи линии е казус, решаван от международното морско правоC). Предметът на 
морското право е морето и дейностите, които то поражда. Морското право определя следните аспекти на 
корабоплаването:

l статута на морето;
l статута на кораба;
l статута на морските лица и оборудване.
Морската безопасност се гарантира от прилагането на правилата на морското право. Гарантиране-

то на националните интереси на море се реализира чрез провеждане на активен контрол в националните 
морски пространства, като в този смисъл, контролът се определя като:

l съвкупност от адекватни на обстановката в света и региона мероприятия и действия, съгла-
сувани и взаимосвързани по цели, време, задачи и място, провеждани по единен замисъл и план на дър-
жавните ръководства от специално създадена система за защита на морските интересите на страните и 
противодействие на заплахите по море;

l непрекъсната дейност на оторизирани от закони структури за наблюдение, следене, проверка, а 
при необходимост и налагане на санкции, с цел осигуряване на спазването на суверенните права на морските 
държави, както и прилагането на нормите на международните морски конвенции.

Контролът за националните морски пространства, от гледна точка на налагането на система за 
безопасност, обхваща група от дейности, които се намират в непосредствена функционална и организа-
ционна връзка1.

В Конвенцията на ООН по морско право се дава определение за пиратството като „неправомерен 
акт на насилие, задържане или грабеж, които са извършени от лица с лични цели и с частен кораб“. В 
някои държави трафикът на незаконни стоки също се дефинира като пиратска дейност5. Терминът „морско 
пиратство“ може да се разглежда в два аспекта. Първият е за извършване на грабеж на стоки, превозвани 
по море или присвояване на самия кораб. Вторият е отвличане на екипажа на кораб с цел получаване на 
откуп, което се разглежда и като „морски тероризъм“.

Някои от по-известните световни случаи на отвличане на кораби в Аденския залив и задържане на 
екипажа с цел откуп са:

l през 2008 г. – френската яхта „Ле Понант“;
l през 2009 г. – американският контейнеровоз „Мерск Алабама“;
l през 2010 г. – руският танкер „Московски университет“.

C Международното морско право е система от принципи и норми, които определят правното положение на мор-
ските пространства и регламентират отношенията между държавите при използване на моретата и океаните в мирно и 
военно време за различни цели: проучване, усвояване, експлоатация и др. дейности.
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Всички случаи с вземане на корабни екипажи като заложници са разрешени с намеса на военни 
сили и използване на Сили за специални операции (ССО). Друг интересен фактор е пропагандата при раз-
решаване на тези кризи. Популяризирането в медиите на подобни случаи не е случайно. Цели се демон-
страция на сила, загриженост за собствените граждани на държавата, както и заплашване на пиратството 
в района и евентуално осуетяване на бъдещи подобни деяния.

Разрешаването на ситуация със заложници е преди всичко национална отговорност, според на-
ционалността на заложниците. Поради своята същност тези операции изискват дипломатически, военни 
и невоенни решения, свързани със законови особености на високо национално ниво и могат да предиз-
викат проблеми в междудържавни отношения. Това изисква обединяване и координиране на усилията и 
дейностите на военните и гражданските институции, организации и структурни звена4.

„Пиратски кораб“ става кораб, на който лицата, които го управляват, имат за цел да го използват за 
упоменатите по-горе цели. Ако неправомерните действия са извършени с държавен кораб, това е акт на 
държавен тероризъм, а ако са извършени с частен кораб с политически цели – международен тероризъм.

Кораб, който е станал пиратски, може да запази националността си, защото тя се определя от за-
кона на държавата, която я е предоставила. В Конвенцията на ООН е закрепен принципът за изключител-
ната юрисдикция на държавата над корабите, плаващи под неин флаг в открито море. Затова се смята, че 
всеки кораб е „територия“ на дадената държава и всякакво нерегламентирано качване или интервенция 
върху плавателния съд се преследва от законите на дадената страна корабособственик, включително и 
с използване на военна сила по необходимост.

Всички държави си сътрудничат максимално при преследване на пиратството в открито море 
или в други райони, извън юрисдикцията на която и да е държава. Всяка държава в открито море може 
да завземе пиратски кораб, да задържи намиращите се на борда лица и да завладее намиращото се 
на борда имущество. Съдебните органи на държавата, извършила завземането могат да решат какви 
наказания да се наложат. Завземането в случай на пиратство може да се извършва само от военни 
корабиD), от военни въздухоплавателни или други средства, които ясно са обозначени със знаци, че 
са на държавна служба и са упълномощени за това.

Една от основните задачи на ВМС съгласно доктрината на НАТО (AJP-3.1)E) е защитата на тър-
говското корабоплаване от пиратски набези (Protection of Shipping). Тя се осъществява чрез далечен/
близък ескорт или с установяване на строг контрол на море в по-обширна зона от военни кораби. За целта 
от началото на ХХI век се провеждат редица операции, включително и с участие на ВМС на Република 
България.

Операцията „Активно усилие“ (”Active Endeavour“, ОАЕ) е една от мерките на НАТО за борба с те-
роризма и се изразява във възпиране, защита и откриване на терористични действия в акваторията на 
Средиземно море. Първоначално зоната на отговорност на ОАЕ е източното Средиземноморие, а от март 
2004 г. операцията вече обхваща цялото Средиземноморие. ВМС на НАТО продължават да провеждат 
морски възпиращи (антитерористични) операции в Средиземно море с четири кораба, една подводница 
и авиация за морско разузнаване. Операцията подкрепя усилията на нациите по защитата на морската 
енергийна инфраструктура и морските линии за комуникации срещу пиратски атаки8.

Морските възпиращи операции (или бординг операциите) са операции на море, провеждани с 
цел възпиране и установяване на контрол върху плавателен съд или друга морска платформа. Степента 
на риск при подобни операции се счита за изключително висока. Този вид действия в рамките на морски 
възпиращи операции са разгледани в съюзната публикация на НАТО АТР-71F). ССО изпълняват задачи 
единствено при провеждане на бординг операции с очаквано противодействие4. За останалите разновид-
ности на бординг операциите се използват щатни или нещатни групи от екипажа. Те извършват проверка 
на документацията, товара и екипажа на корабите, като същите могат да бъдат охранявани от групи на 
ССО.

D Военен кораб – всеки плавателен съд, принадлежащ към въоръжените сили на дадена държава, има военни 
знаци за различаване на националността му, намира се под командването на офицер, който е на военна служба и име-
то му е вписано в списъка на офицерите на ВМС на държавата и екипаж, който задължително е подчинена на военна 
дисциплина. [Атинска конвенция за превоз на пътници и техния багаж, 1974 г.]

E AJP-3.1 – Allied joint doctrine for Maritime Operations.
F АТР-71 – Allied tactical publication for Maritime Interdiction Operations.
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От 2005 г. практически израз на подкрепата на България за ОАЕ е ежегодното участие за срок от 
един месец в операцията с една фрегата проект E-71 с екипаж от около 110 души и една група от мор-
ските ССО за проверка на корабите. Мисията на фрегатата включва осъществяване на наблюдение на 
морски превози в зоната на отговорност (международните води на Средиземно море) и при съгласие 
извършване проверка на кораби и товари, съгласно поставените ѝ от командващия операцията задачи. 
Екипажът поддържа постоянна готовност по заповед да защити определени кораби. Фрегатата ни участ-
ва и в провеждане на операции по ескортиране на граждански кораби на страни, членки на НАТО през 
Гибралтарския пролив.

Операция „Океански щит“ (“Ocean shield”) се провежда от началото на юли 2009 г. Решение за 
стартиране на операцията е взето от Северноатлантическия съвет, въз основа на Концепцията за подо-
бряване дейността на НАТО в борбата с актовете на пиратство по море и оперативен план за операция-
та. Северноатлантическият съвет одобрява използването на постоянните военноморски групи на НАТО 
(SNMGG)), които да участват в операцията на ротационен принцип.

Целта на тази операция е да се постигне преустановяване на пиратските нападения.
На операцията е даден мандат за изпълнение на следните задачи:
l ръководене на съвместното наблюдение и разузнаване и демонстриране на морско присъст-

вие;
l охрана, предотвратяване и защитава от пиратски атаки, както и оказване на помощ на кораби 

при необходимост;
l активно търсене за пирати и въоръжени лица и предотвратяване на техните действия чрез 

задържане, конфискуване на плавателни съдове и имущество, както и предаването на заподозрените и 
доказателствата на съответните държави в съответствие с подписаните от НАТО договорености;

l действия за възвръщане на завзети кораби;
l осигуряване на поддръжка при операции по освобождаване на заложници;
l осигуряване на поддръжка и подпомагане на регионални инициативи, насочени за предотвра-

тяване и възпиране на пиратството;
l осигуряване на ескорт на кораби с хуманитарни помощи или други кораби при поискване от 

тях и упълномощаване;
l установяване на взаимодействие и координация с коалиционните военноморски сили, военно-

морските сили на ЕС и други не-НАТО кораби опериращи в района.
През март 2012 г. Северноатлантическият съвет взема решение за удължаване срока на опера-

цията до края на 2014 година. От българска страна е изпълнен ангажиментът за предоставяне на един 
офицер на ротационен принцип за работа в щаба в зоната на операцията6.

Операция „Морски защитник“ („Sea Guardian“, OSG) започва през ноември 2016 г. и е наследник на 
ОАЕ. Провежда се под оперативното командване на Обединеното военноморско командване на НАТО 
(MARCOMG)) в Нортууд, Великобритания. OSG е операция на НАТО в Средиземно море по контрол на 
корабоплаването и контра-тероризъм, както и за тактическо взаимодействие в група кораби.[10] ВМС на 
България отново участва с една фрегата – проект Е-71 и група от морските ССО на борда, като част от 
Втора постоянна военноморска група на НАТО (SNMG2 I)).

За периода на участие в OSG българската фрегата наблюдава и контролира корабния трафик, ус-
тановява контакт и извършва запитване на кораби и опознаване на въздушни цели. Групата от морските 
ССО носи антипиратски вахти за охрана на кораба. Провеждат се отделно учебни стрелби по мишени и 
тренировки по бординг операции.

Операция на Европейския съюз „Аталанта“ („Atalanta“ EU NAVFORJ)) е военноморска операция за борба 
с пиратството в крайбрежните води на Сомалия и Аденския залив. Тя се осъществява в съответствие с резолю-
ции 1814, 1816, 1838 и 1846, приети през 2008 г. от Съвета за сигурност на ООН, с цел възпиране на пиратството 
и въоръжените грабежи в крайбрежните води на Сомалия и Аденския залив. Съгласно решение на Съвета на 
ЕС 2010/766 от 7 декември 2010 г. операцията трябва да приключи на 12 декември 2012 г., но Съветът взема 
решение за удължаване мандата ѝ до края на 2014 г. Към настоящият момент е удължена до декември 2022 г.

G MARCOM – NATO Allied Maritime Command. 
I  SNMG2 – Standing NATO Maritime Group 2.
J EU NAVFOR – European Union Naval Force.
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Политическата цел на операцията е да допринесе за подобряване на морската сигурност в реги-
она. Военнополитическата цел е възпиране на пиратството и въоръжените грабежи, засилване на сигур-
ността на основните морски пътища и осигуряване на защита на хуманитарната помощ чрез ескортиране 
на корабите на Световната организация по прехрана на ООН и други застрашени кораби до пристанища 
в Сомалия. Операцията изпълнява следните задачи:

l Защитата на плавателните съдове, доставящи продоволствена помощ на Световната програ-
ма по изхранване (WFP K)) за разселените лица в Сомалия;

l Защита на уязвимите кораби, плаващи в Аденския залив и край бреговете на Сомалия;
l Мониторинг на трафика на твърдо гориво и улова на риба в района;
l Прилагане на необходимите мерки, включително употреба на сила, за възпиране, предотвра-

тяване и намеса, за да се сложи край на пиратските актове и въоръжените грабежи.
С решение на Министерския съвет от 29 май 2009 г., България има мандат за участие в Оператив-

ния щаб на операция „Аталанта“ с до двама военнослужещи. В момента страната участва с един воен-
номорски офицер на ротационен принцип в Оперативния щаб в Нортууд, Великобритания, в Групата за 
оперативна поддръжка7.

Всяка държава води корабен регистър, съдържащ имената на корабите, техните данни, осъществя-
ва своя юрисдикция върху всеки кораб, капитан и екипаж, взема мерки по осигуряване на безопасността 
на море. Държавите си сътрудничат при преследване на пиратството в открито море, незаконна търговия 
с наркотици в открито море, при съхраняване на живите ресурси в района на открито море2.

В отговор на предизвикателствата пред международното търговско корабоплаване предстои доиз-
граждането и модернизирането на ВМС в световен мащаб, като високоефективни, боеспособни, много-
функционални, мобилни и със способности за развръщане в голям оперативен радиус единици. Те трябва 
да бъдат относително самостоятелни и всестранно осигурени, способни да реагират на пиратски заплахи 
в реално време и оперативно съвместими както с останалите органи на системата за сигурност, така и 
със сили на съюзниците.
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ПОЛКОВНИК КОНСТАНТИН СТАНЧОВ И ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ОТКРИВАНЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ ПРЕЗ 1915 ГОДИНА

Резюме: Константин Станчов е сред офицерите с несъмнен принос за развитието на българската 
армия и нейната военнообразователна система, но останали в незаслужено забвение. Получил 
сериозно военно образование в София и Брюксел, той изпълнява и различни дипломатически и 
разузнавателни функции в страната и чужбина, като има честта да е началник на Военна академия при 
нейното тържествено откриване на 4 януари 1915 г.
Ключови думи: Военна академия; Константин Станчов; слово; 1915 г.
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OF THE MILITARY ACADEMY IN 1915
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Abstract: Konstantin Stanchov is one of the officers who undoubtedly contributed to the development of 
the Bulgarian army and its military education system, but remained in undeserved oblivion. Having received 
a serious military education in Sofia and Brussels, he also performed various diplomatic and intelligence 
functions at home and abroad and had the honour of being the head of the Military Academy at its inauguration 
on 4 January 1915.
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Родът Станчови се преселва от гр. Берат, днес в Република Албания, като през 1790 г. в дунавския 
град се заселва Яни Димитров Станчов и след три поколения – през 1833 г. заможното търговско семей-
ство поема управлението на Дунавското параходно дружество в пристанище Свищов, което осигурява 
финансовото състояние на рода за следващите поколения. Тази позиция допринася и за множество слу-
жебни пътувания в чужбина, а брачен съюз ги свързва с богатия търновски род Паница.

Един от видните представители на рода е Димитър Станчов, който има две по-големи сестри и 
по-малък брат – Никола. Двамата братя се обучават в академията ,,Терезианум“ във Виена. Елена се 
омъжва за министъра на финансите Григор Начович, а другата сестра – Евдокия – за Стефан Теодоров. В 
дома им се укриват водачите на българската национална революция Васил Левски и Стефан Стамболов, 
като той по-късно се жени за тяхна братовчедка – Поликсени. Димитър Станчов се жени за придворната 
дама на княгиня Клементина – Анна дьо Грено и имат пет деца. 1

Константин Константинов Станчов (Станчев) е роден на 30 декември 1870 г. в Свищов. Произведен е в чин 
подпоручик на 2 август 1890 г. Поручик е от 2 август 1893 г. Като поручик от 4-ти артилерийски полк е командиро-
ван през 1893 г. за обучение в Академията на Генералния щаб в Брюксел, Белгия, която завършва през 1896 г.2

През 1897 г. в кн. 8 на специализираното списание ,,Военен журнал“ е публикуван кратък материал 
,,Съображения върху организацията на армията и водението на войната от Генерал-Лейтенант фон Бо-
гуславски“ с автор Поручик Станчов.3 Засичане на информацията подсказва с огромна вероятност неин 
автор да е завърналият се наскоро от Генералщабна академия поручик, тъй като при съпоставка на офи-
церите с тази фамилия няма друг поручик по това време, а съответно при Станчев има само един – Иван 
Станчев от Панагюрище, който обаче няма завършена Академия в чужбина.

На 1 януари 1900 г. Константин Станчов е повишен в капитан, а на същата дата през 1905 г. – в ма-
йор. От 22 септември 1909 г. е подполковник, а от 1 ноември 1913 г. е полковник, като на 15 август 1917 г. 
достига до висшия офицерски чин генерал-майор.
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След службата му в 4-и артилерийски полк е офицер за особени поръчки при Военното министер-
ство – от 1902 година. Следва мисия като военен аташе в Букурещ, след което като генералщабен офицер 
е началник-щаб на 4-та пехотна Преславска дивизия и началник на Организационно-строево отделение. 
От 30 октомври 1914 г. е началник на Военна академия, като е четвъртият по ред неин началник. От но-
ември 1915 г. е офицер за свръзка в щаба на 11-а германска армия, след което служи като началник на 
Варненския укрепен пункт. Уволнен е от действителна военна служба на 31 октомври 1918 година.

Награден е с българските отличия: Военен орден ,,За храброст“ IV ст.; орден ,,Св. Александър“ IV 
и V ст. с мечове; Народен орден ,,За военна заслуга“ III ст. и V ст. с корона; орден ,,За заслуга“; знак ,,За 
20-годишна отлична служба“; знак ,,За 10-годишна отлична служба“.

Чуждестранните му ордени са: германски ,,Кралска корона“ III ст.; румънски ,,Звездата на Румъния“ 
III ст.; японски ,,Орден на свещеното съкровище“ III ст.4

Генерал-майор Константин Станчов заема няколко важни длъжности за българска-
та военна история, като в началото на 1904 г. заема длъжността началник на Информационно-
то бюро в Щаба на армията, която реално е началник на зараждащото се българско военно разуз- 
наване, поради което и в най-масовите източници, тази негова длъжност не е отбелязана.

На 12 април 1904 г. е назначен за военен аташе в Букурещ, като е първият на такава длъжност в 
румънската столица. Това показва важното значение на румънската държава и нейната армия за българ-
ското Княжество. С това и приключва важен етап за българското военно разузнаване, като вече във всич-
ки съседни държави са назначени военни аташета, които следят за военнополитеческото ръководство на 
тези страни и тяхната военна мощ. 

През декември 1907 г. Информационното бюро е развърнато в Разузнавателна секция, като за 
първи път е регламентирана подчинеността на института на военните аташета на Разузнавателната сек-
ция. Повечето от преминалите през този институт офицери в следващите години ще достигнат до висши 
ръководни длъжности и генералски звания.5

Капитан Константин Станчов остава военен аташе в Букурещ до края на 1910 г., като на  
1 януари 1911 г. за негов заместник е назначен ротмистър Александър Кисьов, бъдещ инспектор на конни-
цата и генерал от кавалерията.6

По време на конференцията за мир в Букурещ през лятото на 1913 г. подполковникът от Генералния 
щаб Константин Станчов е един от петимата български делегати, а оценката за него на друг от делегати-
те – Симеон Радев, е крайно отрицателна. Според Радев Станчов е изпратен като бивш военен аташе в 
румънската столица, но и като личен наблюдател на цар Фердинанд. Радев пише, че в армията той е полу-
чил прозвището ,,чумата на стратегията“, но става ,,чумата на дипломацията. Веднага след пристигането 
в Букурещ той хукна по града“. Съответно ,,видял своите познати, разправил им кои сме ние, българските 
делегати, какви големи приятели сме били на Румъния и колко тесни връзки ни свързвали с нея. Тончев, 
казвал той, е женен за порумънчена българка, в къщата му се говори румънски; генерал Фичев е търнов-
чанин, но родът му е от Арбанаси, значи влах; жената на Сава Иванчев е родена в Крайова. Симеон Радев 
е цинцарин от Македония. За себе си казал: ,,Вие ме познавате. Аз съм полурумънин.“ След тоя доклад 
той взе една триумфална поза, търсейки в очите ни признаци на възхищение. Ние се погледахме. Какво 
има да правим? Да негодуваме? Да се смеем? Смяхме се. Има видове глупаци, които ви обезоръжават.“7

Това безспорно е една крайна, лична оценка на големия публицист и дипломат за негов колега, но 
все пак той не пропуска и други моменти от неговата дипломатическа роля. В хода на Втората балканска 
война и критичната ситуация за българската армия министърът на външните работи и изповеданията 
Никола Генадиев поддържа кореспонденция с делегатите. На 14 юли той им телеграфира да искат от 
румънското правителство да разреши на подполковник Станчов да отиде през Калафат във Видин и да 
предаде една шифрована телеграма на коменданта на крепостта генерал-майор Кръстьо Маринов, който 
с поверения му гарнизон брани дунавския град от обсадилите го сърби. В нея се съдържа заповед, че ако 
не може да издържи на обсадилите го, да предаде града на румънската армия, която да окупира града и 
да го запази от разоряване.8

Подполковникът от Генералния щаб Константин Станчов е сред положилите подписа си на 28 юли 
1913 г. в Букурещ под договора за мир между България, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия.9

Като началник на Военна академия полковникът от Генералния щаб със своя заповед  
№ 28 от 27 декември 1914 г. обявява списъка на кандидатите за слушатели и нарежда до излизането на 
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резултатите от изпитите да ги водят по ведомост временно прикомандировани към Академията. Резул-
татите от встъпителния изпит са обявени през януари 1915 г., като всички кандидатстващи 20 офицери са 
приети за слушатели и са дългосрочно командировани в нея.

На 4 януари 1915 г., неделя, Военна академия е открита тържествено в присъствието на владетеля, 
министър-председателя и всички министри, председателя на Народното събрание, началника на Щаба 
на армията, генералите от софийския гарнизон, ректора на Софийския университет и много други.10

В словото си пред официалните гости и слушателите от Първи випуск полковник Константин Стан-
чев заявява:

,,ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
Днешният ден е повече от един празник, той е победа на трудолюбивото българско офицерство и 

едно голямо събитие с важни последици за преуспяването на нашата млада армия. След ред мъчнотии, 
не лесни за побеждаване, и след една борба с разните вредни влияния на времето, които и най-силната 
логика не може да сломи, благодарение само на неуморните бащински грижи и просветеното съдействие 
на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ние присъстваме днес на това културно тържество по откриване на този храм на 
военната наука и на зараждащата се българска военна мисъл.

След освобождението на България, тръгнали по пътя на нашето национално самоопределение, 
ние виждаме нашата земя, под мъдрото ръководство на своя ГОСПОДАР, да закрепва с един растящ ус-
пех във всички културни завоевания, които правят благоденствието на народите и дават мощ на нацията.

Армията, като защитница на нашата национална независимост и като пазителка на резултатите от 
нашия народен труд, не можеше да остане назад от изискванията на новото време; и тя трябваше да по-
лучи едно развитие, което да направи възможно побирането в редовете ѝ на всички български граждани. 
За значителното увеличаване на нашите въоръжени сили говори фактът, че през войните 1912/1913 г. ние 
извадихме за борба против турците и съюзниците една армия, която надминаваше десет пъти тази, която 
мобилизирахме през 1885 г. за борба със сърбите. На това количествено увеличение на армията ние сме 
в право да очакваме и едно качествено подобрение на командния персонал, без което количеството не 
може да добие своята реална стойност на бойните полета.

Военното на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО училище дава наистина на юнкерите една солидна военна подго-
товка, обаче тя не е достатъчна за офицера през цялата негова служба. Подготовката и познанията, които 
дава Военното Училище, стигат да направят офицера способен да изпълни длъжността си по подготов-
ката на войниците и воденето на малките части в боя. За една армия, обаче, трябва да има началници с 
по-висока култура, въоръжени с обширни и солидни познания по военната наука.

Днес повече от всякога, за успешното водене на големите маси, действуващи далеч от пог- 
ледите на главнокомандующия, е необходимо разделение на труда, т. е. едно добре организирано коман-
дуване от хора, които разбират и схващат войната, във всичките нейни проявления, по еднакъв начин. 
Въпросът за командуването на големите единици е от капитална важност, и нам се налага, след голямото 
развитие, което дадохме на въоръжените сили, да се загрижим сериозно да осигурим по логически начин 
комплектуването на висшия команден персонал и да създадем, макар по малко, всред армията основите 
за еднакво схващане и еднакво прилагане началата, върху които почива военното изкуство. Военната 
Академия има назначение на първо място да запълни именно тази празнота.

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
Независимо от тези причини, които са общи за всички армии, нам е необходимо, след пълния с 

поука опит от двете наши големи войни, да създадем в нашата армия едно учебно заведение, което като 
изучава въпросите по подготовката и воденето на войната применително към нашите местни условия  и 
нашия национален характер, да направи да се почуствува неговото влияние в армията много по-скоро и 
много по-благоприятно.

Като отдаваме длъжната почит и признателност на чуждите военни учебни заведения, които бла-
говолително бяха отворили вратите си за даване висше образование на нашите офицери, ние не можем 
да не признаем, че всички тези заведения са пригодни за нуждите на съответните армии, и следващите 
в тях наши офицери, лишени от опита на нашия действителен живот, неволно попадат в поддържане 
на неща противоречащи на нашите нужди и несъобразни с нашата подготовка. Вън от това, системата 
да изпращаме нашите офицери за добиване висше образование изключително в странство има една 
опасна страна, че като отделя офицера дълго време от съприкосновението със собствената му армия, 
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прави го повече възприемчив за чуждото. Всяка армия, обаче, която живее с чуждото, малко по малко 
губи привичката към творческа работа и ,рано или късно, ще се види назад и в упадък. Нашата Военна 
Академия ще си постави за цел да предупреди тази опасност и чрез труда на нашите офицери да спо-
собствува, да се породи у нас национална собствена военна мисъл и по-обширна военна литература.

Изобщо, ползата от създаването на Военна Академия у нас е неоспорима. Като се обръщаме към 
опита на другите народи, ние виждаме, че ролята, играна от Kriegsakademie в историята на германската 
армия, е най-блестяща. Създавайки този център за висши военни знания, след погрома при Йена, Шарн-
хорст подготви един интелектуален елит от офицери иедно единство в доктрината, резултатите от което 
най-добре се виждат от войните, които Прусия и Германия са водили, и от тази, която Германия води в 
настоящия момент.

Във Франция след пораженията в 1870/1871 г. или след ,,грозната година“, както я нарича Виктор 
Хюго, се създаде Военната Академия, която даде на страната ред бреветирани офицери, които разгледа-
ха от всички страни причините за пораженията и предложиха средства за изкореняване на недъзите. Ако 
днес Франция, в кървавата борба, отстоява своята независимост с много по-голяма коравина и с много 
по-голямо изкуство в оперативно отношение, това се дължи твърде много на благотворното влияние на 
École Supérieure de Guerre.

Нека вярваме, че бъдещето ще запази и за нашата Военна Академия една голяма заслуга по подго-
товката на нашия офицерски корпус в разбиране на войната и избягване грешките на миналото.

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
В този път на просвета преподавателското тяло и аз ще има да се сблъскваме с големи мъчнотии. 

От нашите скромни сили, с подобающата ревност и преданост ще работим усърдно в полето на науката и 
труда, за да разпространим висши военни знания в редовете на нашите офицери, за да стане Академията 
действително едно огнище от светлина за армията, а заедно с това да поставим на още едно по-високо 
стъпало нашите въоръжени сили – единствената мощна опора на Отечествените интереси и Короната.

Дано успех увенчае нашето дело за радост на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО и за величието на Отечеството.“11

Владетелят цар Фердинанд I отговаря на речта на Началника на Военна академия със следните 
думи:

,,Господа,
Чувствам особенно задоволство да видя изпълнено едно Мое отдавнашно желание да поздравя 

ученолюбивото офицерство на Моята армия с откриването на първото българско вис-ше военно-учебно 
заведение – Военната академия.

Този храм на военната наука и изкуство, които приспособен към нуждите на Нашата армия ще 
твори и ще пръска лъчите на светлината, на знанията, на висшата военна мисъл, ще бъде разсадник на 
най-възвишените прояви на идеята за дълг и чест...“.12

През лятото на 1915 г. започва подготовката за приемане и на втория випуск на Военната акаде-
мия, като на 3 септември класираните 25 офицери трябва да се явят за полагане на встъпителен изпит, 
но обявяването на мобилизацията прекратява занятията, а преподавателите и слушателите получават 
назначения в частите.13

В хода на Първата световна война и участието на Българската армия в нея полковник Станчов 
заема различни щабни длъжности и съпровожда съюзнически военни аташета и представители на чужди 
генерални щабове и монарси при посещенията им в Царството и при Действащата армия.14

С напускането на военното поприще в следствие на демобилизацията на Българската войска след 
края на Първата световна война за България, Константин Станчов изчезва от полезрението на изследо-
вателите на българската военна история и дипломация, но този ползващ няколко чужди езика офицер, 
възпитаник на Военното на Негово Величество училище и на Брюкселската Генералщабна академия ос-
тава като военен, дипломат и един от първостроителите на висшето военно образование в България.
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дателство на Министерство на отбраната ,,Св. Георги Победоносец“, 1996, с. 245; Танчев, Иван. Българи в 
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телства (1897 – 1912). – В: Известия на Национален център по военна история и военноисторическо научно 
дружество, Т. 58, 1995, с. 96 – 134; Николов, С. Българската конница 1878 –1912 г. София: Военна академия 
,,Георги Стойков Раковски“, 2021, с. 226.
7. Радев, Симеон. От триумф към трагедия. София: Стрелец, 2003, с. 152 – 169.
8. Пак там, с. 177.
9. Договор за мир между България, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия. София: Държавна печатница, 
1913, с. 1 – 17.
10. Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“. 65 години Факултет ,,Командно-щабен“. София: Военна 
академия ,,Георги Стойков Раковски“, 2015, с. 12; “Georgi Stoykov Rakovski“ National Defense College. Sofia: 
“Georgi Stoykov Rakovski“ National Defense College, 2019, p. 8.
11. Речта на полк. Станчов е цитирана изцяло от автора, тъй като повече от век не е публикувана в цялост 
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известия“ и само малки пасажи са цитирани или преразказани от предходни изследователи, като така се е 
превърнала в библиографска рядкост. Вж. подр. Военни известия, № 2, 8 януари 1915, с. 1 – 2.
12. Пак там, с. 1.
13. Военноисторическа комисия. Първият випуск ..., с. 79 – 83.
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НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА COIN OPS  
ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИТКИ И УПОТРЕБАТА  

НА ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ

Резюме: Обект на този доклад е борбата с нерегулярни сили и нейното нарастване, като значение и 
обхват. Предмет на доклада са операциите COIN и препоръките за провеждането им. На следващо 
място се отбелязва и нарастващото влияние на частите военни компании, като важен инструмент 
на операциите COIN. Целите са да се разгледат причините за нарастването на подобни операции и 
тяхната специфика. Задачите са да се извадят на преден план най-важните принципи при провеждане 
на подобни операции 
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Abstract: The subject of this report is the fight against irregular forces and its increase in importance and 
scope. The object of the report is the COIN operations and the recommendations for their implementation. 
Pointed also is the growing role of private  military companies  as an important tool of COIN operations. The 
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Този термин – COIN operations (counter-insurgency, counterinsurgency operations, COIN Ops) e въве-
ден от Съединените американски щати, като той включва всеобхватни и интердисциплинарни действия 
за елиминиране на бунтове и въстанически действия в размирни или поствоенни райони. COIN Ops де 
факто представлява механизъм за борба с нерегулярни сили. Този метод включва и военни, и параво-
енни, и цивилни способи. Тук е важно да се отбележи, че при този тип операции се очаква цивилните и 
военните способи да се прилагат едновременно. COIN операциите възникват основно по време на военни 
конфликти и имат за цел да защитят населението – както от насилие, така и от икономическа, социална, 
информационна, политическа нестабилност, но и от гледна точка на възстановяване на административ-
ния капацитет, който трябва да олицетворява държавната стабилност. 

COIN операциите започват да придобиват важност след разпадането на двуполюсния модел. Пе-
тър Кампбел споделя, че COIN операциите от 1960 до 1991 г. имат изключително малка роля във външна-
та политика на САЩ. С промяната в геополитическата среда необходимостта и значимостта от подобни 
операциите нараства значително. САЩ разработват два наръчника – през 2004 и 2006 г., както и друг, 
трети важен оперативен труд през 2008 г. През следващите години се създават и други важни публика-
ции по темата. НАТО също предлагат наръчник, който е съставен от група военни и цивилни експерти от 
различни държави. Всъщност COIN операциите стават част от военната доктрина на САЩ. Много други 
държави също разработват свои наръчници и трудове. Важното е, че въпреки че включват множество не-
военни методи и засягат основно цивилни, този тип операции се развиват и провеждат от военни или под 
ръководството на военни.1 През 2009 г. подобен наръчник издава и Обединеното кралство.2

Осъществяването на подобна операция е сложен процес, защото всеки конфликт, държава, регион, 
народ и етнос имат редица специфики, които предполагат различен подход. Държавите имат различна 
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икономика, различни традиционни отрасли, различни социални, религиозни и културни потребности. За-
това преди всичко се разработва т.нар. COIN стратегия, която започва да се имплементира всеобхватно. 
В официалните документи, свързани с подобни операции се отбелязва, че рядко се намират дори две 
операции, които да си приличат. С други думи – при тях има много висок процент индивидуален подход, 
който е породен от спецификите на отделните държави. Въпреки това те имат общи динамични характе-
ристики, които дават насоки за важните елементи, на които следва да се обърне внимание. 

Важно е да се анализират: 
– Основна причина/причини за възникване на въстание/бунт/конфликт;
– Степента до която въстанието/бунтът/конфликтът се ползва от вътрешна и/или външна подкрепа;
– Основни „ценности“ и „принципи“ (включително идеология и послания), които въстаниците изди-

гат/пропагандират спрямо целевото население;
– Мотивация на „бунтовниците“ и дълбочина на тяхната ангажираност;
– Хипотетични въстанически оръжия и тактики;
– Оперативна среда, в която въстаниците се стремят да инициират и развият своята стратегия, 

кампания и др.3

Наръчникът на НАТО добавя още няколко важни момента:
l Лидерски качества на противниковите сили;
l Околна среда и географски особености; 
l Фази и времеви характеристики.
Освен степен на поддръжка на бунтовническите сили от местното население и мотивите и специ-

фиките на причините за неговата подкрепа, трябва да се анализират и методите им на финансиране и 
др. Дефинирането на силните страни на противниците следва да покажат и техните слаби страни, които 
трябва да се заложат в стратегията за провеждане на оперативните действия. 

Генералната цел на подобни операции е да се подкрепи населението, а чрез него и държавност-
та, като се подпомогне или организира правителство, органи и администрация от местното население, 
което да ръководи конкретната държава. Тук се обръща внимание и на монопола върху насилието. Той 
следва да е в ръцете на държавните власти, а самите държавни власти често преотстъпват известни 
функции от него в ръцете на други субекти, които се ангажират с изграждане на армия, полиция, по-
жарна и други аспекти от сверата на националната, международната сигурност, обществения ред и 
безопасността на населението. Самата държава следва да организира свое здравеопазване, социални 
дейности, икономика, полиция, армия, пожарна, образование и др., но за постигане на подобни цели 
е необходим не просто голям ресурс, а също и определен период от време за изграждане на струк-
турите и за обучение на кадри. Образува се вакуум, който се запълва от частни субекти. Практически 
идеята, която се прокламира по линия на използването на COIN Ops, е да се съдейства, включително 
и чрез сила, в определени държави, които е много вероятно да са били обект на военна интервенция, 
за изграждане на модерна държава, функционираща на принципа на демокрацията и тривластието 
(разделението на властите) – изпълнителна, законодателна и съдебна. Държавата да е способна да се 
грижи за вътрешните си проблеми сама, да е способна да води адекватни дипломатически преговори, 
да организира своята икономика, здравеопазване, трудов, социален, образователен и културен живот. 
Самото наличие на подобна система както COIN доказва, че мирът, просперитетът и демокрацията 
са етап от еволюцията на общество, които се достигат с комплексни методи, включително и силови – 
респективно мироопазващи и мироналагащи операции. Подобен тип операции се провеждат в слаби 
държави или такива, които са претърпели различни сътресения, довели до слабото функциониране на 
държавните органи и възникване и развитие на нелегални структури, които възпрепятстват нормалния 
ритъм на живот или водят гражданска война. Слабостта на държавите винаги се използва от заинтере-
совани страни, които се стремят да експлоатират настъпилия вакуум от липса на авторитет и държавна 
функционалност. Използването на подобни слабости води до различни деформации на социума и често 
води до тежки протести и въоръжени бунтове. Те, на свой ред, водят до трайно и опасно дестабилизи-
ране на държавата, а това може да катализира дестабилизацията на цели региони.4 Следователно, 
може да се заключи, че в свят като днешния вътрешните проблеми, ако не се ограничават, започват 
да оказват влияние на международната сигурност. Тук се оформят и няколко фундаментални съвета 
към ръководителите на COIN Ops. Те са и противоречиви, вероятно за да напомнят, че стратегията се 
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базира на сериозен анализ, че тя е конкретна и, въпреки всичко, съществува в динамична среда и може 
да се наложи да се изменя бързо. Подобни съвети са:

– понякога е по-добре да не се предприемат никакви ответни действия;
– ако страната домакин направи нещо ужасно, то често е по-добре отколкото ние да нап- 

равим нещо добро;
– сред най-добрите решения за притъпяването на бунтове е да не се използва смъртоносна сила.
Съществува една сложна закономерност – че използването на по-малко сила е равно на повече 

успех, но с повишен риск. Подобни съвети са изведени на преден план в учебника за COIN операции на 
американската армия.5

Този тип действия се развиват и със значителна информационно-психологическа подкрепа (INFO Ops и 
PSYOPS). Често психологическите операции се провеждат приоритетно в мирно време, а INFO Ops – приори-
тетно във военно време. Естествено, често се прилага и комплексен подход. В тях се включва и борба с пропа-
гандата, като трябва да се отбележи, че тя де факто се провежда с друга пропаганда. Не може да се изграждат 
структури и да се създава организация, ако обществото не я приема, но тя не бива да се налага насила, защото 
това би се определило като признак на диктатура. 

Всъщност липсата на полезна пропаганда и наличието на вредна пропаганда усилват възможните 
сепаратистки тенденции – опасност от тероризъм, въоръжена съпротива, диверсии и политическа и соци-
ална нестабилност. На практика COIN операциите се борят с различни средства с политико-военни кон-
фликти, респективно методите, които се прилагат, като контрамерки са от сферата на политико-военните. 
Затова и самите действия са амалгама от военни и цивилни способи. Следва да се обърне внимание, че 
политическият аспект включва всички държавни дейности, които влияят на съответния конфликт.

COIN операциите се развиват и при наличие на конфликт с ниска интензивност (LIC – low intensity 
conflict). Те отново може да са военни конфликти между държави, конфликти вътре в държави, но не с 
размерите на разгърната класическа конвенционална война. Тук трябва да се каже, че реално този тип 
конфликти се развиват най-често сред некомбатантите – мирните граждани. Затова е сложно да се раз-
делят политическите от военните методи, които се прилагат в подобна среда. Това води и до две основни 
линии, на базата на които се развиват стратегиите. Едната се фокусира върху местното население и цели 
да спечели неговото доверие, а другата се фокусира върху елиминирането на врага. При COIN опера-
циите се обръща внимание и на двете линии. Въпросът е как да се приоритизират те от гледна точка на 
време и ресурси.

COIN операциите дават възможност на заинтересованите от тях да прекрояват външната полити-
ка. Чрез подобни действия вражеската страна може да бъде превърната в приятелска, а приятелската – 
във вражеска или неутрална. Тук следва да се отбележи, че всички тези действия не е задължително да 
са в интерес на видоизменяната държава. Те са предимно в интерес на прекрояващата ги сила (държава, 
организация). 

Спечелването на война не е достатъчно. Победата не следва да е просто морална, на хартия или 
за демонстрация на военно надмощие. От друга страна спечелването не може да е анексиране на огромни 
територии, поробване или асимилиране на населението. Печалбата следва да представлява елиминиране 
на конкуренция, печелене на нов пазарен дял, възможности за развитие на бизнес, добиване на суровини 
от победената държава. С други думи печелят се коридори, ресурси, пари и влияние, но нито едно от избро-
ените неща не се реализира единствено на базата на военната победа. Затова COIN операциите имат за 
цел да се задействат при разклатени правителства и общества, за да проникнат в държавата, да се сраснат 
с нея и да изградят функциониращ елит, който да е съгласен да проявява тенденциозност при вземането на 
политически решения. Тенденциозност, която да обслужва силите, които са провели или поръчали опера-
цията. С други думи, операцията следва да подмени политическия елит, който управлява държавата, а чрез 
него да подмени и политиката. Подмяната на политиката води до политически стабилитет на общо основа-
ние или такъв, който да е достатъчен за постигане на конкретни политически цели, които се преследват от 
налагащата ги страна. В света на агентурата лица, които се вербуват или внедряват на властови позиции 
се наричат агенти за влияние. Измежду всички видове агентура, тази е най-ценната. COIN операциите 
преследват същия ефект, но го правят много по-бързо и в съвсем друг мащаб.

Естествено, официалната задача на тези операции е просто да се борят с неформалните сили в 
конкретна размирна среда. Целта им е да постигнат траен мир и просперитет чрез хибридни действия. 
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Практиката показва, че международните конфликти и войни се водят не просто за идеология или отстра-
няване на някой диктатор, който е враг на мира и човечеството, водят се за интереси, които винаги се 
материализират под някаква форма. Съответно, водещите войните се нуждаят от определени гаранции, 
че новата власт, която ще оглави съответното правителство, няма да бъде просто неутрална към тях, а 
приятелска, дори готова да пренебрегне националните си интереси в духа на сътрудничеството. Това 
изисква сложен процес по отглеждане и въвеждане на длъжност на цял отбор от политици, които да 
поемат контрола над държавата. Подобни процеси се водят до голяма степен конспиративно. Както е 
споделено и в наръчниците, местното население е винаги много чувствително към действията на чуж-
да войска. За тези цели, в целия спектър на техните възможности, се използват контракторски фирми. 
Особено ефективно е и създаването или наемането на частни военни компании от държавите, в които се 
извършват операциите.

Използването на други структури, а не официалните военни сили, които извършват COIN опера-
цията дава по-силно усещане за социално спокойствие и води до редица други дивиденти. Понякога е 
възможно да бъде предозирано присъствието и действията от страна на контракторите, което да доведе 
до затрудняване на работата на силите, проеждащи COIN операцията, но е безспорно, че частните воен-
ни компании играят сериозна роля в тези действия. Още преди десетилетия това е факт и става причина 
Улрих Петерсон да напише доклада Другата страна на COIN операциите: Частните охранителни 
компании и операциите за борба с нерегулярните сили.6 

Нарастването на броя на конфликтите с нисък интензитет от една страна и нуждата от нетипични 
действия от друга, както и опитите за намаляване на разходите правят частните военни компании нужни 
в подобни операции. Особеност, която влияе на крайния резултат, както и на динамиката на процесите е, 
че често контракторите не представляват част от йерархичната линия на командването, както и, че всъщ-
ност те не винаги изпълняват задачите, възложени на армията – т.е. изпълняват други.7

Майкъл Джоунс разглежда частните военни компании, като елемент на COIN Ops и по-конкретно 
тяхната роля за постигане на задоволително ниво на обществено одобрение (winning hearts and minds) 
сред населението на държавата, която е обект на операцията. Той отбелязва, че изучаването на частните 
контрактори и въздействието им върху операции, както и операции за печелене на обществено одобре-
ние, е изключително сложно, защото няма достатъчно натрупан или документиран емпиричен материал, 
а повечето източници на информация са вторични и разпръснати. Основната съществуваща научна ин-
формация има описателен, а не аналитичен характер. Ясно е, че често националните армии на тери-
торията на конкретна страна се възприемат като окупатори. Частните военни компании се възприемат 
по-неутрално, особено когато са регистрирани в същата държава или част от служителите им са от дър-
жавата, в която оперират.

Местното население е в центъра на гравитацията както за вражеските, така и за мироналагащи-
те или миропазващите сили. Това ги прави фактор от особена важност и изключително желан актив за 
постигане на стратегическо преимущество. При ограничаване на финансирането на военните кампании, 
често има недостиг на военен персонал, необходим за подпомагане нормалния живот на местното насе-
ление. Контракторите могат да оказват такава подкрепа, а това е от съществено значение, включително 
и чрез подкрепа на НПО и хуманитарни операции, които подпомагат местното население, но също се 
нуждаят от защита. 

Друга роля, в която могат да се впишат контракторите, е свързана с изграждането на институции, 
като водят обучение на бъдещата местна полиция или армия – дейност, която обикновено ангажира на-
ционални армии или коалиционни сили, а сега частично се прехвърля върху ЧВК. 

Характеристика, която се лансира като съществено преимущество, е разнородността на етни-
ческия и националния елемент при формирането на частните военни компании. Това дава по-богата 
палитра както от разнородни компетенции, така и от гледна точка на познания в сферата на културо-
логията, религията и знанието на езици. Те са от сериозна важност, когато се оперира в нетипична и 
мултикултурна среда. Мултикултурният фактор при ЧВК е преимущество и при изпълнение на задачи, 
свързани с придобиването на разузнавателна информация. Изследване доказва, че често местните 
жители са по-склонни да предоставят информация на лица, които не носят униформа на редови вой-
ник. Ако това лице е от сходна езикова, религиозна или етническа група, изгражданата връзка става 
по-силна.
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На следващо място, контракторите могат да влязат и в ролята на посредник между местното насе-
ление и силите разположени на терен. Възможността на частните военни компании лесно да назначат на 
работа лица от местните жители също спомага тези процеси значително, макар и това да е относително 
рискова задача по ред причини. Въпреки рисковете, този процес се e наложил. Друг момент, който оказ-
ва влияние при изграждането на доверие между местното население и разположените сили е времето. 
При редовните войски има ротационен принцип, който се прилага при тяхното изпращане на мисия. При 
контракторите, тяхната продължителност на терен може да е по-голяма, а това води до изграждането на 
дългосрочни доверени връзки.8

Тези позитиви са възможни, но не и задължителни. Те зависят от нивото на подготвеност и индиви-
дуалните характеристики на контракторите, от поставените им задачи, от начина на командване, степента 
на постигане на разбирателство с местното население и развърнатите сили на терен. Случва се е и ЧВК 
да действат, по начини, които създават излишно напрежение, да предизвикват неприятни инциденти с ле-
тални изходи за местното население и практически да не съдействат за установяване на спокойна среда. 
Проявите на корупция и нерегламентирани сделки също не са изключение.
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В последното десетилетие Военнополитическата обстановка в Европа претърпя промяна в посока 
на обтегнати отношения между Европейския съюз (ЕС) и НАТО от една страна и Русия и нейните съюзни-
ца. Анексирането на Крим, конфликтът в западна Украйна, протестите след президентските избори в Бе-
ларус и потушаването им, бежанската криза на границата между Полша и Беларус, конфликтът в Нагорни 
Карабах, протестите в Казахстан от началото на 2022 г. и потушаването им, както и локалните конфликти 
в бившият СССР катализираха процесите на конфронтация по оста ЕС и НАТО – Русия. Цялата ситуация 
е допълнително влошена от глобалната пандемия от COVID-19 и съпътстващите я икономически пречки. 

В създалата се сложна обстановка надпреварата във въоръжението, модернизацията и придоби-
ването на нови способности за въоръжените сили се изостри. Историята е показала, че в подобни напрег-
нати военнополитически отношения, като най-ценен ресурс се отличава информацията, която носи със 
себе си вземането на по-добри информирани решения.

Добиването на информация чрез въздушно и космическо наблюдение претърпява своята техниче-
ска революция и в последните 20 години техническите средства за добиване на такъв вид информация 
получават своето естествено развитие в паралел с разитието на компютърната техника, софтуерното ин-
женерство и електрониката. В настоящият момент, въоръжените сили могат да разчитат на голям спектър 
високотехнологични технически средства за наблюдение, а именно: носима фото-заснемаща апаратура 
с висока резолюция и увеличение, средства за проследяване с малки размери, системи за наблюдение 
денем и нощем, системи за подслушване, множество радари, сензори и други. Всички тези технологични 
решения за добиване на информация могат да бъдат интегрирани в състава на изкуствени спътници на 
Земята, както и на борда на безпилотни летателни апарати (БЛА), част от безпилотни летателни систе-
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ми (БЛС), предоставяйки редица преимущества на ползвателите. В последните години, стремежът за 
придобиване на БЛС за нуждите на въоръжените сили нараства, както нарастват и самите възможности, 
предоставяни от тези платформи, а от друга страна цената им намалява.

Република Украйна
В състава на въоръжените сили (ВС) на Украйна през 1989 г. е поставено началото на въздушното 

наблюдение (ВН) с БЛС, като е сформиран 383-ти полк „Безпилотни летателни апарати“ от състава на 
Военновъздушните сили (ВВС), първоначално въоръжен с БЛС Tu-141, а през 2019 г. и превъоръжен с БЛС 
Bayraktar TB2. Освен това в състава на ВВС има 3 самолета AН-30 и две ескадрили Su-24MR, допълващи 
способностите на Украйна за водене на ВН.

Анализирайки таблица 1 1, 4, 5, 6, 7, 8, на която са показани съществуващите на въоръжение системи за 
воденене на ВН, можем да съдим за степента на развитие на способностите за провеждане на подобни 
операции от украинските ВС.

Таблица 1
Платформи за водене на ВН в Република Украйна към януари 2022 г. 

Модел Производител Произход Клас Представяне Брой Оператор

RQ-11B Raven Aero Vironment САЩ I 2016 72 (24) СВ, ВВС

Warmate WB Electronics Полша I 2017 ? ВВС

FlyEye WB Electronics Полша I 2018 16(4) СВ

A1-S/M Fury Athlone Air Украйна I 2015 40 СВ

Sparrow Spaitech Украйна I 2015 ? СВ

Leleka-100 DeViro Украйна I 2015 300 СВ

Observer-S Def C Украйна I 2018 ?

Spectator- M JSC Meridian Украйна I 2016 ? СВ

ACS-3 Raybird AVK Skateon Украйна I 2019 ? ВВС

ASU-1 Valkyrie14 Aviation Systems of 
Ukraine Украйна I 2017 ? Паравоенни

Phantom DJI Китай I ? ? Паравоенни

Inspire DJI Китай I ? ? Паравоенни

Bayraktar TB2 Baykar-Makina Турция III 2019 ? ВВС, ВМС

Tu-141 Tupolev СССР III 1989
(2021) ? ВВС

Пилотируеми системи

An-30 Antonov СССР - 1980 3 ВВС

Su-24MR Sukhoi СССР - 1983 9 ВВС

Впечатление правят множеството системи, сглобявани от украински производители. Към настоящ-
ия момент военнопромишленият комплекс на Република Украйна се ограничава в производството на мал-
ки БЛС от клас I, които съгласно STANAG 4670 са с максимална излетна маса под 150 кг. Така ВС насищат 
тактическите си формирования с технически средства за водене на ВН, повишавайки способностите им.
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След подписаното споразумение за закупуване на турска БЛС Bayraktar TB2 от Република Украйна 
през 2018 г, първите бройки са вече на въоръжение и се използват за операции в западна Украйна9. Укра-
инското правителство и турският производител обмислят изнесено производство на БЛС Bayraktar TB2 в 
град Запорожие, като вече се произвеждат и инсталират украински двигатели в турския БЛА10.

Несъмнено трябва да бъда отбелязано наличието на пилотируема авиация. В състава на ВВС има 
9 самолета Su-24MR и 3 An-30, предоставящи възможности за водене на наблюдение от голяма височина 
и на голяма дълбочина в разположение на противника, ако условията позволяват.

Комерсиалните апарати широко се използват от паравоенни формирования, но не е изключено те 
да се използват и от ВС. Тези системи са много компактни, евтини и изключително лесни за употреба, а 
характеристиките които предоставят не са за подценяване.

Руската федерация
Безспорният лидер по отношение на военния потенциал, не само в региона, но и в световен мащаб, 

е Руската федерация. Две структури във ВС на Русия са отговорни за обучението на персонал за управле-
ние и обслужване на БЛС – Национален център за безпилотна авиация към Министерството на отбраната 
и Факултет за безпилотна авиация към Висшето военновъздушно училище в Челябинск. По отношение на 
техническите системи за водене на въздушно и космическо наблюдение, Руската федерация разполага с 
широк арсенал от сателитни, пилотируеми и безпилотни системи за провеждане на операции за въздуш-
но и космическо наблюдение. В таблица 2 2, 3 са представени данни за тези системи.

Таблица 2
Платформи за водене на ВН в Руската федерация към януари 2022 г.

Модел Производител Произход Клас Представяне Брой Оператор

Phantom1 DJI China I 2019 10 СВ

Bird Eye 400
(Zastava) IAI Israel

(Русия) I 2013 ? СВ

Granat-1 Kalashnikov Русия I 2010 ? СВ

Granat-4 Kalashnikov Русия I 2013 ? СВ

Eleron-3 Eniks Русия I 2013 ? СВ

Takhion Izhmash- UAV Русия I 2014 ? СВ

Orlan-10
Special

Technology
Center

Русия I 2013 >1000 СВ, ВДВ, 
ВМС

Searcher Mk II
(Forpost) IAI Израел

(Русия) II 2013 30+ СВ, ВКВ, ВМС

Pchela-1T Yakovlev Design 
Bureau Русия I 1997 ? СВ,ВКС

Tipchak (BLA-
07) Vega Русия I 2007 9 СВ

Bars-M Progress RSC Русия Сателит 2015 2 ВКС

GEO-IK-2 ISS Reshetnev Русия Сателит 2011 3 ВКС

Kondor NPO 
Mashinostroyeniya Русия Сателит 2013 1 ВКС

Kosmos-2519 Lavochkin Русия Сателит 2017 1 ВКС

Persona Progress RSC Русия Сателит 2008 2 ВКС
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Модел Производител Произход Клас Представяне Брой Оператор

Resurs-P Progress RSC Русия Сателит 2013 3 ВКС

Пилотируеми системи

Su-24MR Sukhoi СССР - 1980 62 ВМС,ВКС

An-30 Antonov СССР - 1983 4 ВКС

Tu-214ON Aviastar SP Русия - 2013 2 ВКС

Tu-214R Aviastar SP Русия - 2015 2 ВКС

Несъмнено огромно предимство, по отношение на космическото и ВН, предоставя наличието на 
спътникови системи за наблюдение на земната повърхност. Като недостатък на тези системи можем да 
отбележим високата им цена, относително краткият им живот на орбита (около 5 години), както и непосред-
ственото влияние на облачността върху самото наблюдение.

Въоръжените сили на Русия се стремят да придобият достатъчно количество БЛС за нуждите на 
подразделенията от тактическите си нива, като основна система се смята Orlan-10 с над хиляда системи 
на въоръжение.

Друго твърдение на официален представител на ВС на Русия показва намерението на военното 
ръководство да повиши способностите на ВДВ за ВН, като предостави БЛС за всички подразделения, 
най-вероятно на тактическо ниво11.

Що се отнася до способностите, предоставени от пилотируемата авиация, Руската федерация раз-
чита на съветски Su-24MR и An-30, като прави постъпления за постепенното им заменяне с по-новите 
Tu-214ON и Tu-214R. 

Непременно трябва да се отличи фактът, че наложените санкции на Русия, след анек- 
сирането на Крим, значително затрудняват разработването на БЛС от клас III, имащи максимална излетна 
маса над 600 кг, съгласно STANAG 4670. Системите от този клас се нуждаят от високотехнологични под-
системи, които не са достъпни за руския военнопромишлен комплекс, а разработването на национални е 
труден и продължителен процес, който забавя разработването и изпитанията на системите. Като пример 
за такива проекти могат да бъдат посочени S-70 Ohotnik, разработван от Sukhoi, който се разработва от 
2011 година и по настояще има два прототипа. Друг проект е Orion на производителя AFK Sistema PAO. 
При този проект разработката също започва през 2011 г. и до 2022 г. и има произведени 6 прототипа. От-
крояващ се проблем при този проект е двигателят, който се доставя от американски производител, като 
след санкциите от 2014 г. доставките спират.

Като основно поле за изпитание и усъвършенстване на способности за ВН в реални условия са кон-
фликтите в Сирия и Донбас. В Сирия Руската федерация провежда операции с помощта на БЛС Searcher 
Mk II, Orlan-10 и Eleron-3, като според руското Министерство на отбраната към юли 2018 г. са извършени 
23 000 излитания, достигайки 140 000 часа полети от началото на руската намеса през 2015 г.12. Разглеж-
дайки конфликта в Донбас, украинските ВС са забелязали и неутрализирали десетки БЛА на противос-
тоящите им сили, подкрепяни от Русия. Въпреки, че Русия отрича участие в конфликта, десетки БЛС 
Granat-1, Granat-2, Searcher Mk II (Forpost), Orlan-10, Eleron-3SV, Bird Eye 400 (Zastava) и Takhion са свалени 
от украинските сили. Според украинските власти през 2018 г. група руски експерти са пристигнали в райо-
на на конфликта, за да оценят ефективността на БЛС13, 14.

Що се отнася до, украинските способности за водене на ВН, то те значително нарастват след 
анексирането на Крим от Русия и последвалия военният конфликт в Донбас. Допълнителното финан-
сиране и чуждестранната помощ подпомагат украинските ВС да изградят и повишат способностите 
си, което вече дава резултати в протичащия в Източна Украйна въоръжен конфликт.

През последното десетилетие Руската федерация разчита на традиционни пилотируеми и сате-
литни системи за ВН, като същевременно се стреми да догони лидерите в производството. Поради на-
ложените санкции след 2014 г., множество от проектите са забавени, доставките на вече съществуващи 
комплекси са затруднени, поради забранени за внос компоненти, а поддръжката на съществуващите на 
въоръжение системите се затруднява поради липса на резервни части. Всичко това ограничава способ-
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ностите за провеждане на операции с БЛС, като Руската федерация все още разчита на традиционните 
платформи за ВН. 
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,,ЗАМРАЗЕНИТЕ КОНФЛИКТИ“ В ЮЖЕН КАВКАЗ

Резюме: Статията представя основните характеристики на ,,замразените конфликти“ в Южен Кавказ. 
Дългогодишните неуспешни опити за регулирането им, дължащи се както на дълбоките исторически 
противоречия между някои кавказки народи, така и на конкурентните отношения между Русия и Запада, 
ги извеждат като едно от основните предизвикателства пред сигурността в региона. 
Ключови думи: политика; сигурност; Южен Кавказ; ,,замразени конфликти“; регулиране

THE FROZEN CONFLICTS IN THE SOUTH CAUCASUS
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Sofia, Bulgaria
Abstract: The article presents the main characteristics of the „frozen conflicts“ in the South Caucasus. Many 
years of unsuccessful attempts to regulate them, due to deep historical differences between some Caucasian 
peoples and to competitive relations between Russia and the West, present them as one of the main security 
challenges in the region.
Keywords: politics; security; South Caucasus; frozen conflicts; regulation

ас. Димитър Дринков, докторант
Военна академия „Г. С. Раковски“

Динамиката и непредвидимостта на процесите в сферата на сигурността в страните от постсъвет-
ското пространство придобиват все по-застрашителни измерения през настоящото столетие. Те оказват 
пряко или косвен влияние върху политическия, социалния и икономическия живот не само на страните в 
региона. Тенденцията конфликтните отношения в тази част на света да са катализатор на деструктивни 
явления за цялата система на регионална сигурност се дължи в голяма степен на ,,замразените кон-
фликти“ на териториите на бивши съветски републики.

Според множество изследователи терминът „замразени конфликти“ започва все по-често да се из-
ползва от различни политически фигури през 90-те години на миналия век. ,,Замразени конфликти“ същест-
вуват в различни части на света – Севернокипърската турска република, Западна Сахара и много други, но 
несъмнено най-голяма концентрация на подобни конфликти се наблюдава на постсъветското пространство. 
По общо правило „замразените конфликти“ се свързват със спорни територии между две или повече страни, 
несъвпадащи с етническата, религиозната, културната или езикова принадлежност на местното население. 
Най-често това се дължи на наложена промяна на държавни граници и именно установените нови граници 
стават основна причина за възникването на конфликта. „Замразените конфликти“ започват като всички оста-
нали и следват логиката и фазите на познатите етнополитически конфликти. Особеността се състои в резул-
татите, в следствието от тях, като първата и най-важна последица е липсата на регулиране и неуспешните 
многогодишни усилия за намиране на компромисен вариант за изход от тях.1

Специфична характеристика на „замразените конфликти“ на постсъветското пространство е, че 
част от територията на суверенни държави се отцепва и като продължение на този процес се формират 
непризнати (а понякога и частично признати) държави, което от своя страна е причина за неопределения 
им международноправен статут като субекти на международните отношения. Те декларират своята неза-
висимост и изграждат собствени държавни институции, включително собствени сили за сигурност, като 
обикновено се ползват и с широка подкрепа на своите граждани.

Страните, които губят суверенна територия, се опитват да върнат контрола си върху съответните 
територии както с дипломатически, така и с военни средства, но статутът им остава на практика „замра-
зен“. Множество фактори обуславят възникването на явлението „замразени конфликти“ на постсъветското 
пространство. Като основна предпоставка може да се отличи разпадането на СССР. Това събитие води до 
липса на силна централна власт и като следствие от наложеното в рамките на Съветския съюз обособява-
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не на различни съюзни републики по целесъобразност, а не по етнически признак, много народи остават 
разделени между две или повече републики. Така на повърхността излизат множество междукланови про-
тивоборства, вътрешно-елитни противоречия и исторически вражди, като идеологията на национализма 
се превръща във водеща движеща сила за възникването на конфликти на етническа и религиозна основа. 

Очертаването на държавните границите на новите независими страни също влошава етнотерито-
риалния въпрос, а липсата на гражданско общество и на нормално работещи демократични институции и 
политика, сложните социално-икономически проблеми на прехода, фалиралата планова икономика, раз-
падането на съветската система и липсата на съветския пазар допълнително изострят междунационал-
ните вражди.2 Москва от своя страна води политика, целяща формиране на местни елити, осигуряващи 
руското влияние в т. нар. „близка чужбина“.

„Замразените конфликти“ несъмнено са свързани и с промяната на геополитическия баланс в реги-
она след края на Студената война и разпадането на СССР. Постсъветското пространство се превръща в 
арена, на която се преплитат интересите не само на регионални играчи. Краят на блоковото противопос-
тавяне извежда САЩ като водеща страна във военно, политическо и икономическо отношение. В новите 
условия на международната политическа сцена НАТО също претърпява трансформация и Алиансът по-
ставя като стратегическа цел привличането на бивши социалистически държави, включително и интегри-
рането на бивши съветски републики (Литва, Латвия и Естония се присъединяват към НАТО през 2004 г.). 
ЕС също предприема стъпки в тази насока. В този период Русия е изправена пред дълбока социално-по-
литическа криза, което води до снижаване на ролята ѝ в системата на международните отношения, като 
Кремъл съсредоточава външнополитическите си усилия в своята „близка чужбина“.

С идването на Владимир Путин на власт Москва „втвърдява“ значително политиката си по отно-
шение на присъединяването на бивши съветски републики в НАТО, като всякакви наченки на подобни 
инициативи Русия разглежда като абсолютна „червена линия“. За да осъществи политическите си цели, 
Руската федерация използва широк спектър от средства, включващи всички известни способи за нала-
гане на влияние и контрол – предоставяне на специални преференции, стимули, нисколихвени кредити, 
изгодни заеми, шпионска дейност, кибервойни, пропагандни атаки, психологически операции, енергийна 
зависимост, икономическо обвързване, подкопаване на политическото доверие, финансиране на опреде-
лени неправителствени организации, всевъзможни „активни мероприятия“, финансиране на политически 
партии, контрол върху медиите и дори разнообразни заплахи и употреба на пряка военната сила.3

Сред тези способи несъмнено важно място заема стимулирането и поддържането на „замразени 
конфликти“. В много случаи Москва открито оказва помощ на сепаратистките сили, подкрепя създаването 
на „замразени конфликти“ и съществуването на непризнати сепаратистки държави. Освен това Русия 
изпълнява важната роля на миротворец при тези конфликти и не винаги е склонна да приема участието 
на външни за региона сили в процесите на мирното им регулиране. Така поддържането на „замразени 
конфликти“ служи като инструмент за отдалечаване на страни от постсъветското пространство от член-
ство в НАТО, тъй като политическата стабилност и контрол върху териториите на страните, кандидати за 
членство е основен критерий за присъединяване към евроатлантическата организация. 

„Замразените конфликти“ се превръщат в основна причина геополитическите цели на САЩ, НАТО 
и ЕС в зоната на постсъветското пространство и Черноморския регион да са в дълбока колизия с тези на 
Руската федерация. Политиката на „сдържане“ на Русия е в центъра на дейността на западните съюзни-
ци, а това от своя страна извежда анализа на конфликтните отношения в региона като ключов елемент за 
определяне проекциите на европейската сигурност.

В настоящото изследване акцентът ще бъде поставен върху „замразените конфликти-
те“ в Южен Кавказ, а именно конфликтите в Нагорни Карабах, Южна Осетия и Абхазия. Всич-
ки те започват като етнополитически противоречия, стимулирани от етническите, религиозни-
те, а в известна степен и културните противоречия между враждуващите народи. От съществе-
но значение за развитието и поддържането им са митологизирането на историята и разбирането 
за справедливост на националната кауза на един или друг народ.4 Разглеждането на историчес- 
ките предпоставки за възникването им е от ключово значение за разбиране на настоящите им проекции, 
тъй като основните исторически събития извеждат корените на едно явление, а това несъмнено има 
основна роля за разбирането на същността на въпроса, направляването на определена тенденция и 
съответно справянето с породените от нея деструктивни последствия.
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Особено актуален сред „замразените конфликти“ в постсъветското пространство е този в Нагорни 
Карабах. Дългогодишните неуспешни опити за трайното му уреждане се превръщат в предизвикателство 
не само за страните в Южен Кавказ, но и за цялата международна общност. Събитията от есента на 
2020 г., когато войските на Армения и непризнатата Нагорно-Карабахска република влязоха в сблъсък 
с въоръжените сили на Азербайджан и техните турски съюзници, се превърнаха в най-мащабната еска-
лация на конфликта след подписването на Бишкекския протокол за примирие през 1994 г. Резултатът от 
продължилите близо 2 месеца сражения беше хиляди жертви и ранени от двете страни, като стотици 
бяха принудени завинаги да напуснат домовете и родните си места. В крайна сметка хуманитарната ка-
тастрофа и международният натиск принудиха сражаващите се страни да прекратят военните действия 
и да подпишат в Москва споразумение за прекратяване на бойните действия. То влезе в сила на 10 ноем-
ври 2020 г., като основна роля на посредник изигра именно Руската федерация, която също е страна по 
споразумението. В споразумението от Москва са регламентирани важни въпроси, които дадоха основа-
ние на множество анализатори да го считат за дипломатически успех, уреждащ трайно противоречията 
между двете южнокавказки републики. Предвидено е разполагане на близо 2000 руски миротворци по 
фронтовата линия за срок от 5 години (плюс опция за още 5 години, освен ако някоя от страните не поиска 
прекратяване на клаузата шест месеца преди изтичането на 5-годишния срок)5, включително и за охрана 
на Лачинския коридор, свързващ столицата на Нагорно-Карабахската република Степанкерт с Армения. 
Сред фиксираните в споразумението договорености е и задължението на Армения да върне на Азербай-
джан окупираните през 90-те години на ХХ век територии около Нагорно-Карабахската република, като 
напусналите азербайджански бежанци ще могат да се завърнат в региона.

Освен на базата на своеобразното „размразяване“ на конфликта и последвалото му урегулиране 
чрез споразумението от ноември 2020 г., повод за оптимистични прогнози е и първата среща между 
лидерите на Армения и Азербайджан след края на сраженията, проведена през януари 2021 г. в Москва. 
Макар и на нея да не са разрешени ключови въпроси като например размяната на военнопленници, Ни-
кол Пашинян и Илхам Алиев поемат ангажименти за икономическото развитие на региона, включително 
планове за железопътна връзка между Азербайджан и Нахичеванската автономна република. След 
разговорите си с Алиев и Пашинян, в рамките на срещата на върха с държавите от Източното партньор-
ство от декември 2021 г., председателят на Европейския съвет Шарл Мишел потвърдава постигането на 
напредък между двете кавказки страни по тези важни инфраструктурни проекти. Повод за оптимизъм 
представляват и срещите между официални представители на Турция и Армения от януари и февруари 
2022 г., целящи нормализиране на отношенията между двете страни и отваряне на общата им граница.

Въпреки тези позитивни тенденции, конфликтът в Нагорни Карабах е далеч от своето трайно уреж-
дане, като основният спорен въпрос остава политическото бъдеще на областта. Международноправните 
аспекти на този казус несъмнено влизат в известна колизия, подобно на други нерешени въпроси в раз-
лични части на света. От една страна, арменското население на Нагорни Карабах държи на своето право 
на самоопределение, но от друга политическото ръководство в Баку не е склонно да прави отстъпки по 
въпроса за териториалната цялост на Азербайджан. Така тези непримирими позиции на практика правят 
невъзможно разрешаването на конфликта на базата на изготвените през 2009 г. „Мадридски принципи“ 
на Минската група на ОССЕ, според които е необходимо да се проведе правно обвързващ плебисцит за 
политическото бъдеще на Нагорни Карабах, като са предвидени и други важни инициативи. 

Безпокойството на международната общност по отношение на конфликта е подсилено и от не-
спазването на мира, като граничните сблъсъци от средата на ноември 2021 г. са доказателство за тази 
негативна тенденция.

Спецификите на средата за сигурност в наши дни безспорно оказват влияние върху противоречи-
ята между Армения и Азербайджан, но „замразеният конфликт“ в Нагорни Карабах има дълбока история, 
свързана както с етническите, религиозните и културните особености на двата народа, така и с полити-
ческите процеси в страните от региона. Ранната история на Южен Кавказ и особено на Нагорни Карабах 
в голяма степен е съпътствана с множество въпросителни, най-вече поради факта, че се основава на 
съперничещи си исторически разкази, базирани преди всичко на съответната националистическа рето-
рика. Етническите арменци считат обхващащата предимно планинските райони на историко-географския 
регион Карабах област за техен дом в продължение на хилядолетия. За тях Нагорни Карабах е едно от 
огнищата на арменския народ. От друга страна, за азербайджанците тази географска област в югоизточ-
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ните части на Малък Кавказ е дом на кавказки албанци – неарменско християнско население, което азер-
байджанците считат за свои предци. Необходимо е да се изтъкне, че въпреки посочените несъответствия 
в арменската и азербайджанска историография, са налице и някои безспорни факти от историята на 
региона. В края на IV век Нагорни Карабах става част от персийската държава, а територията на днешна 
Армения е присъединена към Византия. Средата на VII век се оказва повратна за жителите на Южен 
Кавказ. В този период арабите нахлуват в региона, като голяма част от жителите на равнините, разполо-
жени на запад от Каспийско море, приемат исляма, докато християнското присъствие сред населението в 
Нагорни Карабах остава значително. През втората половина на XI век Южен Кавказ е включен в състава 
на изживяващата най-славните си исторически моменти тюрко-персийска Селджукска империя и много 
от мюсюлманите в региона възприемат именно тюрко-персийските културни и езикови специфики на сел-
джуките. В периода между ХIV и XVIII век районът е контролиран от местни арменски елити, но вътрешни-
те им конфликти бележат края на техните водещи позиции и азербайджанският владетел Панах Али Хан 
създава Карабахското ханство, което включва както района на Нагорни Карабах, така и големи територии 
около него, a за столица е провъзгласен град Шуша.6

Първите десетилетия на ХIX век се оказват повратни за по-нататъшните политически и социални 
процеси в Нагорни Карабах. През 1805 г. Русия нахлува в района и на практика слага край на същест-
вуването на Карабахското ханство. В този период Руската империя постепенно утвърждава присъст-
вието си в Южен Какваз, а политикатa на Санкт Петербург оказва значително влияние и върху етниче-
ските отношения в региона. През първото десетилетие на ХIX век, според преброяванията на държав-
ните органи на Руската империя, арменското население в Карабах е едва 8%7. След завладяването на 
югозападната част на Кавказ в периода 1828 – 1830 г. десетки хиляди арменци са преселени от Персия 
както в Карабах, така и в Армения и Нахичеван. С тези си действия, целящи промяна на етническия и 
конфесионален облик на Южен Кавказ, Руската империя се стреми да ограничи влиянието на Персия 
и Османската империя. Етническите процеси в региона през ХIX и началото на ХХ век се превръщат в 
предмет на спор между азербайджанските и арменските историци. Азербайджанската историогра-
фия се придържа към тезата, че именно политиката на Русия се оказва основен фактор за етничес- 
ките и конфесионални процеси в Южен Кавказ. Поддържа се схващането, че до началото на ХIX век и 
последвалото утвърждаване на руското влияние в региона съществуват единствено мюсюлмански ханства. 
Посочването на някои от тях като арменски се тълкува като невярно представяне на фактите от страна на 
руските власти. Действително, като доказателство за амбициите на Руската империя да християнизира 
региона, би могъл да послужи Туркменчайският мирен договор между Русия и Иран (1828 г.), и по-специал-
но чл. 15, в който е регламентирано правото на преселване в Руската империя (в рамките на една година) 
на населението от Ирански Азербайджан8. Въпреки че в чл. 15 арменското население не се споменава 
изрично, то именно в този период значително нараства арменското присъствие в Южен Кавказ. В периода 
1828 – 1830 г. в района пристигат 40 хил. арменци от Иран и 84 600 от Османската империя, като тази чувст-
вителна промяна на етнодемографската картина провокира и най-ранните прояви на враждебност между 
арменците и мюсюлманската общност.9 От своя страна, арменските изследователи поддържат тезата, че 
броят на заселените в Кавказ арменци в периода 1828 –1830 г. е значително по-малък, като обясняват 
нарастващото им присъствие в региона с динамичния социално-икономически възход на древния хрис-
тиянски народ. Като цяло арменските изследователи се обединяват около тезата, че азербайджанското 
население прогонва коренното арменско население от неговата родина и то е заменено с идващи извън об-
ластта мюсюлмани, като този процес продължава до началото на ХХ век, когато приема формата на масови 
избивания и погроми и преминава в „по-меки прояви през целия съветски период“10. 

Разнородните исторически тълкувания значително усложняват изследването на процесите в ре-
гиона, но същевременно са доказателство за дълбоките корени на арменско-мюсюлманския антагони-
зъм, превърнал се в предизвикателство за сигурността в Закавказието още през ХIХ век. Неговите първи 
проявления са документирани преди всичко по време на руското управление на Южен Кавказ. Според 
множество изследователи мюсюлманското население приема арменците за привилегировани от руските 
власти, което от своя страна се превръща в предпоставка за създалата се пропаст в социалната и иконо-
мическа роля на двете групи.

Първите десетилетия на ХХ век се оказват повратни за бъдещето на двата кавказки народа. Ок-
томврийската революция и излизането на Русия от Първата световна война с Брест-Литовския мирен 
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договор ускоряват революционните процеси в Закавказието, където местните народи изразяват стремеж 
за национално обособяване и изграждане на суверенни държави. Така в края на април 1918 г. е провъз-
гласено създаването на Закавказка демократична федеративна република (наричана и Закавказка фе-
дерация), обхващаща териториите на днешни Армения, Азербайджан и Грузия, както и части от Източна 
Турция и руски гранични области. Съществуването ѝ обаче е твърде кратко заради противоречия между 
представителите на всеки от трите кавказки народа и в края на май 1918 г. трите съставни държави на 
Закавказката федерация – Грузия, Армения и Азербайджан, обявяват независимост. Същевременно съд-
бата на Карабах остава неопределена и в следващите няколко години турци, британци, съвети, арменци 
и азербайджанци се борят за контрол върху областта. В крайна сметка въпросът за статута на Карабах е 
окончателно решен в началото на юни 1921 г., когато Кавказкото бюро на руската комунистическа партия 
(болшевики) решава Нагорни Карабах да остане под азербайджански контрол, като е предвидена широка 
автономия за областта. През 1923 г. пък е официално провъзгласено и създаването на Нагорно-Кара-
бахската автономна област в рамките на Азербайджанската ССР. През следващите десетилетия арме-
нците в Карабах и ръководството на Арменската ССР предприемат различни опити да издействат при-
съединяването на Нагорни Карабах към Армения, най-вече чрез изпращане на петиции до Москва, но в 
крайна сметка не се увенчават с успех. Неуспехът на арменските инициативи в голяма степен се дължи и 
на неодобрението на съветските власти към националистическите стремежи на различните народности.

Перспективи за разрешаване на въпроса арменците виждат в средата на 80-те години на ХХ век. 
Инициираният нов курс за развитие на държавата от генералния секретар на КПСС Михаил Горбачов, 
получил названието ,,перестройка‘‘, дава надежди на арменския народ за демократизация на съветското 
общество. Още през 1987 г. на митинги в столицата на АССР Ереван се поставя искане за присъединя-
ване на Нагорни Карабах към Армения. Междувременно и в Азербайджан недоволството на арменското 
население започва да придобива застрашителни размери. В началото на 1988 г. напрежението ескалира. 
Кулминацията на кървавите сблъсъци между двата кавказки народа е Сумгаитския погром срещу арме-
нците, в резултат на който и двете страни дават множество жертви. Именно събитията от началото на 
1988 г. дават начало на образуването на военизирани формирования на територията на двете републики 
и най-вече в Нагорни Карабах. В началото на 1990 г. в център на конфронтацията се превръща столицата 
на Азербайджанската ССР – Баку. На фона на масови граждански протести са извършени погроми над 
местното арменско население, а развитието на ситуацията принуждава съветските части да щурмуват 
града. Множество азербайджански граждани губят живота си, като има и стотици ранени и арестувани. 
В Азербайджан тези събития са наричани ,,Нощта на черния януари“, а с този си ход Москва на практика 
губи страната, тъй като недоволството на населението е огромно, дори и сред местните комунисти.

През декември 1991 г. в Нагорни Карабах е проведен референдум, бойкотиран от местните азербай-
джанци, в резултат на който арменците одобряват създаването на независима държава. Междувременно 
предложението на Москва за засилена автономия на областта в рамките на Азербайджан не получава 
подкрепа и от двете страни. Така липсата на перспективи за разрешаване на въпроса води до избухване 
на мащабна война между Азербайджан и обявилата независимост Нагорно-Карабахска република, като 
последната получава подкрепа от Армения, а и двете страни използват голям брой наемници от Украйна 
и Русия. До края на 1993 г. десетки хиляди губят живота си вследствие на конфликта, а хиляди бежанци са 
принудени завинаги да напуснат домовете си. Макар и арменците да взимат известно надмощие в бойните 
действия и до май 1994 г. да контролират близо 15 % от територията на Азербайджан, и двете страни са 
засегнати от изтощителната война. Започват преговори за прекратяване на сраженията и през май 1994 г. е 
подписан Протоколът от Бишкек, като важно значение има руското посредничество. Въпреки сключването 
на споразумение за прекратяване на огъня, напрежението между двете страни не намалява и в следващите 
години отново възникват множество инциденти и взаимни обвинения, а конфликтът остава неразрешен.

Заплаха за мира в Южен Кавказ са и други два ,,замразени конфликта“ – грузинско-осетинският и 
грузинско-абхазкият. Неуспешните многогодишни усилия за разрешаването им подсилват негативните 
тенденции на несигурност в региона. Макар и зараждането на тези конфликти обикновено да се свързва 
с увеличаващото се напрежение в региона на фона на разпада на СССР и нарастващия национализъм 
сред населяващите го етнически и религиозни групи, пълноценното им разглеждане като предизвика-
телство за регионалната сигурност изисква по-задълбочено проследяване на отношенията между трите 
кавказки народа.
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Корените на грузинско-осетинските противоречия можем да открием още в началото на ХХ век. 
Октомврийската революция и вътрешнополитическите събития в Русия водят до присъединяване на съ-
временна Южна Осетия към Демократична република Грузия, обявила своята независимост в края на май 
1918 г. През същата година започва конфликт между лишените от земя и безимотни осетински селяни, 
населяващи предимно централните части на Голям Кавказ в Северна Грузия, като исканията им, повлияни 
в голяма степен от набиращия популярност болшевизъм, се изразяват в предоставяне на собственост 
върху земите, които обработват. Централните власти не подкрепят тези искания и застават на страната 
на законните собственици – грузинските аристократи.11 Така се създават предпоставки напрежението да 
се трансформира в етнически конфликт и първите осетински бунтове не закъсняват. Представители на 
грузинската аристокрация са убити, а земите им са отнети от осетинците.

В отговор на това централното правителство в Тифлис (от 1936 г. – Тбилиси) изпраща части от 
националната гвардия в района, които обаче претърпяват поражение. Междувременно осетинските бун-
товници окупират град Цхинвали и започват кървави стълкновения с местното грузинско население.12 По 
време на въстанията в периода 1918 – 1920 г. грузинското меншевишко правителство обвинява осетинци-
те, че тайно си сътрудничат с болшевишките власти в Съветска Русия. Ситуацията излиза извън контрол 
през 1920 г., когато, за да потушат въстанията, грузинските меншевики изпращат национална гвардия и 
редовни армейски части в Цхинвали. Според твърденията на осетинските източници грузинската интер-
венция води до смъртта на 5000 осетинци, а вследствие на последвалия глад и епидемии живота си губят 
повече от 13 000 души.13

Формираното след инвазията на Червената армия в Грузия съветско грузинско правителство през 
1922 г. създава в рамките на Грузинската съветска социалистическа република автономна администра-
тивна единица за закавказките осетинци – Южноосетинска автономна област (ЮАО) със столица Цхин-
вали. Според множество изследователи тази стъпка е осъществена преди всичко под натиска на Кав-
казкото бюро на Централния комитет на Руската комунистическа партия (болшевики) като ,,награда“ за 
осетинците, сътрудничещи на болшевиките в борбата с Демократична република Грузия. Същевременно, 
фактът че ЮАО никога преди това не е била обособявана като отделна административна единица съз-
дава множество трудности при очертаването на границите ѝ, логично съпътствани и от покачване на на-
прежението между грузинци и осетинци. Въпреки това в следващите десетилетия двата кавказки народа 
съжителстват сравнително мирно, като осетинците притежават широка културна автономия. Разрешено 
е изучаването на осетински език в училищата, макар и руският и грузинският да запазват статута си на 
административни езици в ЮАО.

Процесите в края на 80-те и началото на 90-те години извеждат на преден план мно-жество предиз-
викателства пред мира в региона. Идеологията на национализма бързо печели популярност сред кавказ-
ките народи, а същевременно политическите и икономическите трудности пред централното ръководство 
в Москва рефлектират върху социалните процеси във всички съветски републики. ЮАО в състава на 
грузинската ССР не е изключение от тази тенденция и в края на 80-те осетинците все по-настойчиво из-
разяват исканията си за промяна на статута на областта. Така на 20 септември 1989 г. Върховният съвет 
на Южна Осетия приема Декларация за суверенитета на областта, като исканията са за преобразуване 
на статута ѝ в автономна република. Изпратена е молба до Върховния съвет на СССР да приеме района 
в Съветския съюз като независима единица, а през ноември 1989 г. областният съвет на Южна Осетия 
подава петиция до Върховния съвет на Грузия с искане за промяна на статута на ЮАО. Година по-късно 
жителите провеждат референдум за създаване на парламент на Южна Осетия.14 

Събитията започват все повече да обезпокояват политическото ръководство в Тбилиси. Председа-
телят на Върховния съвет на Грузия и лидер на коалицията ,,Кръгла маса – Свободна Грузия“, спечелила 
парламентарните избори в страната през 1990 г. – Звиад Гамсахурдия, счита, че тези опити на Южна Осе-
тия за по-голяма автономия всъщност са продиктувани от амбициите на Кремъл да отслаби грузинските 
аспирации за независимост. Ходът му да премахне статута ѝ на автономна област води до безредици 
и насилие срещу населяващите я етнически грузинци, а след обявяването на извънредно положение 
сили на руското и грузинско вътрешно министерство се намесват, за да възстановят реда. Съветският 
президент Горбачов нарежда на грузинските войски да се изтеглят от ЮАО, но същевременно не поставя 
искане за разоръжаване на динамично увеличаващите се южноосетински паравоенни сили, вследствие 
на което и заповедта не е изпълнена.15 
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С навлизането на грузински сили в Цхинвали в началото на януари 1991 г. е дадено началото на 
грузинско-осетинската война (1991 – 1992). Този период е белязан с множество кървави сражения, като 
най-интензивни са те през март и април 1991 г. Регистрирани са множество нарушения на международ-
ното хуманитарно право и от двете страни, а руското посредничество за възстановяване на мира не води 
до трайни резултати. В началото на 1992 г. е организиран прев-рат срещу Гамсахурдия и властта прак-
тически преминава в ръцете на бившия съветски министър на външните работи Едуард Шеварднадзе. 
Сложната обстановка в страната на фона на организирания бунт от лоялни на Гамсахурдия сили и еска-
лиращия конфликт в друг сепаратистки район – Абхазия, подтикват Шеварднадзе да прекрати конфликта 
в Южна Осетия и да подпише в Сочи, с посредничеството на Русия, споразумение за прекратяване на 
огъня. В споразумението е регламентирано създаване на Смесена контролна комисия, в чийто състав 
влизат руски, северноосетински и грузински миротворци.16 В района се разполагат и наблюдатели на 
ОССЕ. Макар и на сраженията да е сложен край, в следващите години статутът на Южна Осетия не полу-
чава трайна уредба и се стига до своеобразно ,,замразяване“ на южноосетинския въпрос.

В първите десетилетия на ХХ век можем да открием корените и на друго противоречие, застра-
шаващо мира в черноморската южнокавказка страна – грузинско-абхазкото. Разпадът на Руската импе-
рия оставя Абхазия като част от обявилата независимост в края на май 1918 г. Демократична република 
Грузия. През 1921 г. болшевишката Червена армия нахлува в Грузия, прекратявайки краткотрайната не-
зависимост на страната, като Абхазия е обособена като Социалистическа съветска република Абхазия 
(ССРА) и в известна степен е с неясен статут на договорна република, свързана с Грузинската ССР. През 
1931 г. централните власти в Москва я превръщат в автономна република (Абхазка АССР) в рамките на 
Грузинската ССР.17

Въпреки фиктивната си автономия, намесата на Москва в Абхазия е осезаема на всички равнища. 
Под натиска на родения в абхазкото село Мерхеули дългогодишен началник на НКВД Лаврентий Берия 
абхазките училища са затворени, а абхазките деца са принудени да учат на грузински език.18 Така потис-
кането на абхазката идентичност се превръща в предпоставка за възникване на етническо напрежение, 
като още в съветския период на Абхазия местното население публично изразява недоволството си от 
фаворизирането на етническите грузинци. Големи публични демонстрации са организирани през 1931, 
1957, 1965 и 1967 г., а през 1978 г. са проведени и масови митинги с искане на Абхазия да бъде разрешено 
да се отдели от Грузинската ССР и да се присъедини към Руската ССР. Десет години по-късно, в писмо до 
ръководните фигури на КПСС в Москва, изпратено от 58 членове на Абхазката комунистическа партия, 
искането отново е поставено на дневен ред, а масовите митинги са подновени.19

В началото на 90-те, след поредния отказ на Тбилиси за предоставяне на по-голяма независи-
мост на Абхазия, напрежението значително се покачва, а разделението между грузинци и абхазци става 
още по-явно, когато Грузия бойкотира Всесъюзния референдум за запазване на СССР от 17 март 1991 
г., подкрепен масово от абхазците, които пък от своя страна не участват активно в проведения в края 
на март същата година референдум за независимост на Грузия. Това на практика е и недвусмислена 
заявка от страна на Сухуми, че съвместно съжителство с грузинците в рамките на една държава – неза-
висима Грузия, е напълно неприемливо. Същевременно в началото на 1992 г. автономията на областта 
е отнета, а в следващите месеци интензивността на сблъсъците между грузинци и абхазци значително 
се покачва, като през юни 1992 г. напрежението достига критичната си точка. Абхазки въоръжени части 
атакуват правителствените сгради в Сухуми, а няколко седмици след тези събития абхазкото сепаратист-
ко правителство провъзгласява независимостта на областта, въпреки липсата на признаване от страна 
на международната общност. В средата на август 1992 г. грузински сили са изпратени в областта, за да 
възстановят правителствения контрол над Абхазия, а сепаратисткото правителство напуска Сухуми и се 
премества в Гудаута20.

Подкрепа на сепаратистите оказват паравоенни отряди и наемници от Русия, предимно съставени 
от представители на различни кавказки народи – черкези, чеченци, осетинци и др. В следващите месеци 
конфликтът е с променяща се интензивност, а човешките трагедии и от двете страни придобиват ката-
строфални измерения. В крайна сметка на продължилия над година конфликт временно е сложен край 
със споразумението от Сочи, подписано с руско посредничество на 27 юли 1993 г. В споразумението е 
регламентиран механизъм за гарантиране на неговото спазване чрез мораториум върху използването на 
сила, изтегляне на страните в конфликта от зоната на военни действия в рамките на петнадесет дни, като 
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е предвидено и създаване на Руско-грузинско-абхазка контролна група за наблюдение на прекратяване-
то на огъня, връщането на абхазкия парламент в Сухуми и настаняване на наблюдатели на ООН и КССЕ 
(понастоящем ОССЕ), както и възобновяване на преговорите за уреждане на спора21. 

Мирът обаче се оказва краткотраен, тъй като в средата на септември същата година абхазки сили 
атакуват Сухуми и околностите му, като в края на месеца превземат града, а множество местни грузинци 
са подложени на жестокости. Известен напредък се постига година по-късно, когато в Москва е подписано 
споразумение за уреждане на конфликта, в което е предвидено настаняването на миротворци в региона, 
а впоследствие да бъдат главно от руска страна. Така макар и ситуацията временно да е овладяна, траен 
мир не е постигнат, а през 1998 г. отново избухват кървави грузинско-абхазки сражения.

Нова насока на ,,замразените конфликти“ в Грузия дава избухналата през 2008 г. рус- 
ко-грузинска война. С идването си на власт 4 години по-рано президентът на Грузия Михаил Саакашвили 
обявява за основен приоритет възстановяването на контрола на Тбилиси върху териториите на Южна 
Осетия и Абхазия. Обявената независимост на Косово и последвалата руска заявка за преосмисляне на 
отношението на страната по въпроса за независимостта на двете сепаратистки републики допълнително 
повишават напрежението в региона, достигнало застрашителни измерения след изявените амбиции на 
Грузия за членство в НАТО чрез провеждане на необвързващ референдум през януари същата година. 
В началото на август 2008 г. напрежението в Южна Осетия се покачва вследствие на взаимни провока-
ции между грузински войници и южноосетински въоръжени части. На 8 август грузинските сили започват 
настъпление в Южна Осетия, достигайки бързо столицата Цхинвали. След първоначалните успехи на 
Тбилиси е осъществена руска контраофанзива и грузинските части са изтласкани от Южна Осетия. Меж-
дувременно се отваря и втори фронт в Абхазия, където руските и абхазките сили осъществяват офанзива 
на грузинска територия. На 15 август грузинският президент Саакашвили подписва предложения от Фран-
ция мирен план, а на следващия ден това прави и руският президент Медведев.22 

Прекратяването на военните действия обаче не води до трайно уреждане на двата конфликта, а 
последвалото признаване на независимостта на Южна Осетия и Абхазия от страна на Москва трайно 
,,замразява“ възможността за разрешаване на въпроса, докато централните власти в Тбилиси остават 
неспособни да контролират напълно международно признатите си територии. Това в голяма степен е 
пречка за евроатлантическата интеграция на южнокавказката страна, а двете руски военни бази на тери-
ториите на сепаратистките райони са допълнителна заплаха за грузинската сигурност. Освен от Русия, 
двете сепаратистки републики са признати от Сирия, Венецуела, Никарагуа и Науру23, но статутът им все 
още е неуреден от гледна точка на международното право.

На базата на разгледаните основни специфики на ,,замразени конфликти“ в Южен Кавказ би мо-
гъл да се направи изводът, че дългогодишните безрезултатни усилия за уреждането им в голяма степен 
са свързани с дълбоката историческа натовареност на противоречията между южнокавказките народи, 
подплатена с характерните за кавказците гордост и темперамент. Макар и за дълго ескалацията на кон-
фликтите да е предотвратявана от силната централна съветска власт, многогодишните етнорелигиозни 
противоречия в никакъв случай не намаляват деструктивния си потенциал. 

Набиращата все по-голяма популярност в края на 80-те години идеология на национализма – на 
фона на появилия се властови вакуум вследствие на дезинтеграционните процеси в СССР, е само една 
от непосредствените причини за разпалването на конфликтите в Южен Кавказ.

Несъмнено важен фактор за ,,замразения“ им статут е и тенденцията регулирането им често да се 
превръща в заложник на конфронтацията между Русия и Запада, извеждайки конфликтите като сериозно 
предизвикателство за системата на регионална сигурност.

В крайна сметка кървавите стълкновения и стотиците хиляди трагични човешки съдби, съпътства-
щи конфликтите, показват, че единственият път за регулирането им трябва да бъде този на дипломаци-
ята, защото, както пише един от най-видните дейци на Просвещението – Волтер, ,,войната превръща в 
диви зверове хората, родени да живеят като братя“.
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ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СИГУРНОСТТА КАТО ЦЕННОСТ  
В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО – МОДЕЛИ НА АКТИВНОСТ

Резюме: С използване на събитиен анализ са установява динамиката в разбиране за сигурността 
от българското общество и политическото управление с формиране на собствени кризисни модели 
и матрица на трансформация на взаимодействието между българското гражданско общество и 
политическото управление на страната с цел по голяма сигурност.
Ключови думи: заплахи; сигурност; събитиен анализ; кризисни модели; взаимодействие; матрица 
на трансформация

THE WAR IN UKRAINE AND SECURITY AS A VALUE  
IN BULGARIAN SOCIETY – MODELS OF ACTIVITY

Plamen Petrov, PhD
Rakovski National Defence College

Sofia, Bulgaria
E-mail: p.petrov2006@yahoo.com 

Abstract: Using event analysis, the dynamics in the understanding of security by the Bulgarian society and 
political governance are identified with the formation of their own crisis models and a matrix of transformation 
of the interaction between the Bulgarian civil society and the political governance of the country for greater 
security.
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На 24 февруари 2022 година състоянието на „криза“ в отношенията Русия – Украйна е променено 
едностранно от Руската федерация с развитие на мащабна военна операция и нахлуване на въоръжени 
сили на територията на Украйна. Определените като „специална военна операция“, военни действия 
на руските въоръжени сили слага край на хипотезите за възможен въоръжен конфликт между двете 
държави. Събитието е факт и приключва аналитичните хипотези за дипломатическо решение и огра-
ничен конфликт. Предшестващите дипломатически преговори между САЩ и Русия, Европейски съюз и 
отделни държави от една страна и политическото ръководство на Русия, от друга не доведе до очаквани 
резултати. Същевременно Русия и Беларус започват съвместни военни учения в близост до границите 
с Украйна. Поведението на двете държави отчита едновременна висока активност на политическия 
и военен компонент с тенденция за висока степен на симетрия спрямо Украйна, но също и за съсед-
ни държави, членки на НАТО. Едновременна е активността на политическите ръководства на Русия и 
Беларус с опит чрез директивен стил на дипломация да наложат политически решения и експлицитно 
мотивирани претенции към съседни държави, не участващи във военно-политически организации. В съ-
щия порядък са предявени претенции към НАТО, САЩ, а също и към държавите, членки на Европейски-
ят съюз. Именно едновременната активност на политическия и военен компонент на Русия – над 50%, 
се възприема като тревожен факт от САЩ и страните членки на НАТО, като възможен военен конфликт 
и нападение на Украйна от страна на Русия. Едновременно с това политическият компонент на Руска-
та федерация непрекъснато прилага „мека сила“ спрямо съседна Украйна и държавите от близкото 
обкръжение чрез пропагандиране на нарушените права на руските общности в Донецк и Луганск. Тези 
едновременни действия от политическото и военното ръководство на Русия и Беларус в крайна сметка 
създават необходимия критичен потенциал – внезапност, неочакваност, безкомпромисност и военно 
нахлуване на територията на Украйна.

Успоредно с тези действия държавните медии на Русия започват активно пропагандиране на „ис-
торически истини“, описващи поведението на украйнски националисти към отделни граждани и групи на 
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територията на Украйна. Руската пропаганда изтъква като основен мотив за действията на руската армия 
денацификацията на Украйна. 

На ниво световна общност Русия блокира решения на Постоянния Съвет за Сигурност на ООН, а 
руският представител упреква общността и най-вече САЩ, че не приемат руската теза за „сигурност“ и 
денацификация на Украйна. Голямата динамиката на обществения дебат на фона на кризата с Ковид-19 
показва, че гражданите на европейските държави приемат липсата на война и мира като даденост. Сигур-
ността на държавите е възприета в съществуващите доктрини като даденост за европейските държави, 
членки на Европейският съюз1, 2 и страните, членки на НАТО3.

В Република България симетричната криза Русия – Украйна е основно в медийното пространство 
при невисока степен на ангажираност на общественото мнение на фона на развитието на икономическите 
последици и съпътстващата ковид–криза. Политическият дебат относно кризата е свързан с традиционни 
виждания на политически ангажирани експерти на отделните политически партии и сведени като стано-
вища до основните правни източници, свързани със сигурността на България и членството на страната в 
НАТО4, 5. Българското общество допусна висока степен на невъзможност за война в началото на м. фев-
руари 2022 година, за което активен принос имат действащите руски медии и традиционната историческа 
нагласа на българските граждани към Русия.

Приложеният за България събитиен анализ към посочения период извежда индекс на отношения, 
свързани с кризата Русия – Украйна неутралност. Насоченият обществен интерес не е ангажиран с този 
проблем.

Бързо развиващите се и неочаквани събития в Украйна от 24 февруари и особено от 25 февруари, 
активността на медиите, информиращи за събитията в Украйна, е предпоставка за реакция от отделни 
обществени групи – граждани с роднини в Украйна, които без политически ангажимент подпомагат ева-
куацията на отделни семейства или на отделни граждани на Украйна. Ескалиращата агресия, загубените 
човешки животи и от двете страни, заплахата за използване на ядрено оръжие са факторите, които пре-
обръщат нагласите на хората.

Над три четвърти смятат нахлуването на Русия в Украйна за неоправдано. При социологично из-
следване, направено от „Алфа Рисърч“, се установява сериозна промяна в отговорите на анкетираните 
лица. Доминиращото одобрение основано на факта, че в критичната за света и България ситуация, ко-
гато Европа показва пълно единство, очакванията на мнозинството от гражданите са и в българското 
правителство да няма разнобой, а управляващите да действат единно и сплотено[6]. Безпрецедентното 
обединение на европейските страни в налагането на единни санкции срещу Русия и отпускане на помощ 
за Украйна се оценява като „правилна политика от две трети от европейските граждани“7. 

Изследването има за цел да покаже приемането от българското общество на сигурността като спо-
делена ценност, свързана със събитията в Украйна чрез процеса на формиране на модели. Установените 
промени във външната среда за сигурност на НАТО и Европейският съюз през призмата на военните дейст-
вия на Русия в Украйна, ангажирането на все по-големи територии, прилагането на типични военни похва-
ти, усилващият се бежански поток, промяната в посока на евакуационните коридори, провалените мирни 
преговори от руска страна за примирие и „зелени коридори“ за евакуация, недопускането (от руска страна) 
на хуманитарна мисия на Международния Червен Кръст генерират висок коефициент на несигурност сред 
гражданите на Република България и политическото ръководство на страната, пряко свързан с военните 
действия в Украйна.

Динамиката на разбирането и приемането на сигурността като ценност в обществото е в пряка 
връзка с динамиката на събитията:

– затягане на военните действия в определени области на Украйна с не прилагане на международ-
ни правни норми от страна на Русия;

– изолиране на големи групи от цивилно население/в хиляди и стотици хиляди жители, разнородни 
по възраст и пол и лишаване от основни блага като медицинска помощ, храна, вода, хигиена;

– бомбардиране на училища, болници, жилищни сгради и липса на точна информация за загинали, 
ранени;

– манипулиране на гражданското население в окупираните области и, вероятно, нарушаване на 
гражданските им права;

– основен елемент от събитията е информация за загинали и загиващи деца и семейства;
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– овладяване на основните ядрени централи и ядрени обекти на Украйна и недопускане на меж-
дународни наблюдатели;

– пренебрегване на основни човешки ценности – характерно за тотална война;
– пълна информационна изолация относно събитията на завладените територии.
Установените преди войната в Украйна т.нар. стоящи индекси на отношение, определени от ис-

торически събития, свързаност с двете държави в исторически план с българското общество, показват 
рязка промяна – при установяването на противоречие и антагонизъм в разбирането за човешките цен-
ности, на преден план в българското общество, без разлика в социален статус, е съпричастност към 
бежанците от Украйна и пряка ангажираност на населението с осигуряване на транспорт, храна, жилища 
извън държавните организации и формални обществени структури. Оформящата се бежанска криза към 
европейските държави и България от Украйна демонстрира способността на гражданското общество да 
се самоорганизира, да подрежда и осъществява конкретни действия в помощ на потока от бежанци. Голя-
мо значение към този първи етап – първите пет дена – на развитието на войната и бежанската криза имат:

– степента на развитие на социалните мрежи и информационните източници;
– зрелостта на гражданското общество в България;
– изоставянето на политическите пристрастия и противоречия в големи обществени групи;
– спонтанна реакция на съпричастност, етническо приемане на бежанците;
– висока степен на споделеност на основни права на европейски граждани и структурирано раз-

биране за необходимостта от ангажиране на всеки за минимизиране на проблемите на бежанците на 
територията на Република България;

– широко и пълно приемане на участието на България в Европейския съюз и НАТО като споделена 
сигурност и колективна отговорност;

– водещ елемент в разбирането на сигурността като ценност за българското общество е инициира-
не на усилия и генериране на действия за хуманитарна мисия за спасяване на бедстващото гражданско 
население на Украйна.

В тези елементи  се установяват следните индекси:
– индекс на синхронност на комуникация у гражданите;
– индекс на самоуправление от линеен тип в отговор на криза от военен тип;
– индекс на взаимодействие межда гражданите, институциите;
– индекс на синхронност на политическото управление на България с бизнеса, общинските адми-

нистрации, населението на страната;
– индекс на трансгранично сътрудничество на българските граждани с институциите на Румъния и 

Молдова с оглед по-висока степен на организираност при евакуация на украински бежанци;
– важен индекс е разбиране за войната и готовност за противодействие от населението на запла-

хата от военни действия, насочени към България.
Описаните елементи от първия етап на процеса и изведените индекси на отношение, засягащи 

гражданите на Република България, формират матрица на „меката“ хибридна война на политическото 
ръководство на Русия с вече значително променен „стоящ индекс на отношение“ към Русия в отрицателен 
порядък и чрез действието на българското общество с приемане на бежанци положителен „стоящ индекс 
на отношение“ към Украйна. Степента на организираност, взаимодействие на българското общество и 
взаимодействието с граждани на Румъния и Молдова, споделени ценности и обединяване на финансов 
и материален ресурс формира съвсем нов граждански кризисен модел на българското общество с цел 
повече сигурност.

Политическото ръководство на България, следвайки гражданската инициатива чрез политически 
решения и съгласувано с Посолството на Украйна, предприема редица конкретни действия в отговор на 
войната и оформящата се хуманитарна криза. Последователността от действия е официално подкрепяне 
на позицията на НАТО и Европейския Съюз относно военните действия на Русия в Украйна. Съгласувана 
е вътрешна политика на държавната и общинска администрация по отношение на бежанците за:

– осигуряване на жилища и нормални условия на живот;
– финансово осигуряване на бежанците при спазване на регистрационните форми за международ-

на закрила;
– възможност за осигуряване на труд на украйнските граждани в бългаски фирми и предприятия;
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– здравна помощ на бежанците;
– обучение на децата в български училища с възможност това да се осъществява на украйнски 

език;
– недопускане на криминални прояви и дискриминационно отношение към гражданите на Украйна 

на територията на страната;
– зачитане изцяло на гражданските, религиозните права на бежанците от Украйна.
Степента на кризисна реакция на политическото ръководство на Република България във вътре-

шен план довежда до създаване и организиране на кризисни и координационни центрове чрез отделяне 
на финансов и материален ресурс за структурирано управление на бежанската криза. Основен индекс 
– на взаимодействие и сътрудничеството между държавата и гражданите на базата на споделена сигур-
ност. Действията на държавата, институциите, общинските администрации по изграждането и координи-
рането на дейностите по осигуряване на бежанците е собствено ресурсно обезпечен кризисен модел на 
политическото ръководство на България. Този модел не противоречи на гражданския кризисен модел. 
Развива последователност на процеса за по-продължителен етап от време като част от един по- цялос-
тен модел на споделена сигурност и отговорност на европейското общество за бежанците от Украйна8.

Двата кризисни модела действат изцяло еднопосочно, което се случва за първи път в развитието 
на гражданските отношения в България. Приложения събитиен анализ и изведените индекси и кризисни 
модели, резултат от войната в Украйна, описват матрица на трансформация във взаимодействието на 
политическата власт и гражданското общество, пряко свързана с външна военна заплаха. Основният 
вектор е сигурността на държавата и гражданите.

Развитието на военните действия на територията на Украйна, високата степен на неопределе-
ност в поведението на Русия на международната сцена, директивният стил на поведение на руското 
политическо и военно ръководство спрямо други съседни държави налагат сериозно взаимодействие 
на държавите, членки на Европейския съюз и държавите членки на НАТО за организирано противо-
действие на реалната военна заплаха от страна на Русия чрез необходимите мерки за отразяване на 
провокативни военни действия от страна на Русия. Рисковете пред страните членки са свързани с енер-
гийната зависимост от Русия. Въпреки това е декларирана готовност за военен отговор на възможна 
„твърда сила“ на Русия спрямо отделни държави.

За България процесът на формиране на матрица на взаимодействие политическа власт – граждан-
ско общество следва да бъде използван от политическия елит за формиране на концептуален модел на 
комплексна сигурност за противодействие на военна агресия спрямо територията на България.

Изводи
Развитието на дипломатическата криза Русия – Украйна, симетричното противопоставяне Русия 

– НАТО, извършената военна интервенция на Русия в територията на Украйна и развитието на тотална 
война води до рязка промяна в съществуващия баланс в Европа. Възниква пряка външна военна заплаха 
за европейските държави от страна на Русия.

Стоящият индекс на отношение в българското общество, свързан с исторически събития между 
българи и руси е променен в отрицателен порядък и пряко причинно свързан с развитието на събитията 
на територията на Украйна и бежанския поток към съседните държави и България.

В положителен баланс е промененият стоящ индекс на отношения на българското общест- 
во спрямо Украйна. С това се постига сериозно противодействие на хибридните рискове от Русия към 
България.

Формирани у българското общество и сред политическото ръководство на България са кризисни 
модели с цел повече сигурност. Трансформацията в отношенията чрез еднопосочност на действията 
на гражданско общество в България и политическо ръководство на държавата е матрица за създаване 
на концептуален модел на комплексна сигурност и военно противодействие на външна военна заплаха 
спрямо България.

Бързото развитие на дипломатическата криза, симетричното военно противопоставяне на Русия и 
Украйна, Русия – НАТО, хибридната война и „меката сила“, прилагана от Руската държава показват въз-
можната външна военна заплаха за България. 

Поведението на българското общество спрямо украинските бежанци демонстрира отношение към 
възможната и вероятна военна заплаха към територията на страната, особено след включването на Ре-
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публика България в списъка на враговете на Руската държава. Високата концентрация на недопустими 
събития и поведение на Русия на територията на Украйна води до промяна в стоящите исторически свър-
зани индекси на отношение на българското общество към Русия. 

Последователността на събитията и суспендирането на международните правни норми от страна 
на Русия, съществуващата реална военна заплаха за България определят достигнатата трансформация 
на взаимодействието между българското гражданско общество и политическото управление на страната 
с цел по-голяма сигурност.
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ВЪЗПИРАНЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ  
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Резюме: Геополитическата трансформация, преориентиране на много държави в търсене на своята 
оптимална система за сигурност, политическите и икономическите промени в света, са съпроводени 
със сериозни промени в средата за сигурност, която представлява сложна и динамична комбинация от 
взаимоотношения, договорености, но и конфронтации, и конфликти. Всичко това води до твърдението, 
че възпирането базирано на една или друга концепция, като самостоятелна или съюзна стратегия, 
явно или прикрито, винаги е било и ще бъде цел на политиката за сигурност на държавите и нациите.
Ключови думи: възпиране; ядрено оръжие; дипломация; заплаха; тероризъм; оръжия за масово 
унищожение

RESTRAINT IN THE MODERN INTERNATIONAL RELATIONS
Colonel Assoc. Prof. Georgi Georgiev, PhD

Rakovski National Defence College
Sofia, Bulgaria

E-mail: georgi.georgiev@rndc.bg
Abstract: The geopolitical transformation, reorientation of many countries in search for the optimal security 
system, the political and economic changes in the world, are accompanied by serious changes in the security 
system that presents a complex and dynamic combination not only of relations and arrangements, but also of 
confrontations and conflicts. All this leads to the statement that the restraint based on one or another concept, 
as an independent or ally strategy, in an open or concealed manner, has always been and will continue to be 
the goal of the security policy of the countries and the nations.
Keywords: restraint; nuclear weapons; diplomacy; threats; terrorism; weapons of mass destruction

полковник доц. д-р Георги Георгиев
Военна академия „Г. С. Раковски“, georgi.georgiev@rndc.bg

Днес в световен мащаб все по-често се извеждат теории и концепции за възпиране и като страте-
гия е основна точка в обсъжданията на военните анализатори.

Основната възпираща стратегия от времето на Студената война е използването на ядрени оръжия. 
От това произтича големият парадокс, че възможността за използването на ядрени оръжия играе въз-
пираща роля и колкото повече противникът възприема потенциала, възможностите и волята за тяхното 
използване, толкова по-малко вероятна е тяхната употреба. Най-голямата полза от ядрените оръжия е 
ползата от тяхното неизползване, т.е. от водената дипломация, афишираща заплахата от тяхното използ-
ване.

С промяната на средата за сигурност комплексния характер на рисковете и заплахите, и най-вече с 
настъплението на тероризма, все по-разпространена става гледната точка, че ядреното оръжие постепен-
но губи своята значимост като оръжие за възпиране и вече не е в състояние да играе ролята на възпиращ 
фактор за справяне с някои от основните заплахи на XXI век в сферата на сигурността.

Понятието „възпиране“ придобива нови измерения, продиктувани от промяната на обществено-по-
литическата среда в световен мащаб. Все повече се засилва и тревогата от възможността за употреба на 
други видове оръжия за масово унищожение (ОМУ) – химически и биологически, обусловена от нараства-
нето на възможността те да бъдат използвани от нови държави или други недържавни субекти.

Анализът на литературата, засягаща възпирането показва, че освен чрез военни средства, то може 
да бъде осъществено с политически и икономически средства, като последните две са предпочитани през 
последните години.

За първи път терминът „възпиране“ се среща в трудовете на военния теоретик Карл Фон Клаузевиц, 
който твърди, че „възпирането е единственото понятие, което най-общо отличава действителната война 
от изложената на хартия“.
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Основоположник на теорията за възпирането е американският учен Бърнард Броуди, като в по-
следствие на тази тема се появяват редица трудове и разработки на Джордж Кенан, Гуин Дайър, Робърт 
Макнамара, Доналд Бренън, Хенри Кисинджър, Жан Домик Марше, Джон Гадис и други.

Имайки в предвид горепосочените автори може да бъдат определени два основни вида стратеги-
ческо възпиране: ядрено и конвенционално.

Ядреното възпиране се основава на заплахата от използване на ядрено оръжие и пос- 
ледствията от него. Целта е противникът да се откаже от своите намерения и по този начин да бъдат 
изпълнени политическите цели от възпиращия.

Понятието ядрено възпиране (nuclear deterrence) се разглежда като комплекс от превантивни мер-
ки, целящи да убедят опонента да се откаже от враждебни действия. Възпирането представлява взаи-
модействие, в което един играч успява да попречи на противника си да осъществи определено действие, 
като го убеди, че цената на това действие ще се окаже по-голяма от потенциалните печалби, които то би 
могло да му донесе.

Стратегията за развитие на ядреното възпиране на САЩ може да бъде разделена условно на 5 
(пет) периода:

Първи период – от 1948 до 1956 година. По това време започват първите дискусии относно възпи-
рането. САЩ въвеждат „Доктрина за масирания ответен удар“, според която Съединените щати повече 
няма да водят неопределен брой скъпоструващи и продължителни ограничени войни, без да прибягват 
до използването на ядрени оръжия.

Втори период – започва в края на 50-те години на XX век. САЩ променят своята концепция вслед-
ствие на придобитите от СССР възможности за нанасяне на ядрен удар чрез междуконтинентални балис-
тични ракети. В отговор на това, САЩ разработва „Концепция за гъвкаво реагиране“, като в нея е залегнал 
принципът за съразмерност на военния отговор на САЩ спрямо характера на заплахата. През 1965 г. е 
разработена „Доктрината на сигурното унищожение“, според която заплахата от унищожение на голяма 
част от промишлеността и населението представлява ефективно средство за възпрепятстване.

Третият период започва от втората половина на 70-те години и продължава до средата на 80-те години 
на миналия век. Обуславя се от създаването на военни спътници, високоточни оръжия, ракети, носители на 
голям брой ядрени глави с индивидуално насочване и на факта, че ядрените възможностите на СССР и САЩ 
са изравнени. Характерното за първите три периода е, че основният обект за стратегическо възпиране е СССР.

Четвърти период. Началото на периода съвпада с края на Студената война и продължава до 
средата на първото десетилетие на XXI век. Характеризира се със започналия упадък и разпад на СССР. 
САЩ преосмислят концепцията си за ядрено възпиране и заявяват, че имат по-глобални задачи от възпи-
рането на СССР, като американските стратегически ядрени средства могат да бъдат използвани за борба 
със заплахи, произхождащи от страни от „Третия свят“.

Нарастващо превъзходство в стратегическата сфера довежда до появата през 1995 година на Док-
трина за взаимно гарантираната безопасност, но през същата година е издадена и Доктрината за 
гъвкавото и избирателно участие. Тя допуска намеса на американската армия в регионален военен 
конфликт за блокиране на проявена агресия от една от страните в него.

Атентатите от 11 септември 2001 г. инициират широко обсъждане на възможността за използване 
на тактическо ядрено оръжие за борба с терористичните мрежи. През 2005 г. е разработена Доктрина 
за съвместни операции с използване на ядрено оръжие (JP 3-12 – Doctrine for Joint Nuclear Operations). 
Съгласно този документ се допуска възможността за превантивна употреба на ядрено оръжие в локални 
военни конфликти. Американските военни ръководители получават правото да поискат от президента 
като санкция, нанасянето на избирателни ядрени удари срещу държави или групировки, заплашващи да 
използват ОМУ срещу САЩ или техните съюзници.

Пети период. Започва след 2005 година и продължава и до днес. Свързан е с модернизация на 
средствата за ядрено възпиране на Русия и Китай. В тази връзка САЩ възобновяват приоритетно плани-
рането на вероятни бъдещи военни конфликти с тях. Възприемането на Русия и Китай като потенциални 
опоненти е залегнало и в Националната отбранителна стратегия на САЩ от 2008 година.

През 2009 г. в САЩ започва дискусия за изграждане на свят без ядрено оръжие и за значително на-
маляване на ядрените арсенали и пренасочване на средствата за ядрено възпиране към икономическия 
потенциал и обектите от критичната инфраструктура.
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Понятието „възпиране“ в СССР се появява в средата на 60-те години на XX век. В съветската стра-
тегия преобладава възгледът, че ядреното оръжие е средство за водена на война. СССР дефинира пет 
възможни военни конфликта:

– скоростна пълномащабна ядрена война;
– продължителна ядрена война с използване на всички видове въоръжени сили;
– широкомащабна война с използване на ограничени количества ядрено оръжие;
– широкомащабна война с използване на конвенционални оръжия;
– локална война с използване на конвенционални оръжия.
Ново направление в ядрената стратегия на Съветския съюз дава Концепцията на асимет- 

ричния отговор, разработена в отговор на американската програма „Стратегическа отбранителна ини-
циатива“.

В началото на 90-те години на XX век Руската Федерация формира ядрената си политика на друга 
база. Русия счита, че няма да съумее да удържи паритета с НАТО по отношение на конвенционалното 
въоръжение и затова повишава ролята на ядрения компонент за руската военна политика. В Концепция 
за национална сигурност на Руската Федерация, е поставена като основна задача провеждането на по-
литика на ядрено възпиране с цел предотвратяване на военна агресия срещу Русия и нейните съюзници.

Новите стратегически концепции на САЩ в следващите години обаче принуждават Русия да об-
нови политическата си рамка на ядрено възпиране. Военната доктрина на Руската Федерация допуска 
възможността за използване на ядрени оръжия за отразяване на агресия с употреба както на ядрени, така 
и на конвенционални средства. В документа се подчертава и необходимостта от притежаване на ядрен 
потенциал като възпиращ фактор, „гарантиращ нанасяне на определени щети на агресора във всякакви 
условия“.

По време на обсъждания през есента на 2009 г. нов проект за Военна доктрина на Руската Федера-
ция се появява и следващата промяна, а именно в правото на Русия да нанася превантивни ядрени удари. 
Актуализираната доктрина позволява използване на ядрено оръжие в широкомащабна, регионална и 
дори локална война. В нея се приема, че използване на ядрени оръжия е възможно не само за възпиране 
на пълномащабна агресия, но и в конфликти с различна интензивност.

Възможностите на ядрените сили – Франция, Великобритания и Китай не са като тези на Русия и 
САЩ, но те също развиват стратегиите си за възпиране.

От така наречените ядрени държави от „втори план“ само Франция провъзгласява провеждането на 
политика за ядрено възпиране. Френската концепция за възпиране е основана на идеята, че по-слаба във 
военно отношение държава може да възпре по-силна посредством заплахата от нанасяне на ядрен удар по 
ключови градове на територията на потенциалния опонент.

През 1964 г. с Концепцията за независим военен потенциал Париж се отказва да участва в аме-
риканския проект за многонационални сили за ядрено възпиране и излиза от НАТО. През 1972 г. Франция 
обявява необходимостта от разширяване на взаимодействието и във военната сфера със страните от 
Европейската общност и признава целесъобразността от взаимното обвързване на ядрените сили на 
Англия и Франция в общата система за възпиране на НАТО.

Във френската концепция за възпиране се допуска използване на ядрени боеприпаси с малка мощ-
ност за превантивни удари срещу определени цели.

За разлика от Франция, Великобритания не е разработила реална концепция за ядрено възпиране. 
През декември 1962 г. САЩ и Великобритания подписват договора за участието на Великобритания в 
многонационалната система за ядрено възпиране на НАТО.

Китай никога не е определял своята ядрена политика с категорията възпиране, но стратегията на 
Китайската народноосвободителна армия, може да се нарече възпираща, тъй като тя се заключава в де-
монстриране на военна сила или заплаха от използването ѝ с цел да се принуди противникът да отстъпи.

В Бялата книга на отбраната от 2008 г. се подчертава нарастващата роля на Китай в системата 
на международната безопасност и важността от създаването на мирно обкръжение за укрепване на ико-
номическия потенциал на страната. В концепцията Активна отбрана, се разглеждат три вида възпиране:

– максимално ядрено възпиране – характеризира се с неутрализиране на противника с отговарящ 
масиран удар;

– минимално ядрено възпиране – ограничени ядрени удари по градове на противника;
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– ядрено възпиране с умерена интензивност – наличие на достатъчни и ефективни ядрени спо-
собности.

Може да се твърди, че китайската стратегия за възпиране е сходна с френската и е насочена един-
ствено към гарантиране на собствената национална сигурност.

Засега няма данни за стратегиите за ядрено възпиране на Индия, Пакистан, Израел и Северна 
Корея, но е факт, че притежанието на ядрено оръжие има сериозен възпиращ ефект. Наличието му може 
би е предотвратило няколко големи локални конфликта с техните съседи, или помежду им (Индия и Па-
кистан). В последните години използването на ядрено оръжие не изглежда немислимо за Северна Корея, 
ако режимът по някаква причина сметне, че е застрашен.

След редуцирането на ядрените оръжия в Русия и САЩ и промените в концепциите за ядрено 
възпиране, конвенционалното възпиране започва да играе все по-важна роля в съвременната среда за 
сигурност. Днес много държави, които не притежават ядрено оръжие, разчитат на стратегии за възпиране, 
базирани върху използването на конвенционални средства.

Конвенционалното възпиране се отнася до конвенционални сили и средства, използвани за пре-
дотвратяване на чужда агресия. В тези средства влизат оръжията, които не използват химикали, био-
логични агенти или ядрени реакции за унищожаване на определена цел или нанасяне на поражения на 
даден обект. Такива са целият набор от стрелкови оръжия, мини, бомби (които не са ядрени), касетъчни 
боеприпаси, снаряди, ракети, високо точните оръжия (комплексно) и т.н. Някои нови видове оръжия, като 
лазерните, както и огнехвъргачките и запалителните бомби също се класифицират като конвенционални 
оръжия.

Развитието на конвенционалните високоточни оръжия с прецизно насочване и използването им в 
последните военни конфликти, води до извода, че умните оръжия могат да осигурят достатъчно мощно 
възпиране на различните по характер съвременни заплахи.

Може да се дефинират 2 вида конвенционално възпиране:
– възпиране чрез отричане – Ако държавите се стремят да постигат своите цели чрез бързи и „ев-

тини“ конфликти, то такъв вид конвенционално възпиране зависи от убеждаването на евентуалния агре-
сор, че няма да постигне бърз и ефикасен успех, а ще влезе в дълга и скъпоструваща война на изтощение.

Въпреки, че стратегията на конвенционалното възпиране се базира основно на концепцията за 
„Възпиране чрез отричане“, полезността и приложимостта на концепцията за „Възпиране чрез заплаха от 
наказание“ (заплаха за ответни действия, които биха нанесли неприемливи загуби на вероятния агресор) 
не бива да бъде пренебрегната, особено в светлината на значителното развитие на способностите за 
нанасяне на прецизни ответни удари.

– възпиране, базирано на „локалния“ баланс на военната сила – т.е. балансът между конвенцио-
налните сили на агресора и отбраняващият се в зоната на конфликта често играе критична роля в конвен-
ционалното възпиране, тъй като той ще влияе върху изчисленията на агресора за бърза победа. Когато 
агресорът рязко превъзхожда отбраняващите се в сили и средства, е по-вероятно възпирането да се 
провали, защото той ще пресметне, че наистина може да постигне бързо военните и политическите си 
цели. Когато няма ясно изразено предимство, е много вероятно стратегията за възпиране да има успех.

Променящата се стратегическа среда е белязана от нестабилност и несигурност, но теорията на 
възпирането остава стабилна и многофункционална.

Съвременната стратегическа среда е по-непозната по отношение на заплахите, броя, идентич-
ността и намеренията на потенциалните опоненти, както и пълнотата на информацията относно военните 
му способности. По време на Студената война решенията относно стратегията на възпиране се взимат 
след дълго и внимателно обмисляне, докато в настоящето решенията и действията трябва да бъдат 
вземани и осъществявани по-бързо, като времето за дебати, проучване на намеренията и преговори сега 
съществено намалява.

Двуполюсните взаимоотношения на възпиране между суперсилите от времето на Студената война 
са заместени от наличието на държави и недържавни субекти, притежаващи ядрени и други оръжия за 
масово унищожаване или пък развиващи програми, които могат да доведат до сдобиването с такива оръ-
жия. Условията за успеха на възпирането от времето на Студената война не биха могли да бъдат толкова 
сигурна основа за стабилност в настоящето при наличието на страни, които се познават по-слабо, чиито 
лидери не са известни, с които има незначителна комуникация или реални взаимоотношения. Съвре-
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менната геополитическата среда, включваща разпадане на държави, възникване на нови етнически или 
сепаратистки конфликти, религиозен фундаментализъм, способност на недържавни субекти, да се сдо-
бият с оръжия за масово унищожение, технологии с двойна употреба, които са все по-широко достъпни, 
отправя тежко и сложно предизвикателство пред възпирането. Това неминуемо ще доведе до по-високи 
изисквания, което пък може да намали вероятността му за успех.

Необходимостта да се възпира повече от един потенциален опонент ще доведе до това, че „възпи-
рането ще трябва да бъде адаптирано спрямо конкретна заплаха – т.е. то ще трябва да бъде упражнявано 
според специфичната ситуация, за да има шанс да успее“. От особена важност е да се открият способите 
и средствата, които ще са най-ефективни, като се имат предвид специфичния контекст и потенциалният 
опонент, спрямо който се упражнява възпиране.

Тероризмът ще продължи да бъде основна световна заплаха за глобалната сигурност на човечеството 
като нов, непредвидим, асиметрично развиващ се противник, възползващ се от преимуществата на съвре-
менните достижения на научно-техническия прогрес. Съвременните тенденции в развитието на тероризма 
поставят високи изисквания към всички държави да имат както адекватни концепции за неговото възпиране, 
така и съвременни, мобилни, обучени, модерно въоръжени и осигурени антитерористични формирования, 
които да могат адекватно да отговорят на сегашния риск и заплаха, използвайки натрупания световен опит.

За възпиране на тероризма са дефинирани четири стратегии, които могат да използват:
– стратегията на директен отговор цели възпирането на противника, заплашвайки го с наказа-

ние (репресии), които ще се стоварят върху него, ако осъществи терористични действия. Мнозина от ли-
дерите, финансистите, поддръжниците, радикалните проповедници и други членове на терористичните 
мрежи ценят живота и имуществото си. Ясната заплаха, че могат да се отзоват в затвора, може да възпре 
(или поне да ограничи) терористичната активност на тези играчи.

– стратегията на индиректен отговор залага на заплахата от наказание (репресии) не само 
срещу самите терористи, а срещу нещо, което им е скъпо и на което държат. Тъй като репресиите могат да 
не подействат срещу определени типове терористи, държавите следва да са в състояние да въздействат 
върху други неща, които те ценят, като например семействата им, тяхната собственост или общностите, 
към които принадлежат.

– стратегията на тактическо отричане се базира на внушението за провал на терористичните 
действия на тактическо ниво. Прави се опит да се възпре тероризма, поставяйки под въпрос способнос-
тта на терористите успешно да осъществят атаките си. Ако терористите сметнат, че е много вероятно ата-
ката им да пропадне, те ще са по-малко мотивирани да изразходват време и ресурси за осъществяването 
ѝ. Мишена на тактическото отричане е успехът на самата атака. За водачите успешните терористични 
атаки са най-добрият начин за привличане на внимание и осигуряване на нови средства и доброволци за 
терористичните мрежи. От друга страна, една осуетена атака би имала точно обратния ефект, деморали-
зирайки и отслабвайки терористичното движение.

– политиката на стратегическо отричане може да възпре тероризма с помощта на заплахата, 
че терористите няма да постигнат стратегическите си цели, дори ако атаката им се окаже успешна.

Ако терористични групи стигнат до извода, че стратегията, базираща се на терора, няма да им по-
могне да постигнат фундаменталните си политически цели, с течение на времето те могат да се откажат 
(частично или напълно) от използване на тероризъм като тактически инструмент.

В съвременни условия възпирането може да се изправи пред голямо многообразие от непредви-
дими случаи и ситуации. Това се обуславя от несигурността относно това кой, по кое време, на кое място 
и с каква цел може да предизвика военен конфликт. Самостоятелно възпирането не може да постигне 
положителен ефект като крайна цел. Въпреки това, успехът от него създава условия за други послед-
ващи положителни действия, които да доведат до постигне на желаното крайно състояние. Успехът на 
възпирането ще зависи в голяма степен от това как ще се преодолеят различните предизвикателства, 
възникващи пред съвременната среда за сигурност.

По-важните предизвикателства в съвременни условия пред възпирането са: 
– многобройните и нетрадиционно действащи опоненти;
– многообразните и бързо променящи се ситуации с висока степен на риск;
– асиметрията в противопоставянето;
– технологичната уязвимост на съвременното общество и въоръжените сили.



107     

Annual scientific conference                                               110 years of tradition, quality, prestige 

Многобройни и нетрадиционно действащи опоненти. В настоящата действителност и в обозри-
мото бъдеще се очаква, сблъсък с широк кръг от потенциални опоненти, чиито политически, културни, 
религиозни и други специфични различия ще увеличат усилията, които трябва да се положат, за да бъдат 
разбрани и съответно успешно да се повлияе на техните възприятия с цел постигане на ефекта от въз-
пирането.

Многообразните и бързо променящи се ситуации с висока степен на риск. Наличието на широк 
кръг вероятни опоненти създава предпоставки възпирането да се справя и със съответния брой проти-
вници, склонни към поемане на висока степен на риск. Такова рисково поведение от страна на потенци-
алния опонент влияе както върху неговото собствено възприемане на дадена ситуацията, така и като 
най-добрия начин за индиректно повлияване върху неговите възприятия с цел постигане на съответния 
положителен за нас ефект.

Асиметрия в противопоставянето (държавата или съюза срещу тероризма). Въпреки факта, че 
НАТО почти сигурно ще бъде по-силната страна в сравнение с потенциалния си опонент в бъдещ сцена-
рий, този опонент може в резултат на криза да игнорира липсата на военно превъзходство и да ескалира 
обстановката до военен конфликт. Това би могло да подкопае ефективността на възпирането и затова 
трябва да се търсят съответните средства за справяне с такъв тип предизвикателства.

Например при тероризма, разглеждайки го като асиметричен опонент, който трудно може да бъде 
възпрян, алтернативата е да се прилага стратегия, която приема, че опонентът трябва да бъде елимини-
ран преди да е имал възможност да нанесе щети, т.е. необходима е изпреварваща стратегия. Тя е част 
от така наречената превантивна политика, включваща не само военни, но и политически, икономически и 
други стратегии. Във всеки случай са необходими възпиращи дейности и действия много преди рисковете 
да се превърнат в реални заплахи.

Технологична уязвимост на съвременното общество и въоръжените сили
Както икономиката, така и въоръжените сили използват съвременни технологии за постигане на 

предимство. Както технологичното превъзходство води до огромни способности, така то създава и потен-
циални уязвимости, които опонентите могат да използват. Видимо е, че съвременното общество е изклю-
чително зависимо от технологиите. Те се използват в почти всеки фрагмент от неговото функциониране 
и тенденцията е да се развиват все повече. Затова вниманието трябва да са насочи към разкриване на 
уязвимостите, които технологиите създават и да се определят начините за тяхното премахване, когато 
това е осъществимо или да се компенсират, когато е необходимо.

Все пак трябва да се има в предвид, че възпирането е само стратегия, тоест тя е инструмент в 
услуга на политиката. Възпирането не може да премахне източника на заплаха, но може да бъде от съ-
ществено значение за стабилизиране на политико-военната ситуация и за осигуряване на необходимото 
време, в което да бъдат намерени благоприятни дипломатически и политически решения за излизане от 
възникнала криза.

Най-важното условие за успеха на стратегиите на възпиране в съвременни условия е разбирането 
на културата, ценностната система и различните мотивационни източници на държавите и лидерите, то-
ест разбирането на стратегическата култура на народите и техните лидери. Нещо повече, една успешна 
стратегия за възпиране изисква точен баланс между решителност и сдържаност и този баланс трябва да 
се познава и разбира от този, който трябва да бъде възпиран.

Светът се глобализира и това води до едни от най-мащабните процеси на геополитическа тран-
сформация и преориентиране на много държави в търсене на своята оптимална система за сигурност. 
Политическите и икономическите промени в познатия ни свят са съпроводени със сериозни промени в 
средата за сигурност, която представлява сложна и динамична комбинация от взаимоотношения, дого-
ворености, но и конфронтации, и конфликти. Може да се твърди, че възпирането, базирано на една или 
друга концепция, като самостоятелна или съюзна стратегия, явно или прикрито, винаги е било и ще бъде 
цел на политиката за сигурност на държавите и нациите. Ето защо днес възпирането остава толкова ва-
жен политически процес, който поставя нови предизвикателства пред света.
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Френският чуждестранен легион е една от най-известните бойни формации в света. Заедно с това 
е една от най-митологизираните и една от най-романтичните военни формации, изпълнена с много ле-
генди и слухове. Легионът е формиран основно от чужденци, носител е на изключително богата военна 
история.  Участва в мисии по цял свят, известен е с голяма боеспособност и храброст на бойците си. В 
състава на легиона са включени бойци от над 150 страни. Сред тези страни е и България. 

Част от легионерите не се възприемат за контрактори или наемници. Но това е характерно за по-
вечето различни контракторски структури. Легионерите са прави за едно, частните военни компании, на-
емници или контрактори следва да не са част от въоръжените сили на дадена страна. Чуждестранният 
френски легион е точно това, той е част от армията на Франция. От тази гледна точка, той не е наемни-
чески, но по-голямата част от състава му е от наемници, защото това са хора, които не се сражават за 
страните си, не носят своите униформи, а включително и често нарушават законите на страните си, като 
се присъединяват към легиона, та дори и сменят самоличността си. Колкото и да не им се харесва, в са-
мата история на Легиона е записано, че той е събран от наемници...

Съвременната му структура представлява числен състав от около 8900 души, разделени в 8 полка, 
една полубригада и един отряд. Всеки полк има свой цвят, повечето полкове включват в структурата си 
по 6 роти. Всяка рота също има собствен цвят:

– Първа – син;
– Втора – червен;
– Трета – жълт;
– Четвърта – зелен;
– Командна рота и рота за обслужване – сив;
– Рота за разузнаване и поддръжка – черен.1
Френският чуждестранен легион е специфично подразделение от наемници в състава на френс-

ката армия и по-конкретно на сухопътните войски. Легионът традиционно се изпраща в най-горещите 
точки, в които френските интереси се нуждаят от военна намеса. Доказани във времето, легионерите са 
по-издръжливи, по-добри бойци и тяхната издръжка е по-малка на фона на останалата част от френската 
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армия. Втори полк – 2 eme ReP е ротата на бойни парашутисти. Те са елитът на легиона. Специализирани 
са във водене на всички аспекти на бойните действия – подводни, планински, чрез парашутен десант и 
др.2 В рамките на 2 ReP има и група, която би могла да се определи, като специални сили на легиона. Това 
е GCP – групата на парашутистите командоси. 

Легионерите имат свой кодекс, който обръща специално внимание на няколко въпроса – че добро-
волно легионерът се е посветил на Франция, че легионерите са братя по оръжие без значение от нацио-
налност, религия и раса, че следва да се уважават традициите на легиона, йерархията, физическото си 
състояние, да уважава враговете, да не изоставят легионери, да се служи с гордост и чест, да приемат 
заповедите за свещени и никога да не се предават. Този кодекс на легионера е многократно доказван във 
времето и чрез действия.3

Легионът е създаден на 10 март 1831 г. с указ на френския крал Луи Филип. Първоначалните мотиви 
са два: първо, Франция изпитва остра нужда от допълнителни военни сили по линия на водените военни 
действия в Алжир през този период. Втората причина е свързана с факта, че към този момент във Фран-
ция навлизат много имигранти, а част от тях и с криминални прояви. По този начин, френската държава 
намира ефективен механизъм както да запълни липсите в състава на армията, така и да се изчисти от 
имигранти и лица с криминални прояви. Друга част от първичното попълване на легиона с бойци е от чуж-
дестранните полкове на кралство Франция.4 Практически тогава, а и сега, са премахнати изискванията за 
френско гражданство и чисто криминално минало. Този принцип е запазен и към днешна дата. Легионът 
набира бойци от цял свят. Няма изискване за предишен военен опит, френско гражданство, нито за знае-
не на език. Езикът се научава задължително по време на обучението, защото в рамките на легиона всички 
заповеди и команди се отдават на френски език. Няма и задължение за чисто криминално минало, но не 
се приемат лица, които са извършили тежки престъпления като убийство, изнасилване, трафик на дрога 
и др. Като премахнем тежките престъпления, единствено наркотиците са несъвместими с легиона. Дори и 
личната употреба на марихуана е препятствие пред желаещите да постъпят на служба.

Известно е, че някои аспекти от изпитната процедура са „гъвкави“. Възможно е при набирането 
на кадри да се правят изключения. Те обаче са свързани с положените приемни изпити и медицински 
тестове. Както казват бивши легионери възможно е да се затворят очите (от страна на комисията – 
бел. автора) пред дребни недостатъци. Това не важи относно сериозните криминални престъпления. 
Легионът има достъп и до базата с данни на Интерпол и внимателно проучва всеки свой кандидат. Напри-
мер лек дефект на зрението не би бил проблем, ако кадровиците проявят интерес към конкретно лице. 
Състоянието на зъбите е много важно. Затова, ако някой ще постъпва в Легиона, то е добре първо да ги 
прегледа внимателно предварително. Прави впечатление, че основните правила в Легиона и самата му 
организация не е претърпяла сериозни промени от основаването си.

Едно от уникалните преимущества, които предлага Легионът, е възможността всяко лице да по-
лучи нова самоличност. Без значение дали заради дребни престъпления или от желание да започне „на 
чисто“, всеки боец, който е изслужил своя първи договор (контракт) от 5 години, има право да получи 
нова самоличност и френско гражданство. Впоследствие, ако реши, може да продължи службата си и да 
подпише нов договор. Това е важно и за бойците, чиито държави по произход са въвели забрани или кри-
минализирали участието на свои граждани в състава на легиона. Впрочем, тук следва да се направи едно 
уточнение. До 2000 г. фамилията се сменя само по желание, а след тази дата се сменя задължително, 
запазва се само първата ѝ буква. Променят се денят и месецът на раждане, месторождението, имената 
и фамилията на родителите. Може да се върнат личните данни след три години служба.5 Т.е. за Легиона 
вие сте друг човек. Това в някаква степен и предпазва структурата от възможни претенции. Предпазва и 
легионерите, ако са издирвани или търсени от свои роднини, с които те не желаят да влизат в контакт по 
една или друга причина.

В много страни има въведени юридически забрани към гражданите да участват в чуждестранния 
легион. Това деяние е инкриминирано. Поради новата си самоличност, лицето може да се завърне под 
определен ред в страната си, без да носи наказателна отговорност. Самоличността на легионерите се 
пази най-стриктно в тайна. Дори и при свиждане на най-близки роднини, на легионера се съобщава, че 
го търсят за свиждане и ако той откаже, на роднините се казва, че такъв човек не съществува в Легиона.

Има още една възможност за придобиване на френско гражданство и тя е пряко обвързана със за-
слугите – Français par le sang verse (Французин чрез пролята кръв). Ако войник от легиона е ранен по време 
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на битка, той може да кандидатства за правото да получи гражданство преди края на първия контракт.6 
Презумпцията е проста – легионерът чрез своята жертвоготовност и саможертва, автоматично заслужава 
правото да стане французин, защото е бил готов да даде живота си за Франция. За да изградят по-добра 
кохезия, и за да няма обременености,  в легиона не се говори за миналото на кандидати и легионери. 
За Легиона рождената дата на легионера е датата на неговото зачисляване. Трудните задачи, както и 
езиковата бариера водят до сплотяване на колектива, който често си помага, за да могат легионерите да 
преминат всички задачи успешно.

До края на 1980 г. под знамената на легиона са служили над 600 000 души, а загинали до днес 
са над 40 000. Естествено в тази статистика, както и в много други подобни не се смятат ранените и ин-
валидизираните бойци. Средно около 1000 души се приемат годишно в Легиона измежду кандидатите, 
наброяващи около 11 000 – т.е. почти 11 човека се борят за едно място. Почти всички кандидати предва-
рително се подготвят за тестовете, които ги очакват. Няма гаранция, че приетите няма да напуснат, че ще 
издържат обучението, че няма да се откажат, или да бъдат освободени.

Местата за кандидатстване и подбор на легионерите са само във Франция. Легионът няма наборни 
пунктове (центрове) извън страната. Желаещите продължават да са много, а това дава възможност за 
качествен подбор. За комисията по подбор е много важна мотивацията на отделните кандидати. Де факто, 
Легионът е доказал, че може да изгради от всеки новопостъпил боец. И най-важното е неговата психика 
и мотивация.

Бъдещите легионери могат да изявят желание да станат част от братството, като се явят в някой 
от въпросните центрове. Разходите им до центровете не се заплащат, без значение дали са приети или 
са отпаднали по време на изпитите. Престоят им в легиона по време на изпитната процедура се заплаща 
с минимални средства. Има легионери или неуспели кандидати, които преминават нелегално през дър-
жавни граници само и единствено, за да се доберат до Легиона. Макар и това да се води престъпление, 
комисията го разглежда като проява на сериозна мотивация.

По време на престоя си в първичните наборни центрове, кандидатите преминават предварително 
събеседване с действащ легионер и, ако го преминат, им се предоставят стая за нощувка, храна и дрехи. 
Всички лични вещи и дрехи се отнемат. Предоставят се базисни хигиенни материали, както и бельо, син 
анцуг, но без отличителни знаци (защото кандидатите все още не са легионери). Кандидатите чакат да 
се събере по-голям брой, като през това време се хранят за сметка на легиона, не напускат пунктовете, 
преминават различни тестове и участват в помощните дейности на центъра – почистване, поддържане 
и др. Преминава се първичен и опростен медицински преглед, който включва оглеждане на тялото за 
белези, главно се търсят такива от операции, проверка на зъбите, кръвно налягане и тегло. При събиране 
на нужния брой, кандидатите се изпращат в друга локация, където започва същинската селекция. Прид-
вижването се извършва с публичен транспорт, а разходите се покриват от Легиона. 

Вторичните конкурси включват тестове за интелигентност и психологическа годност. След тях са 
медицинските тестове и накрая – физическите. След края на тестовете се сформира комисия, която оце-
нява показателите на кандидатите и избира бъдещите легионери. Самата процедура до селекцията про-
дължава средно между 2 и 4 седмици. Всички на възраст между 18 и 39.5 г. могат да кандидатстват. Тук 
трябва да се отбележи, че могат да кандидатстват и непълнолетни на 17 г., ако разполагат с писменото 
съгласие на родителите си.

След кандидатстването, легионерите подлежат на обучение в рамките на 4 месеца. Преминалите 
тестовете се събират в красива официална зала, където биват строени и им се раздават първите догово-
ри. Това става в щаба на Легиона в Обан, а мястото е т.нар. зала – музей. Залата е боядисана в червено, 
има големи прозорци и бели пердета. По стените има различни артефакти, униформи, медали, както и 
красиви картини, свързани с личности и битки, в които е участвал Легиона. Така започва обучението. Впо-
следствие получават униформи. Извършва се и един символичен жест, който следва да повдигне духа 
на новобранците – дава им се възможност да сложат на главите си, макар и за няколко минути, белите 
легионерски шапки – Капи блан. Забранено е те да се докосват за друго освен за черната козирка. Право 
да ги носят и притежават ще имат на финален етап от тяхното обучение, а дотогава ще носят зелената 
легионерска барета.7

Любопитен факт е, че Легионът третира и записва легионерите, като необвързани, дори и да имат 
сключен брак. Ръководството впоследствие разрешава или отказва официализиране и изграждане на 
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семейни връзки на легионерите си. Контактът със семейството се ограничава много строго в началото. 
Преди започване на обучението, ако кандидатът е избран, има право на телефонно обаждане или имейл. 
Легионерите могат да общуват със семейството си чак след преминаване на обучението (4 месеца). До-
тогава не се разрешава и напускането на тренировъчната база.

От гледна точка на отпуската – при първата година от контракта тя е 20 дни, при втората година – 
25 дни и след това по 45 дни годишно. След 15 години служба, ако легионерът пожелае, има право да се 
пенсионира като легионер и да получава пенсия в размер на 1000 долара месечно. Тази сума може да се 
превежда във всякакви валути и във всички точки на света. Легионът е предвидил и друга възможност 
за своите ветерани – изолирано живописно шато (замък) във Франция, където намират подслон 120 ве-
терани. Там те се занимават с отглеждане на лозя, производство на т.нар. легионерско вино и изработка 
на сувенири.8 Основното заплащане за легионерите е малко над 1000 евро, като с израстването в звание 
и натрупването на стаж, то се увеличава. Има значение също къде се служи, а заплащането нараства 
по-значително, когато се участва в мисии. Тогава може да се умножи в пъти.

Подготовката на легионерите е много интензивна. Четирите месеца не са нито малко, нито много 
в които се очаква да се премине обучението на легионерите. За да бъде качествено, е нужно пълното 
раздаване както на инструкторите, така и на легионерите. Тренировъчната им програма е изключително 
амбициозна. Преминаващите я нямат и една свободна минута. Цялото им време е запълнено. Предимно 
се движат тичайки или много забързани. Почивката е по време на сън. Тичешком се посещава и банята, 
кандидатите имат около 1 минута време за душ. Обръща се специално внимание и на хигиената. Подобно 
на други казарми, в Легиона се обръща внимание и на най-дребните отклонения от подредбата, реда и 
чистотата. Когато един от офицерите забелязва слабо забележимо петънце на една от мивките веднага 
наказва отговорните. Нарежда, че това не е шибан бежански лагер, а това е казарма. Това е казарма! А 
във Френския чуждестранен легион, казармата е нашия дом тук е по-зле и от частна клиника!9 

Ръководните кадри в Легиона казват, че легионерите са тук, за да служат и за нищо друго. През ос-
таналото време са активно ангажирани. За тях е много важно да изградят психиката на бойците. Съвсем 
открито се говори, че първата задача е да смажат и унищожат мирогледа и достойнството на легионери-
те, а после да го изградят наново по модел на легионер. На един от етапите от обучението легионерите 
трябва да преминат изпитание, което е наречено поход на бялото кепи. Задачата е да се изминат пеша 
близо 60 километра за два дни, без подслон или удобства, единствено разчитайки на себе си и налич-
ната екипировка. Теренът е умерен, но раните по краката от грубите кубинки и тежката екипировка (само 
раницата тежи около 25 килограма), както и метеорологичната обстановка, затрудняват похода. Крайната 
точка е базата, където ги очакват белите кепета. 

Легионерите остават изненадани, когато вместо бели кепета, в казармите ги очакват инструкции 
да изчистят въоръжението си до блясък преди да получат каквото и да е било и преди да имат време за 
почивка. След това получават парадните си униформи, които имат специфични зелени вратовръзки. Ле-
гионерите имат право да носят и други медали, които са получили преди да се присъединят към Легиона. 

Следващият етап от обучението им е свързан с водене на сражения в джунгла. Едно от упраж-
ненията е свързано с оцеляване в дълбоката джунгла за 72 часа без храна и с минимум оборудване. 
Сред най-тежките бази на легиона е тази в Джибути. Тя е създадена през 1946 г. и е била дом на 13-та 
полубригада до 2011 г., когато е предислоцирана в Обединените арабски емирства, а през 2016 г. се 
връща обратно в Франция. В Джибути са преминавали екстремални обучения и дежурства. Средната 
температура там е 300С. Средните летни температури надминават 400С. Често температурите достигат 
екстремални равнища. Легионерите разказват, че усещането е все едно няма кислород във въздуха. В 
Джибути се практикува много алпийска подготовка. Българин, който е служил в Джибути, разказва как 
повечето пари (а заплащането в Джибути е било по-високо) отивали за местните момичета. Най-много 
пари харчели легионерите на първи контракт, защото имат забрана за първите 3 години да се връщат по 
родните си места.10

Френският чуждестранен легион е място, свързано с много натрупани традиции, които формират 
днешния им облик и поведение. Споменатата зелена вратовръзка е носена от офицерите на Легиона в 
Алжир в годините преди Втората световна война. През 1946 г. става част от парадната униформа на Ле-
гиона. Днес, единствено в чуждестранния легион от цялата френска армия, се носи зелена вратовръзка. 
Белите шапки също имат своята история, отново от годините преди Втората световна война. Подобни 
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шапки са носени в Алжир и Мароко, но не бели, а цвят каки. Поради продължителното излагане на слънце 
и честото пране, шапките избелели. Впоследствие, на няколко етапа, се налага бялата шапка, която също 
става запазена марка на Легиона.

Сред най-видимите и будещи въпроси и учудване традиции са маршируващите легионери, който 
над униформата си носят кожена престилка, на рамото, вместо пушка, носят голяма брадва и ръкавици, 
а освен всичко това, при тях се забелязва и голяма и добре отгледана брада. Това са т.нар. пионери на 
Легиона, които преди много години са изпълнявали изкопни и други дейности, свързани с поддържането 
на обсади. Тяхната продължителност на живота била много кратка, затова на тях им било позволено да не 
се бръснат по време на служба. За първи път през 1931 г. взвод от пионери участва в парада и представя 
легиона. От тази дата те винаги участват на парадите.

Легионерите винаги се бият под свой или под международен флаг, но в който Франция е страна. 
Историята познава и такива битки, в които легионери се изправят в битка срещу легионери. Това се случ-
ва по времето на Втората световна война. Практически Легионът е разделен на две. Това е следствие на 
факта, че и френската държава е разделена на две. След окупацията на Франция от силите на нацистка 
Германия във Франция се създава ново управление, ръководено от легендарният пълководец маршал 
Филип Петен, което успява да наложи властта си на около 40% от френската територия, включително и 
колониите в Алжир и Тунис. Останалата част от Франция практически не признава новия режим, известен, 
като Режимът Виши. По време на Сирийско-ливанската операция легионери се сражават срещу легионе-
ри край Дамаск. Детайлно е разгледана ситуацията и предхождащите я причини от Едуард Л. Бимберг, 
който издава статия в списание Втора световна война.11

Легионерите не признават нито поражение, нито отстъпление. Тази им репутация се из-
гражда главно заради едно легендарно сражение, останало в историята като Битката Кама-
рон. Тя се състои на 30 април 1863 г. по време на френската инвазия в Мексико. Легионерите 
се намират в близост до изоставено местно селище на име Камерон, което се намира на около  
3 км западно от Пало Верде. Задачата на легионерите е да извършат ескорт. Те са нападнати от мекси-
кански военни части. Съставът на легионерите включва двама офицери и 62 легионери. Легионерите 
вземат решение да се укрепят в една испанска хасиенда с двор, който има дължина около 50 метра и 
стабилна ограда от камък с височина около 3 метра. Мексиканските сили наброяват между 600 и 800 
души. Отправен е първи призив към легионерите да се предадат, но те отказват с думите, че разполагат 
с муниции и няма да се предадат. Към този момент мексиканците са подсилени от подкрепления и броят 
им достига около 2000 души – 1200 пехотинци и 800 души кавалерия. Отправено е второ предложение, 
но и то е отказано категорично. Започва епично сражение, което продължава 11 часа. Макар и офицерите 
да падат убити, легионерите продължават да се сражават. Историята казва, че още при пристигането си 
в селището легионерите са изтощени, не са пили вода, не са се хранили. По време на сражението част 
от хасиендата е подпалена, което създава и труден за дишане пушек и допълнително увеличава горе-
щината. Накрая остават боеспособни само петима легионери. Те разбират, че мексиканците се подготвят 
за последен щурм, мобилизират последните си сили, слагат щиковете на пушките си и запазват по един 
последен куршум за себе си, защото отказват да се оставят да бъдат пленени. По време на щурма за-
гиват още трима, остават живи само двама. Мексиканците ги ограждат и крещят да се предадат. Тогава 
легионерите приемат да се предадат, но при определени условия – да се окаже грижа за все още живите, 
но тежко ранени легионери и да ги оставят да задържат оръжията си. Мексиканците в знак на уважение 
на тяхната мотивация, смелост и боен дух решават да не отнемат оборудването и въоръжението им. 
Виждайки двамата бойци, мексиканският офицер полковник Милан пита, това ли са оцелелите, тези не 
са хора, те са демони. Легионерите убиват между 300 и 500 мексикански войници. След това ежегодно на 
30 април се чества денят на Камерон.12

Българите в Легиона не са малко. Прави впечатление, че основните им мотиви са пари и приклю-
чения. Уникалният шанс за нова самоличност, даване на втори шанс след законови провинения не ин-
тересуват повечето от българите. Вероятно защото тези, които извършват престъпления продължават 
да ги извършват и не търсят втори шанс, а и защото честният живот им е труден. При другите, въпреки 
качества и положеното старание в България, парите не достигат. С други думи, ако много бягат от право-
съдието в търсене на втори шанс, то българите бягат от държавата в търсене на достойно съществуване 
или от скуката в търсене на приключения. Българин споделя, че обучението е било много трудно, но си е 
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заслужавало. Създава се чувство за общност, за семейство и затова той не мисли да се връща обратно. 
Първоначално му е било тежко да вижда как се връщат трупове на загинали легионери, как ги погребват, 
а нови идват да запълнят местата им, но впоследствие е претръпнал.13 Друг българин разказва, как на 
легионерите се раздават книжки с песни на Легиона, които трябва да се научат и пеят всяка сутрин на 
закуска.14 Трети българин – Мирослав Миков, разказва, че трудностите по време на обучението са ог-
ромни. Изпитанията са много силни. Трябва да се преодолеят болката, умората, безсънието. В началото 
е останал без нокти на краката и на ръцете – паднали от студ, французите са около 40% от състава на 
легиона, а останалите са от цял свят. Има много от Източна Европа.15 

Георги Лозев е бил част от легиона, по-скоро постъпил там, като търсач на силни усещания, той 
напуска легиона поради травма, която получава не на бойното поле, а играейки футбол с останалите ле-
гионери. Лозев днес не живее в България, занимава се с частен бизнес, но Легионът присъства в сърцето 
му. Дори написва книгата Аз, легионерът, в която разказва за трудностите в Кастелнодари – училището 
за легионери. Твърди, че въпреки екстремалните условия няма загинали по време на обучение, но се е 
случвало да има опити за самоубийства. Изтощението и трудностите са много и не понасят на слабите 
психически.16 Въпреки всички трудности, въпреки риска, въпреки мъката, Легионът изгражда чувство за 
сплотеност. Затова и голяма част от хората остават в Легиона, а тези които напускат остават място за 
легиона в сърцето си. Да си част от Легиона е и въпрос на чест.

За нас, българите, Легионът следва да се използва и като модел, защото той доказва две неща – 
първо, че може да изгради чувството на принадлежност и дисциплина във всички хора, без значение от 
раса, религия или минало и второ, че може да направи от цивилен гражданин войник в рамките на 4 месе-
ца. И то не какъв да е войник, а легионер. Това е много важно с оглед въвеждането на доброволната сроч-
на служба в България. Тя е факт от края на 2020 г. Всеки желаещ може да кандидатства за 6 месеца срочна 
служба в резерва на въоръжените ни сили. Много незапознати и закостенели хора, част от които и бивши 
военни, атакуват доброволната служба с различни мотиви. Един от главните е, че 6 месеца не са доста-
тъчни, за да се изгради един войник. Френският чуждестранен легион доказва, че това може да се случи 
и за 4 месеца, дори и когато не говориш и дума от езика на който получаваш команди. Въпросът не е дали  
6 месеца са достатъчни, а каква ще е обучителната им програма и как ще бъде проведена. Резерв на 
Република България е необходим, а това е една добра и важна стъпка в посока на развитието на въоръ-
жените ни сили и армията.

Американската национална гвардия на САЩ е изградена по този начин. При нея, също войниците 
имат цивилно образование и професия, но периодично служат, за да поддържат уменията си като военни, 
а когато държавата има нужда от тях – преминават на активна служба. Това най-често е по време на раз-
лични кризи, когато е необходим допълнителен резерв от хора.
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Резюме: Въздействието върху околната среда, изчерпването на природните ресурси са заплахи, а 
възможностите за използване на възобновяеми източници и въвеждане на „кръговата икономика” 
са само част от аспектите на сигурност на бъдещето. Разгледани са основните видове екологични 
рискове вследствие антропогенното въздействие върху природата от човешката дейност. Време е да 
се намерят повече потенциални възможности за осигуряване на по-добро бъдеще за поколенията.
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Въведение
Живеем във времена, които спокойно можем да определим като несигурни. От една страна е все 

по-глобализиращият се свят, а от друга страна все по-голямата уязвимост за човека от този свят. На 
дневен ред идва сигурността и как хората да бъдат предпазени от опасностите, които се крият в отноше-
нията, в икономиката, в потреблението, в производството, в околната среда и т. н., и т. н.

В съвременния свят разбирането за „сигурност“ придобива все повече значимост, но в същото 
време сигурността променя съществено своето значение. Ако преди години сигурността се изразява ос-
новно чрез отбраната, която включва структурата и действието на въоръжените сили, то днес сигурността 
включва рискове и предизвикателства, които са извън полето на военната компетентност на държавата.

Днес понятието „сигурност“ следва да се разглежда като многокомпонентно и в глобален мащаб. 
Сигурността включва различни аспекти от живота на планетата Земя, в зависимост от гледната точка на 
рисковете и заплахите, а именно: ресурсна, социална, екологична, икономическа, военна, информацион-
на, политическа и други. Един от тези аспеки – екологичната сигурност става все по-сериозен фактор в 
съвременния начин на живот на човека. „Екологична сигурност“ е състояние на околната среда, което не 
създава опасности за съставящите я компоненти и екологични системи, както и за взаимодействащите 
си с нея системи.

Целта на настоящия доклад е установяване на заплахите за околната среда и екологич-
ната сигурност, както и въздействието им върху здравето на човека и неговата уязвимост. Про-
мените в околната среда възпрепятстват индивидуалната сигурност, като засягат поминъка и на-
сърчават транснационалните кризи за сигурността на държавите и регионите. Следователно, 
влошаване състоянието на околната среда е сериозна заплаха както за сигурността на физичес- 
ките лица, така и на всички държави, поотделно и заедно.
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Изложение
Понятието „сигурност“ е едно от фундаменталните понятия в съвременната наука и е с ин-

тердисциплинарна перспектива, като в него се крие и взаимовръзката между човека и природата. 
Не случайно в пирамидата на Маслоу сугурността попада в основата ѝ, заедно с храната и дома за 
човека. От тук може да се направи изводът, че постигането на базисни комфортни условия на човека 
преминават през сигурността. В същото време човечеството живее във времена на несигурност, свят 
изпълнен с много рискове, произтичащи от въздействието на същото това човечество върху природа-
та и такива въздействия, които самата природа твори, а всички знаем, че природата е мощен творец. 
Съвременните изследователи налагат нов акцент в разбирането за сигурността през ХХІ век, свързан 
с принципа за доброто управление.

Екологията като взаимоотношение между живите организми и тяхната среда, е свързана пряко или 
косвено с националната сигурност на държавата. Наред с традиционните заплахи за екологичната сигур-
ност през последните години възникват и нови заплахи, които най-общо можем да наречем съвременни 
заплахи за екологичната сигурност.

Глобалният екологичен проблем е предотвратяване на съвременна екологична катастрофа и тако-
ва развитие на човечеството, съизмеримо с възможностите на природната екологична система.

В природата на човека е винаги да се стреми към постигане на състояние на защитеност и макси-
мално комфортно съществуване. От друга страна хората обитават свят, изпълнен с разнородни и много-
образни рискове. 

Съвременната концепция на екологична сигурност е създаване на безопасно съществуване и 
функциониране на екологичните и социалните системи в условията на обкръжаващата ги среда. 

Все по-често се посочва, че произходът на заплахите за сигурността и комфортното съществуване 
на човека са в резултат на неблагоприятното състояние на околната среда. На първо място това е рискът 
за здравето на човека. Не подлежи на съмнение фактът, че замърсяването на околната среда може да 
предизвика редица екологично обусловени заболявания и да доведе до намаляване на средната продъл-
жителност на живота на хората, подложени на въздействието на неблагоприятни фактори.

Понастоящем понятието „глобална екологична сигурност“ все още не е формулирано достатъчно 
ясно. В широкия смисъл „сигурност“ (безопасност) означава способност за противопоставяне на запла-
хите по отношение на живота, здравето, благополучието, правата на човека, ресурсите и социалния ред. 
Съществуват три основни вида заплахи:

1. Военни – Към тях преди всичко се отнасят евентуална глобална ядрена война, разпространява-
нето на оръжие за масово поразяване и крупномащабните войни.

2. Икономически и социални – Това са масовата нищета, пораждаща глад, икономическите колап-
си, прекомерният ръст на населението и урбанизацията, масовата международна миграция, пандемиите, 
манипулациите с гените. 

3. Екологични – Те обхващат промените в състава на атмосферата и последиците от това, за-
мърсяването на природни питейни води, океани, обезлесяването и опустяването, ерозията на почвите и 
погубването на плодородни почви, биотехнологичните рискове, опасните емисии на замърсители, безкон-
тролното производство, превозване и използване на токсични химически вещества и материали, експорт 
на опасни технологии и опасни отпадъци в развиващите се страни (екологична агресия)1.

Екологичната заплаха пред съществуването на човешката цивилизация е официално призната на 
най-високо международно ниво: научно-техническият прогрес е създал опасността от екологична ката-
строфа. Съдържанието на понятието „развитие“ вече е поставено под въпрос. Има се предвид, че голяма 
част от съвременните научни открития всъщност могат да се класифицират като рискови за човечеството 
и да доведат до катастрофи. Могат да се дадат примери дори като ГМО и други и да се дискутират ползи-
те и вредите от употребата и налагането им в ежедневието на хората. Налага се остра необходимост от 
преразглеждане на скалата на човешките ценности.

Екологична сигурност
Природната среда има значителен ефект върху качеството на живот, здравето, продължителнос-

тта на живот и икономиката. Нарастването на населението, но в по-голяма степен неговото забогатяване, 
структурата на икономиката, нерационалното и изолирано управление на природните активи, както и 
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промените в климата могат да доведат до значителни стресове върху социалното и икономическото рав-
новесие на страната. Държавата и обществото трябва да са политически, административно и технически 
способни за адекватна реакция спрямо екологични стресове, включително екстремни природни явления2.

В световен мащаб рискове за екологичната сигурност произтичат от промишлени аварии с изпус-
кане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица, както и от 
заплахата за терористична дейност с използване на вещества, които са особено опасни за природната 
среда. Защитата на корпоративни икономически интереси забавя предприемането на реални стъпки за 
разрешаване на тези проблеми в широк международен контекст.

На съвременния етап от развитието ни се очертават някои неблагоприятни тенденции, които биха 
имали отрицателни последици върху живота на планетата. Това са глобалното затопляне, парниковият 
ефект, изтъняването на озоновия слой, увеличаването на въглеродния диоксид, екологичните кризи в 
отделни райони на света в резултат на изсичане, масово обезлесяване или замърсяване7.

Заедно с възможностите за развитие и самоусъвършенстване епохата на глобализация води до 
нарастване на уязвимостта на индивида, което повишава неговото значение като обект на международ-
ната сигурност7.

Светът вече не може да си позволи безумно да изразходва ресурсите като нанася непоп- 
равими вреди и щети на околната среда.

В специализираната литература понятията „сигурност“ и „безопасност“ се използват като синони-
ми и означават функционално състояние на защитеност на жизненоважни интереси на личност, органи-
зация, предприятие и общество от потенциално или реално съществуващи заплахи. Според Доклад на 
американския Национален съвет за проучвания (National Research Council), обобщен от „TechNews.bg“ 
(динамичен информационен ресурс за новини, анализи, пазарни данни, диалог и съвети за технологиите 
и тяхното приложение в бизнеса и личното пространство), безопасни за човека могат да бъдат само обек-
ти, несъдържащи включени в тях енергия или химично и биологично активни елементи11.

Съвременната интерпретация на сигурността изисква нов понятиен апарат и нови формулировки. 
В този смисъл сигурността не е ценност, а състояние, за което в обществото се създават условия за 
гарантирането му. Проблемите на сигурността винаги са били в националния и международен дневен 
ред. Въпреки това, значението на думата сигурност се е променяло непрекъснато с течение на време-
то. А що се отнася до екологичната сигурност, макар и не съвсем осъзнато и научно, може да се говори 
още от древни времена. Битката за оцеляване на човека преминава през търсенето и намирането на 
храна и подслон, гарантиране на сигурност от други племена, за да се стигне до днес, когато говорим 
за екологични храни или кибернетична сигурност, непознати понятия за хората само преди век. Според 
българския експерт по международни отношения В. Чуков3 сигурността трябва да се изследва с оглед 
на множеството ѝ аспекти – социални, етнически, икономически, военни, екологични, и т.н. „Всеки от тях 
приема съответно изражение, най-добре материализирано чрез привнасяне на съответния коректив сре-
щу евентуална опасност“3, 4. Сигурността на обществото, и най-вече на държавата, е като средство за 
постигане на главната цел.

Сигурността не може да се измерва само според това колко добре една държава отговаря на на-
стоящите нужди на своите жители, а по-скоро колко добре ще отговаря държавата на бъдещите нужди. 
Държавите не могат да бъдат уязвими за непредвидени вътрешни или външни изпитания.

Рисковете за националната сигурност се разпределят в две категории в зависимост от вероят-
ността за протичане на неблагоприятно събитие или процес – величината на разрушителните следствия 
за институционалната система и степените на опосредяване между рисков фактор и неблагоприятно 
събитие. 

В приоритетната категория рискове се включват пет рискови фактора и съответни сфери: финанси 
и икономика, енергетика, криминалитет, социален срив, международен контекст. Тези рискове влияят не-
посредствено на състоянието на държавността и имат директни значения за стабилността на национал-
ните институции и конституционния ред.

Във втората група рискове са включени седем рискови фактора и сфери: образование, здравеопаз-
ване, регионално развитие, миграция и демография, екология, бедност, масови страхове. Тези рискове 
влияят косвено на стабилността на институциите. Те усилват значението на първата група, а оттам и 
натиска, който тя упражнява върху мегариск и имплозията на държавността2.
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Основните видове екологични рискове в стопанската дейност са: 
1. Природо-екологичен риск; 
2. Технико-екологичен риск; 
2.1. Риск на устойчивите техногенни въздействия; 
2.2. Риск на катастрофални техногенни въздействия; 
3. Социално-екологичен риск;
3.1. Еколого-нормативен риск; 
3.2. Еколого-политически риск. 
Технико-екологичните рискове принадлежат към групата на „новите екологични рискове“. С оглед 

на промените и нововъведенията през последните години в държавните закони и норми, и в действията 
на обществените екологични организации и политически партии, социално-екологичните рискове също 
могат да се впишат в цитираната група. Технико-екологичните и социално-екологичните рискове не могат 
да се разглеждат като абсолютно самостоятелни единици. Те безспорно оказват влияние и на първата 
група рискове. Вследствие на това взаимодействие и природо-екологичните рискове са променливи ве-
личини, които видоизменени влизат в групата на „новите екологични рискове“. Към класификацията на из-
броените групи екологични рискове може да бъде добавена още една – „еколого-икономически рискове“5.

Стопанската дейност е сред важните аспекти на обществения живот и оказва силно влияние 
върху неговото качество и основни характеристики. Нейното разстройване, независимо дали остро или 
хронично, неспособността ѝ да осигурява ръст на реалните доходи на хората, имат тенденцията да 
поставят под сериозно напрежение всички останали обществени системи, включително политическата. 
Снижената стопанска активност и реални доходи усилват съществуващи конфликти на интереси в об-
ществото и създават благоприятни условия за разгръщане на нови.

„Екологичната сигурност“ често e разглеждана като концепция, която се използва, за да се защити 
или да се промени акцентът на политическата и икономическа нестабилност и несигурност. От същест-
вено значение са и опасните индивидуални или групови човешки действия, които водят до изменения в 
околната среда, до недостиг на вода, замърсяване на въздуха и редица други последствия. Прогнозата 
за следващите години е, че най-вероятните опасности за екологичната сигурност ще бъдат интензивно-
то увеличаване на населението на планетата; увреждане на биологичното разнообразие; климатични 
промени; замърсяване на подземните води и недостиг на питейна вода; опасности от храните; бежански 
вълни поради замърсявания на околната среда и екологични катастрофи; обезлесяване; индустриално 
замърсяване на въздуха и океана; замърсяване и ерозия на почвата; ядрени опасности; изтощаване на 
озоновия слой; глобално затопляне6. 

От гледна точка на екологичната сигурност основните проблеми у нас не се различават особено от 
тези в световен мащаб и са свързани с наличието на силно замърсяващи производства, липса на инвес-
тиции за изграждане на пречиствателни съоръжения и инсталации за преработване на отделяните във 
въздуха и водите вредни емисии, несъвършенства и пропуски в нормативната база, неефективен контрол 
и взаимодействие между правоприлагащите институции. В много редки случаи се наблюдава пълно по-
криване на изискванията на комплексните разрешителни, последователна политика на екоинвестиции и 
въвеждане на технологични иновации за подобряване на производствения процес и повишаване конку-
рентноспособността на продукцията.

През последните години се правят законодателни промени на Закон за околната среда, Закон за 
водите и др., които да отговорят нормативно на все по-задълбочаващото се разминаване между инвести-
торски и обществени интереси. В крайна сметка е необходимо да бъде намерен устойчив баланс между 
инвеститорите, развитието на икономиката и опазването на околната среда.

„Общите блага“ са само фрагментарно защитени. Замърсяването на въздуха в много български 
градове значително надхвърля всякакви международни норми. Агрегатният ефект на индустрията, транс-
порта, отоплението с твърди горива, неспособността на много общини да се справят с нарастващия обем 
отпадъци, с недостига и качеството на водата, екологично несъобразеното използване на почвите води не 
само до екологично неустойчива икономика, но и до значителна икономическа и социална нестабилност. 
Индустриалното замърсяване е често трансгранично и може да доведе до международно напрежение.

В повечето региони на страната основните източници на замърсяване са големите предприятия от 
енергетиката, металургията, добивната и хранително-вкусовата промишленост, както и отделни малки и 
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средни предприятия. Най-често срещаните модели на поведение от страна на предприятията, замърси-
тели са свързани с: плащане на минимални санкции, но непредприемане на мерки за ограничаване на 
замърсяването на околната среда; обжалване на наложените глоби, както и създаване на нерегламенти-
рани взаимоотношения с контролиращия и санкциониращия орган.

Като основни рискове за екологичната сигурност могат да бъдат изведени:
l създаване на опасност за живота и здравето на населението вследствие замърсявания на 

въздуха, почвите и водите (включително с трансграничен характер).
Рискът се усилва от действия за прикриването им, в т. ч. чрез прилагането на корупционни практики.
l ограничаване на възможностите за устойчиво икономическо развитие, подобряване благосъ-

стоянието на населението и реализацията на национални приоритети във връзка с членството на Бъл-
гария в ЕС.

През 2011 г. Съветът за сигурност признава климатичните промени за значителен риск за сигур-
ността. Всички климатични модели предсказват засушаване на Балканите. Недостигът на вода и екс-
тремните климатични явления биха могли да имат катастрофални последствия за страната, независимо 
дали са предизвикани от глобална или циклична промяна на климата. Климатичните промени водят и до 
климатичните бежанци и конфликти, които ще окажат външен натиск върху страната2.

Ресурси, екология, икономика и сигурност
Всяка година международната организация за устойчиво развитие Global Footprint Network определя 

настъпването на деня на изчерпване на ресурсите, т.е. датата, до която човечеството е успяло да израз-
ходва толкова природни ресурси, колкото всички екологични системи на планетата могат да се възстано-
вят за цяла една година. С всяка изминала година тази дата настъпва все по-рано в годишния календар. 
Любопитен факт е, че за първи път сме излезли „на червено“ през далечната 1971 година, когато за пър-
ви път Денят на екологичния дълг е бил на 21 декември. За сравнение, през 2020 година Денят на еколо-
гичния дълг, популярен с англоезичното име на кампанията по този повод Earth Overshoot Day, настъпи на 
22 август. Това означава, че след тази дата до края на годината човечеството живее на дълг и преразход, 
защото Земята няма да може да задоволи нуждите на хората чрез възобновяеми ресурси. И още един 
любопитен факт – заради затварянето на икономиките по време на коронавируса т. нар. Earth Overshoot 
Day настъпи три седмици по-късно спрямо 2019 година, когато настъпва на 29 юли, а през 2018 година – на 
1 август. Тези дати се определят средно за цялата планета, но за различните страни Денят на екологич-
ния дълг настъпва по различно време. Най-рано за 2020 година Earth Overshoot Day е настъпил в Катар – на 
11 февруари. Следват Люксембург и Обединените Арабски Емирства, а САЩ и Канада са изчерпали въз-
обновяемите си природни ресурси на 12 и 14 март съответно. Най-късно Earth Overshoot Day настъпва в Ин-
донезия, Нигер, Мианмар и Киргизстан – в края на декември. За България Денят на екологичния дълг през  
2020 година е на 22 юни11.

Икономическата сигурност следва да включва и чисто човешките измерения на икономическо бла-
госъстояние – реален достъп до храна, енергия, инфраструктура, пенсионни и здравни услуги.

Приоритетите на екологичната и икономическата сигурност изместват традиционните съображе-
ния относно сигурността на отделните държави като например националните системи за отбрана.

Кръговата икономика създава нови възможности като въвежда екологични принципи при производ-
ството на стоки и услуги с цел да намали потреблението и да оптимизира използването на суровините, 
водата и на енергийните източници. Кръговата икономика налага нов икономически модел, който, за раз-
лика от линейния, функционира на принципа „затваряне на кръга“, на жизнения цикъл на продукти, услуги, 
отпадъци, материали, вода и енергия.

Чрез спазване принципите на кръговата икономика, където стойността на продуктите, мате-
риалите и ресурсите се запазва възможно най-дълго в икономическия цикъл, индустрията постига 
устойчивост в производството и потреблението, а това води до съхранение на околната среда, конку-
рентоспособност на продукти и пазари, нови работни места и устойчив растеж.

Време е да бъде начертан пътят за прехода от отпадъци към ресурси, като се насърчава пазарът 
на вторични суровини и повторно използване на отпадъчните води. 

Необходимо условие е да се предвидят действията в областта на приоритетни области като реци-
клиране на пластмаси, управление на хранителните отпадъци, основни суровини, отпадъци от строител-
ство и събаряне, биомаса и продукти на биологична основа, иновации, инвестиции и други хоризонтални 
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мерки. Вече има законодателни промени и мерки в тази посока, но те все още не оказват съществен 
ефект.

Приета е европейска директива за забрана използването на пластмаси за еднократна упот- 
реба – Директива (EC) (EU) 2019/904. Чрез въвеждане на директивата се цели предотвратяване и намаля-
ване въздействието върху околната среда на определени пластмасови продукти и насърчаване прехода 
към кръгова икономика чрез въвеждането на комбинация от мерки, пригодени към продуктите, обхванати от 
директивата, включително забрана в целия ЕС на пластмасови продукти за еднократна употреба, когато са 
налични алтернативи. Директивата предоставя стратегия на ЕС за пластмасите, важен елемент в премина-
ването на общността към кръгова икономика.

Типичният модел на процесите включва няколко етапа – добив на суровини, производство, потреб-
ление и обезвреждане на продуктите в края на техния жизнен цикъл. От друга страна, кръговият процес 
се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци 
и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките след тяхната употреба в ресурси за други 
цели чрез повторна употреба, вторично производство, рециклиране, намаляване на отпадъчните матери-
али и други практики. С други думи, кръговата икономика се стреми към възобновяване.

През декември 2015-а година Европейската комисия публикува План за действие за налагане на кръ-
гова икономика, поставяйки я на централно място при въвеждането на политика за устойчиво развитие. То-
гава комисията предложи Европейският съюз да преосмисли подходите си и да предприеме въвеждане на 
промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите: дизайн, производство, потребление, управление на 
отпадъците и повторно третиране на вторичните материали.

За България благоприятно въздействие върху икономическата сигурност оказват структурните и 
инвестиционните фондове на ЕС, които помагат за опазването и съхраняването на природните ресур-
си, като например водите, природата и биологичното разнообразие, чистият въздух и суровините. Това 
включва инвестиране в необходимата инфраструктура за пречистване на отпадъчни води и управление 
на отпадъците (например за рециклиране), но също така и мерки за наблюдение на състоянието на окол-
ната среда или развитие на зелена инфраструктура. Така околната среда се превръща в източник на 
икономически растеж и нови работни места.

За решаване на проблема със замърсената околна среда може да се използва като подход много-
степенното управление на сигурността.

Плащанията са разходите, които трябва да бъдат направени за екологични ресурси или услуги. 
Тяхната класификацията е:

l Плащания за негативно въздействие на околната среда;
l Заплащане за природни ресурси;
l Данъци за използване на околната среда;
l Данъци за екологично опасна продукция.
Данъците за използване на околната среда имат регулиращ характер. С данъци трябва да се об-

лагат всички вредни въздействия върху околната среда. Такива данъци създават стимул за снижаване 
нивото на вредните въздействия, но не могат да заставят виновника за замърсяването да отстрани из-
точника на въздействието5.

Постигането на устойчиво екологоикономическо развитие е свързано с отчитане на процесите на 
трансформация както в областта на икономиката, така и по отношение на общественото екологическо 
съзнание. Екологизацията на икономиката изисква заделяне на целенасочени финансови средства и тях-
ното инвестиране в подходящи мерки по опазване на околната среда, реформиране на законодателната 
база, повишаване на екологичната култура на населението и провеждане на ефективно управление на 
екологичния риск в стопанските единици8.

Политика за сигурност в отношенията човек – природа
Глобалният екологичен проблем се състои в огромните трудности при преодоляване на екологич-

ната криза, която възниква на нашата планета поради разрушителното човешко въздействие върху при-
родата. В качеството на основни проявления на екологичната криза най-често се сочат замърсяването на 
въздуха и водните басейни на Земята и растящата лавина от отпадъци9.

При анализа на средата за сигурност е необходимо факторите, които ѝ влияят да се разглеждат в 
съвкупност, тъй като те могат да засегнат един или няколко сектора от нея. Така например, климатичните 
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промени могат да повлияят както на екологическата, така и на индивидуалната, икономическата и в край-
на сметка – на политическата сигурност в дадена държава7.

Приоритетите и политиките за сигурност имат еднакво значение и еднакво влияние върху систе-
мата за национална сигурност. Важността им в критични ситуации и периоди се определя в зависимост 
от промените в средата за сигурност и необходимите действия за постигане на съответната степен на 
защитеност.

Околната среда и взаимоотношенията човек-природа са един от приоритетите в политиката за 
национална сигурност. Екологичната сигурност е инструментът за изпълнение на този важен за същест-
вуването на нацията приоритет. Ето защо екологичната сигурност е секторна политика за националната 
сигурност10.

1. Политиката за сигурност се изразява в изпълнение на стандартите за екологична експертиза и 
защита и в присъединяване към глобални или регионални инициативи и екологични проекти, насочени 
към подобряване качеството на околната среда и защита на екологичната сигурност.

2. Съществен аспект в защитата на екологичната сигурност е предотвратяването, овладяването 
и преодоляването на последствия от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично 
замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица, както и при наличие на заплаха за терористична 
дейност с използване на оръжия за масово унищожение.

3. Управлението на водните ресурси на страната се осъществява на основата на единна информа-
ционна система чрез междуинституционален механизъм за планиране, наблюдение и оценка.

4. Усилията се насочват и към създаване на работеща система за овладяване и преодоляване на 
последствията от природните бедствия с активното съдействие на гражданите и техните организации.

Настоящи политики
България прилага широк спектър от екологични регулативни норми, наложени от членството ѝ в Ев-

ропейския съюз. Този подход осигурява частична защита. В страната не съществува пазарен механизъм, 
който да гарантира реално заплащане за нанесените вреди. Тази политика например поражда илюзията, 
че въглищната енергия е най-евтината, но ако в цената на един киловатчас се включат здравните и еко-
логичните вреди от изгарянето на лигнит, справедливата пазарна цена ще се покачи значително. Отсъст-
ват последователни национални политики, извън изискваните от Европейския съюз, които да третират 
националния природен ресурс в дългосрочна перспектива. Рисковете от подобен пасивен политически 
подход са значителни. Той увеличава вероятността от екологични катастрофи и ограничава способнос-
тта от смекчаване на последствията им. Пасивната политическа екология има и негативен демографски 
ефект, особено спрямо високопродуктивната средна професионална класа2.

Способността на държавата към момента да се справя с екстремни природни явления е минимал-
на, но също така тя е бюджетно и системно неадекватна. Икономическите щети, причинени от наводне-
ния, горски пожари, горещи вълни, суши и други екстремни природни и климатично обвързани явления, 
в последните десетилетия са значително повече отколкото жертвите и щетите, причинени от военни кон-
фликти. В следващото десетилетие е вероятно тази тенденция да се задълбочи2.

Институционалната екологична неадекватност обрича България на постепенен икономически и 
социален разпад, който, във внезапна комбинация с други рискове, може да доведе до икономически и 
социален колапс2.

Бъдещи политики
Околната среда би трябвало да бъде третирана като дългосрочен и потенциално изчерпаем общ 

икономически и социален актив:
• Ефективното използване на природни ресурси следва да се определи като безспорен национа-

лен политически приоритет, не единствено като съобразяване с външни норми;
• Околната среда и състоянието ѝ в бъдеще трябва да се икономизират и екологичните вреди и 

рискове цялостно да се остойностяват и адекватно да се заплащат;
• Екологичните рискове за националната сигурност би трябвало да имат пряко отражение върху 

военната стратегия и подготвеност на България;
• Екологията трябва да се „деинституционализира“ и органично да обхване всички национални 

институции, а не само едно министерство, което действа като външен контролен орган.
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Заключение
В този доклад чрез разгледаните аспекти на „екологична сигурност“ и връзката с икономиката е ви-

дно, че провежданата политика в Република България е насочена към изграждане на среда за сигурност, 
която да е съотносима с тази на другите страни. Екологично равновесие и сигурност може да се постигне 
с икономически инструменти и високо обществено съзнание, както и добро институционално управление 
в т.ч. в областта на националната сигурност.
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ХОДЪТ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА  И НЕГОВОТО 
ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ  БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕРСКИ КОРПУС, 

СЕПТЕМВРИ 1939 – АВГУСТ 1944

Резюме: От септември 1939 г. до август 1944 г. Царство България остава настрана от фронтовете 
на Втората световна война. Независимо от това ходът на военните действия оказва влияние върху 
нагласите в българското общество като цяло и в частност върху настроенията сред представителите 
на офицерския корпус. Взаимовръзката между развоя на сраженията и духа на българското 
офицерство става особено силна след 1 март 1941 г., когато българската съдба се обвързва с каузата 
на Тристранния пакт.
Ключови думи: българския офицерски корпус; Втора световна война; ход на военните действия

THE COURSE OF THE SECOND WORLD WAR AND ITS REPERCUSSIONS   
ON THE BULGARIAN OFFICER CORPS, SEPTEMBER 1939 – AUGUST 1944

Assist. Prof. Boyan Zhekov
Rakovski National Defence College

Sofia, Bulgaria
Abstract: Between September 1939 and August 1944, the Bulgarian Kingdom remained away from the fronts 
of the Second World War. Nevertheless, the course of the hostilities affected the spirit of the Bulgarian society 
as a whole and the frame of mind of the Bulgarian officer corps in particular. The interrelationship between 
the progress of the military actions and the spirit of the Bulgarian officers became even stronger after 1 March 
1941 when the Bulgarian faith was bound with the cause of the Tripartite pact.
Keywords: Bulgarian officer corps; Second World War; course of the hostilities

ас. Боян Жеков
Военна академия „Г. С. Раковски“

На 1 септември 1939 г. – денят на германското нападение срещу Полша, отбелязало началото на Вто-
рата световна война, пълномощният министър на Третия райх в Царство България Херберт фон Рихтхофен 
съобщава на своите висшестоящи в Берлин: „Правителството и обществеността на България стоят изцяло 
на наша страна и вярват в германския успех“1. Не е пресилено да се твърди, че измежду социалните групи 
в Царството, в които описаните симпатии спрямо Третия райх се усещат доловимо, попада и българското 
офицерство. Закономерно, няколко месеца подир започването на войната се намират съвременници, които 
подчертават как българската армия е „най-благосклонно“ настроена по отношение на Германия и че „военни-
те са с германците“2. Доста красноречиво остава и мнението на американския пълномощен министър в София 
през 1940 – 1941 г. Джордж Ърл. Според неговите впечатления, добити по време на престоя му в страната, 
офицерите съставляват „единствения български елемент, който е искрено прогермански“3. Естествено, абсо-
лютизирането на подобни обобщаващи становища не е полезно предвид метафизичния характер на въпроса. 
Но не може да се отрече, че съществуват обективни фактори и субективни обстоятелства, които създават 
подходящи условия за покълването на разположение към Третия райх в българските офицерски среди.

Не бива да се забравя, че от средата на 30-те години на XX век Берлин играе ключова роля за 
възстановяването на военната мощ на Царството чрез доставки на модерно въоръжение4. Твърде показа-
телни за значението на „оръжейния“ фактор са наблюденията на стопанския пратеник на Вилхелмщрасе 
доктор Карл Клодиус, посетил София през май 1940 г. В информация до Йоаким фон Рибентроп той из-
рично посочва, че министърът на войната генерал Теодоси Даскалов и „почти всички български офицери“ 
разглеждат Райха като „единствен естествен съюзник“, който ще продължи да снабдява войската с оръ-
жие и с боеприпаси, както досега5. 

От друга страна, през втората половина на 30-те години на XX век Германия се превръща във 
водеща дестинация в обучението зад граница на военни от Царството. На 1 септември 1939 г. например 
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близо две трети от всички следващи в чужбина български офицери се намират тъкмо в Третия райх6. 
Така командните кадри не само имат възможност да черпят знание от германската военна наука, която 
е една от най-напредничавите през този период, но и установяват професионални и лични контакти със 
свои колеги от Вермахта. По-важното в случая е, че и двете обстоятелства спомагат за изграждане на 
положителни нагласи спрямо Райха сред българското офицерство. 

В същото време за хората с пагони в Царството, отличаващи се със значителен иредентизъм, Гер-
мания олицетворява надеждата за промяна на установения на Парижката мирна конференция от 1919 
– 1920 г. и неблагоприятен за София ред на Стария континент, а „братството по оръжие“ от Първата све-
товна война представлява много повече от обикновено словосъчетание от миналото – усещания, които 
са забелязани още от военния аташе, акредитиран за България в периода 1933 – 1935 г., генерал Волф-
ганг Муф7. Ето защо не е случайно, че през пролетта на 1940 г., придружавайки на обиколка из страната 
ръководителя на младежката организация на Националсоциалистическата работническа партия Балдур 
фон Ширах, пълномощният министър Херберт фон Рихтхофен констатира, че „мълниеносните“ победи на 
Вермахта в Западна Европа въодушевяват българското население, особено младите офицери8.

Капиталното съдействие на Берлин за връщането на Южна Добруджа в пределите на Царството 
през септември 1940 г. допълнително подхранва настроенията в полза на Третия райх сред командните 
кадри. Със сериозна тревога, но и не без основание, скоро след това шефът на британската дипломати-
ческа мисия в София Джордж Рендъл отбелязва, че в българските висши военни се налага увереността 
в германската непобедимост и възгледът как единствено с помощта на Оста националните проблеми ще 
намерят разрешение9.

На фона на всичко това не е учудващо, че в поверителен доклад за обществено-политическото 
положение в Царството, изработен от щаба на навлязлата в страната Дванадесета германска армия, с 
дата 22 март 1941 г., сиреч само три седмици след присъединяването на България към Тристранния пакт, 
се посочва: „Офицерството е в ред и е нашата опора по убеждение“10. Разбира се, няма основания вто-
рата част от цитираното изречение да се тълкува в смисъл, че в средите на хората с пагони съществуват 
тежнения към националсоциалистическата идеология, властваща в Хитлеровия райх. Напротив, някои 
автори с право посочват, че макар да „адмирира“ победите на Вермахта, българският команден кадър 
„е твърде резервиран спрямо амбициите“ на Берлин да гради „Новия ред единствено в съответствие с 
маниите“ за превъзходството на германската нация11. В тази връзка не е излишно да се цитира гледището 
на американския генерален консул в Истанбул в началото на 40-те години на XX век Самюъл Хонакър. 
Според него голяма част от българските офицери „са доста либерални в разбиранията си“12.

Въпреки че след 1 март 1941 г. България се превръща в пасивен германски съюзник, нейната съдба се 
обвързва с каузата на Оста във военния конфликт. Само десет месеца по-късно страната вече се намира в 
лагера, срещуположен на „Великия съюз“ между Великобритания, САЩ и СССР. 

Специфична черта на Втората световна война е нейната идеологическа натовареност. По бойните 
полета воюват с ожесточение не само войски, но и политически възгледи. Като последица, планетарният 
сблъсък се превръща в своеобразно противопоставяне на „Нашето дело срещу Тяхното“. Тази особеност 
на конфронтацията между Тристранния пакт и Антихитлеристката коалиция правилно се преценява от 
военното ръководство в София. Неслучайно, макар България да не се включва пряко в сражения, то под-
чертава пред офицерския корпус, че „ние сме преди всичко на фронта на голямата идейна борба между 
новото и старото“13. 

Ето защо подир 1 март 1941 г. Министерството на войната залага сред своите приоритети навре-
менното и непрестанно информиране на командния кадър на въоръжените сили за военнополитическата 
ситуация. Главната цел е в съзнанието на всички офицери да се втълпи „вярата в сигурната победа на на-
шите съюзници, в нашата обща победа“14. Любопитно е, че военното ръководство в София нарежда сред 
враговете на страната „както формалните ни неприятели“ Великобритания и Съединените щати, „така и 
Съветска Русия, с която се намираме в редовни дипломатически отношения“15.

Благоприятното за Оста развитие на бойните действия през 1941 – 1942 г. несъмнено създава 
плодородна почва за насаждането в офицерския корпус на Царството на убеденост в крайния успех на 
българските съюзници в световния военен конфликт. В служебно писмо на министъра на войната генерал 
Теодоси Даскалов от 9 февруари 1942 г. например се изтъква, че „през настъпващото лято ще бъде лик-
видирано с болшевизма по един решителен начин“. За тази цел „под ръководството на Германия е пригот-
вена грамадна армия с многобройни оръжия, авиация и други средства“16. В разузнавателно известие за 
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месец март 1942 г. на Щаба на войската се посочва, че „духът“ на въоръжените сили е „отличен“, а „вярата 
в крайната победа на Оста закрепва все повече“. През юни 1942 г. военното ръководство дава абсолютно 
същата оценка на морала на българската армия. Причината е свързана с успехите на Тристранния пакт 
„по океаните“, в битките за съветските градове Керч и Харков, както и в Африка, които „утвърждават“ уве-
реността „на всички“, че сполучливият завършек на войната „наближава“17. В идните месеци описваната в 
разузнавателните известия картина продължава да изглежда също толкова положително. 

Докато положението по фронтовете през 1941 – 1942 г. няма как да провокира смущения в командния 
състав на българските въоръжени сили, такива възникват през 1943 г. в контекста на очерталия се прелом в 
хода на Втората световна война. Твърде показателен е един доклад, запазен между материалите на Дирек-
цията на полицията. Документът е от август 1943 г. и е посветен на „отрицателните прояви в офицерството“. 
В него се посочва: „По-голямата част от офицерството вече започва да живее под знака на съмнението чия 
ще бъде крайната победа“18. През септември 1943 г. началникът на Трудови войски генерал Антон Ганев 
съставя изложение за обстановката по бойните полета, което казва всичко със своето заглавие: „Германия 
не може да спечели войната – тя ще бъде победена“19. От своя страна в информация от 6 септември 1943 г., 
изпратена до Вашингтон, Бъртън Бери (наследникът на Самюъл Хонакър на поста генерален консул в Ис-
танбул), споделя: „Повечето военни бяха убедени, че Германия ще спечели войната, но това убеждение 
вероятно е изчезнало“20. Освен успехите на Съюзниците по фронтовете, тежък удар върху духа на хората с 
пагони в държавата нанася и смъртта на цар Борис III на 28 август 1943 г. Отзвукът в офицерските кръгове 
от кончината на монарха намира прекрасно обобщение в думите на командващия Четвърта армия генерал 
Атанас Стефанов: „Въобще тежко чувство, голяма скръб, като че баща ми втори път умира“21.

Военното ръководство в София очаквано забелязва разколебаването на морала на офицерите и 
предприема мерки. На 23 септември 1943 г. например началникът на Щаба на войската генерал Констан-
тин Лукаш издава заповед срещу разпространението на слухове, които могат да подкопаят духа на воен-
нослужещите22. Двадесет дни по-късно министърът на войната генерал Руси Русев свежда до висшите 
и до старшите командири указания по какъв начин да се разяснява на офицерите, на подофицерите и на 
войниците актуалната военнополитическа ситуация и перспективите за нейното развитие. В началото 
той набляга, че каузата на Третия райх и на неговите съюзници във войната е справедлива и е свързана с 
установяването на „нов европейски ред“, който трябва „да осигури общочовешкото и културно съществу-
ване на народите им“. Противно на това, враговете воюват „в името на един стар и отречен от историята“ 
порядък, „който е носил само войни и нещастия“ на нациите на материка. Нещо повече, Великобритания 
и САЩ са се съюзили с „азиатския болшевизъм“, заплашващ Стария континент с „гражданска война“ и с 
„унищожението на всички културни ценности“ на европейските народи. От своя страна България е била 
„принудена да влезе във войната“ поради военнополитическата обстановка в Югоизточна Европа през 
зимата на 1940 – 1941 г., както и заради „историческата необходимост – да осъществи вековните идеали 
на българския народ – обединението на всички българи на Балканския полуостров“. Министърът на вой-
ната подчертава: „Германия и съюзниците ѝ ще спечелят войната – ще победят. Това не е само вяра и 
внушение, а твърдо убеждение за всеки зрял и здравомислещ човек“. Генерал Русев посочва, че „в това 
ни убеждава не само моралното право, в името на което се води войната“, но и „постигнатите досега 
победи“, както и „грамадните сили и средства“ на Третия райх. Според него успехите на противниците 
са „временни“ и „не са от решително значение за крайния изход от войната“. Накрая военният министър 
подканва „всички командири да се проникнат от важността на историческите времена, в които живеем“ и 
да оправдаят „надеждите на младия цар Симеон II“23. 

С писмо от 13 декември 1943 г. генерал Константин Лукаш на свой ред поднася интерпретация 
на моментната ситуация. Поводът е, че след италианската капитулация и подир „оттеглянето на гер-
манците на Източния фронт“ в офицерския корпус се забелязва „една загриженост относно развитие-
то на бъдещите военни и политически събития“, основно какъв ще бъде крайният изход от войната. 
Началникът на Щаба на войската е категоричен, че отстъплението на Вермахта е изцяло „преднаме-
рено“, а Третият райх се готви за „решителни действия през 1944 година“. Германската страна „разпо-
лага с грамадни резерви, които ще решат войната в нейна полза“. Генерал Лукаш разпорежда да се 
изнесат специални беседи за офицерите „в духа“ на тези „конспективно изложени мисли“, за да „се 
разсее“ появилата се в техните кръгове угриженост „и да се вдъхне вяра в крайната победа“ на Райха, 
„която ще бъде и наша такава“24. 
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Идентични по смисъл послания към хората с пагони се отправят и чрез официалния вестник на 
българската войска „Народна отбрана“. Така например в статия от 25 август 1943 г. се посочва как Чер-
вената армия „не може да се похвали с големи оперативни успехи“ на Източния фронт, а съветските 
военни сполуки край градовете Орел и Харков „не са нищо друго освен не толкова значително изправяне 
на фронтовата линия“. В брой от средата на септември 1943 г. с разбор на англосаксонския десант на 
Апенините се обобщава, че „действията в средиземноморския простор са изправени пред пълен обрат в 
полза на Германия“. В хроника под надслов „Четири години война“, обнародвана във вестника на 1 януари 
1944 г., се коментира, че опитите на СССР за изтласкване на отбраната на Вермахта на запад от река Дне-
пър са пропаднали „напълно“. Същевременно „навсякъде, където пожелаха, германците контраатакуват 
и бият противника“. В друга публикация от началото на февруари 1944 г. се акцентира, че „остава с нетър-
пение да дочакаме“ отново да се проявят възможностите на Вермахта – „най-добрата войска в света“25. 

Капиталният проблем, пред който военното ръководство в София се изправя при своите опити за 
укрепване на морала на българското офицерство и на който фактически няма как да намери разрешение, 
обаче е, че дори най-предубеденото съзнание може да долови разминаването между внушенията за ба-
ланса на силите във войната и реалното състояние на нещата. На фона на продължаващите през 1944 г. 
победи на „Великия съюз“ и особено след откриването на Втория фронт в Европа и подир началото на 
мащабното съветско настъпление от изток през първата половина на юни 1944 г. дисхармонията става 
все по-остра.

В доклад до държавния секретар Кордел Хъл от средата на юни 1944 г. американският консул в 
Истанбул Бери коментира „нарастващото осъзнаване“ сред българските военни за идното поражение на 
Третия райх26. Една симптоматична за настроенията на хората с пагони в Царството оценка помества и 
запис от 17 юли 1944 г. в личния дневник на поручик Здравко Дафинов. Според него идеята „да се скъса 
с Германия“ и да се търси начин за преориентиране на страната към англосаксонските сили „си пробива 
път в съзнанието на офицерството“. Това се дължи на „рязко отрицателния за националните интереси на 
България развой на войната“27. Сходни заключения съдържа секретна справка за ситуацията в Царството, 
постъпила в канцеларията на „личния щаб“ на райхсфюрера на СС Хайнрих Химлер на 4 август 1944 г. В 
нея се посочва, че „е в ход опасно прегрупиране на действащите офицери, които търсят сигурност, като 
се привързват към „освободителния“ кабинет на Иван Багрянов“. Наред с това „приятелите на Германия в 
редовете на българската войска започват да губят почва под краката си и също насочват своето внима-
ние към лявото правителство на сегашния министър-председател“28. 

По същото време берлинският пълномощен министър в София Адолф-Хайнц Бекерле обобщава 
в своя дневник настроенията в България по следния начин: „Колко ли хора вярват все още в нашата по-
беда“29.

Наченалото на 20 август 1944 г. съветско настъпление по направлението Яш – Кишинев и послед-
валата управленска промяна в Букурещ катализират тревогите в командния корпус на българската армия. 
Посещавайки Видинския гарнизон на 24 август 1944 г., генерал Атанас Стефанов забелязва, че „офице-
рите бяха доста отпаднали духом и смутени от събитията“30. Не е излишно да се цитират и думите, които 
същия ден поручик Дафинов записва в своя дневник: „Преврат в Румъния: Антонеску е свален от крал 
Михай. Обявена е капитулацията ѝ. Съветските войски са на Дунав. Свободата и независимостта на Бъл-
гария висят на косъм.“31

За духовното състояние на офицерския корпус в заключителните дни на август 1944 г. може да се 
съди от някои германски документи, посветени на обстановката в страната. Така например в секретна 
информация от 27 август 1944 г., предназначена за Министерството на външните работи на Третия райх, 
се отбелязва, че в случай на съветска окупация на Царството една част от българските военни „възна-
мерява да си пробие път с бой“ до формированията на Вермахта в Македония и в Сърбия32. В конфиден-
циално писмо с дата 30 август 1944 г., изпратено до главнокомандващия групата армии „Ф“ (разположена 
на Балканите) фелдмаршал Максимилиан фон Вайкс, се констатира, че над българската армия „тегне 
тежък психологически натиск“. В документа се упоменава, че според началника на Оперативния отдел 
към Щаба на войската полковник Никола Костов се очаква съветизацията на държавата. „В този случай“ 
той „вижда за себе си“ единствено „възможността за незабавно бягство на германска страна“33. 

Пораждането на помисли за бягство не са лишени от логика с оглед стратегиите за лично оцеля-
ване. Отколе българското офицерство е наясно, че Червената армия носи със себе си болшевизма – 
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„символ на разрушения, кърви и безкрайни страдания“34. Нещо повече, няколко месеца по-рано Щабът на 
войската чертае в разузнавателно известие следната ужасяваща картина – съветизацията на Царството 
ще бъде свързана с ликвидирането по предварително изработени списъци на представители на команд-
ния кадър35. 

Тягостното настроение в средите на българското офицерство се подхранва и от заповедите „от-
горе“. От една страна, отдадените подир 25 август 1944 г. нареждания за разоръжаване и за интернира-
не на войските на Вермахта, идващи от Румъния, сякаш символизират края на второто съюзничество 
с Германия и без съмнение укрепват чувството, че и в тази световна война Царството е заложило на 
губещата карта. Но далеч по-деструктивно влияние върху морала на хората с пагони оказват заповеди-
те как да се процедира със съветските войски, намиращи се в непосредствена близост до пределите на 
България. На 31 август 1944 г. Регентството взема решение „да се оттеглят встрани нашите войници“, 
в случай че Червената армия навлезе в страната36. Ден по-късно – първоначално „устно“ посредством 
офицери-куриери, а след това чрез лично писмо, на командирите в Северна България е разпоредено 
ако съветските войски предприемат опит за пресичане на държавната граница, „съпротива да не се 
оказва“. Пак на 1 септември 1944 г., след като е осведомен за проведена среща между съветски и бъл-
гарски военни в Добруджа, министърът на войната генерал Руси Русев заповядва: „Още тази вечер да 
се изпратят български старши офицери при руснаците и да уговорят най-добрите условия за премина-
ване на границата върху базата от нашата страна да не се оказва съпротива“37. По същество нарежда-
нията заострят усещането за предстоящото съветско нахлуване в държавата. 

Въобще в края на август – началото на септември 1944 г. българското офицерство се озовава в 
ситуация, която угнетява със своите изгледи. Но не толкова разбирането, че Царството отново е избрало 
погрешната страна във войната терзае хората с пагони. Става дума за нещо далеч по-тревожно, а именно 
– перспективата за нашествието на една чужда армия, която представлява заплаха за съществуващия 
обществено-политически строй, както и за всички негови крепители. В графата на последните без съмне-
ние попада и командният състав на българските въоръжени сили. 
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САЩ И КИТАЙ НА БАЛКАНСКИЯ ТЕАТЪР:  
МЕЖДУ ТВЪРДАТА И МЕКАТА СИЛА

Резюме: Докладът прави анализ на ресурсите на меката сила на САЩ и Китай на Балканите. 
Идентифицирани са специфичните инструменти, прилагани от тях в сферата на икономиката, на 
класическата и публичната дипломация. Оценена е ефективността на меката сила на двата глобални 
актьора през приемането и резултатите от въздействията им в страните от региона. Направен е SWOT 
– анализ на параметрите на меката им сила.
Ключови думи: Мека сила; твърда сила; инструменти на меката сила; ресурси на меката сила
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Abstract: The report analyses the soft power resources of the US and China in the Balkans. It identifies the 
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Силата в международните отношения е непреходна и винаги актуална тема. Твърдата, военна-
та и икономическата сила, използвани за плащане и принуда са добре познати от историята и в значи-
телна степен са изследвани. През последните десетилетия големите актьори прилагат целенасочено 
и мека сила като част от своята геополитическа стратегия, което им осигурява по-трайни и устойчиви 
резултати. Двата вида сила (твърда и мека) са континуум, а не дихотомия и единият може да подкре-
пи, но и да отнеме от полезността на другия.

Джоузеф Най описва меката сила, като способност за постигане на политически цели, изграж-
дайки „блестящ град на хълма“1, който създава привличане (attraction) и по този начин обектът на при-
лагането ѝ пожелава същите резултати като субекта (пасивен подход). Меката сила има и волунтари-
стичен елемент, защото тя е и технология за оформяне на предпочитанията на обекта, върху който 
се прилага (активен подход). Ресурсите на меката сила, според Дж. Най са три: култура, политически 
ценности и външна политика. Инструментите на меката сила са базирани с публичната и личностната 
дипломация. Приложени от актьорите с помощта на активния или пасивния подход, те предизвикват 
у обекта някоя от формите на приемане (привличане, апатия или отхвърляне) и водят до определени 
резултати (съгласие, неутралност или противодействие)2.

Преходът на силата от Запада, доминиран от САЩ към Изтока, в лицето на Китай, е ключова 
тенденция на съвременността. Сблъсъкът между тях досега, освен в икономиката, се води и на по-
лето на меката сила. За да се оцени качествено как тези актьори прилагат мека сила е необходимо 
техните ресурси и инструменти да бъдат анализирани в определен театър и да бъдат сравнени при-
емането и резултатите от това прилагане. Югоизточна Европа е само един от тези театри, но с важно 
значение за изхода от най-големия геополитически сблъсък на XXI век.
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САЩ – между „меката сила“ и „проклятието на силата“

Ресурси и инструменти на меката сила
Американската културата като ресурс на меката сила има едно ключово предимство пред основните 

ѝ конкуренти. Това е нейната универсалност. САЩ използват богат арсенал от неофициални източници 
на мека сила в гражданското общество „от Холивуд до Харвард и фондацията на Бил и Мелинда Гейтс“3. 
Гражданското общество е базата, на която се формира американската култура и неин основен двигател. То 
формира политическите ценности, основаващи се на либералната демокрация, индивидуализма, основни-
те човешки права и свободи. Тези ценности са добре приети в болшинството от обществата, наследници на 
юдео-християнската култура, каквито са част от тези на Балканите. Културата и ценностите намират своето 
отражение във външна политика, насочена към утвърждаване на либералната хегемония на Америка.

Публична дипломация
САЩ имат добре изградени институции, отговорни за прилагането на меката сила. Основните ве-

домства и институти са: Държавен департамент на САЩ; Агенция по международното развитие САЩ 
(USAID); Фонд за икономическа поддръжка и Център за международни и частни  предприятия; Амери-
кански съвет по международно образование (American Councils for International Education); Специални и 
регионални програми („Глобално здравеопазване и детска медицина“, „Помощ за развитие“).

Системата е добре финансирана и отчетна пред Конгреса на САЩ. Има добро взаимодействие 
между отделните институции при разделение на сферите между Държавния департамент и тях, както 
и активно привличане на НПО. През 2009 г. Хилари Клинтън заявява при изслушването си за държавен 
секретар: „Вярвам, че американското лидерство е търсещо и също така търсено. Ние трябва да използ-
ваме това, което наричаме мека сила.“4 По-нататък в изложението си Хилари Клинтън посочва региона на 
Балканите като място, където акцентът трябва да е върху меката сила. Изказването ѝ е в момент, когато 
за американската публична дипломация е характерна политиката на привличане и въвличане. 

Управителният съвет по радиоразпръскването (BBG) декларира за своя мисия: „Да информира, 
ангажира и свързва хората по света в подкрепа на свободата и демокрацията“5. „Гласът на Америка“ 
и радио „Свободна Европа“ са медиите, с които BBG покрива региона на Европа и Балканите. В плана 
18-20 на Управителния съвет по излъчването (BBG), който заедно с Държавния департамент формира 
„триадата на американската публична дипломация“, се говори за превръщане на информацията в оръжие 
– weaponization (автори на термина са Peter Pomerantsev и Michael Weiss).6 Основен опонент са руските 
(РТ) и китайски медии (CCTV), които според Съвета провеждат дезинформация. 

САЩ използват широко дигиталните платформи, тоест публичната дипломация се циф- 
ровизира. Стратегията се крепи на три стълба на ефективността (информиране + ангажираност към съ-
държанието + влияние). Макар че в документа не се говори за Балканите в частност, все пак „моделът е 
в сила в от VOA до Бурунди“.7

САЩ ежегодно влагат в СМИ и НПО, действащи на Балканите 40 милиона долара.8 Неправител-
ствена организация като „Америка за България“, например е наследник на БАИФ (Българо-Американ-
ски Инвестиционен Фонд), който е създаден с финансиране от американските данъкоплатци, по силата 
на приет от конгреса закон за подпомагане на източноевропейските демокрации. Дейността е насоче-
на в сферите на бизнеса, културата и образованието, т.е. към меката сила. Тук основно става дума за 
привличане чрез образователен обмен. „Държавният департамент на САЩ инициира насърчаването на 
обучението на граждани на САЩ в чужбина и популяризиране на възможностите за изследователска и 
преподавателска работа в съответните страни.“9 Процесът на обмен на студенти и преподаватели е дву-
посочен. За него бившият държавен секретар Майк Помпео казва: „Американските студенти зад граница 
играят ключова роля като граждански посланици.10 Те разказват американската приказка, демонстрират 
американските ценности чрез незаменимия междуличностен контакт, формират мрежи, изграждат разби-
рателство, разрушавайки стереотипите.“11

Личностна дипломация
Проблемът за употребата на американската мека сила е тясно свързан с въпроса за лидерството. 

Потвържденията на тази теза в глобален план са промяната в подхода към Северна Корея и Иран след 
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2017 г., търговската война с Китай, отношенията с Русия. Проекция на отношенията с последните две 
държави има и в Югоизточна Европа, особено по отношение на енергийни и инфраструктурни проекти, 
както и във военната сфера (твърда сила). При демократите отношението към меката сила е различно. 
След 2012 г. подходът се променя и стратегическата комуникация набляга повече на пропагандни и кон-
трапропагандни методи на въздействие. 

След избирането на Тръмп тенденцията се засилва. При администрацията на Тръмп Вашингтон 
показва нееднозначност в подхода, прилагането и ефективността на меката сила. Въпреки стройната 
организация и традиция в прилагането на мека сила, САЩ при Тръмп по-рядко прибягва до нея във външ-
ната си политика, което е обусловено от военните ѝ възможности – без аналог в съвременния свят. Стра-
тегията за национална сигурност от 2017 г. се определя от мнозина като „най-недостоверния документ в 
стратегическата история на САЩ“, посочващ „глобализма и мултилатерализма“ като „застрашаващи гло-
балното развитие на САЩ“, а концепцията peace through strength директно посочва „ревизионистичните 
суперсили“ (Китай и Русия), като главна заплаха.12 

Новата администрация е изправена пред същото предизвикателство и акцентът върху военната 
сила и санкциите се запазва. Макар да заявява промяна на курса за връщане на мултилатерализма и 
дипломацията, екипът от умерени демократи от времето на Обама е в капана на противопоставянето с 
Китай и Русия. Страната е заплашена да стане жертва на „проклятието на силата“, за което пишат Гала-
роти13 и Дж. Най. Това дава основание на Робърт Купър да твърди, че „Америка въплъщава твърдата, а 
Европа – меката сила.“14

Държавният секретар Антъни Блинкен е запознат и свързан с проблемите на Европа и има опит 
във Франция, Унгария и Югоизточна Европа. Той съживява политиката в региона след оттеглянето на 
Републиканците. Новият пратеник за Западните Балкани на Държавния департамент Габриел Ескобар е 
натоварен да активизира външната политика на САЩ в региона. Изглежда, че мисията му е да преодолее 
колебанията на Сърбия и да откъсне Белград (където е бил на дипломатическа служба) от орбитата на 
Москва. Намесата му в граничния спор между Сърбия и Косово през 2021 г. и публичните му изяви дават 
индикации за това. Разглеждайки личностната дипломация, трябва да се отбележи, че актьори като Бил 
Гейтс, Марк Зукърбърг, Илон Мъск и Джордж Сорос изглеждат далечни за Балканите, но невидимо допри-
насят за американската мека сила.

Външна политика и дипломация
През ноември 2017 г. излиза доклад на Атлантическия съвет, озаглавен „Напред Балкани: новата 

стратегия на САЩ за региона“15. В него се казва, че САЩ следва да се опитат да постигнат „историческо 
помирение“ със Сърбия. Вашингтон трябва да възстанови и имиджа си на „сериозен и честен посредник“ 
между Атина и Скопие за бъдещ съюз. Не на последно място необходимо е да се „обърне специално 
внимание на младите хора и бизнеса в региона“. Макар и неофициален, документът е интересен, тъй като 
съветът се счита за влиятелен мозъчен тръст и някои от препоръките в него (Договорът между Атина и 
Скопие) са реализирани понастоящем16.

Друга основна цел на външната политика на Вашингтон в региона е противодействие на руските 
енергийни проекти. В регионалната инициатива „Три морета“, подкрепяна от САЩ, Боян Чуков вижда ха-
рактеристики на мека сила на Вашингтон, целящи „да се блокират за Русия всички маршрути извън руска 
територия за изнасяне на природен газ или на суров нефт.“17 Българското председателство на инициати-
вата през 2021 г. прави огромно усилие да обори това твърдение и да го замени с тезата за инфраструк-
турна свързаност, но съмненията остават. Дипломацията на САЩ се намесва много активно и спомага 
за спирането на Южен поток. Той е заменен с Турски поток, но пред бъдещето му в Европа стоят много 
въпросителни. Вместо през Гърция втората тръба на газопровода преминава през България. Официал-
ната позиция на Вашингтон по отношение на втората тръба на Турски поток е, че „САЩ са против втората 
линия“, и че „Москва използва енергоизточниците си като политически инструмент, с който упражнява 
влияние и разделя Европа“ (БНР). Камарата на представителите единодушно одобрява това и включва 
санкциите в бюджета за отбрана за 2021 г.18, показвайки приемственост в употребата на твърда сила 
(санкции). През декември 2020 г. Камарата на представителите на американския Конгрес приема бюджета 
за отбрана на САЩ за 2021 г., в който са заложени нови санкции срещу газопроводите „Северен поток 2“ 
и „Турски поток“. САЩ разглеждат двата проекта като част от една обща стратегия, а тръбопровода „Бал-
кански поток“ (наричан така в България) – като част от „Турски поток“. Тръбата от Турция през България 
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и Сърбия е завършена, докато източниците на диверсификация заобикалят двете страни. Противодей-
ствието на Вашингтон за руските проекти в региона може да означава подкрепа за новия проект за Източ-
но-средиземноморския газопровод (Eastmed) с капацитет 11 млрд. куб. м газ. ТАП (Trans Adriatic Pipeline), 
последната част от южния газов коридор (продължение на ТАНАП), също е въведен в експлоатация през 
2020 г.

След Евромайдана в Украйна и анексирането на Крим светът на дипломацията се изправя пред 
нови предизвикателства. Влиза се в нов период на противопоставяне на САЩ и Русия. В началото на 
2022 г. то достига връхната си точка след десетилетията на Студената война и се концентрира в ге-
ополитическия пивот на Европа – Украйна. Войната сред хората в сърцето на Европа носи последици, 
които засега не могат да се предвидят. Санкциите срещу Русия са безпрецедентни, но резултатите от тях 
предстои да бъдат оценявани. Опасността от континентален или глобален конфликт, дори от употреба на 
ядрени оръжия става реална. На Балканите, са променени отношенията с (доскоро) ключовия съюзник 
на САЩ в региона, Република Турция. Сътрудничеството между Анкара и Москва поставя под въпрос 
лоялността на Турция в НАТО. В същото време в другия край на света се води търговска война с Китай, 
започната от Тръмп и продължена от Байдън. Военната активност в Римленда също се засилва. Маневри-
те на китайски въоръжени сили около Тайван зачестяват. Съживяването на Quad (Четиристранен диалог 
за сигурност) в Индо-Тихоокеанския регион цели сдържане на Китай. Доминацията на „една отделна сила 
над някоя от основните части на Евразия“ се разглежда от Американската външна политика още от вре-
мето на Кисинджър като „надеждно определение за стратегическа опасност за Америка“19 и САЩ прави 
необходимото, за да не го допусне. Но конфронтацията се засилва по механизма на позитивната обратна 
връзка. Дипломацията е единствен, но труден, както се оказва, път.

Резултати
В тези условия САЩ активизират усилията да стимулират интеграцията на страните от региона в 

Алианса. Успехите на дипломацията на САЩ са очевидни. Победа за нея е фактът, че Албания, Черна 
Гора, Хърватия и Словения вече са членове на НАТО, а последните две – и на ЕС. Дипломатически успехи 
за САЩ в Македония са отстраняването на Груевски и сключеният договор между Атина и Скопие, който 
дава възможност за интеграция на новата Северна Македония в НАТО. Докато Албания започна прего-
вори за членство в ЕС през 2020 г., пътят на Северна Македония е блокиран (не)очаквано от България, 
което не се вписва в плановете на Вашингтон. Сега САЩ насочват усилията си и към Сърбия, която обаче 
трудно ще се лиши от международната подкрепа на Русия (особено по въпроса за Косово), макар елитите 
ѝ да се опитват да „седят на два стола“. 

В Албания САЩ имат исторически изграден положителен образ, още от времето на американския 
президент Удроу Уилсън и конференцията за мир в Париж през 1919 г. Уилсън запазва албанските граници 
на принципа за самоопределение на малките народи. Тази историческа подкрепа е изключително важна за 
възприемането от албанците на политиката на САЩ. Същото се отнася и за албанците в Северна Македония 
и Косово, а като се добави и активната албанска диаспора, връзката между двете държави се затвърждава20.

Историческо помирение със Сърбия изглежда трудна задача в контекста на близкото минало. След 
войната в бивша Югославия и бомбардировките над Сърбия общественото мнение в държавите, появили 
се от развалините на СФРЮ няма как да е еднозначно позитивно към САЩ. Употребата на твърда сила 
е оставило следи в съзнанието на тези общества. Големият печеливш е Косово и естествено там има 
силно положителна конотация към САЩ, докато на другия полюс е Сърбия, където раната няма скоро да 
зарасне. Това силно повлиява възприемането на американската политика. Сръбското общество и сръб-
ският елит са завидно единни по темата САЩ, макар че напоследък в официалните позиции има някои 
нюанси. Сърбия има 22 споразумения с НАТО и само две с Руската федерация. Елитите в Сърбия плахо 
декларират нееднозначно позиция към САЩ. Помощникът на държавния секретар на САЩ Хойт Брайън 
Ий използва метафората, че Сърбия „седи на два стола“21. Конфликтът в Украйна вероятно ще принужда-
ва Белград да заеме по-еднозначна позиция.

Необременените от исторически предразсъдъци държави като Гърция, България и Румъния въз-
приемат меката сила на САЩ много по-обективно. В тези страни не се усеща железния юмрук зад меката 
сила на САЩ. 

Противодействието на Вашингтон срещу руските енергийни проекти (до войната в Украйна) не дава 
резултати. България („Булгаргаз“) има договор с Азербайджан (Шах Дениз) от 2013 г., но няма изградена 
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интерконекторната връзка с Гърция. Възможността да се използва реверсивната връзка Сидирокастро–
Кулата изглежда съмнителна. Може да се каже, че Москва е спечелила някои битки в региона, но изходът 
от енергийната война е неясен.

Отношението на САЩ към Китайския проект ЕПЕП трябва да се разглежда през призмата на тър-
говската война, която се изостря през 2019 г. при администрацията на Тръмп и продължава при тази на 
Байдън, макар че на Балканите ефектът от нея все още не е достатъчно видим. Може да се очаква, че про-
тивопоставянето между двете сили ще продължи. Антъни Блинкен определя Китай като „най-голямото 
геополитическо предизвикателство на XXI век“22. Байдън устойчиво продължава политиката на изостряне 
на отношенията с основния конкурент на САЩ на своя предшественик. Фразата на Байдън в началото на 
мандата му, че „ако не се размърдаме, те ще изядат обяда ни“23 е точно по инфраструктурната тема и е 
красноречиво доказателство за новия стар курс на Вашингтон.

Китай – Пътят на коприната

Ресурси и инструменти на меката сила
Китайската култура няма универсалността на западната, но е важен елемент от стратегията за 

прилагане на меката сила на Пекин на Балканите. Неделима част от културно-образователния инстру-
ментариум на китайската мека сила са културните институции, фестивалите и други подобни събития, 
както и съвременното кино.24 В сферата на образованието основен проводник на китайското влияние са 
институтите „Конфуций“. Те са основният лост за прилагане на мека сила на Държавната организация за 
разпространение на китайския език и култура в чужбина. Съветът за международно разпространение на 
китайския език Ханбан, на чиято база възниква Институт „Конфуций“, е създаден през 1987 г. Дейността 
му е свързана с финансиране на изучаването на китайски език и култура по света, осигуряването на учеб-
ни пособия, осигуряване на китайски лектори. Идеята за Институтите „Конфуций“ е заимствана от „Гьоте 
институт“ и „Алианс Франсез“, институт „Данте Алигиери“, „Институт Сервантес“ и т.н. В Ханбан влизат  
12 министерства, сред които на образованието, на финансите, на външните работи, на културата, и на 
търговията.

В София е създаден първият и най-голям на Балканите Институт „Конфуций“, който активно сътруд-
ничи със Софийския университет, предлагайки отлични възможности за повишаване на образованието и 
квалификацията на способни студенти. Институтът е „създаден с подкрепата на Съвета за международно 
разпространение на китайския език (Ханбан) като партньорска организация между Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и Пекинския университет за чужди езици. Той е част от глобалната мрежа китайски 
образователни институти, които вече наброяват над 400 в целия свят.“25 Неговата „основна дейност е свър-
зана с преподаването на китайския език и разширяване познанията на хората от различните страни за ки-
тайския език и култура, развитие на приятелските отношения и разгръщане на международния обмен и сът- 
рудничество между Китай и държавите по света в областта на образованието, науката, културата, иконо-
миката и други сфери.“26

Освен в София, Институт Конфуций функционира във Велико Търново, като дейността му се раз-
простира и в други образователни институции (6 университета: Великотърновския, Шуменския, Икономи-
ческия – Варна, Стопанската академия – Свищов и Китайския университет по геонауки – Ухан, Пекинския 
университет за езици и култура; освен това в 24 училища; 7 детски градини и 1 младежки център) в 12 
населени места в България (Велико Търново, Русе, Свищов, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Димитров-
град, Разград, Попово, Сливен, Дряново). Открити са две класни стаи „Конфуций“ към ВТУ – в СОУ „Васил 
Левски“  – гр. Русе, което е второто по големина училище в България и второто в страната с интензивно 
изучаване на източни езици, както и в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище.27 Това дава основание на Ру-
мена Филипова да нарече китайското влияние в България „чукане на широко отворена врата“.28 Всичко 
това говори за, макар и невинаги забележимо, но дълбоко и на широк фронт, проникване на културното и 
образователното влияние на Китай.

Външна политика и дипломация
Политиката в региона е част от цялостната концепция на Секретариата за сътрудничество между 

Китайската Народна Република и страните от Централна и Източна Европа, известен като формат 16+1. 
След срещата в Дубровник през 2019 г. към инициативата се присъединява и Гърция, с което форматът 
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стана 17+1. Дейностите на Пекин, включени в платформата 17+1 насърчават отношенията с партньорите 
от Източна Европа на двустранна основа. Китай се опитва да направи така, че почти всички държави да са 
домакини или да им предстои да бъдат домакини на колективната институция на ЦИЕ.29 Може да се каже, 
че инициативата е част от стратегия на Пекин, базирана на принципа „разделяй и владей“.

Китай не се противопоставя на присъединяването страните от Западните Балкани към ЕС, дори 
има интерес от членството им. За Китай този регион е свързан преди всичко с нови търговски възможнос-
ти и регионално икономическо влияние за осигуряване на достъп до пазарите на държавите от ЕС. Китай 
поддържа дипломатически отношения с всички страни от Балканите с изключение на Косово. Косово 
за Китай е проекция на домашните проблеми с уйгурите в Синдзиян. Непризнаването на Косово, макар 
и принципно политически мотивирано, се превръща в неудобство. Основните цели на Китай са разши-
ряване на търсенето на китайски стоки и намаляване на транспортните разходи за тяхната доставка, 
осигуряване на нови пазари. Не трябва обаче да се пропускат и специфичните ефекти на тази китайска 
стратегия. Условността, с която Европейският съюз стимулира осъществяването на реформи в управле-
нието в страните от Западните Балкани се сблъсква с твърде различния китайски подход. Китай предлага 
евтини кредити, без да поставя условия за реформи, за защита на човешките права, за опазване на окол-
ната среда, за спазване на правила, за борба с корупцията. Това повишава задлъжнялостта на страните 
от региона, както и увеличава възможностите за китайските фирми. Икономическата и финансова мощ се 
превръщат в политически инструмент за влияние.

Инструментализиране на икономическата сила
През 2013 г. в Астана президентът Си Дзинпин провъзгласява проекта „Един пояс – един път“ 

(ЕПЕП), чиято цел е икономическата интеграция на Римленда под егидата на Пекин, стремеж да го пре-
върне в „най-големия пазар на планетата с безпрецедентен потенциал“, чрез който Китай ще запази кон-
трол и лостове за влияние. За целта Пекин създава Азиатска банка за инфраструктура и инвестиции 
(АБИИ) съвместно с 56 други държави. Една от критиките към проекта, според Питър Франкопан е, че 
„вместо да е взаимноизгоден (win-win) сценарий, инициативата позволява на китайските компании да пре-
успяват, не заедно с другите, а за тяхна сметка“.30 Другата критика, която може да бъде отнесена към спе-
цификата на региона, е корупцията и фактът, че „много от страните, които са получили големи заеми са 
известни със своите лоши бизнес практики“31. Приоритетните интереси/политики в страните от Западните 
Балкани, са фокусирани в коридора, свързващ Пирея с Унгария. За Пекин е много важно изграждането 
на трасето, осигуряващо бързо транспортиране на китайските стоки, към Централна Европа, използвайки 
част от трасето на коридор № 10. За модернизиране на пристанището в Пирея, Китай инвестира 4,3 млрд. 
долара. Освен това Пекин далновидно се сдобива с контролния пакет акции от него. През 2021 г. според 
Евростат Китай изпреварва САЩ в търговията със стоки. Статистиката (както винаги) не дава достатъчно 
пълна представа, защото не включва услуги, инвестиции, продажба на компании и др., но инвазията на 
китайско карго в региона е видимо с просто око.

Ковид пандемията засяга една пета от проектите в инфраструктурата32, но проектът ЕПЕП про-
дължава като Китай „се фокусира по-малко върху тежкото строителство и повече върху цифровите тех-
нологии“33. Твърди се, че Пекин използва блокчейн технологии, за да изгради „Дигитален път на копри-
ната – технологичната част на ЕПЕП“34 Според оценката на Питър Франкопан, след пандемията Китай 
ще постави акцента върху световното лидерство, не само икономическо, но и политическо и филантроп-
ско35. Ако приемем тази теза, означава, че проектът придобива откровен облик на мека сила и девизът 
„по-малко бетон, повече блокчейн“36 описва точно промяната в неговата посока. Амбициите на Пекин да 
бъде световен лидер след пандемията е декларирана в официалната петгодишна програма, отразена от 
информационна агенция „Синхуа“, според която: „Китай се очаква да играе роля на ключов двигател за 
подновяване на световния растеж“ и това е залегнало в „четиринадесетия петгодишен (2021 – 2025) план 
за национално, икономическо и социално развитие и дългосрочните цели до 2035“.37

Резултати
Показател за меката сила на Китай и за начина, по който влияе на страните в региона, е щедро-

то финансиране, което за разлика от ЕС е без политически условия. Страните от инициативата 17+1 се 
„обръщат към Китай заради потенциала за китайски инвестиции“, но според местните лидери и защото 
„световният икономически център на гравитация се измества от запад, на изток“ (Орбан), и защото не-



137     

Annual scientific conference                                               110 years of tradition, quality, prestige 

спазеното обещание на ЕС за евроинтеграция на региона „отваря вратата за Китай, също и за Русия“ 
(Георге Иванов). По тази линия се организират ежегодни форуми. През юли 2018 г. непосредствено след 
приключването на Европредседателството на България, страната е домакин на такъв форум и в него взи-
ма участие премиерът Ли Къцян. В изявленията си след срещата с българския си колега Ли Къцян прави 
опит да опровергае тезата, че Пекин се опитва да внесе разделение в Европа, каквито гласове се чуват 
в Брюксел. В подкрепа на тази теза са действията на Литва. През май 2021 г. страната демонстративно 
напуска формата 17+1, призовавайки останалите страни от ЕС да направят същото. Външният министър 
Габриелус Ландсбергис обяснява действието с необходимостта всичките 27 страни членки да са единни 
в действията си по отношение на Китай (формат 27+1)38. Актът съвпада с взаимни санкции на политици от 
Китай и ЕС и замразяване на ратификацията на инвестиционния пакт между Съюза и Пекин. Според Ру-
мена Филипова39 в платформата 17+1 Китай концентрира финансовата си огнева мощ върху петте страни, 
които не са членки  на ЕС, а именно Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора и Сърбия т.е. 
в Западните Балкани. Аргументацията е, че колективно през 2016 – 2017 г. тези страни са получили около 
половината от китайските инвестиции в транспортна инфраструктура, енергетика, недвижими имоти и 
сделки със сливане и поглъщане (М§А). Това е на фона на факта, че общият им брутен вътрешен продукт 
е само една шестнайсета от този на останалите 11 икономики. От тези данни, които не включват Гърция, 
авторката заключава, че Пекин се стреми да постигне по-голямо влияние в рамките на ЕС чрез създаване 
на опора в икономиките на бъдещите членове на ЕС. Ще добавя, че освен като пета колона при евентуал-
но, несигурно членство в Съюза, Китай използва инвестициите в региона, за да балансира меката сила 
на Европа с икономически инструменти.

Китай вече е инвестирал повече от 1 млрд. долара в Сърбия под формата на заеми за финанси-
ране на транспортни проекти в страната.40 Сърбия е основен партньор на Китай в региона. Изграждането 
на моста на река Дунав в Белград е проект за 260 млн. долара. Най-голямата инвестиция в Сърбия през 
2016 г. на стойност 46 млн. евро е закупуването на стоманодобивния завод в Смедерево от Китайска ком-
пания. Китай и Сърбия подписват споразумение за изграждане на път за високоскоростни влакове между 
Белград и Будапеща. За Черна гора Китай предоставя чрез Ексим банк 689 млн. долара за изграждане 
на отсечка от пътя Подгорица – Коласин.41 В България по-големите инвестиции са в гр. Ловеч – в завода 
за производство на автомобилите на китайския автомобилостроител „Грейт уол“ и във фуражния завод в 
Добрич. Въпреки това, според анализа на Искра Мандова за инвестициите на Китай в страната, „България 
не е сред държавите, в които КНР инвестира през последните години, въпреки че е една от държавите 
по маршрута“42 (ЕПЕП, бел. а.) За Китай и икономическите му възможности тези капиталовложения не 
са големи. Това, че с малко средства Пекин постига целите си в региона, е критерий за ефективност на 
водената от страната политика.

Използването от Китай на този икономически инструмент на мека сила в Западните Балкани е 
добре прието, поради отчаяната нужда от инвестиции в инфраструктура. Китай гледа на политиката си 
в региона стратегически, като дългосрочна инвестиция. Погледнато в по-далечна перспектива, Пекин 
създава свое лоби в страни, които са или се очаква един ден да станат част от Европейския съюз. Играта 
на Китай на Балканите наподобява партия „Го“ – стратегията е разчетена дългосрочно и ресурсно обез-
печена.

SWOT-анализ на меката сила

САЩ
Силните страни на своята външна политика в региона САЩ успяват да реализират с подкрепата 

на своята икономическа, политическа и военна мощ. В позитив за Вашингтон се превръща дълготрай-
ността на присъствието в страните обект от региона, комплексността на въздействието на инструменти-
те, гъвкавостта на инструментите на „меката сила“. Големият обем на финансиране и широкият обхват 
на програмите за съдействие на международното развитие и натрупаният опит в работата чрез НПО са 
отчетливото предимство на САЩ.

Слаба страна е променливият курс при смяната на администрациите в САЩ. Той е отражение на 
лидерството и вътрешната политика върху международните отношения. Проблемът е комплициран във 
вътрешен план от доминирането на неоконсервативните възгледи сред Републиканците и либералния 
империализъм сред демократите, които заедно с (днес смятания за мъртъв) национализъм тласкат Ва-
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шингтон към ролята на световен полицай, налагащ ред с помощта на военна сила. Това определя неед-
нозначната ефективност на използвания инструментариум.

Възможностите пред меката сила на САЩ в региона са многобройни и са свързани с ефективното 
използване на икономическата и политическа мощ на страната, на добре структурираните и финансирани 
НПО, както и на пасивния модел на привличане свързан с американската култура.

Заплахата за ефективното прилагане на американската мека сила на Балканите и по света е свър-
зана с „проклятието на силата“. Страната е „хиперсила“ и това крие заплахата да прибягва до твърда сила 
без ясна стратегия, водена от стремежа към либерална хегемония. Ролята на човешките агенции е клю-
чова в намирането на верния баланс между твърда и мека сила. Затова основните рискове пред меката 
сила на Америка са националистическите и империалистически политически кръгове в самия Вашингтон. 
Доминацията им във външната политика би нанесла щети на възприятието у обектите на легитимността 
на меката сила на Вашингтон (както се случи в Сърбия)

Китай
Силните страни на Поднебесната империя са в прагматизма на външната ѝ политика. Ролята на 

меката сила е фокусирана върху нейните ресурси и потенциалната им полза за китайската външнополи-
тическа стратегия. Инвестиционният и икономическият потенциал на Китай са впрегнати в процеса. Моне-
тарният аспект се изразява в интернационализацията на юана. Културоцентричността на политиката на 
„мека сила“ на КНР (популяризация на традиционната китайска култура) засега носи малък успех. Активно 
взаимодействие и поддръжка на представителите на диаспората зад граница е скрита, но важна част от 
стратегията на Пекин. Работата с ръководството и елитите в страните в региона (форматът 17+1) е важен 
компонент от тази стратегия и към момента носи успех. 

Слабите страни са следствие от липсата на универсалност на китайския език и култура. Наричат 
китайския универсализъм „домашен“ (stay at home). Китайската мека сила е препятствана от културните 
различия със страните в региона – писмеността съдържа над седем хиляди основни йероглифа, а не бук-
ви. Освен това легитимността на китайската мека сила не се възприема еднозначно от обектите, поради 
негативните чувства към комунистическата идеология от миналото.

Възможностите се изразяват в използването на инвестиционния и икономическия потенциал на 
страната създава у страните обекти на меката сила на Китай уважение и възхищение. Това е привличане, 
което може да бъде умело подхранвано и управлявано.

Заплахите са свързани с търговския конфликт със САЩ, чиято проекция на Балканите може да 
спре проектите на Пекин. Друга потенциална заплаха са вътрешните конфликти във върхушката на Ки-
тайската Комунистическа Партия, които могат да спрат ЕПЕП (не е тайна, че политиката на Си Дзинпин не 
се възприема от така наречените „комсомолци“ Ху Дзинтау и Ли Къцян)

Актуалният геополитически конфликт в света днес е в Украйна. Той се води на полето и с инстру-
ментите на военната сила и икономическите санкции. Това е завръщане към твърдата сила. Историята 
нееднократно доказва, че независимо от изхода на такъв конфликт, резултатът не е траен без привли-
чането и легитимността на меката сила. Сблъсъкът в мизансцена на „Голямата шахматна дъска“ между 
САЩ и Китай, освен глобален, се води и на Балканите. Той е на полето на меката сила и резултатът от 
него в голяма степен оформя политическите и икономически реалности на региона. Привлекателната 
култура и политически ценности, легитимната външна политика и както показва Китай, инвестициите 
в икономиката, формират трайни резултати на приемане и съгласие у обществата на Балканите. Но 
„проклятието на твърдата сила“ е капан, в който са влизали и влизат големите актьори. Дали този риск 
ще бъде избегнат на Балканите е въпрос на бъдещето и на избора, който правят Вашингтон и Пекин, 
Брюксел и Москва.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ  
В УКРАЙНА

Резюме: Докладът предлага анализ на военните действия от първите дни на специализираната 
военна операция на въоръжените сили на Руската Федерация в Украйна. Разкриват се особеностите и 
характеристиките на войната между тези две страни и се посочват новите тенденции в използването на 
оръжията и начина за водене на бойни действия в съвременни условия. Докладът е написан по данни 
от първия месец на войната, която още не е приключила, но въпреки това могат да се откроят някои 
тенденции и изводи.
Ключови думи: военна операция; война; Украйна

CHARACTERISTICS OF MILITARY ACTION IN UKRAINE
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Abstract: The report presents an analysis of the military actions since the first days of the specialised 
military operation of the Armed Forces of the Russian Federation in Ukraine. It reveals the peculiarities 
and characteristics of the war between these two countries and points out the new trends in the use of 
weapons and the way of fighting in modern conditions. The report is written based on data from the first 
month of the war, which has not yet ended, but some trends and conclusions can nevertheless be drawn. 
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В 5:30 часа на 24 февруари 2022 г. местно време, руският президент Владимир Путин произнесе об-
ръщение, в което обяви „специална военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна“1. 
От тогава измина повече от един месец и вече се открояват някои от основните характеристики, форми и 
методи за водене на военните действия между двете страни. Целта на настоящия доклад е безпристраст-
но да обобщи техните специфики и да даде възможност в бъдеще да се извлекат определени изводи, 
наблюдения и поуки за начините на водене на съвременните бойни действия.

Руснаците наричат войната в Украйна „специална военна операция“, защото според тях целта 
не е завземане на територия, а изпреварващо предотвратяване на украинско настъпление в Донбас и 
премахване на враждебния политически режим. Освен това методите също са специални. Руската Феде-
рация поставя четири условия за прекратяване на бойните действия:

1. Демилитаризация на Украйна, която да заяви неутрален и неядрен статут.
2. Денацификация на Украйна, което би трябвало да означава премахване на „нацисткия“ режим, 

според Русия, което си е вътрешна работа на Украйна и обявяване на руския за втори официален език.
3. Признаване на руския статут на Крим. Именно тук е решаващата роля на преговорите, в които 

Европейският съюз може да помогне на Украйна.
4. Признаване на суверенитета на ДНР и ЛНР в административните граници на регионите Донецк 

и Луганск.
Подготовката на операцията започна с постепенно нарастване на силите под формата на съв-

местни военни учения на въоръжените сили на Руската Федерация и Беларус. След провал на диплома-
тическите усилия на 21.02.2022 г. Путин призна Донецката Народна Република (ДНР) и Луганската Народ-
на Република (ЛНР) и започна да евакуира тяхното население към Русия, а Украйна обяви извънредно 
положение в цялата страна на 23.02.2022 г.2

В резултат на проведените военни учения Руската Федерация успя да сформира групировка, състояща 
се от сухопътен компонент с единадесет армии, авиационен и военноморски компоненти с обща численост 
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около двеста хиляди души. В Западния военен окръг бяха дислоцирани 35-а, 29-а, 36-а, 5-а и 41-ва общовой-
скови армии, в Централния военен окръг – 20-а и 6-а общовойскови армии и 1-ва танкова армия, в Южния 
военен окръг – 58-а, 49-а и 8-а армия, в чийто състав са 1 и 2 армейски корпус на ДНР и ЛНР, както и 22-ри 
отделен армейски корпус на Крим.

Сформираната войскова групировка е съобразена със състава на въоръжените сили на Украйна 
(ВСУ), който включва 209 хилядна редовна армия и около 102 хиляди души в структурите на териториална-
та отбрана, от които основната групировка е разположена срещу Донбас. Там е изградена силно укрепена в 
продължение на седем години 600-километрова отбранителна полоса с няколко позиции и дълбочина над 
50 км, включваща 12 000 железобетонни съоръжения, защитени позиции за бронетанковата техника и арти-
лерията, както и много подземни складове за въоръжение и продоволствие3. Групировката включва около  
25 поделения и е разделена на две оперативни групи – „Север“ и „Изток“ с численост около 60 хиляди 
души.

Замисълът за действие на руските сили се разпределя в три главни стратегически нап- 
равления.

На източното направление, въоръжените сили на Руската Федерация, заедно с корпусите на ДНР 
и ЛНР, което представлява около 30% от заделените сили, имат за задача да ангажират най-мощната 
групировка на Украйна, разположена срещу Донбас и по възможност да я обкръжат и блокират, докато 
другите формирования обкръжат Харков и Суми, с което им се отварят множество пътища към Днепър.

На южното направление формированията от Крим да неутрализират Мариопол, като се прекъс-
не достъпът до Азовско море и да настъпят към Миколаев и Одеса за завладяване на Черноморското 
крайбрежие; да отрежат комуникациите за доставки на Украйна, а след това да подпомогнат силите към 
административните граници на Донецк и Луганск.

Третата групировка, в която са около 50% от силите на ВСРФ настъпва към края на първите десет 
дни от територията на Беларус към Киевското стратегическо направление, предвиждащо обкръжаване 
на Киев и блокиране на 45-хилядния корпус на ВСУ, дислоциран западно и югозападно от столицата. За 
целта са сформирани батальонни тактически групи (БТГ), които изпълняват само близки бойни задачи.

Основното предимство на този замисъл е изключителната ударна мощ, гъвкавост и мобилност, но 
минусите са постоянната нужда от попълване с материални и технически средства, както и от подмяна 
след изпълнение на задачата. Затова всяка бригада сформира по една група с възможност да се ротира по 
метода на 100% замяна на личния състав и въоръжението. Според някои анализатори техният брой достига 
около 120 БТГ, което е много вероятно, защото през август 2021 г. министърът на отбраната, армейски гене-
рал С. К. Шойгу съобщи, че Русия има готови 168 БТГ.

От друга страна, съдейки по театърът на военните действия и конфигурацията на ВСУ, се вижда, 
че някъде се използват батальонни тактически групи, другаде – бригади или е налице комбинираното им 
използване. Тактиката на руските въоръжени сили в Украйна се променя въз основа на оперативното им 
настоящо положение. Всичко това води до затруднения в координацията и логистичното осигуряване на 
формированията.

Настъплението на въоръжените сили на Руската Федерация (ВСРФ) започна стандартно в 5.30 
часа на 24.02.2022 г. с подавяне на украинските сили и средства на ПВО и ВМС чрез нанасяне на ракетни 
и авиационни удари от територията на Русия и впоследствие – от Черноморския флот за унищожаване 
на летища, пунктове за управление, командни постове, складове за боеприпаси и друга критична инфра-
структура. Успоредно с това сухопътните формирования на ДНР, ЛНР, Крим и ВСРФ настъпиха по целия 
фронт от 3000 километра.

Действията на ВСРФ се организират в съответствие с приетите принципи на руското оперативно 
изкуство, чиято същност е планиране на всяка отделна операция. Относно бойните действия се вижда, че 
се търси бърз ефект и обкръжаване на най-големите украински части, за да се постигне ранно предаване. 
От друга страна се избягва влизането в градове, но широко се използват десанти, действия на специални-
те сили и групи като „Вагнер“ със специални задачи в градовете, чийто цели са украинските лидери, важни 
инфраструктурни обекти и дестабилизиране на обстановката в населените пунктове.

При провеждане на отделните операции руската армия насочва усилията си в различни, често 
несвързани помежду си, направления. При наличие на силна съпротива населеното място се блокира с 
част от войските, а останалата част продължава движението си. Недостатък на тази тактика е, че настъпва-
щите попадат в засади и търпят загуби. Затова към края на втората седмица се наблюдава промяна на тази 
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тактика със засилена употреба на високоточно оръжие по цели в укрепените населени места. В началото, 
преди всичко, се поразяваха елементи на критичната инфраструктура, а към третата седмица ударите вече 
са и по бронетанковата техника, реактивната и класическа артилерия, без да се пренебрегват складовете 
с боеприпаси и ГСМ.

Изключение прави Донбас, където войските използват класическа тактика – разделяне, обкръжа-
ване и унищожаване по части на цялата крупна групировка.

В противодействие на руските части ВСУ правилно са планирали изграждане на мобилна отбрана 
с опорни пунктове в населените места, организиране на засади в зони за отговорност на формированията 
и съчетание с дълбоки операции в разширеното бойно поле4.

В отбранителните боеве украинските части проявяват упоритост, самоотверженост и доб-ра воин-
ска подготовка. Те са разделени на малки групи, въоръжени с леко стрелково оръжие и гранатомети, които 
често сменят позицията си и дори излизат в тил на настъпващите. Когато даденото селище се превземе 
от руснаците и военните колони се придвижват по пътищата, съседните отбраняващи се формирования 
излизат и унищожават руския тил в зоната си за отговорност. Именно поради тази причина руснаците 
имат толкова много логистични загуби. Освен това украинците са развърнали много добро разузнаване 
подпомагано от цивилни граждани, които снимат с тефлоните си и изпращат сведения. Предварително 
са подготвени редица сайтове и чат ботове за доброволци в т.нар. „Интернет войски на Украйна“. Усилено 
се използват невзривни и взривни заграждения, възли от заграждения, унищожават се мостове и дори 
се подготвят наводнения. Тези задържащи бойни действия в комбинация със санкциите на ЕС им дават 
надежда за постигане на по-добри условия за преговори.

Една от важните характеристиките на военните действия е, че наблюдаваме липса на ясно очер-
тани фронт и тил, както и нанасяне на дистанционни ракетни удари по цялата военна инфраструктура. 
Едновременно с това се използват средства за радиоелектронна борба и масирани кибератаки.

През последната седмица на март украинците постигнаха някои успехи по линията Киев-Черни-
хов, докато руснаците заговориха за прегрупиране към Донбас и се оттеглиха организирано от Киев по 
посока на Беларус. В битката за Киев украинската 1-ва танкова бригада, въоръжена с най-новите средни 
танкове родно производство T-64BM, усилена с 1 механизиран батальон, 2 артилерийски дивизиона със 
самоходни гаубици, 1 дивизион с БМ-21 ГРАД и 1 дивизион за ПВО, посрещна авангарда на 41-ва армия 
при 290-хилядния град Чернихов. Постепенно същата беше обкръжена и откъсната от Киев, но въпреки 
това тя успя да съхрани силите си и премина към контраатака. Този пример илюстрира успешната тактика 
на Украйна за икономия на мобилни сили, съсредоточени върху механизирани и артилерийски групи, в 
комбинация с въздушни удари на БЛА за оформяне на разширено бойно поле за дълбоки операции. 

След прегрупирането, руските заедно със силите на републиките, концентрираха всичките си сили 
в Донбас и Южна Украйна, докато броят на въоръжените сили на Украйна в Донбас и Южна Украйна няма 
да надвишава 60 – 70 хил. души, което позволява да се оформи класическо съотношение за настъпление 
3:1. Успоредно с това постигнатата победа в Изюм ще позволи на руските сили да навлязат дълбоко в 
тила на най-мощната украинска групировка в Донбас под прикритието на нарастващите операции на ВКС 
за унищожаване инфраструктурата и недопускане на доставки към отбраняващите се.

Поради тази причина преносимите системи за ПВО остават най-използваните средства за въздуш-
на защита на ВСУ в Донбас. Украинците силно се нуждаят от системи за противовъздушна отбрана като 
9K33 „Оса“, „Бук-М1“, „Tor-M1“ и С-300, които биха позволили на защитниците повече свобода, по-ефективна 
отбрана и дори възможност за контраатака. В противен случай въздушните удари на ВКС  ще причинят 
значителни загуби в региона. За тяхно съжаление страните от НАТО отказват да предоставят такива. Към 
настоящия момент единствените публично известни активи, които Украйна е получила в тази област, са 
изоставени от Русия в различни отстъпления.

Въпреки превъзходството на Руските ВКС, украинците използват успешно безпилотни летателни 
апарати. Много ефективно оръжие е лазерно насочваната ракета TRLG-230, която може да удари цели, 
определени от БЛА Bayraktar TB2. В допълнение, САЩ наскоро предоставиха партида от 100 бр. безпилотни 
летателни апарати Switchblade 300, които са тип камикадзе, способни да проследят мишена и след това да 
я поразят. Този тип оръжие се оказва много успешно както сега в Украйна, така и преди това – в конфликта 
между Армения и Азербайджан, в Либия, Сирия и Нагорни Каракбах. Друго ефективно оръжие предоставе-
но от САЩ се оказва преносимата противотанкова ракета Javelin, която се е доказала в бойните действия.
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Значителна роля в настоящите бойни действия се възлага на инженерните войски, които решават 
широк спектър от задачи. По-специално те са отговорни за създаването и преодоляването на невзривни и 
минновзривни заграждения. Например, руските войски използват модерните противопехотни мини ПОМ-3 
„Медальон“. Тази умна мина, предназначена за дистанционно миниране, е разработена през 2015 г. от науч-
но-изследователски инженерен институт „Техмаш“ и за нея твърдят, че разпознава военните от цивилните 
хора и има дистанционно управление и унищожаване.

Украйна също използва минни полета още от началото на конфликта. Известно е, че до Одеса 
бяха поставени 420 мини ЯМ и ЯРМ, което не попречи на руските военни кораби да плават, но това беше 
използвано с пропагандна цел, като руснаците съобщиха, че поне 10 от тях са се откъснали при буря и се 
движат свободно в Черно море.

Трудно е да се каже колко високо прецизни оръжия има Русия за далечни разстояния, макар че се 
знае за 150 установки на комплекса „Искандер“, които имат обхват между 500 и 2500 км. Ако всяка има по 
10 ракети, то общият запас е 1500. Те могат да се допълнят с крайбрежните ракетни системи „Бастион“, 
които са около 500 ракети. Броят на ракетите „Калибър“ е неизвестен, като някои предполагат, че е между 
2000 – 10 000. Малко вероятно е балистичните ракети „Кинжал“ да са повече от 100 единици. Общата сума 
на далекобойните ракети възлиза някъде между 4000 и 12 000 броя, които са предостатъчни да унищожат 
описаните цели.

Ако приемем, че ВСУ са имали около 200 самолета, няколко десетки бойни хеликоптери и стоти-
на дрона, това общо прави максимум 600 въздушни цели. Много по-опасни са оперативно-тактическите 
ракетни системи „Точка-У“, от които Украйна е имала около 20 комплекса и около 80 РСЗО „Смерч“, което 
добавя още 100 цели.

Относно средствата за ПВО – в началото на конфликта украинските въоръжени сили включват 
около 30 дивизиона С-300, 10 дивизиона БУК-M1, 12 дивизиона С-200 и до 20 дивизиона С-125 на склад, 
което добавя още стотина цели.

В противовъздушната отбрана наземните сили на Украйна, вероятно са разполагали с до 113 зенитно-ра-
кетни системи „Оса“, до 150 ЗРК системи „Стрела-10“, до 24 ЗРК „Tор“, до 90 ЗКУ „Тунгуска“ и ЗСУ-23-4 „Шилка“. 
Към това е необходимо да добавим и преносимите „Стрела-2“, „Стрела-3“ и „Игла“.

Радарните станции, комуникационните центрове, командните постове и складове също биха били 
определени като приоритетни цели. Като цяло това е много повече от 1000 цели и то разпръснати на 
цялата територия на Украйна.

Към 28 март броят на изстреляните ракети „Искандер“, „Калибър“, „Оникс“, „Кинжал“ и други от 
страна на Руся надвишава 1300. За сравнение, изстреляните от САЩ по време на „Пустинна буря“ и в 
операцията в Югославия са между 300 и 400 ракети на месец.

Руснаците използват и хиперзвуков ракетен комплекс с въздушно базиране „Кинжал“, което беше с 
цел демонстрация на възможности пред Европа и за американските самолетоносачи в Средиземно море.

САЩ и съюзниците им изрично заявяват, че предоставят на Украйна информация от разуз- 
навателни и комуникационни спътници в реално време. Съответно можем да предположим, че съюзници-
те са давали информация за предстоящи атаки и движение на руските спътници.

Друга особеност на тази войната е нейното интернационализиране. Украйна започна да сформира 
чуждестранен легион, в който по данни на Министерството на отбраната на Руската федерация има 6595 
чуждестранни доброволци.

Относно оценката на бойните загуби в края на първия месец, руснаците твърдят, че са постигна-
ли целите на първата част на операцията, като са унищожени 70% от всички военни запаси на Украйна, 
общите загуби в жива сила са около 14 000 убити и 16 000 ранени, което възлиза на 10%. От 2416 танка и 
бойни бронирани машини са унищожени 1587 или 65%, от 152 военни самолета са унищожени 112, от 149 
хеликоптера – 75, от 180 С-300 и „Бук М1“ – 148, от 300 РЛС – 117, а допълнително са унищожени 321 БЛА 
и 1640 други превозни средства5.

Загубите на руснаците в личен състав, според украинския Генерален щаб, са 12 000 души, 
а по официални данни на руското командване са 498 войници. Според американски наблюдатели 
може да се приеме, че те са някъде по средата – между 3000 и 6000 души. Украинците твърдят, 
че 18 БТГ на РФ са загубили боеспособност, което прави общо около 25% от настъпващите руски 
формирования.
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С други думи, руската армия все още е оперативно ефективна и запазва достатъчна бойна способ-
ност за постигане на непосредствените си цели. 

Украинската армия също остава непреклонна и макар, че са загубили способности на море, за-
пазват способностите си по суша и имат ограничени способности във въздушното пространство. Въпре-
ки твърденията не са загубили цялата авиация, а дори от време на време провеждат въздушни удари. 
Малко преувеличена в Интернет е ролята на дроновете, защото руснаците твърдят, че са унищожили 
три пъти повече, отколкото украинците са декларирали преди войната. 

В информационното пространство има превес на украинската страна. Макар, че тя е активно 
подпомагана от западните медии, украинското ръководство не можа да придобие ключова политиче-
ска подкрепа от западния свят с цел да ѝ бъдат дадени жизненоважните самолети Миг-29 и ЗРК C-300 
от Полша или да предизвика затваряне на въздушното пространство със сили и средства на НАТО над 
Украйна. Голяма част от информацията в помощ на ВСУ се подготвя от специално създаден Център за 
информационна дезинформация, психологически и киберопераци, дислоциран близо до Киев. Руска-
та страна отговаря със специални репортажи от местата на бойните действия и с кратки официални 
съобщения на Генералния щаб.

От политическа гледна точка е странно, че война не е обявена нито от Русия, нито от Украйна. 
Все пак Русия я нарече „специална военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна“, 
а Киев само обяви военно положение. В същото време още със започване на операцията говорителят на 
Кремъл Дмитрий Песков обяви, че руска делегация ще бъде постоянно „на място“ за преговори с Украйна.

На 28 февруари в региона Гомел, на границата на Беларус, се състоя първият кръг преговори 
между руските и украинските делегации. Страните се споразумяха да проведат нова среща през след-
ващите дни. 

На 3 март се състоя вторият кръг от руско-украински разговори близо до белоруско-полската гра-
ница. На тях е постигнато разбиране относно организацията и съвместното предоставяне на хуманитарни 
коридори.

На 7 март третият кръг преговори се състоя в Беловежската пуща в Беларус, след което страните 
се споразумяха за редовни видео разговори.

На 29 – 30 март в Истанбул се проведоха преговори, в които Украйна заяви, че е съглас-
на на неутрален статут, но не отстъпва територии. В крайна сметка все още никоя страна не е пос- 
тигнала тотална военна победа, с което да диктува условията за мир.

Можем да направим следните изводи: 
На първо място, очакванията на руското командване за бърза операция не са се получили, защото тяхното 

разузнаване е подценило бойната способност на ВСУ, най-вече в информационното и психологическото поле. 
Населението на Украйна вече не е това от 2014 г., то има друга морална и психологическа подготовка. Затова днес 
наблюдаваме сблъсък между две системи. Едната е йерархична, подчинена на волята на старшото звено и оча-
кваща указания за всичко. Другата е мрежова, подчинена на общия замисъл и даваща свобода на инициативата 
на всяка клетка. Дори при този огромен дисбаланс на силите и ресурсите мрежовите структури се оказват много 
устойчиви и издръжливи. Едните мислят на оперативно ниво, където преобладават количествените парамет- 
ри, а другите залагат на всеобхватния подход в който преобладават качествените оценки, волята, мотиваци-
ята в комбинация с дипломация и превъзходството в информационното пространство.

Въпреки, че през последната седмица се провеждат редица украински контраатаки, войната е 
далеч от своя завършек. За разлика от първия месец от войната, през което време има множество не-
фокусирани настъпления, борбата за Донбас ще бъде интензивна и обезпечена от Русия. Тактическа-
та ситуация, макар и не идеална, все още благоприятства Русия в Донбас, особено след проведеното 
прегрупиране на силите. Именно тук ще бъде повратната точка, в която ще се използват всички възможни 
оръжия за победа.

На трето място, може да се обобщи, че до този момент все още няма явен превес, който да доведе 
до по-добра позиция в преговорите на която и да е от страните и не може да се очаква скорошно спора-
зумение.

Тази война е най-голямата криза в областта на сигурността след Втората световна война и има 
значително хуманитарно въздействие над цяла Европа – към края на първия месец бежанците от Украйна 
в различни страни надхвърлят 6,5 млн. души.
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В крайна сметка от този конфликт за пореден път се вижда, че въоръжените сили на Република 
България спешно трябва да вземат мерки за попълване на пропуските в ПВО-системата на страната, 
като в бъдеще формированията трябва да развиват мрежови способности с използване на умни оръжия, 
преносими системи с насочващи ракети и ударни БЛА, работещи в условията на превъзхождащ в небето 
противник.
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ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ  

ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

Резюме: Статията има за цел да опише основните елементи на интегрирана web-базирана 
информационна система за управление на процесите и дейностите във Военна академия „Г. С. 
Раковски“,  изградена на базата на един акаунт за достъп до всички услуги (достъп с еднократно 
влизане). Предложеният вариант на информационна система е разработен на базата на проучването 
на информационни източници, изследване на процесите, дейностите и информационните потоци 
в академичните и административните звена на Военна академия „Г. С. Раковски“ и практически 
разработки на автора.
Ключови думи: интегрирана информационна система; висше учебно заведение; еднократно влизане

INTEGRATED PROCESS AND ACTIVITY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
IN RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE

Colonel Ivaylo Ignatov, PhD
Rakovski National Defence College

Sofia, Bulgaria
E-mail: i.ignatov@rndc.bg

Abstract: The article aims to describe the main elements of an integrated web-based information system 
for process management and activities at the Rakovski National Defence College, built on the basis of one 
account for access to all services (Single Sign On, SSO). The proposed version of the information system 
has been developed on the basis of the study of information sources, research of the processes, activities 
and information flows in the academic and administrative units of the Rakovski National Defence College and 
practical works of the author. 
Keywords: Integrated information system; higher education institution; Single Sign On; SSO

полковник д-р Ивайло Игнатов
Военна академия „Г. С. Раковски“, i.ignatov@rndc.bg

I. Функции на информационна система за управление на ВУЗ
Изграждането и управлението на информационните системи е сложен процес, преминаващ през 

четири основни жизнени фази15:
– изграждане на бизнес логиката на процесите, подлежащи на автоматизация;
– програмиране, тестване и валидиране на системата;
– внедряване, адаптиране и използване;
– поддръжка и усъвършенстване на информационната система.
В настоящата публикация са разгледани първият и част от вторият етап от фазите на изграждане 

на информационната система. Целта е да се дефинират категориите участници, техните взаимоотноше-
ния и връзки от гледна точка на функционирането на ВУЗ и възможни технически решения за изграждане 
на информационната система 

Основните категории и взаимодействието между тях според същия източник са дадени на фигура 1.
На базата на действащата нормативна уредба, извършените изследвания и наблюдения са дефи-

нирани циклите на преминаване на отделните категории във ВУЗ (фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4).

Фиг. 1. Взаимодействие между категориите във ВУЗ
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Фиг. 2. Цикъл на преминаване на обучаемите във ВУЗ

Фиг. 3. Цикъл на преминаване на академичния персонал във ВУЗ

Фиг. 4. Цикъл на преминаване на административния персонал във ВУЗ

Според1 информационната система за управление (ИСУ) може да бъде дефинирана като интегри-
рани хардуер, софтуер, данни, информация, процедури и персонал, която предоставя на мениджърите 
инструментите за организиране, оценяване и ефективно управление на организациите, за които са отго-
ворни. Тя трябва да осигурява дейностите на всеки етап и за всяка категория участници.

От гледна точка на мениджмънта е най-важна управленската информационна система (УИС), която 
се явява като подсистема на общата информационна система. Терминът „управленска информационна 
система“ може да се разглежда като система за управление на бази от данни, съобразена с нуждите на 
мениджърите в дадена организация.

УИС е система, използваща формализирани процедури за осигуряване на управление на всички 
нива във всички функции с подходяща информация, базирана на данни от вътрешни и външни източници, 
за да се даде възможност да се вземат своевременни и ефективни решения за планиране, насочване и 
контролиране на дейности, за които те са отговорни.

Почти всички университети имат така наречената „Университетска информационна система“. 
Тези системи автоматизират дейностите в във факултетите, учебния и административния отдел, другите 
структури (библиотеки, общежития, лаборатории и др.) и в университета като цяло. Те поддържат всички 
необходими номенклатури, съобразени с изискванията на Министерството на образованието. Обхващат 
целия процес на обучение – от кандидатстване до дипломиране на студентите. Повечето от тях имат удо-
бен и интуитивен интерфейс, съобразен с работата на инспекторите в учебните отдели, преподавателите 
и студентите. Системите поддържат15:

– КСК (кандидатстудентска кампания) – записване, определяне на желания, протоколи за изпити, 
оценяване, класиране, прием;

– студентско досие – данни за обучението, лични данни, приемни данни и др.;
– пълна информация за следването на студент – записани учебни графици и дисциплините към 

тях, оценки, статуси, такси, участие в международни програми, настаняване в общежитие, получаване на 
стипендия, здравноосигурителен статус и др.;

– справки – оценки по дисциплини за семестър, невзети изпити, среден успех, справка за дипломи-
ране, академическа справка, справка по статус, справка за платени/неплатени такси, справки за статис-
тиката, европейко приложение за диплома и др.;

– печат на документи – уверения, изпитни протоколи, индивидуални протоколи, протоколи за държав-
ни изпити, списъци, академически справки, диплома, дубликат на диплома, приложение към диплома и др.;

– експорт на оценки – системите имат възможност за експорт на оценки към сайт на учебното заве-
дение, където студентите могат да проверят своите оценки и да следят статуса си;

– експорт на данни – системите автоматично изготвят всички информационни текстови файлове с 
данни, които трябва да се изпращат периодично към Министерство на образованието и науката (МОН);

– автоматизация – системите могат да имат изградени редица автоматизирани процеси, които до-
пълнително улесняват работата на администрацията на учебното заведение – преминаване към следващ 

2 

 

На базата на действащата нормативна уредба, извършените изследвания и наблюдения 

са дефинирани циклите на преминаване на отделните категории във ВУЗ (фиг. 2, фиг. 3 и 

фиг. 4). 

 

Прием на 
студенти, 

докторанти, 
специализанти 

Учебен процес, 
настаняване, 

административни 
услуги

Дипломиране
Документация

Випусници
Архив

Справки
 

Фиг. 2. Цикъл на преминаване на обучаемите във ВУЗ 

 

Конкурси и 
назначаване

Научна дейност
Преподавателска дейност

Академично развитие
Административни дейности

Освобождаване
Архив

Справки
 

Фиг. 3. Цикъл на преминаване на академичния персонал във ВУЗ 

 

Подбор и 
назначаване

Планиране и организиране на работните 
процеси

Повишаване на подготовката
Административни дейности

Освобождаване
Архив

Справки
 

Фиг. 4. Цикъл на преминаване на административния персонал във ВУЗ 

 

Според [1] информационната система за управление (ИСУ) може да бъде дефинирана 

като интегрирани хардуер, софтуер, данни, информация, процедури и персонал, която 

предоставя на мениджърите инструментите за организиране, оценяване и ефективно 

управление на организациите, за които са отговорни. Тя трябва да осигурява дейностите на 

всеки етап и за всяка категория участници. 

От гледна точка на мениджмънта е най‐важна управленската информационна система 

(УИС), която се явява като подсистема на общата информационна система. Терминът 

СТУДЕНТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Фиг. 1. Взаимодействие между категориите във ВУЗ 



153     

Annual scientific conference                                               110 years of tradition, quality, prestige 

учебен график на групи студенти, попълване на оценки от изпитен протокол, масово записване в избира-
еми дисциплини, експорт/импорт към/от други информационни системи и много други;

– архивиране на данни – системите предоставят възможност за архивиране на данните от система-
та – ръчно, по желание на администраторите, и автоматично – ежедневно в определен час;

– отделни роли на достъп до функционалностите на системата – администратори, инспектори, 
секретари, декани, преподаватели, студенти и др.

Системите разполагат със специализиран модул за управление и настройки, където администра-
торите имат възможност да извършват глобални настройки, специфични операции и справки, добавят и 
редактират потребители и техните права на достъп до системата, изготвят на справки във формат тексто-
ви файлове за Министерството на образованието и др.

На базата на така дефинираните функции и специфичните дейности за всяка от тях информа-
ционната система за управление на ВУЗ се разделя условно на следните взаимносвързани подсистеми 
и модули :

Информационна подсистема „Учебна документация“ – обхваща всички дейности по изготвяне на 
учебно – плановата документация;

● Информационна подсистема „Планиране и отчитане на учебния процес“ – обхваща всички дей-
ности по планирането на учебните занятия и отчитането на учебния процес.

● Информационна подсистема „Прием“ – обхваща дейностите по записване на кандидат-студенти-
те, приемните изпити, класирането и записването на приетите за обучение.

● Информационна подсистема „Обучение“ – обхваща дейностите по обучението на всички катего-
рии обучаеми и видове обучение.

● Информационна подсистема „Студенти“ – персонална информация за обучаемите.
● Информационна подсистема „Човешки ресурси“ – персонална информация за академичния и 

административния състав.
● Информационна подсистема „Финанси“ – плащане и отчет на всички видове плащания.
● Информационна подсистема „Библиотека“ – достъп до каталозите и дигитализираните библио-

течни фондове.
● Информационна подсистема „Университет“ – информация, отчет и мениджмънт на комунал-

но-битовото и логистичното осигуряване (материални средства, хранене, общежития, достъп до услуги и 
ползване на права като студенти и др.).

● Информационна подсистема „Документооборот“ – обмен на документи между звената и служи-
телите.

● Информационна подсистема „Административно обслужване“ – заявки и издаване на документи, 
справки, удостоверения, дипломи и други свързани с обучението.

● Модул за експорт към други информационни системи (МОН, НАЦИД и др.) – възможност за гене-
риране на справки и отчети в различни формати – на хартия, Word, Excel, PDF, XML и др.

● Модул за администрация и мониторинг – администриране и мониторинг на отделните подсисте-
ми, модули и на цялата информационна система. Одит на дейността на всички категории потребители.

II. Информационна система за управление на ВУЗ с използване  
на метода за еднократно вписване (SSO)

Анализът показва, че към месец януари 2022 година във Военна академия „Г. С. Раковски“ се 
ползват 24 различни информационни системи и програмни продукти, като между тях няма реализиран 
автоматичен обмен на данни и за всеки от тях се поддържа собствена база данни за потребителите и 
акаунтите. Почти всички се хостват на морално и физически остарели собствени сървъри, които, освен 
че нямат достатъчно изчислителна мощ, не са надеждно резервирани и нямат необходимата свързаност 
с Интернет. Изключение правят  официалният сайт на Академията17, услугите предоставяни от MS Office16 
и сайта за провеждане на изпитите по английски език съгласно стандартизационното споразумение на 
НАТО STANAG 6001 18.

Както е описано по-горе, информационната система за управление на ВУЗ трябва да поддържа 
различни и разнородни функции. Университетите имат различна структура и изисквания, прилагат раз-
лични политики за управление и обикновено на различни етапи от своята дейност въвеждат отделни 
информационни системи, които да посрещнат различни специфични нужди. Това води до наличието на 
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голям брой самостоятелни информационни системи, често без възможност за автоматизиран обмен на 
информация помежду си, както и до необходимостта от поддържане на голям брой акаунти за достъп. В 
резултат се губи време и се създават предпоставки за грешки, загуба на информация или злоупотреби 
при въвеждането на данните. Вариантът за преодоляване на тези недостатъци, който предлага авторът, е 
чрез използване на единна база данни за потребителите и „софтуер – посредник“, изграден на принципа 
за еднократна автентификация, да се ползват услугите на различни разпространени софтуерни продукти, 
като за някои специфични нужди се използват модули създадени специално за тях.

Принципът на работа на система с еднократна автентификация е показан на фигура 5. Основните 
елементи в нея са доставчикът на идентичност (Identy Provider, IdP) и доставчикът на услуги (Service Provider, 
SP). Те могат да бъдат физически и/или логически разделени един от друг. Потребителят чрез своето при-
ложение или браузър се обръща към доставчика на услуги, като желае да получи достъп до определен 
информационен ресурс. Когато за това се изисква автентификация, доставчикът на услугата изисква от 
потребителя да въведе своите данни (обикновено потребителско име и парола за достъп), след което се 
обръща към доставчика на идентичност, където се съхранява информация за потребителите. При успешна 
автентификация се връща информация за потребителя, неговите роли, права за достъп и друга информа-
ция в зависимост от зададената логика. 

Описаният процес се извършва еднократно и с помощта на стандартизирани протоколи. Това озна-
чава, че след успешна първоначална автентификация потребителят получава достъп до всички ресурси 
на доставчика в зависимост от нивото на достъп и правата, които притежава. Използването на стандартни 
протоколи позволява използването на софтуерни решения на различни производители, лесна миграция 
от едно към друго приложение или доставчик на идентичност, както и ползване на услуги на други достав-
чици на услуги (така наречените федерации).

За нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ авторът предлага като доставчик на услуги да се 
използва софтуерният пакет Shibboleth13, а като доставчик на идентичност – услугата Microsoft Azure Active 
Directory (AAD) [2] поради следните причини:

● Всички служители и обучаеми в Академията към настоящия момент имат създадени акаунти 
в Microsoft Azure Active Directory (AAD) и ползват услугите на Microsoft Office 365. Поради тази причина 
не се налага създаване на нови акаунти или изграждане (миграция) на нова система за доставчик на 
идентичност. Потребителите са запознати със самата система за автентификация и няма да се наложи 
обучение.

Фиг. 5. Принцип на работа на система с еднократна автентификация12

●  Използването на Microsoft Azure Active Directory (AAD) позволява със същия акаунт да се ползват 
и други услуги (Office 365, MS Teams, OneDrive, електронна поща и други).

● Всички процеси могат да бъдат автоматизирани чрез използване на услугите Microsoft Graph13.
● Софтуерният продукт Shibboleth13 има възможност да бъде интегриран както с най-разпростране-

ните сървъри (Ngix, Apache, MS IIS), така и с различни решения за управление на съдържание, електронно 
обучение или автоматизация на процесите (Wordpress, Moodle, ILIAS, Blackboard и др.).
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● Най-голямата федерация на университетите в Европа EduGAIN5 използва този софтуер за дос-
тъп до услугите и ресурсите на своите членове. Използването му ще позволи на Военна академия да се 
присъедини към федерацията без допълнителни разходи и необходимост от нов софтуер.

● Всички посочени програмни продукти (без тези на Майкрософт) са безплатни и с отворен код. 
Военна академия като учебно заведение ползва значителни отстъпки за услугите на Майкрософт, като 
част от тях се плащат от Министерството на образованието и науката.

● Използват се облачни решения за предоставяне на услугите (включително и чрез сървъри 
собственост на Министерството на отбраната), с което отпада необходимостта от закупуване и поддър-
жане на собствени сървъри.

● Не на последно място, предложеното решение ще позволи изграждането на единна интегрирана 
информационна система за нуждите на Военна академия, чрез която да се осигурят всички етапи от учеб-
ната и административната дейност.

На фигура 6 е показан принципът на работа на система за автентификация изградена на базата 
на Shibboleth и MS Azure Active Directory, който съвпада с описаното по-горе и показано на фигура 5, като 
тук са използвани конкретни софтуерни решения за реализиране на функциите на доставчика на услуги 
и доставчика на идентичност.

Почти всички широкоразпространени информационни системи за електронно обучение (Moodle, 
Blackboard Learning, ILIAS и др.), за управление на съдържанието (Wordpress, Joomla) и други имат вгра-
дени модули за автентификация чрез Shibboleth SP. Неговите технически изисквания и спецификации са 
подробно описани както в официалния сайт на продукт13, така и на други места в Интернет4, 7, 6, 10, 14, което 
позволява да се изграждат и адаптират собствени решения за автентификация и достъп.

Фиг. 6. Принцип на работа на система за автентификация изградена на базата  
на Shibboleth и MS Azure9

На базата на казаното дотук, както и с помощта на собствени софтуерни решения, авторът е реа-
лизирал експериментален вариант на интегрирана информационна система за управление на ВУЗ,  чиято 
логическа структура е показана на фигура 7. Към момента на приключване на настоящата публикация са 
реализирани практически следните функционалности:

– инсталиран уеб сървър Apache2 и SSL сертификат;
– инсталирани PHP, MySQL MariaDB и phpMyAdmin;
– инсталиран Shibooleth SP с възможност за осъществяване на автентификация чрез Microsoft 

Azure Active Directory;
– инсталиран и настроен софтуер за електронно обучение Moodle с модул за автентификация 

Shibooleth;
– инсталиран и настроен софтуер за управление на съдържанието Wordpress с модул за автенти-

фикация Shibooleth;



156     

Годишна научна конференция                                           110 Години традиция, качество, престиж 

– инсталиран и настроен софтуер за електронна библиотека Senayan Library Management System с 
модул за автентификация Shibooleth;

– разработена е PHP библиотека за двупосочен обмен на информация между приложенията и 
Microsoft Azure Active Directory чрез Microsoft Graph;

Фиг. 7. Логическа структура на интегрирана информационна система

– разработен е модул за самостоятелна регистрация и създаване на акаунт;
– проучени са техническите възможности за интеграция с Blackboard Learning, ILIAS, Oracle 

PeopleSoft и библиотечния софтуер Libis. Практическата реализация не е осъществена, поради факта че 
авторът не разполага с достъп до тези системи като администратор. Поради същата причина не е осъ-
ществена и връзка с федерацията на университетите в Европа EduGain.

Описаната интегрирана информационна система е достъпна на адрес https://dl.rndc.bg и може да 
бъде ползвана в тестов режим от всички, притежаващи активен акаунт в домейна rndc.bg.
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В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА  
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Резюме: Статията описва модула за самостоятелна регистрация на нови потребители в интегрираната 
информационна система на Военна академия „Г. С. Раковски“. Самостоятелната регистрация е 
необходима за създаване на акаунт и въвеждане на персонална информация, чрез които потребителите 
да получат достъп до определени услуги и ресурси. Функцията е предназначена основно за кандидат-
студентите, но може да се ползва и от зачислените за участие в различни курсове специализанти.
Ключови думи: самостоятелна регистрация; създаване на акаунт; Microsoft Azure AD

REGISTRATION MODULE IN THE INTEGRATED INFORMATION SYSTEM  
IN RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE
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Sofia, Bulgaria
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Abstract: The article describes the module for self-registration of new users in the integrated information 
system of the Rakovski National Defence College. Self-registration is required to create an account and enter 
personal information through which users can access certain services and resources. The function is intended 
mainly for candidate students, but can also be used by students enrolled in various courses.. 
Keywords: self-registration; account creation; Microsoft Azure AD

полковник д-р Ивайло Игнатов
Военна академия „Г. С. Раковски“, i.ignatov@rndc.bg

I. Предназначение
Модулът за самостоятелна регистрация е функционален елемент от концепцията за  изграждане 

на интегрирана информационна система за управление на процесите и дейностите във Военна академия 
„Г. С. Раковски“. Чрез него се дава възможност за първоначално създаване на акаунти на нови потре-
бители в информационната система, чрез които да се получи достъп до определени ресурси и услуги. 
Основната група ползватели на тази възможност са кандидат-студентите, но може да се ползва от спе-
циализанти зачислени за обучение в курсове във Военна академия „Г. С. Раковски“, кандидати за участие 
в изпити за определяне нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационното споразумение 
на НАТО СТАНАГ  6001, регистрация за участие в научни конференции и др.

Функциите, които трябва да осъществява модулът са следните:
– въвеждане на валиден имейл, проверка за съществуването на този имейл в базата данни на по-

требителите, и изпращане на електронно съобщение на посочения адрес с линк за потвърждение;
– въвеждане на валиден единен граждански номер и проверка дали той вече е регистриран;
– въвеждане на и име, презиме и фамилия на потребителя;
– генериране на уникално потребителско име в домейна rndc.bg и създаване на акаунт в базата 

данни Microsoft Azure Active Directory (AAD);
– изпращане на съобщение до потребителя с неговото потребителско име и първоначална парола 

за достъп;
– извеждане на съобщения за грешки или за успешно преминати етапи на регистрацията;
– съвместимост със софтуерния продукт Shibboleth SP;
– описаните функционалности да се извършват без намесата на администратор или служител от 

Военна академия;
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– след успешната регистрация потребителят да има възможност да влезе в него и да получи дос-
тъп до определени функции и услуги. 

II. Практическа реализация
Практическата реализация е изпълнена с група от взаимносвързани скриптове и функции на ези-

ците за програмиране PHP и JavaScript, а визуалното оформление и базови функционалност – с помощта 
на HTML и CSS. При всяка от посочените стъпки се проверява дали няма активна потребителска сесия 
(дали потребителят не е влязъл в свой акаунт) и дали успешно са преминати предходните стъпки от ре-
гистрацията. Ако тези условия не са изпълнени, регистрацията не може да продължи.

1. Регистрация, проверка и потвърждаване на имейл.
Алгоритъмът за изпълнение на тази стъпка е даден на фигура 1. Изисква се потребителят да въве-

де валиден и реален имейл адрес. Проверката за валидност се извършва в реално време при въвежда-
нето на адреса чрез регулярен израз реализиран на JavaScript. Първоначално бутонът за изпращане на 
формата не е активен. Той се активира в момента на въвеждането на валиден адрес и след приемане на 
общите условия и съгласие за обработване на личните данни.

След изпращане на формата се генерира линк за потвърждение, който съдържа следните атрибути:
– адрес за потвърждение;
– въведения от потребителя имейл адрес;
– времето на генериране на линка във формат Linux Timestamp;
– контролна сума.
Линкът за потвърждение, заедно с допълнителна информация съдържаща кратки указания, се из-

праща под формата на имейл на посочения адрес. За да завърши този етап от регистрацията, потре-
бителят трябва да влезе в електронната си поща и да кликне върху линка, с което ще активира втората 
част от този етап на регистрацията. При нея се проверява валидността на линка, като се генерира отново 
контролната сума и се сравнява с изпратената, както и времето на изпращане, което не може да бъде 
повече от 10 минути.

Фиг. 1. Регистрация, проверка и потвърждаване на имейл
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Ако проверките минат успешно, се преминава към следващата стъпка, в противен случай се извеж-
да съобщение за грешка.

2. Въвеждане на единен граждански номер.
За да се гарантира уникалността и автентичността на потребителя, на следващия етап се из-

исква въвеждане на единен граждански номер (ЕГН). Както и при въвеждането на имейл, така и тук в 
реално време се проверява дали въведеният ЕГН е валиден съгласно алгоритъма за генериране7, 10, а 
след неговото въвеждане – дали вече е регистриран. С цел защита на личните данни и предотвратява-
не на злоупотреби може да бъде въведен само един ЕГН. Ако ЕГН не е регистриран се преминава към 
следващата стъпка, в противен случай се издава съобщение за грешка и процесът за регистрация се 
прекратява (фиг. 2).

Отново с цел защита на личните данни самият ЕГН не се съхранява в явна форма. На базата на 
въведената от потребителя стойност се изчислява уникална еднопосочна хеш функция11, 4 и се проверява 
наличие на запис с такава стойност. По този начин може да се установи фактът за наличие на потребител с 
този ЕГН, но не и самата стойност. Това е т.н. „Потвърждение чрез нулево знание“ (Zero-knowledge proof) 6, 12.

3. Въвеждане на име, презиме и фамилия.
Третата стъпка от регистрацията изисква от потребителя да въведе своите имена. Отново в 

реално време се извършва проверка за валидност на въведените стойности. Изискванията към въве-

Фиг. 2. Въвеждане на единен граждански номер
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дените стойности е да бъдат с дължина от 3 до 16 букви на кирилица. За лицата с две фамилни имена 
е предвидено и допълнително поле за втората фамилия, като тя е активна само за жени. Функцията 
автоматично преобразува първата буква в главна, а останалите – в малки.

Така предложеният алгоритъм има следните недостатъци:
– не може да се въведе име с две букви (например Ян или Ая);
– не може да се въведе име от две части (например Ана-Мария);
– не може да се въведе име на латиница. За регистрация на чужди граждани се предвижда създа-

ване на друга форма за регистрация, при която няма да има тези ограничения.
След въвеждане на тази информация потребителят може да я прегледа и при необходимост да 

извърши корекции или да премине към следващата стъпка.
Генериране на уникално потребителско име и създаване на акаунт.
До този момент въведената информация се съхранява само и единствено в сесията на брау- 

зъра. Към сървъра не се изпращат и не се съхраняват потребителски данни. Когато потребителят въведе, 
провери и потвърди своите данни, се преминава към създаването на акаунт и записване на данните. На 
този етап се извършват следните действия:

● На базата на въведените имена се генерира уникално потребителско име в домейна rndc.bg. С 
това име той ще се идентифицира пред системата (потребителско име за автентификация) и електронна-
та поща в същия домейн. Това става, като по правилата регламентирани в Закона за транслитерацията9 
имената се преобразуват от кирилица на латиница и се вземат първите букви от името, презимето и 
цялата фамилия, разделени с точки, като се използват само малки букви. Понеже името трябва да е уни-
кално, се извършва проверка и при наличие на такова име след фамилията се поставя цифра. Например 
потребителя Живко Димитров Щерев може да има следното уникално име в домейна:

zh.d.shterev2@rndc.bg
● Отново на базата на въведените имена се генерира екранното име на потребителя. Това е името, 

което другите потребители ще виждат. То се формира от собственото име, първата буква от бащиното му 
име, следвано от точка и фамилията, разделени с интервал. Ако има две фамилни имена, те ще бъдат 
разделени с тире, например:

Христина Д. Иванова-Кирилова
● Генерира се уникален идентификационен номер на потребителя и хеш на единния граждански 

номер във формат Универсален уникален идентификатор (Universally Unique IDentifier, UUID) 5.
● Генерира се парола за първоначален достъп. Тя ще служи за първоначално влизане, след което 

ще е необходимо потребителят задължително да въведе собствена парола.
● Извършва се криптиране на личните данни чрез асиметрично криптиране с публичен ключ. В тях 

влизат имената и ЕГН на потребителя. Следва да се отбележи, че имейла, името и фамилията се съхра-
няват в открит вид, но са видими само за администраторите.

● Информацията от предходните стъпки се записва в базата данни Microsoft Azure Active Directory, 
с което практически се създава и активира акаунта на потребителя.

4. Изпращане на съобщение за успешна регистрация, потребителско име и парола.
След създаването на акаунта на посочения от потребителя имейл се изпраща съобщение с което 

се потвърждават успешната регистрация, потребителското име и временната парола за достъп. Акаунтът 
е активен, но има ограничени права за достъп. Такива права могат да му бъдат присвоени по-късно от 
системния администратор или друго упълномощено лице.

Заключение
Описаният модул за регистрация може да бъде използван за самостоятелно създаване на акаунти 

от потребителите и ползването на тези акаунти за достъп до услуги, ресурси или записване на участие в 
различни събития (кандидат-студентски кампании, участия в изпити, участия в конференции и др.). 

Потвърждаването на самоличността и верността на данните трябва да се извърши от администра-
тор или друго упълномощено лице. Според направените проучвания това може да бъде реализирано по 
някой от следните начини:

– лично явяване на лицето и представяне на съответните документи;
– използване на системата за сигурно електронно връчване (ако потребителят има регистрация 

в нея);
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– когато това е допустимо, потвърждението може да се извършва чрез ЕГН и номер на диплома 
през сайта на МОН8 или чрез прикачване на копие на дипломата в профила на потребителя.

Независимо от начина на верификация на данните и потвърждаване на самоличността на потреби-
теля, авторът счита, че това трябва да се извършва от упълномощен служител, който да носи отговорност 
за тяхната достоверност, а самият факт на потвърждаване да се удостоверява по безспорен начин (чрез 
личен подпис).

Описаната интегрирана информационна система е достъпна на адрес https://dl.rndc.bg и може да 
бъде ползвана в тестов режим от всички, притежаващи активен акаунт в домейна rndc.bg.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА 
СИГУРНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Резюме: Заплахите пред информационните системи на бизнес организациите постоянно еволюират. 
Намирането на подходящо решение на тези заплахи става изключително трудно поради много 
допълнителни фактори. В настоящата статия се обосновава необходимостта от вземане на решение 
от ръководния състав на бизнес организациите за инвестиции за осигуряване на информационна 
сигурност. 
Ключови думи: инвестиции в информационна сигурност; управление на риска; оценяване на риска; 
модели за инвестиции в информационна сигурност; добри практики; критерии за избор; защита на 
информационните активи; информационни активи; финансова рамка; начин за инвестиция

GOOD PRACTICES AND MODELS FOR INFORMATION SECURITY  
IN BUSINESS ORGANIZATIONS
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E-mail: vladislav_vasilev_bz@outlook.com

Abstract: Threats to business organizations‘ information systems are constantly evolving. Finding an 
appropriate solution to these threats becomes extremely difficult due to many additional factors. This article 
concentrates on the need for a decision by the management of business investment organizations to ensure 
information security.  
Keywords: investment in information security; risk management; risk evaluation; models for investment in 
information security; good practices; selection of criteria; protection of information assets; financial framework; 
ways to invest
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Увод
В съвременния свят информационните системи на бизнес организациите са изправени пред 

предизвикателството да осигурят информационната сигурност на своите дигитални активи от различни-
те видове заплахи. Практиката показва, че ръководителите на бизнес организациите не отделят нужното 
внимание на тези изисквания главно поради усилията насочени към крайният резултат, т.е. печалба и 
допълнителни дивиденти. Това се дължи на две основни причини: 

– неразбиране и недооценяване на заплахите за пробив на информационната система и загубите, 
които могат да бъдат причинени в резултат на този пробив;

– липса на финансова рамка по отношение на информационната сигурност за определяне на не-
обходимите финансови средства за поддържане на нужното ниво на защита. Поради абстрактността на 
тази материя формулирането на точни параметри е почти невъзможно.

Наред с неразбирането на същността на заплахите и последствията от материализирането им, 
липсата на финансова рамка по отношение на информационната сигурност е една от основните причини 
мениджърите на бизнес организациите да не обръщат достатъчно внимание на мерките за подсигурява-
не и защита на информацията. За съжаление нейното формулиране от ръководителите на фирмите не 
е лесна задача, тъй като информационната сигурност е абстрактна материя с множество особености. 

Настоящата статия има за цел да се обоснове необходимостта от вземане на решение за инвести-
ране в информационна сигурност, да се анализират  стъпките на това решение, както да се опишат въз-
можно най-ясно от гледна точка на мениджмънта на бизнес организацията. Базирайки се на това, може 
да формулираме като обект на статията информационните активи на бизнес организациите, като предмет 
–  тяхната защита, осигуряване на информационната им сигурност. Задачите, които си поставяме  са:

– описание и анализиране на политики за управление на риска;
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– описание и анализиране на модели за инвестиции в информационна сигурност; 
– формулиране на критерии за избор на модел, за инвестиции за създаване на система за инфор-

мационна сигурност;
– на базата на формулираните критерии да се предложи използване на един или няколко модела; 
– представяне на добри практики за защита на данните. 

1. Необходимост от защита на информационните активи
С навлизането на новите информационни технологии настъпват значителни промени в различните 

сфери на човешката дейност. Тези промени не само оказват влияние върху организационната структу-
ра, но и подпомагат начините за извършване на различни дейности на цели отрасли. Важна роля в тази 
промяна има дигиталната информация и превръщането ѝ в стратегически ресурс използван в различни 
сфери. Всяка една бизнес организация се стреми да използва своята информационна система за ефек-
тивно обработване на събраните данни и тяхното съхраняване. Но едновременно с това се увеличават 
заплахите насочени към информационната сигурност. Докладът на компанията Нипон телеграф и теле-
фон1 показва, че за 2020 г. зловредните атаки срещу сектори като производство, здравеопазване и финан-
си са се увеличили с 62%. Голяма част от тези атаки се извършват от криптовируси, които са постоянно 
еволюиращи в начините за извършването на успешен пробив. В посочения доклад  също така се обръща 
внимание и на нарастващия брой на софтуери за криптовалути, които обхващат близо половината реги-
стрирани зловредни софтуери. 

Друг сериозен проблем е нарастващият брой на атаки към различни уеб базирани, мобилни и други 
клиентски портали, които се използват от различните бизнес организации за осигуряване на работа от 
вкъщи. Тези атаки се осъществяват от престъпни групи специализирани в извършването на шпионаж, 
саботаж и други дейности насочени към уязвяване на информационната сигурност. Необходимо е също 
така да се обърне внимание на увеличаващите се заплахи от използване на различни видове зловреден 
софтуер и атаки от типа на отказ от услуга в много по-голям от обикновения мащаб, прерастващи в ге-
ополитически сблъсъци.

На базата на представената информация следва да се повдигне въпросът дали ръководителите 
на бизнес организациите имат дефинирани политики, направена правилна оценка на риска за инфор-
мационните им активи и необходимите ресурси за ефективна защита на информацията. Заплахите са 
постоянно еволюиращи и това е обстоятелството, което изисква навременен отговор за намаляване на 
риска от пробив.  С описание на добрите практики за управление на риска и рамки за неговото оценяване, 
анализиране на различни модели за инвестиции в информационна сигурност правим опит да дефинира-
ме необходимите стъпки за изграждане на ефективна защита на информацията. 

2. Управление на риска за сигурността на информационната система
Добрите практики за управление на риска са важна част от изграждането на ефективна система за 

информационна сигурност. Те помагат за балансиране на икономическата ефективност на защитата на 
информационните активи на бизнес организацията. В тази насока има различни варианти, като най-често 
срещаните са базирани на ISO27001 и са сертифицирани по този стандарт. Колдър и Уаткинс2 описват 
стандартите на ISO/IEC 27002:2005, които са сред най-добрите практики за управление на риска. Според 
тях е необходимо на първо място да се дефинира подходът за оценка на информационните активи и 
след това да се анализира рискът от потенциалните загуби. Последната актуализация на този стандарт 
е от 2013 г., с която се предоставят допълнителни възможности за управлението на риска и оценката му. 
Използването на  ISO/IEC 27002:2013 се препоръчва да се прилага в случаи, когато ще се изисква серти-
фикация по този стандарт. Но практиката налага да се използват и по-различни подходи. 

Подобно мнение имат Стоунбърн, Гогуен и Феринга3, посочващи че ръководството на бизнес ор-
ганизацията трябва да бъде много добре осведомено, без да се навлиза в специфични документи и/или 
обяснения на международни стандарти. Те представят опростен модел, състоящ се от няколко фази за 
инвестиция в система за информационна сигурност:

– начало – откриват се рисковете и на тяхна база се създава стратегия за сигурност; 
– придобиване или разработка на система за информационна сигурност – откритите рискове се 

използват за създаването на архитектура за защита на информацията;
– осъществяване – включва самия процес за осъществяване на зададените изисквания; 
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– поддръжка – поддържане и експлоатация;
– премахване – премахване, замяна на информация, хардуер и софтуер.
Рамка за оценяване на риска за сигурността и надеждността на информацията е предложена от 

Киси, Люидонг и Уанг4. При оценяването на риска авторите разглеждат в подробности заплахите за сър-
върите и облачното пространство. Те използват триъгълника конфиденциалност – цялостност – достъп-
ност като основа за анализиране на възможността за риск от инциденти. В своето изследване авторите 
описват как се противодейства ефективно на заплахи, като подчертават, че подобряването на информа-
ционната сигурност увеличава едновременно с това и надеждността. 

Други автори, като Майадун и Парк5, обръщат внимание на желанието на висшия мениджмънт на 
бизнес организациите за поемане на риск. Те посочват, че поемащите риск отделят повече средства за 
защита, базирайки се на потенциалните уязвимости на набора от информационни активи, а не на стой-
ността им. Докато при нежелаещите да поемат риск се наблюдава извършване на по-малки инвестиции 
за изграждане на система за информационна сигурност.     

  3. Модели за инвестиции в информационната сигурност
Управлението на риска и неговото оценяване са важни насоки от решението за инвестиции в ин-

формационната сигурност, но като част от това решение е важно да се изяснят финансовите параметри 
на този процес. Дори когато има сериозни заплахи за информационната сигурност, трудно се взема ре-
шение за инвестиции за нейното осигуряване. Обикновено ръководните отдели не отдават нужния прио-
ритет на инвестициите в информационна сигурност дори и при направена оценка на такъв риск, поради 
абстрактността на тази тематика. Техните очаквания са, че срещу инвестиция се очаква възвращаемост 
на вложения ресурс, а това при информационната сигурност не стои така. 

За подпомагане на вземането на решение за инвестиране в информационна сигурност може да се 
използват специално дефинирани модели за оценка на необходимите инвестиции. Те представят различ-
ни подходи за оптимално инвестиране в информационна сигурност. По-долу са представени моделите 
за инвестиране на Гордон-Лоеб – ориентиран към смекчаване на щетите, на Соненрич – ориентиран към 
определянето на риска за пробив, на Креморини и Мартини – ориентиран към определяне риска на базата 
на годишни отчети, на Боджанк, Блазис и Текавкик – модел за оценяване на риска. 

Модел на Гордон и Лоеб
Този модел е разработен от Гордън и Лоеб6. Тяхната идея е да се направят инвестиции за осигу-

ряване на информационната сигурност за смекчаване на щетите от вече съществуваща уязвимост. Това 
означава, че не трябва да се фокусира върху потенциалната загуба или уязвимост в информационната 
система на бизнес организацията, а да се обърне внимание на уязвимостите със средно ниво на риск. 

Моделът се базира на следните предположения:
● Ако информацията е напълно откъсната, има регулиран достъп до нея, тя ще остане напълно 

защитена и няма да има нужда от инвестиции в информационната сигурност.
● Ако няма инвестиции в информационната сигурност и има  външен достъп до информацията, то 

вероятността за нарушаване на сигурността зависи от ценността на съхраняваната информация.
● С увеличаването на инвестициите в сигурността информацията става по-сигурна, но с отслабва-

ща защита в дълъг времеви период.
● Чрез достатъчно инвестиране в сигурността вероятността за нарушение на сигурността се свеж-

да до практическа нула.
Когато дадена информация е добре защитена, било чрез криптиране, отдалечен достъп с опреде-

лен ключ, оторизиране на потребители с необходимите права, тя e сигурно защитена дори и когато не се 
инвестира в средства за нейната защита. Но също така Гордон и Лоеб отбелязват, че в информационните 
технологии няма константи, технологиите се развиват – криптирането се усъвършенства като алгоритъм, 
но, ако останат без актуализация и поддръжка, защитата им лесно ще бъде преодоляна. Това налага 
постоянно внимание и инвестиране за намаляване на риска от пробиви в сигурността. Дори и да се ин-
вестира регулярно, самата защита като стойност е намаляваща във времето. Гордон и Лоеб изчисляват, 
че оптимално трябва да се влагат не повече от 37% от очакваната загуба на базата на направен или 
хипотетичен пробив. 

На базата на това са определени със сравнителна точност параметри, които може да помогнат за 
създаването на точен бюджет свързан с вземането на решение за инвестиция в информационна сигур-
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ност. Този модел се фокусира върху базовите правила за защита и калкулира с препоръчителни параме-
три базова финансова рамка.

Следва да отбележим, че моделът на Гордон и Лоеб се допълва с допълнителни проучвания, за-
едно с други автори – Лусушун и Жоу7, но концепцията остава същата, в нея се наблюдават малки изме-
нения. 

В посоченото научно изследване авторите обръщат внимание на случаите, при които се прене-
брегва информационната сигурност от малки, средни и големи предприятия и организации. Също така 
те акцентират на желанието за поемане на риск и отговорността, вървяща с него. На базата на това счи-
таме, че е съществена връзката между оценяването на риска от пробив и поемането на отговорността 
за риск при изготвянето на финансов план за инвестиция и изпълнението му. Според тези автори това 
са базовите стъпки за изграждане на ефективна защита. 

Модел на Соненрич
Според Соненрич, Албанезе и Стоут8 възвращаемостта на инвестицията се определя на базата на 

риска от пробив, смекчаване на евентуалната загуба и разходите за тях. Авторите обръщат внимание, че 
определянето на риска и неговото смекчаване е изключително трудно, защото няма нито един модел или 
подход, който да дава точни резултати. Като допълнителни параметри за намаляване на тези трудности 
те предлагат следните критерии:

– към измерване на риска – задълбочено изследване по отношение на връзката между оценяване 
на риска с продуктивността на организацията; 

– към смекчаването на загубата – използването на различни алгоритми и сравняване на техните 
резултати;

– към разходите – трябва да се определи въздействието на използваните ресурси върху продук-
тивността на работата на организацията.

С включването на тези допълнителни параметри цитираните автори предлагат възможност за 
по-добро разбиране на „риска“ и неговото влияние върху други фактори. На базата на това може да се 
предположи, че продуктивността е важен фактор, който може да бъде повлиян от подобряването на ни-
вото на сигурност.

Този модел е свързан също и с началните стадии за управление на риска и, макар да е насочен към 
една определена рамка, позволява по-голяма свобода при имплементиране на информационна сигур-
ност. Авторите считат, че още при вземането на управленско решение за инвестиции в информационна 
сигурност може да се предприемат нужните контрамерки, но те подлежат и на допълнителни изменения 
в зависимост от влиянието си върху работата на бизнес организацията. Това може да бъде представено 
като определена рамка с възможни функции за смекчаване на загубите, но не предвижда и няма изграде-
но противодействие при постоянно еволюиране на заплахите.      

Модел на Креморини и Мартини
В своя модел Креморини и Мартини9 калкулират възвръщаемостта на инвестициите в инфор-

мационната сигурност на базата на годишните прогнози за загуби. Те представят аргумента, че при 
базиране само на един индекс за оценка на информационна сигурност се очертава само частично ха-
рактеризиране. Креморини и Мартини дефинират и добавят като допълнителен индекс възвръщаемост-
та на инвестициите след успешна атака, свързан с типа на зловредната атака и начините за нейното 
противодействие. 

Това включва постоянството, с което се извършват опитите за пробив в  информационната 
сигурност и как се противопоставят на тези опити имплементираните контроли за сигурност. Те 
отбелязват, че възвръщаемостта на инвестициите след успешна атака спомага и за определяне на 
приспособяването на средата към промените, които се налагат с приведеното в действие решение 
за осигуряване на информационна сигурност. Креморини и Мартини отбелязват, че индексът им не 
може да определи с точност тези промени. Те допускат допълнително анализиране насочено към 
връзките между подобряването на нивото на сигурността и производителността на бизнес органи-
зацията.

Този модел показва, че съществува връзка към предварително зададени финансови параметри, 
като очакваната загуба. Изследването на вида заплаха, с която е извършена атака, може да бъде из-
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ползвано за определяне на следващите потенциални загуби. Нашето мнение е, че моделът е рисков за 
използване поради приемането на всяка потенциална атака. Рядко бизнес организации биха се изложи-
ли на такъв продължителен анализ за подобряване на сигурността. 

Моделът на Боджанк, Блазис и Текавкик
Боджанк, Блазис и Текавкик10 акцентират на представянето на математически модел за оптимал-

но инвестиране в информационната сигурност и процеса за вземането на решения за инвестиции, като 
се базират на задълбочено изследване на риска за информационните активи на бизнес организацията.  
Според тях трябва да се обърне внимание на видовете мерки за информационна сигурност и влиянието 
им върху функционалността на организацията. Едновременно с това те представят и необходимостта за 
дефиниране на ясна и точна методология за контролиране на риска. Техният модел се формира от:

– оценка на информационните активи; 
– степента на уязвимост на системата; 
– вероятността за пробив;
– загуби след извършен пробив. 
Към опитите за намиране на потенциалните загуби чрез финансова рамка Боджанк, Блазис и Те-

кавкик предлагат и опростена система за определяне на риск, базираща се на следните правила:
– редуциране на риска;
– предаването на риска;
– приемането на риска.
Те предлагат и опростени правила за изграждане на информационната сигурност:
– мерки за превенция – редуциращи възможността за пробив;
– мерки за корекция/редуциране – редуциране на загубата;
– мерки за идентификация – начини за навременно сигнализиране за нередности.
На базата на представеното стигаме до заключението, че този модел предлага систематизирано 

анализиране и управление на риска, начин за инвестиция в информационна сигурност и политики, бази-
рани на добрите практики.

Според нас този модел е алтернатива на използването на по-комплексни методологии и стандар-
ти, като се съсредоточава в извеждането на точни параметри и поставяне на акцент върху уязвимостите 
на използваните информационни системи. Но трябва да се обърне внимание, че защита на информа-
ционните активи се определя според оценката на риска им за информационната сигурност на бизнес 
организацията. При инвестиции в информационна сигурност не се обръща внимание на подобрения, а на 
поддържане на системите.

4. Критерии за избор на модел за инвестиция от гледна точка на бизнес организацията
След представянето на избраните модели за инвестиции за осигуряване на информационна сигур-

ност ще дефинираме критерии за тяхната приложимост от гледна точка на бизнес организациите. Нашето 
предложение е: 

– финансова рамка – използването на финансовите ресурси;
– начин на инвестиция;
– ползи;
– негативи.
На основата на направения анализ предлагаме да се използват положителните страни на модела 

на Гордон и Лоеб – по-точно фиксираните стойности за инвестиция и ползите от определяне и оценяване 
на рисковете предложени от модела на Боджанк, Блазис и Текавкик. Това би помогнало в изграждането 
на ефективна система за информационна сигурност. 

5. Добри практики и решения за защита на данните
За да бъде осигурено допълнително ниво на защита, предлагаме да се разгледат някои добри 

практики и решения, които могат да бъдат взети под внимание при вземането на решение за инвестиции 
в информационната сигурност. 

Въпреки че управлението на риска и неговата оценка са основните компоненти за вземане на ре-
шение за инвестиции в информационната сигурност, трябва да се обърне внимание и на първоизточника 
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на защитаваната информация. Това се постига чрез анализ на източниците на информация. За тази цел 
предлагаме те да се разгледат в следните аспекти:

Таблица 1
Сравнение на моделите за инвестиции за осигуряване 

на информационна сигурност

Критерии Модел на Гордон-
Лоеб

Модел на Соненрич Модел
на Креморини
и Мартини

Модел на Боджанк, 
Блазис и Текавкик

Финансова 
рамка

Представя се 
оптимална 
инвестиция от 37% 
от нетните приходи.

Представя се 
финансова рамка, 
която се базира 
на ценността на 
информацията и не 
може да се определи 
с точност.

Представя се 
рамка базирана на 
годишен финансов 
план,  като се 
предвиждат 
потенциални 
загуби, променяща 
се на база на 
атаките. 

Представя се 
финансова рамка, 
която се базира 
на ценността на 
информацията и 
уязвимостта на 
системата.

Начин за 
инвестиция

Фиксиран  начин за 
инвестиция с точни 
и ясно дефинирани 
параметри.      

Фиксиран начин за 
инвестиция, който 
се определя още в 
началния стадий 
за изграждане на 
информационна 
сигурност.     

Фиксиран   начин 
за инвестиция, 
базиран на 
годишните 
очаквания 
от загуби и 
възвръщаемостта 
на инвестициите 
след успешна 
атака. 

Фиксиран, 
предлагащ 
възможност за 
продължителна 
инвестиция, 
като се базира 
на анализите 
за риска на 
информационните 
активи.

Ползи Ползите се 
изразяват в защита 
на активите с 
по-голям риск за 
причиняване на 
вреда и изграждане 
на защита за тях с 
фиксиран размер на 
инвестиция.

Моделът 
предлага ползи, 
като акцентира 
вниманието към 
смекчаването 
на загубите и 
отбелязване на 
връзката между 
продуктивността 
и сигурността 
на бизнес 
организацията.

Моделът предлага 
анализ на атаките, 
които постоянно 
застрашават 
сигурността на 
информацията.  

Ползите 
произлизат  от 
дефинирането 
и оценяването 
на риска и 
предложените 
политики за 
информационна 
сигурност,  
базирани на добри 
практики.

Негативи Не се обръща 
внимание при малка 
вероятност за 
пробив, от което 
се възползват 
атакуващите.     

Не се вземат под 
внимание постоянно 
еволюиращите 
заплахи. При такава 
възможност и  
смекчаването на 
загубите може  да не 
е ефективно. 

Постоянното 
излагане на риск 
от пробив може да 
бъде нерентабилно 
и потенциално 
опасно. 

Възможността 
за претърпяване 
на промени при 
определянето 
на финансовите 
параметри, 
базирайки се на 
анализирането и 
оценяването на 
риска.

 
● Идентифициране на източниците, които ще се използват – необходимо е да се определят точно 

кои източници ще се използват за събиране на нужната информация, кой е първоизточникът и дали е 
надежден.  
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● Как ще се събира информацията – трябва да се дефинира вида на събираната информация, 
отговаряща на нуждите на организацията. Това е сложна задача, защото трябва да се вземат предвид 
индустриалните стандарти и законите на съответната страна. 

● Къде ще се складира информацията – избиране на подходящия склад за данни и базата от данни. 
Необходимо е да се прецени къде те ще бъдат разположени – в самата организация или извън нея. 

● Контрол – като добра практика, контролът трябва да бъде осъществяван върху процесите по 
идентифициране, събиране и складиране на данните. 

От гледна точка на осигуряване на информационната сигурност Нджила, Камхоуа, Куаиат, Хърли и 
Писиноу11 предлагат модел за защита, която е многослойна. Нивата, които те предлагат са: атака; избяг-
ване; предотвратяване; откриване;оцеляване; възстановяване.

Като част от процеса за вземане на решение за инвестиции в информационна сигурност трябва 
да се анализира самата информационна инфраструктура. Инфраструктурата в повечето случаи пред-
ставлява едно централно сървърно помещение и прилежащите му. Тази архитектура също така може да 
бъде изведена в облачно пространство. Облачното пространство предоставя възможност за връзка и 
контрол от специализирани устройства до терминали/работни станции, както и връзка тип VPN за достъп. 
В подкрепа на това решение Ченгао, Кси, Жанксианг и Тиан12  предлагат изграждане на цялостна инфор-
мационна инфраструктура в облачното пространство. Предимствата на това решение са възможността 
за контролиран достъп и улеснената администрация, като едновременно с това отговорността за осигу-
ряване на информационна сигурност се прехвърля на друг. 

Намаляването на щетите и определянето на финансовите параметри са описани от Бенерок13. Той 
отделя внимание на прилагането на практики от частни фирми, главно на една японска компания. 
Тези практики са насочени към ефективна защита и намаляване на щетите. То може да бъде сегмен-
тирано в няколко направления в зависимост от ценността на информацията: предотвратяваща; 
справяща се; учаща се.

Заключение
На базата на гореизложеното стигаме до заключението, че контролът на риска и неговият анализ 

са изключителна важна част от решението за изграждане на информационната сигурност. То е основопо-
лагаща стъпка, която бизнес организациите трябва да направят. 

Разгледаните модели за инвестиции в информационната сигурност имат различна насоченост, 
като отговарят на различните изисквания на мениджмънта. Те вземат предвид наличните информацион-
ни активи и предлагат различни подходи за осигуряване на тяхната защита. 

Предложените от нас критерии обхващат основните акценти, към които трябва да се обърне вни-
мание при прилагането на изброените модели за осигуряване на защита. Като се базира на тях, нашето 
предложение за използване на полезните страни на моделите осигурява гъвкавост и помага за селек-
цията на такъв модел и несъмнено ще подпомогне мениджмънта при избора на решение за защита на 
информационни активи на бизнес организацията. 
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ПРОБЛЕМИ В СИГУРНОСТТА  
НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Резюме: В доклада са предоставени резултати от изследване на потенциалните заплахи за сигурността 
на дистанционна форма на обучение и мерките за нейната защита. Използван е метод за търсене и 
анализ на литературни източници в академичните бази данни и специализирани интернет източници 
по отношение на рисковете за сигурността. Намерените резултати са съпоставени с промяната 
на интересите на потребителите в интернет пространството по отношение на понятията „онлайн 
обучение“, „електронно обучение“  и „дистанционно обучение“, които са анализирани с инструментът 
Google Trends.  Дават се точни определения на посочените понятия и разликите между тях. От анализа 
е видно, че нашето общество не счита сигурността на дистанционното и електронното обучение 
за основен приоритет,  дори по време на кризата COVID-19. В доклада се обсъждат и методите за 
управление на достъпа до следващо поколение системи за дистанционно обучение.  
Ключови думи: онлайн обучение; дистанционно обучение; сигурност;  заплаха; защита; електронно 
обучение                          
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Abstract: This paper presents the results of a study of potential threats to the security of distance learning and 
measures for protection. Method of literature searches and analysis in academic databases and specialized 
Internet sources – regarding security risks, is used. The results found are compared with the change of users’ 
interests in the Internet in terms of the concepts of ‘online learning’, ‘e-learning’, ‘e- learning’ and ‘distance 
learning’, which are analysed using the Google Trends tool. Precise definitions of these concepts and the 
differences between them are given. The analysis points out that our society does not consider the security of 
distance and e-learning learning as a top priority, even during the COVID-19 crisis. The report discusses also 
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След появата на пандемията от COVID-19 дистанционното и електронното обучение се превърна-
ха в основен приоритет за всички образователни институции и организации.  Според влязлата в сила от 
01.09.2021 г. „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение 
във висшите училища“, дистанционното обучение  е форма за придобиване на висше образование, при 
която обучавани, преподаватели и администратори могат да са разделени по местоположение, но не 
непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологии, методи и средства на 
електронното обучение.1 От своя страна електронното обучение използва в учебния процес електронно 
базирани учебни материали и дейности, като не е задължително обучавани и преподаватели да са раз-
делени по местоположение. По време на извънредното положение у нас се наложи и термина онлайн 
обучение, което е обучение от разстояние в електронна среда. 

Тъй като дистанционното и електронното обучение се осъществяват през интернет, всеки елемент 
в система за обучение може да бъде потенциална цел за хакерски атаки, което може да доведе до неупъл-
номощено унищожаване или модификация на образователни активи2. 

За съжаление, при въвеждане на извънредното положение породено от коронавируса COVID-19 
голяма част от образователните институции бързаха да внедрят системи за дистанционно обучение без 
задълбочено да планират и разбират аспектите на сигурността в онлайн пространството. Повечето от 
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тях нямат специални изградени технически звена, които да изучават присъщите рискове за сигурността 
в интернет, като кражба на самоличност, пробив, некоректно удостоверяване и др.3 Рискът породен от 
липсата на такова организационно звено е голям, тъй като функционалностите и характеристиките на 
тези системи стават все по-сложни, като същевременно все повече привличат вниманието на киберпрес-
тъпници и злонамерени кракери, а преподавателите няма как да познават всички дигитални технологии.

В отговор на тези заплахи настоящият доклад предоставя задълбочен преглед на специализирани 
литературни източници, идентифицира тенденции и предизвикателства пред информационната сигур-
ност с цел да предложи мерки за противодействие и подобряване на сигурността на дистанционната 
форма на обучение. Понастоящем тази тема е твърде оскъдна и разпокъсана в българското научно прос-
транство и този документ ще бъде полезен, както на администраторите, така и на потребителите на сис-
теми за дистанционно обучение. 

Сигурността в дистанционното обучение се отнася до защитата от злонамерена или случайна 
злоупотреба с информационни ресурси в онлайн среда4. Специализираната  литература показва, че ин-
формационната сигурност има три основни изисквания, които важат и за сигурността на дистанционното 
обучение: конфиденциалност, интегритет и достъпност5. Конфиденциалността се отнася до защитата на 
чувствителната информация от достъп на неупълномощени лица и липсата на неразрешено разкриване 
на информация. Тъй като във всяка система за обучение има голям брой потребители (студенти, служите-
ли, преподаватели и администратори), които имат различни права, с цел защита на личната информация 
обикновено се прилагат предпазни мерки за сигурност,  като удостоверяване и криптиране. 

Интегритетът е критичен елемент на сигурността, който се отнася до „защитата на данните от 
умишлени или случайни неупълномощени промени“  и „липсата на неправилни системни изменения“, той 
гарантира, че „информацията и данните не са случайно или злонамерено модифицирани или унищожени 
и са в пълна оригинална форма“.6 

Контролът на достъпа е ключът към поддържането на интегритета в средата за дистанционно и 
електронно обучение от разстояние.7 Достъпността означава готовност за правилно обслужване винаги, 
когато е необходимо за упълномощените лица. Наличността може да бъде повредена главно от отказ на 
услуга и/или загуба на възможности за обработка на данни. 

Приложенията на информационно-комуникационните технологии в дистанционното и електронно-
то обучение могат да причинят много рискове за сигурността, като например загуба на поверителност и 
наличност, излагане на чувствителни данни за организацията и за личността, както и вандализъм на об-
ществените информационни услуги. Обикновено въпросите свързани със сигурността на дистанционното 
обучение се приписват на лошите познания на потребителите на мерките за сигурност, неправилното 
поведение и липсата на дигитална култура. Като пример, всички днешни университети са инсталирали 
защитни стени и софтуер против вируси, както и значително са повишили дигиталните умения на препо-
давателите си през последните години, но все още се случва манипулиране на информация от външни и 
вътрешни лица или загуба на поверителност. 

Информационната сигурност е от съществено значение като средство за запазване на доверие-
то на потребителите в системата за дистанционно обучение на университета, защото всеки риск може 
драстично да повлияе на възприятията на студентите за надеждността и достоверността на дадената 
система, а оттам – и на имиджа на самия университет. В резултат на това е от решаващо значение да 
се определят основните фактори, причиняващи проблеми със сигурността в онлайн обучението и да се 
определят ограниченията на настоящите методи за защита на сигурността. След това могат да бъдат 
разработени поредица мерки за смекчаване на рисковете за сигурността на дистанционното обучение.

Настоящото изследване включва комбинация от два метода за идентифициране на заплахите за 
сигурността и защитата в дистанционното обучение.  Първо, проведено е търсене и анализ на лите-
ратурни източници в академичните бази данни и специализирани интернет източници по отношение на 
рисковете за сигурността, заплахите и защитата на дистанционното обучение по определени ключовите 
думи, като  „сигурност на онлайн обучението“ и „сигурност на дистанционното обучение“.  Второ, за да 
се проследи промяната на интересите на потребителите в интернет пространството по отношение на 
„онлайн обучението“, „електронното обучение“  и „дистанционното обучение“, е направено проучване с 
инструмента Google Trends, който показва честотата на търсене след появата на COVID-19 на определе-
ните ключови думи за конкретен  период от време 2019 – 2021 г. Резултатът показва, че интересът към тях 
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в Българското интернет пространство значително нараства едва след 13 март 2020 г., когато парламентът 
обяви първото извънредно положение и прие мерки за справяне с пандемията от COVID-19.8

Фиг. 1. 
Синята линия показва интереса във времето към „онлайн обучението“, жълтата линия е „електронно-

то обучение“ и червената линия е „дистанционното обучение“, към което има нулеви стойности през целия 
период на проучването.   Тенденцията ясно показва, че във време на криза гражданите се интересуват от 
електронно и онлайн обучение и по-малко от дистанционно обучение. 

Заплахи за сигурността Мерки за защита

● Хакерски атаки от външни нарушители.
● Фалшифициране на заявки между сайтове 
(CSRF).
● Cross Site Scripting (XSS).
● Отказ на услуги (DoS).
● IP спуфинг.
● SQL инжектиране.
● Отвличане на сесия.
● Атаки с разбиване на стека.

● Защитни стени и антивирусен софтуер.
● Внедряване на системи за управление на сигурността 
(ISM).
● Подобряване на удостоверяването, упълномощаването, 
поверителността и отчетността.
● Управление на цифрови права и криптография.
● Обучение на специалисти по сигурността в центровете 
за дистанционно обучение.

Според анализ на специализираната литература заплахите за сигурността на дистанционно-
то обучение могат да бъдат разгледани в два аспекта: от страната на потребителя и от страната на 
управлението. Нововъзникващите информационни технологии и промяната на човешкото поведение 
в социалните медии позволиха много нови пробиви в сигурността, най-вече върху личните данни на 
потребителите.

Според Oded Vanunu най-уязвимият сектор за кибератаки е образованието, защото университе-
тите често публикуват списъци с имена, имейли и лична информация на студенти. Те веднага попадат в 
т.н. брокери на лична информация или се използват с користна цел за целенасочена атака. 

Според Адамс и Бландфорд заплахите за сигурността в дистанционното обучение се причиняват 
предимно от липсата на използваемост на системите за онлайн обучение, които не предоставят въз-
можност на потребителите да защитят личните си данни. От гледна точка на управлението доставчици-
те на дистанционно обучение често не конфигурират правилно политиките за сигурност на системата, 
поради това че университетите бързат да приемат технологията, без да разбират напълно опасностите 
от това. Преподавателите наблягат предимно на качеството на съдържанието, а не на сигурността 
на системите за дистанционно обучение. Въпреки, че почти всички институции имат защитни стени и 
анти-вирусен софтуер за защита на своите учебни ресурси, те често не успяват да извършват адекват-
но управление на сигурността на информационната система. Всъщност сигурността е много важна за 
дистанционното обучение, защото липсата на сигурност би могла да причини много сериозни щети. На-
пример всеки риск за сигурността на системата за дистанционно обучение може драстично да засегне 
възприемането на учебно съдържание от обучаемите и да направи дистанционното обучение по-малко 
привлекателно.   

Един от най-големите проблеми в дистанционното обучение са начините за удостоверяване на 
потребителите и оценяването на обучаемите в системата. При оценяването на заданията на учениците 
е много трудно да се провери дали дадена задача е изпълнена от точно определен човек.  Ако оценява-
нето не е правилно, качеството на дистанционното обучение ще бъде нарушено. 



174     

Годишна научна конференция                                           110 Години традиция, качество, престиж 

Мерки за защита на сигурността също могат да бъдат приложени от страна на потребителя и от 
страна на управлението.  За противодействие на заплахите от страна на потребителя може да се използ-
ват методите за повишаване на дигиталната култура и предпазно-мотивационната теория. Това е една 
от най-често използваните теории за изследване на поведението на потребителите при сблъсъка им с 
информационните заплахи. Според нея информацията се възприема и оценява като  функция от пет ком-
понента: лична ефикасност на потребителя, ефективност на отговора, сериозност на заплахата,  уязви-
мост и страх. Тези компоненти формират два процеса за оценка на възможността им за справяне и оценка 
на заплахата, които водят до промени в крайното поведение за действие и мотивацията за предпазване.

Фиг. 2. Елементи на предпазно-мотивационната теория (Rogers, 1985)

От страна на управлението се прилага теорията за наказателното правосъдие и стандартизация. 
Затова политиките и механизмите за сигурност в дистанционното обучение трябва да защитават конфи-
денциалността, целостта и достъпността на информацията, а също така нейната автентичност, отчетност 
и надеждност. Това включва защита на информацията и информационните системи от неоторизиран дос-
тъп, използване, разкриване, смущение, модификация или унищожаване на данните и учебното съдър-
жание. 

Повечето изследователи в научните среди предлагат управление на информационната сигурност 
чрез изграждане на ефективна архитектура на системите за дистанционно обучение, която включва сис-
тема от софтуер, хардуер, данни, хора и процедури, осигуряващи пълна защита от всички заплахи. 

Може да се каже, че въпросите на сигурността не са причинили толкова щети в сферата на обра-
зованието, колкото в света на бизнеса, но трябва да имаме предвид, че с бързото нарастване на търсе-
нето на дистанционно обучение след появата на COVID-19 тази тенденция се променя. Университетите 
въвеждат с бързи темпове новите онлайн технологии, като обръщат твърде малко внимание на тяхната 
сигурност.   Силно внимание се обръща на проблема с удостоверяването като инструмент за подобрява-
не на поверителността. Най-общо казано, има три начина за управление на достъпа на потребителите: 

– удостоверяване базирано на знание, което изисква потребителите да предоставят нещо, което 
само те знаят (например да въведат в парола, да отговорят на таен въпрос или идентификационен но-
мер); 

– удостоверяване базирано на маркери, което изисква потребителите да покажат нещо, което само 
те притежават (например, мобилно устройство или IP); 

– биометрични показатели, които изискват потребителите да предоставят нещо за измерване (на-
пример пръстов отпечатък, образ на ретината или лице). 

Към настоящия момент в повечето системи за дистанционно обучение преобладава първият метод 
с въвеждане на пароли или личните идентификационни номера (PIN) на студента. Следващото поколение 
системи за дистанционно обучение се фокусира върху индивидуалните образователни нужди  на отдел-
ния човек, което затруднява  механизма за удостоверяване с потребителско име и парола. Днешните 
обучаеми използват множество системи и трябва да помнят минимум 15 пароли за контрол на достъпа, 
поради което бъдещите системи ще се развиват към биометричен начин за удостоверяване. 
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Друг проблем на сигурността в дистанционното обучение са често срещаните измами за получава-
не на оценки и преписване от обучаемите.  Методите за измама на оценяването в дистанционното обуче-
ние включват измама в онлайн комуникацията, копиране и поставяне на съдържание от онлайн източници 
и получаване на неупълномощена помощ. Доскоро основният начин за измама в дистанционното обуче-
ние беше включването на друг човек, който да реши онлайн теста или да предостави верните отговори 
на следващите студенти, които се явяват на изпита. Преподавателите твърдят, че предотвратяването на 
подобни измами е много по-трудно, отколкото в класните стаи. Затова съвременните системи за дистан-
ционно обучение изискват уникална идентификация и лицево разпознаване на потребителя при явяване 
на изпит.  Въведе се изискване студентът да се идентифицира пред камера и с включен микрофон по 
време на изпита, като преподавателят следи дали няма някой друг в стаята. С това системите започват да 
стават все по-сложни и трудноизползваеми от обучаемите, което затруднява дистанционното обучение, 
защото то се изгражда върху доверие и постоянен обмен на информация. Затова администраторите са 
изправени пред нелек баланс между сигурността и използваемостта  на системата. Целта на сигурността 
на дистанционното обучение е да се запази конфиденциалността, интегритета и достъпността на учебни-
те ресурси, като същевременно се запази използваемостта на системата. 

За доказателство на горните примери във Военна академия „Г. С. Раковски“ бе проведен експе-
римент в продължение на три години и шест месеца (2018 – 2021 г.) по изпитване на Office 365, в който с 
помощта на инструмента за анализ на големи данни Microsoft Power BI бяха наблюдавани действията на 
над 2000 активни потребители, работещи в дистанционна среда от разстояние, които всеки ден общуват 
от всяка точка на света. Естествено, по време на тяхното общуване се появиха редица заплахи за сигур-
ността на Системата за академична комуникация на Военна академия „Г.С. Раковски“.  

Най-общо са отчетени три основни практически проблемd със сигурността – грешки допуснати от 
незнание, фишинг и  спуфинг. За наша радост системата успява да улови и блокира по-голямата част от 
IP адресите и можем да се похвалим, че от гледна точка на сигурността за целия период няма направен 
пробив, няма зловреден софтуер и компрометирани потребители, което доказва, че като цяло приложе-
ната политика за защита във Военна академия е добра.  

Като резултат за целият период от 2018 до 2021 г. са идентифицирани общо 140 активни заплахи, 
както следва: 

– 33 случая на Ransomware;
– 11 на Phishing, от които само един е докладван от преподавател в катедра КИС, като останалите 

са изтрити автоматично от системата;
– 55 Vulnerability;
– 41 доказани хакерски групи са се опитали да пробият системата.  
От автоматичните сигнали, които подава системата, преобладават опасности като външно споде-

ляне на голямо количество файлове и създаване на правило за препращане на имейли или за премахва-
не на вече регистрирани съобщения, съдържащи злонамерен URL адрес.  Съобщава се за 14 потребите-
ля с висок риск, които са влизали в непривично за тях време от други държави. 

Извод
Дистанционното обучение носи със себе си всички присъщи заплахи за информационните сис-

теми, въпреки това университетите не считат сигурността за основен приоритет, а обръщат повече вни-
мание на качеството на учебното съдържание. В специализираните източници са налични редица пред-
ложения за защита на сигурността на дистанционното обучение, но настоящото проучване установи, че 
това не е гореща тема в нашето общество. 

Масовият потребител се интересува от тези въпроси само при налагане на ограничителни мерки 
за преминаване към дистанционно и електронно обучение.  Това е така, защото има значително малко 
инциденти досега, но като имаме предвид, че все повече хора учат онлайн, ще са необходими все повече 
усилия за предотвратяване на бъдещи инциденти.
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Резюме: Представена е приложимостта на Съвместния и Алтернативния анализ в дейността на 
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и Проектния подход на Съвместния център за анализ и поуки от практиката на НАТО. Разгледани 
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Увод
Съвместният анализ и методите на Алтернативния анализ намират приложение в изготвянето на 

доклади, концепции, политики, наръчници, бюлетини, информационни листи, стандартни оперативни 
процедури, идентифицирани уроци и добри практики. Поради своята универсалност те играят важна 
роля и в дейността на научно-изследователските звена в процеса по изготвяне на аналитичен продукт.

Съвместният и Алтернативният анализ се възприемат като подходящи инструменти за подпомага-
не на процеса за вземане на решения във военната област (фиг. 1). 

НАТО използва тези инструменти и насърчава използването им от страните членки чрез Съвмес-
тен център за анализ и поуки от практиката, JALLC1. Той е основан през 2002 г. като официално звено 
за осъществяване на процесите по съвместен анализ и извеждане на поуки от практиката в НАТО. С 
промените в средата за сигурност и  нуждата от нарастване на аналитичния капацитет в редиците на 
служителите Центърът разширява дейността си, като осъществява дейности по управление на портала 
за поуки от практиката на НАТО NLLP2 за анализ и извличане на поуки от практиката при учения и опе-
рации. Паралелно с това предоставя възможности за обучение по управление на проекти, Съвместен и 
Алтернативен анализ, поуки от практиката и аналитично писане.
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Фиг. 1. Документи изготвяни от Съвместният център за анализ и поуки от практиката на НАТО

През 2015 г. Центърът въвежда нов Проектен подход (JPA)3, базиран на структурирания метод за 
управление на проекти PRINCE24, състоящ се от набор от принципи и правила за разделяне на проекта 
на управляеми фази. Година по-късно са публикувани два наръчника по Съвместен анализ5 и извличане 
на поуки от практиката6, които имплементират Проектния подход на НАТО, JPA. 

1. Съвместен и Алтернативен анализ като способност за оценка  
в съвременната среда за сигурност

Официалната дефиниция за анализ, приета в НАТО е: „Изучаването на едно цяло чрез изследване 
на неговите части и техните взаимодействия“7. В същото време в Наръчника по Алтернативен анализ, той 
е определен като „широкоприложима способност, която [включва] независима, критична мисъл и алтер-
нативни гледни точки… за вземането на информирани решения“8. 

Първото разкрива природата на анализа, а второто – неговата широка приложимост и полезност в 
рамките на Алианса и други институции на национално ниво.

1.1. Съвместен анализ
Анализът е процес използван за задълбоченото разбиране на области на дейност, при които е 

установена нуждата от подобрение. Той целѝ да идентифицира поуки, които да подкрепят взимането на 
решения относно конкретни действия по разрешаването на конкретен проблем. 

По логиката на своето историческо развитие във военна среда анализът е привлечен в различни под-
ходи и обобщава множество методи и техники. Често той е наричан най-общо операционен анализ (OA), а, 
поради своята универсалност, е прилжоим и в редица други области извън военната сфера. 

Съвместният анализ е подходът използван от JALLC за поддръжка на процеса по извличане на 
поуки от практиката в НАТО на оперативно и стратегическо ниво. Наред с това, той осигурява аналитична 
поддържка в следните области:

– ежедневен процес по взимане на решение в структурите на НАТО;
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– развитие на способностите на Съюзническото командване и планиране на отбраната;
– разработване на концепция за бъдещите способности на Съюзническото командване;
– обучение в помощ на идентифицирането и изпълнението на изискванията за обучение по най-ви-

соките стандарти. 
Съгласно JPA Съвместният анализ е разделен на пет фази, основните разлики между които про-

изтичат от вида на включената дейност и времевата рамка, в която тя следва да се извърши. Всяка фаза 
довежда до създаването на продукт, служещ като входящи данни за стартиране на следващата фаза в 
процеса. 

Въпреки това условно и схематично разделение, често се наблюдава припокриване на отделните 
фази или повторение на една фаза след нейното изпълнение. 

Тези фази могат да бъдат обобщени по следния начин:
– изясняване на необходимостта от анализ и целите на анализа;
– подготовка за анализ (включва планиране, подбор на данни и кабинетно проучване);
– теренно проучване; 
– анализ след събитието (включва разработване на заключения и препоръки);
– отчитане на резултатите и документиране на идентифицираните уроци.
От една страна, обосновката зад фазите създава разбиране за събитието, а от друга – увеличава 

доверието в изводите, до които се достига. Анализът има стойност, когато разбирането за процеса е 
подкрепено с необходимите доказателства. Тази презумпция за емпиричното начало е в пряка корела-
ция с изискванията на научно-изследователската дейност и извежда анализа като водещ инструмент на 
научно-изследователската дейност, а Проектния подход – като условие и фундамент за връзката между 
теория и практика.

1.2. Алтернативен анализ
По дефиниция Алтернативният анализ (AltA) е „съзнателното прилагане на независима, критична 

мисъл и алтернативна перспектива за подобряване на вземането на решения“. Той се състои от набор от 
техники от сферата на академичните среди и бизнеса, подбрани за нуждите на НАТО. Те са широко прило-
жими при диагностициране на проблеми, разбиране на сложни ситуации, изготвяне на планове и вземане 
на решения и се прилагат в операциите и процесите по трансформацията на Съюзното командване.

Алтернативният анализ е съпътстващ подход за Съвместния анализ. Негов фундамент са кри-
тичната мисъл, като „интелектуално дисциплинираният процес на концептуализиране, прилагане, ана-
лизиране, синтезиране и оценка на информация“ и алтернативната перспектива, като „резултат от раз-
глеждане на ситуация, проблем или факт от различен ъгъл на мислене, културна рамка или структура на 
ценности и вярвания“.

Алтернативният анализ се състои от добре познати техники като мисловни карти, мозъчна атака, 
методът „Адвокат на дявола“ и други, които не изискват предварителна подготовка. От друга страна, те 
внасят допълнителна тежест в инструментариума на вече изградени специалисти в областта на анализа. 

2. Приложение на Съвместния и Алтернативния анализ  
в дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“

След закриването на Отдела по Операционен анализ в дирекция „Стратегическо планиране“ на 
Щаб по отбрана през 2017 г. администрацията изгуби способности за провеждане на анализи от такъв 
тип и мащаб. 

Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“ към Военна академия „Г. С. Раковски“ 
е единственото звено, което поддържа тази способност, като активно прилага Проектния подход на НАТО 
и методите на Съвместния и Алтернативния анализ в дейността си. Освен че оказва методическо съдей-
ствие на Министерство на отбраната в процесите по изготвяне на концептуални и доктринални докумен-
ти, секцията изпълнява дейности по:

– Съвместен и Алтернативен анализ в научно-изследователската дейност;
– Съвместен и Алтернативен анализ като част от процеса за извличане на поуки от практиката;
– провеждане на два курса – по Поуки от практиката и Съвместен Алтернативен анализ, за военно-

служещи и цивилни лица от държавната администрация и частния сектор.
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2.1. Научноизследователска дейност
Проектният подход на НАТО и методите на Съвместния и Алтернативния анализ намират широко 

приложение в научно-изследователската дейност на ИПИО на Военна академия. На тази основа са прове-
дени две самостоятелни изследвания, посветени на плановете за модернизация, изграждане и развитие 
на отбраната и въоръжените сили  за периода до 2019 г.9 и анализ на водещите военни стратегически и 
доктринални документи на държави, членки на НАТО, и други държави10.

През 2020 г. с началото на пандемията COVID-19 в Република България Институтът за перспективни 
изследвания за отбраната стартира проект на тема „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“. 
Първият предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: Подходи, мерки, резултати“ е при-
ет с Решение на Съвета на ИПИО с протокол № 05/20.05.2020 г.11 Той представя обобщен преглед на 
използваните подходи за управление на пандемията в световен и национален мащаб.

През април 2020 г. е приет доклад, на тема „Въздействие на противопандемичните мерки при упра-
влението на пандемията COVID-19“12 за периода до февруари 2021 г. Той предлага качествено нова мето-
дика за провеждане на научни изследвания за въздействие на прилаганите при управление на кризи от 
пандемичен характер мерки. 

Методиката въвежда критерии за оценка на противопандемичните мерки, класифицирани в кате-
гории. Предложеният двустепенен подход за анализ разглежда процеса на управление като непрекъснат 
цикъл от въвеждане и актуализиране на мерки, който приема реактивен, превантивен или прогнозен ха-
рактер.

Третият етап от изследването верифицира и актуализира методиката, като предлага разглеждане-
то на механизми за свързано прилагане на противопандемичните мерки. На тази база се оценява куму-
лативният ефект на управлението с отчитане на характера, честотата и релевантността на въвежданите 
чрез министерски заповеди мерки.

Съгласно определените функции по изграждане на доктрини от Ръководството за развитие на на-
ционалните концептуални и доктринални документи на въоръжените сили13, ИПИО на Военна академия 
изпълнява задачите си, като широко използва методите на Алтернативния и Съвместния анализ.

2.2. Мястото на анализа в процеса по извличане на поуки от практиката
Процесът по извличане на поуки от практиката цели отстраняване на идентифицираните про-

блеми в работната среда и разпространение на добрите практики. „Научените уроци“ са желаните 
крайни продукти и гарант, че Алиансът се съхранява като учеща се от опита организация.

Процесът на извличане на поуки от практиката е по същество непрекъснато прилагане на цикъла 
на Бойд (известен още като цикъл OODA: наблюдение, ориентиране, решаване, действие) в дейността 
на НАТО.

Фиг. 2. Процесът по извличане на поуки от практиката като цикъл на Бойд

● Стъпка „Наблюдение“ – извършва се от участващите в дадена дейност, които записват ефектите 
от действията. Тези наблюдения директно или косвено довеждат до искане за провеждане на анализ.
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● Стъпка „Ориентиране“ – разчита на същински анализ; извършва се диагносика и се описват при-
чините за наблюдаваните ефекти, тяхното въздействие и връзките между тях. 

● Стъпка „Решаване“ – разработват се възможни подходи за отстраняване на проблема и се изби-
ра и одобрява един начин на действие.

● Стъпка „Действие“ – свързана е с прилагане на идентифицираните уроци и трансформацията им 
в поуки от практиката.

Ролята на анализа е да осъществи стъпка „Ориентиране“ и да я обвърже с цялостния процес по 
извличане на поуки от практиката, като по този начин позволи да:

– бъдат разбрани основните прични за наблюдаваните ефекти (Наблюдение  Ориентиране);
– бъде проучена стойността за изпълнение на потенциалните планове за действие (Ориентира-

не  Решение);
– прецени кога научените уроци могат да бъдат полезни за по-широк кръг от дейности в органзиа-

цията (Комуникация).
Във Военна академия съществува постоянна работна група по извличане на поуки от практика-

та, която заседава на регулярен принцип. Дейността ѝ е насочена към събиране на наблюдения, ана-
лиз и идентифициране на уроци за процесите на обучение на слушатели и студенти, провеждането на 
военни учения и функциониране на основните институционални звена.

2.3. Обучение (двата курса)
За учебната 2022 – 2023 г. е планирано провеждането на два пилотни за Академията и за страната 

курса, организирани и ръководени от научна секция „Доктрини, концепции и  поуки от практиката“ – курс 
„Поуки от практиката“ и курс „Съвместен и алтернативен анализ“. Тяхната насоченост се припокрива с 
целите и задачите на предметните области застъпени в обучителните курсове на JALLC и се изразява в 
следното:

1. Курс „Поуки от практиката“ – придобиване на квалификация за организиране, управление и из-
пълнение на процеса на поуки от практиката и познаване на релевантните за целта нормативна уредба, 
процедури и инструменти.

2. Курс „Съвместен и Алтернативен анализ“ – придобиване на знания и развиване на умения за 
извършване на Съвместен и Алтернативен анализ в съответствие с Проектния подход на Центъра за 
съвместен анализ и поуки от практиката, запознаване с основните документи в НАТО и практиките за 
изготвяне на аналитичен доклад. 

Двата курса са предвидени да отговорят на нарастващите нужди от познавателен и аналитичен 
капацитет сред военнослужещи, цивилни служители в администрацията и представителите на бизнес 
средите.

Изводи
1. Съвместният и Алтернативният анализ са подходящи инструменти при взимането на управлен-

ски решения и ориентиране в динамичната съвременна среда за сигурност, поради което JALLC ги разви-
ва, използва и координира прилагането им в страните, членки на НАТО. 

2. Използването на методите на Съвместния и Алтернативния анализ създава разбиране за из-
следвания проблем и увеличава доверието в правилността на достигнатите изводи. 

3. ИПИО на Военна академия „Г. С. Раковски“ е единственото звено в рамките на Министерство 
на отбраната и Българската армия, което притежава и развива способности за използване и обучение в 
областта на Съвместния и Алтернативния анализ. 
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗРЕЛОСТТА НА 
СПОСОБНОСТИТЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ НА БАЗАТА НА 

БАЛАНСИРАНА КАРТА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Резюме: Измерването на зрелостта на способностите за киберсигурност е ключов елемент от 
цялостната концепция за изграждане и поддържане на сигурност в киберпространството. В доклада 
се представят резултатите от създаването на модел за оценяване на зрелостта на способностите за 
киберсигурност като съчетание от предимствата на балансираната карта от показатели за ефективност 
и бенчмарк модел. Разработеният модел притежава силата на теоретичната обоснованост и 
практическата приложимост. 
Ключови думи: киберсигурност; способности; ефективност; бенчмарк; зрялост; модел

CYBER SECURITY CAPABILITIES MATURITY MODEL  
BASED ON A BALANCED SCORECARD

Prof. Venelin Georgiev, PhD 
New Bulgarian University

Sofia, Bulgaria
E-mail: vgeorgiev@ nbu.bg

Abstract: Measuring the maturity of cybersecurity capabilities is a key element of the overall concept of 
building and maintaining security in cyberspace. The report presents the results of the creation of a model 
for assessing the maturity of cybersecurity capabilities as a combination of the advantages of the balanced 
scorecard and benchmark model. The developed model has the strength of theoretical validity and practical 
applicability.
Keywords: cybersecurity; capabilities; efficiency; benchmark; maturity; model

проф. д-р Венелин Георгиев
Нов български университет, vgeorgiev@nbu.lg

Въведение
Изследването, резултатите от което се представят в доклада, се основава на три основни въ-

проса. Първият се отнася до това необходимо ли е да бъде измервана зрелостта на способностите за 
киберсигурност. Положителният отговор се аргументира с естествената човешка реакция да измерва 
всяка извършвана дейност. Резултатите от измерването се използват, за да бъде установена степен-
та, до която е постигната предварително поставена цел, в случая целта е под формата на зададено 
ниво на зрялост на способностите за киберсигурност. Вторият въпрос се интересува от това защо 
точно способностите за киберсигурност трябва да бъдат измервани по отношение на тяхната зрялост. 
Аргументите този път са в посока към значимостта и мащабите на киберзаплахите, срещу които се 
използват този тип способности. Обикновено щетите от кибератаките на годишна база се измерват в 
стотици милиарди американски долари, като при това щетите са не само за големите компании и пуб-
личните институции, но и за отделните потребители на услуги в киберпространството. Третият въпрос 
реферира към това по какъв начин, с помощта на какви инструменти да бъде измервана зрелостта 
на способностите за киберсигурност. В проведеното изследване се комбинират два универсални ме-
ниджърски инструмента, каквито са балансираната карта по показатели за ефективност и моделът 
за бенчмаркинг. Балансираната карта дава възможност за определяне на областите, в които да бъде 
измервана зрелостта на способности. Моделът за бенчмаркинг от своя страна позволява да бъдат 
структурирани нивата на зрялост, изискващите се състояния и техните целеви стойности. Комбинаци-
ята от двата мениджърски инструмента прави възможно зрелостта на способностите за киберсигур-
ност да бъде измерена по един достатъчно системен и научнообоснован начин, който освен всичко 
друго е обективен и лесно приложим в практиката.
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Балансирана карта от показатели за ефективност
Балансираните карти от показатели за ефективност са въведени в практиката от професорите 

на Харвардския университет Робърт Каплан и Дейвид Нортън1. Идеята на балансираните карти е да 
запази използването на финансови метрики при измерване на резултатите, но към тях да се добавят 
и друг тип метрики, с помощта на които да се създадат условия за по-пълното и по-правилното из-
мерване на резултатите от човешката дейност. Тези допълнителни гледни точки се постигат за сметка 
на използването на нефинансови метрики, които придават числови стойности на външни индикатори 
като очаквания на потребителите, а също така осигуряват по-дълбоко вникване в мотивацията на 
персонала на организацията и в нейните вътрешни процеси.

Балансираният характер на картите е за сметка на разделяне на използваните метрики в четири 
групи: финансови, потребители, вътрешни процеси, обучение (фиг. 1). Авторите на балансираните карти 
смятат, че тези четири области за измервания, взети заедно, могат да създадат достатъчно точен образ 
на организацията и на получаваните резултати от организационните дейности. Метриките от четирите 
направления измерват дадения обект спрямо типичните и конкретизирани отправни точки, каквито са  
мисията, визията, стратегията и ценностите за организацията2.

Балансираната карта от показатели за ефективност представлява рамка, в която всеки потребител 
и всяка организация е в състояние да избира:

– в какъв аспект от дейността на организацията да бъде разработена и използвана картата;
– какви да бъдат четирите области, които да формират направленията за измерване;
– какви конкретни метрики да бъдат използвани предвид на това същите да отговарят на специ-

фиката на организацията по най-добрия начин и да се вписват в организационната култура и стратегия.

Фиг. 1. Схема на класическата балансирана карта от показатели за ефективност
Горните характеристики на балансираната карта от показатели за ефективност дават свобода 

при нейното използване и на тази база е разработена балансирана карта от показатели за ефективност 
на способностите за киберсигурност3. Както се вижда от фигура 2, направленията, в които се измерват 
резултатите от киберсигурността, включват управление на риска, достъпа до информационните активи 
и идентичността на потребителя, заплахите и уязвимостите за информационните активи, способност за 
реакция и отговор при инцидент с киберсигурността. Във всяка от четирите области се дефинират це-
лите, които организацията преследва, измерваните дейности и обекти, както и метриките, с помощта на 
които се представят оперативните и целевите резултати. Както и при класическия вариант на балансира-
ната карта, измерванията в четирите области на киберсигурността се адресират към мисията, визията, 
стратегията и ценностите на организацията. Характерно за прилагане на балансираната карта от пока-
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затели за ефективност в сферата на киберсигурността е, че измерваните резултати за ефективността 
на метриките за киберсигурност се отнасят и съпоставят с начина, по който те допринасят за постигане 
на целите на стратегическия мениджмънт на организацията в четирите области на класическата балан-
сирана карта, а именно – финансови резултати, вътрешни процеси, удовлетвореност на потребителите, 
обучение.

Фиг. 2. Модел на балансирана карта от показатели за ефективност на мерките 
за киберсигурност в организацията

Принципен модел за оценяване на зрелостта на даден обект
Способностите за киберсигурност на организацията представляват динамичен обект, чието упра-

вление изисква възможности за измерване на нивото на тяхната зрялост и сравняване на оперативните 
стойности с предварително определени целеви стойности (най-често в националните стратегии за ки-
берсигурност). За нуждите на измерването на нивото на зрялост на способностите за киберсигурност е 
необходим модел, който да бъде адекватен на обекта, чийто способности се измерват.

Инцидентите с киберсигурността на организациите от всякакъв мащаб и всякакъв вид дейност 
показват и доказват необходимостта от изграждане на способности за поддържане на този вид спе-
цифична и жизненоважна сигурност. Проследяването на тенденциите показва нарастване на броя и 
интензивността на киберзаплахите, създаващи едни от най-сериозните оперативни рискове, пред 
които се изправя съвременното общество. При тези условия организациите се нуждаят от познаване 
и прилагане на достатъчно ефективен модел за измерване и оценяване на зрелостта на способно-
стите си за киберсигурност, на базата на който да бъдат разработвани и актуализирани адекватни 
програми и процедури.

В общия случай един такъв модел се фокусира върху определяне и изпълнение на дейност-
ите, практиките и процедурите в областта на киберсигурността, свързани с информационните и 
оперативните технологии, средства и средата, в която организацията функционира. Моделът пред-
ставлява съвкупност от характеристики, инструменти и метрики, които показват както текущото със-
тояние, така и напредъка при създаване на способности в различни области на киберсигурността4. 
Друго предимство на модела е възможността, която предоставя на организацията за измерване и 
оценяване на процесите и практиките на базата на ясни показатели по метода на бенчмаркинг. В тази 
посока моделът допуска използване както на добри практики в областта на сигурността, така и на 
съществуващи стандарти и изисквания на регулаторни институции на международно, национално и 
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локално ниво. Използването на модела е итеративен процес, т.е. с помощта на модела може да се 
оцени текущото състояние на способностите за сигурност, като при повторна оценка може да се уста-
нови напредъка в различните области на сигурността. В архитектурно отношение моделът включва 
области от полето на сигурността; нива, организирани в рамката на съответната скала; метрики, с 
помощта на които се установява преходът от едно ниво към друго (фиг. 3). За да бъде достатъчно 
ефективно и резултатно използването на модела, следва да се събират и анализират емпирични 
данни за всяка от изследваните области на сигурността и за всяка от отчитаните дейности.

Прилагането на модел за оценяване на зрелостта на способностите за сигурност дава възможност за:
– повишаване на равнището на организационните способности за сигурност;
– достатъчно ефективно и непрекъснато оценяване на организационните способности за сигур-

ност и сравняването им с познати добри практики;
– споделяне на знание и добри практики между организациите като инструмент за подобряване на 

способностите им за сигурност;
– приоритизиране на дейностите и инвестициите в интерес на сигурността.
Архитектура на модела за оценяване на зрелостта на способностите за сигурност:
  

Фиг. 3. Архитектурен модел за оценяване на зрелостта на способности за сигурност

Схематично използването на един принципен модел за оценяване на зрелостта на способностите 
за сигурност може да бъде представено по следния начин (фиг. 4)5:

Фиг. 4. Схема за прилагане на модел за оценяване на зрелостта на способностите за сигурност
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В обобщен вид, при прилагане на модела организацията извършва оценка на текущото ниво на 
своите способности за сигурност, анализира получените резултати и идентифицира липсващите способ-
ности (capability gaps), приоритизира липсващите способности и планира дейностите по тяхното изгражда-
не, изпълнява разработения план и следи за измененията в нивото на способности за сигурност, които се 
използват при следващия цикъл от прилагане на модела. Като аргументи за необходимостта от повторно 
прилагане на модела могат да бъдат посочени промяната в средата, в която оперира организацията, 
промяна в заплахите и рисковете за сигурността, промяна в целите и стратегиите на организацията и т.н.

Модел за оценяване на зрелостта на способностите за киберсигурност на базата  
на балансирана карта от показатели за ефективност

Както беше отбелязано, създаването на модел за оценяване на зрелостта на способнос- 
тите за киберсигурност използва описаните два мениджърски инструмента. От балансираната карта се взи-
мат областите от полето на киберсигурността, за които се извършва оценяването на зрелостта на способ-
ностите. В конкретния случай това са областите за управление на риска за информационните активи, упра-
вление на достъпа до информационните активи и идентичността на потребителя, заплахите и уязвимости-
те за информационните активи, способностите за реакция и отговор при инцидент с киберсигурността. С 
тези области се захранва архитектурния модел от фигура 3 като за тях се формулират целите, дейностите 
от съответните нива и метриките, с помощта на които се измерва степента за постигането на тези цели.

За по-голяма яснота, по-долу е направено описание на съдържанието на модела за една от избра-
ните области:

● изследвана област в полето на киберсигурността: управление на риска за информационните 
активи;

● цел: създаване на условия за достатъчно ефективно идентифициране, анализиране, оценяване, 
преценяване и противодействие срещу рисковете за информационните активи;

● дейности на ниво 1: 
– организацията не прилага системен процес за управление на риска, а обръща внимание на риска 

само при възникване на съществени инциденти със сигурността на информационните активи;
– организацията не събира информация и не води регистър на рисковете за информационните 

активи;  
– организацията няма дефинирано ниво на апетит към риска и не разграничава приемливите от 

неприемливите рискове.
● дейности на ниво 2:
– организацията разполага с методика за управление на риска за информационните активи и при-

лага системен процес в тази област;
– в организацията се води регистър на рисковете за информационните активи, който периодично 

се обновява;
– в организацията е зададено нивото на приемлив риск, на базата на което се разработват страте-

гии за противодействие срещу неприемливите рискове;
●дейности на ниво 3:
– в организацията има изграден процес за периодичен преглед, актуализиране и развитие на доку-

ментите в областта на управлението на риска за информационните активи;
– воденият в организацията регистър на рисковете е достъпен за всички участници в процеса по 

управление на риска, като от него се предоставя при нужда информация за външни потребители;
– организацията периодично преглежда прилаганите стратегии за противодействие срещу непри-

емливите искове и оценява тяхната ефективност.
● Метрики за измерване степента за изпълнение на дейностите от съответните нива: наличие на 

методика за оценка на риска; наличие на регистър на рисковете за информационните активи; количест-
вени и качествени параметри за апетита към риска; средно време за актуализиране на документите по 
управление на риска; размер на ресурсите изразходвани в процеса за управление на риска и др.

По същия начин могат се дефинират целите, дейностите и метриките за останалите три област 
от модела за оценяване на зрелостта на способностите за киберсигурност на базата на балансираната 
карта от показатели за ефективност.
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Заключение
Комбинирането на два инструмента от мениджърската теория  и практика, каквито са балансира-

ната карта от показатели за ефективност и моделът за бенчмарк, при създаване на модел за оценяване 
на зрелостта на способностите за киберсигурност се оказва добро решение. Аргументираният избор на 
области от полето на киберсигурността, които да бъдат отчитани в изследването и подходящото опреде-
ляне на нивата на зрялост, съответните дейности и метриките за измерване на тяхното изпълнение при-
дават на създадения модел теоретична обоснованост и практическа приложимост. Създаденият модел 
за оценяване на зрелостта на способностите за киберсигурност притежава нужните характеристики, за 
да бъде причислен към семейството от подобни модели и единственото, което остава е този модел да 
намери приложение в практиката на бизнес организациите и на публичните институции.
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might disturb the process of learning. 
Keywords: e-learning; Bitcoin and Crypto Currency Miner malware; cybersecurity practices for attack 
detection and analysis

Assoc. Prof. Veselina Aleksandrova
Anna Guncheva, PhD  
Violeta Vasileva, PhD 

Yavor Tsakov 
New Bulgarian University 

Sofia, Bulgaria 
E-mail: alexandv@yahoo.com  

guncheva67@gmail.com 
violeta.vasileva@artshare.pt  

yavor007@gmail.com

I. Identification of problems with BitCoin Miner Malware
In today’s fast-paced world of communication and information technologies, the need to ensure security in 

e-learning has acquired a particularly important role in the context of the COVID-19 pandemic. It has triggered new 
trends such as the model of distance work, increased mobility and using Bring Your Own Devices. It is necessary 
to develop officers’ abilities to take advantage of the new technologies in the process of training and education. 
The advent of a new hybrid reality, created by the “new normal”, in which teachers and learners can work remotely 
using computer devices, having access to e-language learning and other specialized applications and cloud 
services, increases their vulnerability to cyber threats. Devices often could be part of insecure and heterogeneous 
information infrastructures. This trend imposes the need for providing reliable cyber security solutions that would 
help to achieve resilient information and communicatin systems. and enhance users cyber awareness.

The authors present a study of a software application experiment that can successfully be used to detect 
and block a crypto currency miner malware that has become very popular lately. It poses a threat, because if it is 
multiplied, it would be a prerequisite for unsustainability in a comprehensive communication and information system. 
The harmful effect of such  malware is related to overloading the processor and especially the video card of the 
infected device. This means that if the user’s computer gets less powerful in terms of processor and video card 
parameters, then the virus can cause the video card to “explode” and cease  functioning. This malfunction can cause 
damage to the entire device or the computer system.

Frequently in the e-learning and training process there is a need to use a lot of virtual reality multimedia, video 
applications, webinars, gaming and other applications. Common characteristics of properly working devices are their 
sufficient processor and memory resources. Normally, systems with highly-capable graphic processing units or video 
cards are infected. That is why users of graphics-intensive applications that use advanced visualization, mapping 
tools and intelligent functionalities could be especially favoured targets. Bitcoin-mining malware software allows 
attackers to utilize systems’ computing resources – the processor and power to their own gain. The possible infection 
of a user’s workstation could be determined if certain indications are traced. These initial indications are the follows: 
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The feeling is that when a user is playing a game, watching a video or something online, a channel 
interruption or slippage occurs. As soon as the user comes out of it, the problems discontinue, but when the game 
is resumed, the same problems start again. 

Another sign of problem interference is when a user checks the parameters of some utility for instant 
monitoring such as Task Manager. They will notice that CPU usage is loaded at 100% and the same goes for the 
Random Access Memory (RAM). It is also important to note that some older programming tools, as well as mobile 
systems, do not have the necessary protections.

Many people would run the anti-virus programme to detect the problem, but  sometimes the antivirus does 
not detect all the viruses that the affected machine is infected with. It deletes the viruses it has detected, but the 
problems can still persist to appear.

It is, therefore, necessary to use other specialized software. Some specialized sources look at various 
techniques for detecting Bitcoin malware.

This type of malicious software is treated as a “threat” that could put information resources at risk. The 
joint use of software applications such as an antivirus program and a firewall can be implemented successfully as 
a tool to support the processes of defining and documenting active and possible treats and vulnerabilities to the 
communication and information system’s information security (CIS IS). These processes are part of the architecture 
of the CIS IS risk analysis and assessment system. This is a system, which is able to define the probabilities of any 
defined possible risk to occur and it is needed for making correct and detailed description of possible risks to the 
communication and information system’s information security.

II. CryptoCurrency Miner Malware action and BitCoin Miner Virusеs
The purpose of the virus is, once the computer is infected, to use the CPU, GPU, and other resources to 

turn it into a cryptocurrency miner. The most common distribution methods are spam emails, email attachments, 
and executables – BitCoin Miner Infect. 

It appears on your computer as a result of running several types of malware that have already been installed 
on your computer, such as Trojans, worms and others. The methods of infection of computer systems vary, but 
they can be executed in the following ways: web links that are malicious and are punlashed online as a spam 
message; web links that are in various forms, such as fake dialogue forms with buttons or website that have 
dynamic interactive elements; using a malicious junk mail attachments with a compelling message to open it with 
the help of a malicious junk mail attachment with a convincing message to open it

For deactivation of the BitCoin Miner the use of Windows Management Instrumentation (WMI) service 
should be disabled by the administrator, because it is used to run scripts. Moreover, these scripts often aim to 
connect the virus to a control and command server to run scripts.

New BitCoin miners appear and develop constantly. In recent months some of the best known BitCoin Miner 
viruses are the following: Bitcoinminer.sx, which can infect a user’s computer through malicious emails sent to the 
web that cheat you to think  that you are receiving an invoice, bank statement, receipt etc.; Upup.exe BitCoin Miner; 
WDF.EXE CryptoMiner Trojan and others. 

The best practice for detecting malicious processes running on a computer and BitCoin-related miner is 
to scan them automatically with the so-called malware removal software. In this way the malicious objects are 
removed safely. It is very risky to the Windows operation system if they are manually removed. As a useful practice, 
it can be noted that manual removal of a BitCoin Miner virus usually involves interfering with the system files and 
operating system registries. This can cause permanent damage to the system. That is why specialized applications 
as anti-malware tools are recommended to be used. 

III. Web Browser Security for Safe Web Surfing
Web browsers can be considered as the point or entrance where most malicious programmes pass to infect 

a system. That is why these programmes should be best provided. There are two ways to do this: to harden the 
browser with extensions and the user to have good culture for browsing. Hardening of the web browser means 
installing additional extensions that help protect the system against different attacks. Examples of such extensions 
could be: uBlock Origin – effective multifunctional blocker; HTTPS everywhere – it transforms HTTP (unencrypted) 
into HTTPS (encrypted) queries; Web of Trust – for differentiating suspicious sites from good ones; software of type 
blocking scripts and others.



192     

Годишна научна конференция                                           110 Години традиция, качество, престиж 

A. A proposal to solve the problem
There are different approaches to solve the problem: using special software – Malwarebytes; the use of 

antivirus software as AVG (Figure 1), or the use of a combination of them and simultaneous work with CryptoMiner 
firewall as Adguard software (Figure 2, Figure 3) and antivirus software as Malwarebytes.

To solve the problem, sometimes it is enough for browsers to pop up a page via a private window. In some 
browsers this approach does not solve the problem and a separate firewall is required to be installed. Also, it is 
necessary for the firewall to be compatible with the antivirus programme. If they are incompatible, there will be two 
results: either it will be necessary to disable the antivirus programme, or when it continues to upload the machine 
with newly installed firewall, the process will be blocked, and you will need to restart the machine.

For this possible working solution AVG Internet Security is being used and Adguard (firewall) is installed 
additionally to the computer. Experience shows that the two programs work quite well together. You do not have to 
stop or disable one of the two programs for only one of them to work.

 It does mean that both the antivirus and the firewall work simultaneously. There are no pop-up windows. 
The site opens without any problem and AdGuard can work with any antivirus programme.

Fig. 1. AVG antivirus software report about JavaScript Miner malware and abort the connection to the website

Fig. 2. Installation process of Adguard software
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Fig. 3. Adguard Folder with installed application in it

In the next figure 4 a window of installed ADGUARD software with several functionalities of Ad blocker, 
Browsing security and Parenteral Control is shown.

Fig. 4. ADGUARD software window

In the process of working Adguard detects ads, threats trackers Bitcoin Miner malware and blocks them 
(Fig. 5, Fig. 6).
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Fig. 5. Settings for Parental Control, 

Fig. 6. Report for blocked Ads, and other pop-up windows

In Figure 7 the Context menu of AdGuard software is shown that illustrates different features of the 
programme and possibilities for settings, that are shown in Figure 8. When a programme is closed, it continues 
filtering websites.
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Fig. 7. Adguard Context menu

Fig. 8. Screen with general settings

In figure 9 an example is shown of how Adguard programme gives warning to the user that an attempt for a 
malicious software to use that browser as crypto-currency miner is detected. The result is blocking crypto-currency 
miner software.
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Fig. 9. Warning to the user for detected malicious software attempt

B. Checks with Malwarebytes

Malwarebytes is a good program for detecting and removing malicious software. In the trial period the program 
runs with a firewall that blocks everything as pop-ups and ads and makes web pages very suitable and convenient for 
browsing. Once the trial period has passed, it is possible to use the software, but without a firewall. The program can 
scan and remove any type of viruses, even those of the BitCoin miner variety. 

The work of Malwarebytes software and a message for blocking of website is presented in Figure 10. It 
blocks the website that is detected as suspicious and malicious.

Fig. 10. Message showing that a website is blocked

In Figure 11 a screen result from a Malwarebytes’ action is shown when it is localizing viruses, blocking them 
and putting them under “Quarantine” Folder.
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Fig. 11. Result of Malwarebytes’ action quarantined files

C. Differences between Malwarebytes and AdGuard Premium after the trial period expiry:
After the trial period of use of Adguard Premium firewall stops functioning and does not block anything. It 

behaves as if you were not using it at all. As long as Malwarebytes can be used for scanning at any time, the firewall 
stops working, but the scanner continues to work even if the program is not upgraded to a newer version, it still 
catches everything, including viruses and  BitCoin miner malware.

IV. Conclusions
It may be summarised that it is necessary for users to “feel” that they are likely to be attacked by a BitCoin virus. For 

this purpose, it is necessary for them not only to study the detection and defense good practices and existing experience, 
but also to continually increase their digital competences for identifying such attacks in their online language training work.

In addition, familiarizing with intrusion detection and analysis, Bitcoin Mining Technologies, new types of 
malware used by Bitcoin miners should be initiated and included in educational programmes in order to improve the 
digital capabilities of the teaching personnel working more and more often online instead of face-to-face. It would 
improve the digital competencies and cyber awareness of the personnel working with specialized applications as well. 
Leveraging state-of-the-art solutions for threat detection against “crypto currency miner” attacks would contribute to 
vulnerabilities forecasting and in this way to facilitate the design of reliable communication and information systems.

As a perspective for future research can be pointed out the collection of such good practices derived from 
the experience in a lessons learned information system in the respective field. It would help to reduce or avoid 
costs by providing information on success stories that may be able to be implemented or about mistakes that may 
be able to be avoided.     

REFERENCES
1. Kamen Kalchev, Krasimir Dimitrov, Ivan Chakarov, Dimitar Dimitrov. Models of Influence of Information System on 
Management System. Proceedings of University of Ruse. vol. 59, 2020, book 3.2., pp. 101-104, ISSN 1311-3321 – 
3.2-16, FRI-ONLINE-1-CCT2-04
2. Abigail Pichel. Cybercriminals Unleash Bitcoin-Mining Malware. October 25, 2011 [online] https://www.trendmicro.
com/vinfo/us/threat-encyclopedia/web-attack/93/cybercriminals-unleash-bitcoinmining-malware 



198     

Годишна научна конференция                                           110 Години традиция, качество, престиж 

3. Kolev, A., Stojkov, S. The New Web Development Technology – Overview of PHP Frameworks, Security and 
Defence R&D Management:Policy. Concepts and Models, International Conference, 29-31 May 2008, Varna, pp. 
231-237, ISBN 978-954-323-510-0. 
4. Kolev, A. User Interface Features of the Mobile WEB Access. International Conference “Business and Science for 
Security and Defence R&D”. Sofia, Bulgaria, 14-15 May, 2009, pp 185-190, ISBN 978-954-323-579-
5. VMware web page. https://www.carbonblack.com/2014/07/18/how-to-investigate-a-bitcoin-mining-malware-
infection/ [in Bulgarian]
6. Ventsislav Krastev. Bitcoin Miner Virus.  August 12, 2020. [online] https://sensorstechforum.com/bitcoin-miner-
virus-detect-remove-it/
7. Martin Beltov. Complete BitCoin Miner Virus Removal Guide (Full Instructions). [online]  https://bestsecuritysearch.
com/complete-bitcoin-miner-virus-removal-guide-full-instructions/
8. Forum Malwarebytes. https://forums.malwarebytes.com/topic/208218-virus-infectio-bitcoin-miner-and-luxexe/ [in 
Bulgarian]
9. AdGuard Parental Control. https://adguard.com/en/article/adguard-parental-control.html
10. AdGuard Parental Control. https://kb.adguard.com/en/windows/features/parental-control



199     
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Резюме: Докладът разглежда възможностите за прилагане на архитектурния подход при изграждането 
на автоматизирана система за управление на човешките ресурси на Българската армия. За целта се 
използва “Концепция за прилагане на архитектурния подход в отбраната“.
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Архитектурният подход (АП) е представен за първи път от Джон Захман през  
1987 г. в статия на IBM Systems Journal, в която авторът описва нови начини за подобряване методологи-
ята за планиране на бизнес системите, използвани в IBM. 

Съгласно стандарт IЕЕЕ 610.12A терминът „архитектура“ се дефинира като „Структури и компонен-
ти, техните взаимни връзки и отношения, принципите и насоките за тяхното създаване и еволюция във 
времето“.

Чрез АП се постигат значителни успехи в интегрирането на информационните технологии в органи-
зациите, в организационната трансформация и повишаването на ефективността на работните процеси, 
както и в ефективното обвързване на ресурсите и способностите с организационните цели. Той предста-
влява структурирана съвкупност от знания за успешната реализация на промени във вид на инициативи, 
начинания, мисии, дейности, създаване на продукти, услуги и други в хармония с обкръжаващата среда. 
Той обединява знанията за целите, средствата за постигането им, концепциите и моделите за рационално 
поведение на отделна личност, социалните групи и обществото, методологията за вземане на решения, 
ръководство и управление. Архитектурният подход обединява преимуществата на структурно-функцио-
налния анализ, структурализма и системния анализ.

1. Концепция за прилагане на архитектурния подход в отбраната
Основна цел на Концепцията1 е да представи комплекса от организационни усилия и ресурси, не-

обходими за създаването на условия за ефективно прилагане на архитектурния подход и организацион-
но-архитектурното моделиране в Министерството на отбраната. Концепцията обвързва целите, задачите, 
обхвата на приложенията, дейностите, отговорностите, координацията между заинтересованите страни 
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и необходимите ресурси за внедряването на архитектурния подход в отбраната с очакваните ползи и 
резултати за организацията. Документът е основополагащ и представлява интегрална част от политиката 
и усилията на ръководството за прилагане на модерни методи и практики в управлението на промяната 
в отбраната. 

Също така съдържа основните аргументи за налагането на подхода, както и достатъчна информация 
за възможностите на съответните инструменти, необходими за осигуряване на ефективно управление на 
промяната в отбраната и трансформацията на въоръжените сили. Архитектурният подход е инструмент за 
постигане на баланс между упражняването на власт и провеждането на политика с цел ефективно управле-
ние на иновационните процеси в рамките на трите императива – ресурси, знания и сили.

2. Къде може да бъде използвана концепцията за прилагане на архитектурния подход
Архитектурният подход започва да се развива и прилага масово от множество организации. Добри 

примери за приложение на АП в сектора за сигурност и отбрана са: Архитектурната рамка на Министер-
ството на отбраната на САЩ (Department of Defence Architecture Framework (DoDAF), във Великобрита-
ния – Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF), НАТО – The NATO Architecture Framework (NAF), 
Франция (AGATE), Австралия (IDA), Канада (DNDAF) и др. 

Възможностите, които осигуряват архитектурите – за анализ на организация, система и взаимо-
връзките между стратегическо, оперативно и тактическо ниво, определят основна роля на АП като уни-
версален поддържащ инструмент в процесите на вземането на решения. Конкретните очаквания са те да 
подпомогнат идентификацията на проблемите или изискванията и намирането на ефективни решения. 
Главната цел е подобряване на ефективността и ефикасността на системата чрез непрекъснато поддър-
жане, развитие и усъвършенстване. Архитектурите осигуряват абстракция на реалния свят и намаляване 
на сложността за използване на разнообразни анализи – статични, динамични, експерименти, тестване 
или учения. АП е инструмент за анализ за придобиване на нови способности, изграждане на организа-
ционни структури и оптимизиране на процесите и разходите на една организация.2

За описание на управлението и правилата за структуриране, класифициране и организиране на ар-
хитектурите се използва архитектурна рамка. Те често биват използвани в областта на информационните 
технологии (ИТ) и управлението на информационните системи. 

При военните комуникационно-информационни системи  (КИС) прилагането на АП позволява да 
се определят елементите на системата (зависещи от нивото на детайлизация), правилата на взаимо-
връзките между тях и рамките, в които те си взаимодействат (доктрини, процедури или процеси). Също 
така позволява на системата да се проектира, така че да съответства на изискванията на Системата за 
командване и управление и вътрешно-системните изисквания. АП при планирането на военни КИС не 
представлява стриктна последователност от стъпки в планиращия процес. Той преди всичко е фило-
софия в разбирането на сложните взаимодействия между човеко-машинните системи в съвременните 
военни конфликти. АП позволява да се погледне на КИС като на единно цяло, на органически свързани 
елементи, функции и технологии.

При изграждане на КИС на механизирана бригада, както и при всяка една друга система, отго-
ворността и решението за това каква архитектура да се използва е на вземащия решение, съобразно 
потребностите за постигане на основните принципи при изграждане на КИС. 

АП може да се приложи в 3 основни области:
– функционална (оперативна) архитектура – планиране на необходимите способности на система-

та за операцията;
– системна архитектура – планиране на структурата на операцията;
– техническа архитектура – планиране на техническите възможности на системата.
Тези три архитектури са взаимносвързани и имат два общи елемента: преглед (обобщение) на 

информацията (AV-1) и интегриран речник (AV-2).
АП намира своето приложение и при планирането и изграждането на системите C4I. При проек-

тирането на системите C4I е основополагащо точното дефиниране на оперативната концепция на архи-
тектурата, тъй като представлява приложение на системата и за различните оперативни концепции се 
изграждат различни архитектури на системите C4I.

Разработването на архитектурните изгледи и продукти може да се извърши с помощта на специа-
лизиран софтуерен инструмент за моделиране на Enterprise Architecture (Sparx EA v. 9 Student Edition)3. 
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В отбраната архитектурите представят контекста на стратегията или политиката за използване 
на организационните ресурси. Чрез тях се осигурява видимост на факторите и условията, обуславя-
щи решенията за това как да бъдат използвани ресурсите в подкрепа на организационната стратегия 
за постигане на целите на отбраната. Съответната функционална област на приложение на архите-
ктурния подход обхваща процесите на развитие на нови военни способности и на организационните 
структури; оптимизиране на системните процеси и разходи; осигуряване на съвместимост и като цяло 
– повишаване на ефективността на системата на отбраната. 

Обхватът на организационната архитектура (ОА) при вземане на решения на различните нива и за 
различните функционални сфери в отбраната, е: организационен и системен мениджмънт; оценка на съв-
местимостта на способностите; програми и бюджет; мениджмънт на проекти или портфолио от проекти за 
модернизация; мисии; планиране на операции. 

3. Кой може да се ангажира с прилагане на архитектурния подход
Основните отговорности на длъжностните лица, структурите и органите, които управляват и участ-

ват в процеса на прилагане на архитектурния подход и генерирането на продуктите на тази технология 
са, както следва:

● Министър на отбраната – осъществява общото ръководство по прилагането и използването на 
ОА моделиране като интегрална част от мениджмънта на отбраната.

● Постоянен секретар на отбраната – утвърждава документите, свързани с прилагането на архи-
тектурния подход; ръководи установяването му като основен инструмент в управлението на трансфор-
мационните процеси, организационното познание и развитието на способностите в Министерството на 
отбраната; контролира процесите и резултатите от неговото приложение.

● Началник на отбраната – ръководи и контролира приложението на ОА моделиране в Българ-
ската армия.

● Съвет по отбранителни способности (СОС) – адаптира системата необходими отбранителни 
способности (НОС) за интегриране на архитектурния подход и извършва контрол върху неговото прила-
гане в процесите за определяне на необходимите отбранителни способности.

● Програмен съвет – адаптира развитието на Интегрираната система за управление на ре-
сурсите за отбрана (ИСУРО) в съответствие с изискванията на технологията за работа, описана като 
продукти на архитектурната рамка. Извършва контрол върху изпълнението на препоръките.

● Съвет по въоръженията – адаптира системата за аквизиция за интегриране на архитек- 
турния подход и извършва контрол върху неговото прилагане в аквизиционните процеси.

● Дирекция „Стратегическо планиране“ – (водеща структура в прилагането и координирането на 
архитектурния подход в отбраната) популяризира архитектурния подход; разработва указания и докумен-
ти по мениджмънта на процесите; разработва указанията и осигурява прилагането и използването на АП; 
подпомага програмния ръководител на Програма 7 по организацията на финансовите средства, следи за 
правилното разходване на финансовите и материалните ресурси; координира всички дейности на под-
хода по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК); разработва ръководство за изграж-
дане на архитектури; извършва ОА моделиране, симулации и анализи в областта на организационния и 
системния мениджмънт; изготвя индикаторите за оценка на качеството и изпълнението на инициативите; 
определя процедурите за контрола на изпълнението.

● Дирекция „Отбранителна политика“ – основен потребител на архитектурите при изготвянето 
на стратегическите прегледи на отбраната и произтичащите от това организационни промени.

● Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ използва АП при развитието на  
ИСУРО.

● Дирекция „Инвестиции в отбраната“ използва АП при развитието на Системата за отбранител-
на аквизиция (СОА).

● Дирекция „Управление на човешките ресурси“ изготвя указания за разработване на обра-
зователни програми и развитие на квалификацията и експертизата в системата на Министерството на 
отбраната в областта на организационните архитектури и моделирането.

● Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ използва АП при развитието на КИС; 
координира със „Стационарна КИС“ поддържането на архитектурите във вътрешната мрежова среда; 
организира взаимодействието с агенцията на НАТО – NC3A (NATO Consultation, Command and Control 
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Agency) и съюзниците по отношение на архитектурната рамка на НАТО (NAF) и обмяната на архитектурни 
артефакти.

● Военна академия „Г. С. Раковски“ и военните висши училища разработват учебни програми и 
обучават личен състав за прилагането на АП в мениджмънта на отбраната и въоръжените сили; използ-
ват АП в рамките на научните изследвания в отбраната.

● Институт по отбрана – извършва моделиране на ОА в рамките на научните изследвания в отбра-
ната; участва в развитието на базовата архитектура на Министерството на отбраната; разработването на 
федеративните архитектури и прилагането на ОА в управление на организационното развитие.

● Съвместното командване на силите (СКС) използва АП при развитието на системата за ко-
мандване и управление на СКС.

● Видовете въоръжени сили използват АП при изготвянето на анализи, свързани с развитието на 
силите и средствата и системите си за командване и управление.

● Програмните ръководители ръководят прилагането на моделиране на ОА за извършване на 
анализи на програмно ниво.

● Ръководителите на интегрирани проектни екипи ръководят прилагането на ОА моделиране за 
извършване на анализи в рамките на проектния мениджмънт.

● Ръководителите на групите за разработване на концепциите на операции ръководят прила-
гането на ОА моделиране за извършване на анализи в рамките на системата НОС (при подготовката на 
мисии и планирането на операции).

4. Как може да се използва основната идея в концепцията
Дейността на личния състав на оперативно ниво ежедневно е обвързана с Единния регистър на во-

еннослужещите и цивилните служители, който е реализиран с Информационна система „Автоматизирана 
система за управление на човешките ресурси“ (ИС „АСУ на ЧР“).4 Вариант на графично описание на графика 
на оперативната концепция от високо ниво  (графика на оперативен изглед OV-1 (Operational View 1) е пред-
ставен на фигура 1.

Като концепция ИС „АСУ на ЧР“ е предназначена да създава, съхранява, обменя, защитава и под-
държа в актуално състояние единен информационен ресурс за човешките ресурси на Министерството на 
отбраната на Република България.

Мисията е да извършва обмен на информация между подсистемите и модулите, които са интегри-
рани в единна база данни, използват единни персонални данни и номенклатури, обвързани помежду си, 
и взаимно се допълват.

Основни принципи за достъп и работа в АСУ на ЧР
● Достъпът до системата се осъществява с персонален акаунт (потребителско име и парола) за 

всеки потребител.
● Правата за достъп до определени данни и функционалности се осигуряват чрез дефиниране на 

групи потребители за работа с подсистеми и модули.
● Въвеждане и промени на данните се правят на основание на документи.
● По-високото йерархично звено осигурява работата и контролира въвеждането на данните на 

подчинените си звена.
● На всяко ниво могат да се извеждат списъци и справки върху достъпния обем от информация – 

съобразно правата на достъп.
● Правата на достъп на потребителите до информация в АСУ на ЧР се осигурява чрез системните 

функции, при спазване на принципа „необходимост да се знае“ и отчитане на нивото на класификация на 
информацията достъпвана от съответния потребител.

На фигура 2 е представен примерен вариант на концепцията на архитектурния подход на ра-
ботен цикъл по обработка на заявките за курсовете в модул „Квалификация“, който е част от Елек-
тронния регистър на военнослужещите и цивилните служители. Модулът служи за планиране и отчет 
на обучението, квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители 
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия с изключение на служба „Военна разузнаване“.



203     

Annual scientific conference                                               110 years of tradition, quality, prestige 

Фиг. 1. Структурна схема на информационна система „Електронен регистър 
на военнослужещите и цивилните служители“ като система от системи (оперативен изглед OV-1).

Фиг. 2. Работен цикъл по обработка за заявките за курсовете в модул „Квалификация“, като част от 
Електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители
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В модул „Квалификация“ могат да се предоставят следните групови права за достъп:
● Управление на квалификацията – потребителят може да създава регистър на курсовете за 

съответната година; обобщава заявките за квалификация и подготвя годишния план за придобиване и 
повишаване на квалификацията, създава заповедите за провеждане на курсове.

● Военно формирование – потребителят може да изготвя заявки за курсове за служителите, дос-
тъпни от предоставените му права по организационната структура.

● Обучаваща организация – потребителят може да планира курсовете по дати и брой обучаеми; 
отразява крайни резултати от проведените курсове.

За функциониране на АСУ на ЧР се определят длъжностни лица, както следва:
– системен администратор на централен сървър;
– администратор на база данни (БД) на АСУ на ЧР;
– системен администратор на АСУ на ЧР;
– администратор по сигурността на АСУ на ЧР;
– потребител на АСУ на ЧР.

5. Времеви рамки за прилагане на архитектурния подход
Процесът на проектиране за определяне на подсистемите, които съставят системата и рамката на 

управление и комуникация се нарича архитектурно проектиране, а резултатът от този процес е описание 
на софтуерната архитектура.

Архитектурното проектиране:
– ранен етап на процеса на проектиране на системата;
– представлява връзката между процесите на спецификация и проектиране;
– често е паралелен на някои дейности от спецификацията;
– извършва определянето на главните компоненти на системата и комуникацията между тях.
Утвърждаването на архитектурния подход като платформа за развитието на всички системи в от-

браната и прилагането му като основен инструмент на промяната в Министерството на отбраната ще 
допринесе за постигането на следните резултати и ползи:

Краткосрочни (за 1-2 години):
● Развитие на познание за най-съвременния подход за управление на развитието на сложни орга-

низационни системи и процеси и приобщаване към съвременните практики в мениджмънта и системното 
описание.  

● Създаване на условия за добро управление на комплексните организационни промени, в това 
число: прозрачност, надеждност и всеобхватност на информацията; условия за интегриране на организа-
ционните усилия в промяната; възможност за моделиране в единен формат на текущото, бъдещото (же-
ланото) организационно състояние и управлението на прехода; възможност за натрупване, многократно 
използване и развитие на обща база от данни и др. 

● Уеднаквяване на понятия и подходи.
● Осигуряване на универсална и годна за използване платформа за ефективно прилагане на науч-

ни инструменти за анализ и поддръжка на процесите в планиращите системи. 
● Осигуряване на съвместимост на разработваните архитектури с тези на НАТО и страните членки, 

използващи DODAF, MODAF, NAF, и разкриване на възможности за обмяна на архитектурни елементи и 
информация с партньорите.  

● Повишаване на квалификацията на служители от Министерство на отбраната и Българската армия.
● Привличане на алтернативни източници за финансиране. 
Средносрочни (до 6 години):
● Приоритетни цели и изисквания свързани с политическите указания, регламентиращите докумен-

ти, функционалните политики, стандартите и т.н., с развитието на системата на отбраната.  
● Интегриране на ОА моделиране в системите за мениджмънт на отбраната и развитието на въ-

оръжените сили.  
● Придобиване и сертифициране на софтуер за ОА моделиране. 
● Избягване на излишните и дублиращите се разходи, скъсяване на сроковете и снижаване на 

рисковете в определянето, планирането и развитието на портфолио от съвместими способности, както и 
осигуряване на условия за ефективно управление на техния жизнен цикъл. 
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● Разработена базова архитектура на Министерството на отбраната.
● Осигуряване на дълбока интеграция и съвместимост както на националните организационни сис-

теми, въоръжение, техника и системи, така и по отношение на тези от НАТО и съюзниците.  
● Осигуряване на съвместимост на разработваните архитектури с тези на НАТО и страните членки, 

използващи DODAF, MODAF18 и NAF, и разкриване на възможности за обмяна на архитектурни елементи 
и информация с партньорите. 

● Значително по-ефикасно, по-ефективно и по-прозрачно разходване на отбранителните ресурси.  
● Създаване на механизъм за усвояване на средства от европейски програми и фондове. 
Дългосрочни (до 15 години): 
Налагането на АП в системата за отбранителен мениджмънт предоставя механизъм за избор на 

оптималния вариант за водене на политика базирана на най-доброто решение, избрано от няколко ал-
тернативи. 

С въвеждането и утвърждаването на АП в отбраната ще се създадат условия за структуриране на 
работните процеси в съответни услуги, носещи принадена стойност на организацията; стандартизира-
не работата и поведението на системата за мениджмънт в отбраната; предоставя възможност за бързо 
идентифициране и повторно използване на съществуващите архитектурни артефакти за управление на 
промяната; допринася за изготвянето на реалистични и достоверни прогнози за бъдещи състояния на 
организацията.

Заключение
Архитектурният подход предоставя възможност да бъдат интегрирани в единна среда организа-

ционните цели; политики, концепции и доктрини; системите за ръководство, командване и управление; 
системите за планиране; процедурите за вземане на решение; организационните структури, процеси, 
информационни потоци и данни; както и ресурсите, способностите и технологиите. Това се обоснова-
ва от разбирането, че архитектура представлява фундаменталната организация на една система, която 
включва в себе си системните компоненти, техните взаимовръзки и тези със заобикалящата среда, както 
и принципите, които стоят в основата на системния дизайн и неговото развитие. Архитектурите изпъл-
няват своето предназначение чрез осигуряване на необходимата в процесите на вземане на решение 
интегрирана информация и позволяват нейното многократното използване и постоянно актуализиране.

В заключение може да се обобщи, че областта на приложение на архитектурния подход обхваща 
процесите на развитие на нови способности и нови организационни структури; оптимизиране на систем-
ните процеси и разходи; осигуряване на съвместимост и като цяло – повишаване на ефективността на 
организацията като система.
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1. Intro
Artificial Intelligence (AI) is an incredible tool, its variety has changed our life for the better, by allowing us to 

automate things, making medical care better, and even entertaining us. One of these types of AI, which is usually 
used for entertainment, is the generative adversarial network (GAN), which is a class of ML frameworks created in 
2014 by Ian Goodfellow and his team1. It powers most of the so-called facial filters in social networks and stand-
alone real-time face-swapping apps. 

Another variety is the Text-To-Speech (TTS) created to give computers the ability to speak with an artificial 
human voice in 1968 by Noriko Umeda and his team in Japan2. Originally it was utilized to give mute people and 
ALS patients back their ability to speak, like in the case of the theoretical physicist Stephen Hawking thanks to Intel3 
4 5, and to “read” digital text to the blind. Replicate the voice of deceased relatives to cope with their loss and to 
heal from depression something done by the company CereProc6 and their project JFK7 bringing the last speech 
of President John F. Kennedy to life8.

Although GANs and TTSs are useful tools, they can also become a “weapon”, called the Deepfake9 tool, 
in the digital world. That can be applied to create fake and very deceiving, almost indistinguishable from the real, 
visual, and acoustic information (deepfake). This fake information can be utilized as propaganda or video and 
audio statements by politicians, rulers, and celebrities, like the UK television station Channel 4’s Deepfake video of 
Queen Elisabeth II – “Deepfake Queen: 2020 Alternative Christmas Message” 10  and Bob de Jong’s work – “This 
is not Morgan Freeman – A Deepfake Singularity”. Consequently, this sort of misinformation can bring political 
instability in the region in which is published and shared.

All in all, in this paper I am going to introduce the most notable advanced Deepfake AI tools that are 
available to use by anyone, explain in short how they work, and how they can be employed by any person or 
organization, that has enough resources, to create fake news and spread misinformation to bring instability in 
a region.

2. Deepfake tools
Deepfake have become quite a popular thing due to the quality of the tempered videos and their easy-to-

use ability allowing a wide range of users, with different level of computer skills, to work with them. Most deepfake 
tools (applications) are based on machine learning techniques mainly Deep Learning (DL). DL is well known for its 
capability to work with complex and high-dimensional data, most of the applications utilize DL in them. GAN and 
TTS are DL networks that from samples of real data can learn and create a model able to replicate the real data. I 
have broken down these deepfake tools into three categories: face synthesis, voice synthesis, and motion transfer. 
Summarized and listed the most notable of them capable for the creation of Deepfake materials and wrote their 
application in  Table 1.
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 Table 1 
Summary of notable AI tools for Deepfaking

Face synthesis

Name Source Application

StyleGan (1,2,3) https://nvlabs.github.io/stylegan2/versions.
html

Synthesis of a human portrait.

Faceswap https://github.com/deepfakes/faceswap/ Swapping the face of one person with 
another one.

Voice synthesis

Name Source Application

Neural Voice Cloning https://github.com/SforAiDl/Neural-Voice-
Cloning-With-Few-Samples

Cloning a person’s voice from short voice 
samples. 

Real-time voice cloning https://github.com/CorentinJ/Real-Time-
Voice-Cloning

Cloning a person’s voice in real-time 

Motion transfer

Name Source Application

Face2face http://niessnerlab.org/projects/
thies2016face.html

Real-time facial reenactment of a monocular 
target video sequence   

“Do as I Do”:
Motion transfer

https://carolineec.github.io/everybody_
dance_now/

Real-time full body Motion transfer   

Neural Voice Puppetry https://justusthies.github.io/posts/neural-
voice-puppetry/

Audio-driven facial video synthesis  

The face and voice synthesizing AI tools work in the same way, a user supplies the model with datasets of 
raw data (photo samples, voice samples, video samples), the model learns and synthesizes the information the 
user needs, based on the original data.

The motion transfer on the other hand is analyzing the movement of a person, creates a digital skeleton in 
real-time and applies the movements of this digital skeleton to a 3D model that does exactly the same moves as the 
person sitting in front of the camera and all that is done in real-time.

3. Deepfake utilized to create political instability
The listed above Deepfake tools are good enough to be applied create realistic misinformation by imitating 

almost perfectly the people whose identity is being used for that purpose with or without their knowledge. 
“StyleGAN” and “Faceswap” are to be utilized to synthesize the face of the public figure. “Neural Voice Cloning” 
or “Real-time voice cloning” is to be used to synthesize an identical replica of the voice of this public figure and at 
last “Face2Face”, “Do as I Do” and “Neural Puppetry” are to give body motion and facial reenactment to the digital 
copy by someone sitting in front of a web camera. Once all this newly synthesized data is combined it generates 
an almost realistic Deepfake, just like the Christmas message of Queen Elisabeth II that aired in 2020 on Channel 
4 and Morgan Freeman’s speech on misinformation created by Bob de Jong. 

There have been other people who have addressed how easy is to create misinformation utilizing the 
most free-to-access Deepfake tools. One of these people is the comedian Jordan Peely, who together with his 
production company used AI to deepfake himself as president Barack Obama and warn the public about the future 
of fake news and The Verge  addressed how could AI fabricate fake news and explained to the public how this is 
possible with lots of different examples, and how this can lead to identity theft and be used to spread fake news 
and misinformation.
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Other TTS tools were used to bring deceased celebrities back to “life” by replicating their voice like the 
CereProc project JFK, but to bring the voice of dead musicians.

Although it is for good, this also gives the potential use of the identity of deceased people to be used to give 
propaganda speeches and fake news like in one of the stories inside the book of Kai-Fu Lee and Chen Qiuphan 
“AI 2041: Ten Visions for Our Future”. What an anti-government organization might do is create misinformation 
that would potentially lead to fear and anger amongst the population thus being able to manipulate the nation, and 
explained how this might be possible with GANs.

4. Conclusion
Videos like the UK Channel 4 deepfake Christmas speech of Queen Elizabeth II, Morgan Freeman’s replica, 

and Jordan Peele’s – president Obama speech are perfect examples of what someone or an organization can do 
and how good he can do it to spread fake news and other kinds of misinformation to the public.

This kind of misinformation can either be utilized as propaganda, misleading and non-realistic statements of 
politicians, rulers, and celebrities to create panic, chaos, and instability in the region they are published and shared.

The research and analysis of the current Deepfake tools lead to the conclusion that today’s tools although 
still leaving some artifacts behind in the tempered videos are still good enough to increase the concern to be used 
as a propaganda weapon by creating believable synthetic reality. The question and the debate on should this kind 
of tool be controlled or banned from being used for specific purposes is still going as well as the development of 
tools for the detection of Deepfakes. 
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КИБЕРАТАКА – ЕТАПИ, ВИДОВЕ, ТЕНДЕНЦИИ  
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В нестихващото време на постоянно развиващите се информационни технологии човек не може да 
бъде напълно защитен от всичко. Въпреки това неговата осведоменост би могла драстично да намали 
вероятността да стане жертва на „безпощадни“ злонамерени атаки.

Кибератаката е много често срещана в наши дни и всички организации, които управляват свои уеб 
приложения за обществен интерфейс са най-добрата платформа за нападателя да покаже уменията си, 
за да получи известна слава или парична изгода. От една страна, когато е вярно, че системата се атакува 
редовно, има няколко мерки, които трябва да бъдат разгледани сериозно, за да се защитят системите от 
преместване1.

На пазара има различни приложения, които се основават на изкуствен интелект и достатъчно мощ 
за откриване на уязвимости, съществуващи във всяка от системите. Областта на киберсигурността е мно-
го обширна и човек трябва да бъде актуален, за да остане силен срещу атаките. Всеки ден специализи-
раните организации вървят напред по отношение на киберзащитата и зад това кибер професионалистите 
играят жизненоважна роля и също получават добри възможности в наши дни.

Етапи на кибератаките
Подходът, който нападателят обикновено използва, за да атакува целта си, може да се раздели 

на етапи. Няма задължителен, конкретен подход, който да се ползва от всички решили да действат зло-
умишлено. По-скоро би могло да се каже, че всяка група или отделен индивид действат по един специ-
фичен начин, който е строго индивидуален и би могъл да се ползва за идентификация макар и с голямо 
приближение.

Етапите на осъществяване на кибератаките (фиг. 1) обикновено са следните:
Разузнаване (Footprinting) – нападателят пасивно получава информация за предполагаемите 

системи на набелязаната жертва. В повечето случаи това не е свързано с осъществяване на непосред-
ствен (активен) контакт между нападателя и жертвата.

Сканиране (Scanning) – нападателят използва информацията, получена по време на разузнава-
нето, за да получи по-подробна информация за жертвата. Например нападателят може да иска да види 
всички IP адреси на жертвата, за да разбере кои машини са активни.
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Фиг. 1. Етапи на кибератаките

Изброяване (Enumeration) – нападателят извлича по-подробна и полезна информация от систе-
мата на жертвата. Резултатите от този етап могат да включват например списъци с потребителски имена, 
приложения, настройки на банери и друга подобна информация.

Системно хакване (System hacking) – нападателят активно атакува система, използвайки метод, 
който счита за полезен за себе си.

Ескалация на привилегии (Escalation of privilege) – ако този етап е успешен, нападателят полу-
чава привилегии в дадена система по-високи от допустимите. При нормални условия той може да използ-
ва ескалация на привилегии, за да премине от акаунт на ниско ниво, като например guest акаунт, чак до 
ниво на администратор или до системно ниво.

Покриване на следи (Covering tracks) – в повечето случаи нападателят се опитва да избегне раз-
криването си като прикрива следите чрез изчистване на информация от системата. Целта е да бъдат 
унищожени всички доказателства за извършеното престъпление.

Задна врата (Planting backdoors) – или бекдор, представлява зловредна компютърна програма, 
която се използва, за да предостави на нападателя непозволен дистанционен достъп до компрометира-
на компютърна система, като използва пропуски в сигурността ѝ. Бекдор обикновено действа на заден 
план и е скрит за потребителя. Много прилича на останалите зловредни вируси и затова е доста трудно 
да бъде открит. Бекдор е един от най-опасните видове паразити, тъй като дава възможност на хора със 
злонамерени действия да извършват зловредни действия в компрометирания компютър. Нападателят 
може да използва бекдор за да шпионира даден потребител, да управлява файловете му, да инсталира 
допълнителен софтуер или опасни заплахи, да контролира цялата компютърна система и да атакува 
други потребители. Доста често бекдор вирусът има и допълнителни разрушителни способности като 
запаметяване на клавишни комбинации (keystroke logging), правене на скрийншотове, заразяване на фай-
лове и криптиране на информация.
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Видове киберпрестъпления според целта на атаката
Киберпространството възникна като понятие през 70-те години и представлява обобщен израз на 

изградената от съвременното общество информационна инфраструктура на глобалната мрежа, включ-
ваща социалните аспекти на взаимодействие в интернет4. Терминът „кибер“ най-често се използва при 
автоматични системи, които имат обратна връзка. Също така терминът все по-често се свързва и с 
всичко, имащо отношение към компютърната техника. Необходимо е да се отчете и фактът, че инфор-
мационните технологии имат за своя база не само компютърната техника, а и устройства с различни 
по своята същност функции (смартфони, телевизори, автомобилни компютри и др.). От гледна точка на 
сигурността на информацията, терминът „кибер“ се разглежда в контекста на информационни масиви 
и потоци и следователно по-точно и ясно е да се дефинират термини, започващи с „кибер“, т.е. кибер-
пространство, киберсигурност, кибератаки и др.

Заедно с него се ражда и понятието киберпрестъпност,  провокирани от появата на злоупотреби, 
свързани с използването на информационни технологии.  Появяват се първите случаи на хакерство, ком-
пютърни вируси, компютърни измами, софтуерно пиратство и др. По отношение на много от тези прояви 
традиционното законодателство се оказва неприложимо, което принуждава много държави да приемат 
нови разпоредби, инкриминиращи различни видове компютърни престъпления, преди всичко в сферата 
на икономическите отношения. През 90-те години на ХХ век компютърните престъпления надхвърлят гра-
ниците на икономическата престъпност и започват да засягат все по-широк кръг обществени отношения 
в сферата на държавното управление, административните услуги, здравеопазването, транспорта и др.

Информационните технологии се превръщат в средство за осъществяване на престъпна дейност 
от организирани групи и в сериозен фактор от гледна точка на националната и международната сигурност.

Киберпрестъпленията могат да се категоризират в два вида:
Престъпления, при които компютърът се използва като инструмент, например: вашият компю-

тър може да добива криптовалута. 
Crypto-jacking се нарича вид злонамерен хак, който краде и използва хардуерните ресурси на ва-

шите компютърни системи, за да копае криптовалута за някой друг. Най-често Crypto-jacking заразява уеб 
браузърите на компютри и уебсайтове със злонамерен код. Всеки път, когато стартирате уеб браузъра 
на компютъра си или посетите заразен сайт, може несъзнателно да копаете криптовалута за хора, които 
всъщност не заслужават.

Престъпления, при които компютърът се използва като цел. Престъпленията, които използват 
компютри, мрежи или устройства с цел засилване на други атаки, включват измами и кражба на само-
личност под формата на използване, хакерство или фишинг техники, което ги прави пример за два вида 
престъпления: „компютър като цел“ (computer as target) и „компютър като инструмент“ (computer as tool), 
престъпление, което още се нарича  информационна война (information warfare). Примерите включват 
DDoS атаки, Ransomware атаки и др.

Видове киберпрестъпления според характера на действието
С напредъка на цифровите технологии ние живеем в дигитализиран свят, така че хора-

та стават все по-зависими от своите смартфони или лаптопи/таблети при ежедневната си рабо-
та и в социалните мрежи5. Технологии като Интернет на нещата (IoT) и интелигентни домове (Smart 
House) улесняват живота на хората. Но поради възможни уязвимости чрез тези устройства, напа-
дателят може да ги използва и да получи контрол над техните системи. Ето няколко киберпрестъп- 
ления2, с които често се сблъскват лица или организации:

Кражба на достъп – кражба на пароли, кражба на потребителски имена и разрушаване на ме-
ханизмите за достъп, с цел да се заобиколи нормалното удостоверяване. В редица ситуации самият акт 
на притежание на откраднати права като пароли може да е достатъчен, за да бъде предявено искане за 
откуп.

Мрежови пробиви – достъп до система от компютри без разрешение. Пробивите може дори да 
не включват хакерски инструменти, самият акт на влизане, например като гост акаунт, може да е доста-
тъчен, за да се счита за пробив.

Подслушване – sniffing устройства за прихващане на радиочестотни (RF) сигнали, генерирани от 
компютри или терминали. Sniffing е технологията за прихващане на данни, а именно – софтуерът, преми-
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наващ от един компютър към друг, като тези машини трябва да са свързани към определена мрежа, с цел 
отнемане на някаква информация от трафика.

Социално инженерство – принципно представлява изказване на лъжи с цел да се манипулират 
лица, които да разкриват информация, която иначе не биха предоставили. Информация като пароли, 
ПИН или други подробности може да се използва за атака на компютърно базирани системи. Методите 
на социалното инженерство като преструване (подлъгване на дадено лице да предава информация под 
фалшив претекст) често са незаконни.

Публикуване и/или предаване на незаконни материали – разпространението на порно-
графия сред непълнолетни е незаконно в много юрисдикции, тъй като се притежава или разпространява 
детска порнография.

Измама – умишлена измама предназначена да доведе до незаконна финансова печалба или да 
навреди на трета страна.

Софтуерно пиратство – притежаването, дублирането или разпространението на софтуер в на-
рушение на лицензионно споразумение или акта за премахване на защитата срещу копиране или друг 
механизъм за налагане на лиценза.

Гмуркане в боклука (Dumpster diving) – събиране на материали, които са били изхвърлени 
или оставени в незащитени или неохраняеми съдове. Гмуркането в боклука често позволява изхвърлени-
те данни да бъдат сглобени от отделни парчета, за да се възстанови чувствителна информация.

Подправяне на IP адрес (IP address spoofing) – замяна на валиден IP адрес с фалшив адрес 
в мрежовия трафик или съобщение с цел прикриване истинското местоположение на съобщението или 
лицето. Този метод на атака може да се използва също така и като компонент на други по-големи атаки 
като DoS или DDoS атаки.

Неразрешено унищожаване или промяна на информация – промяна, унищожаване или 
подправяне на информация без надлежно разрешение. Това може да включва ръчни или автоматизирани 
инструменти, които са разработени за тази цел.

Присвояване – форма на финансова измама, която включва кражба или пренасочване на сред-
ства в резултат на загуба на доверие.

Изменение на данни (Data-diddling) – неразрешено изменение на данни, използвани за подп-
равяне или фалшифициране на информация. Примерите включват промяна на оценките за преглед на 
ефективността, коригиране лимитите на банкови сметки и др.

Логически бомби – умишлено вмъкнат в програмата (софтуера) код, предназначен да изпълнява и 
причинява щети. Активира се при появата на някои предварително зададени и определени данни, време 
или събития, като те може да бъдат с положително задействане (поява на определено събитие) или с 
отрицателно задействане (липса на събитие).

Злонамерени атаки – Malware Attacks (Ransomware, Rootkit, Virus, Trojan). Злонамереният софтуер 
представлява програми предназначени да извършват злонамерени дейности върху компютърните систе-
ми. Той включва вируси, червеи, троянски коне, логически бомби и много други. 

Вирусите са програмите, които се прикачват към файл, за да влязат в целевата система като могат 
да зависят или не от хост файла за неговото изпълнение. 

Троянските коне са програмите, които изглеждат полезни, но не са, те извършват злонамерени 
дейности в компютърните системи. Например разширение на уеб браузър може да изглежда за потреби-
теля като полезно, но може да открадне пароли и друга чувствителна информация, която потребителят 
въвежда.

Червеите са самовъзпроизвеждащи се програми, които се разпространяват в мрежа от един ком-
пютър на друг, като бързо причиняват смущения в мрежата и компютърните системи. Ransomware атаките  
са по-чести и също така по-известни.

Плащането на откуп към киберпрестъпниците доби такава рутина, че все едно да си платиш смет-
ката за ток. Изненадващо, е, че никой не го интересува. 

Cyber security Ventures прогнозира, че Ransomware ще атакува бизнес организациите на всеки  
11 секунди до края на 2021 година, а разходите по щетите от Ransomware се очакваше да достигнат 20 ми-
лиарда долара (USD) до 2021 година, което е 57 пъти повече от това през 2015 г. Това прави Ransomware 
най-бързо растящият вид киберпрестъпление. Плащането често се извършва чрез Bitcoin криптовалута.
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Malvertising (зловредни реклами) е начин за „примамване“ на истинска реклама със зловреден 
код. Това може да бъде изпълнение на код, който говори със зловреден сървър и изтегля злонамерен 
софтуер на компютрите на жертвите или който пренасочва потребителя към заразен уебсайт.

Разбира се, Malvertising трябва да се осъществява тайно, за да бъде ефективен. Рекламите обик-
новено се разпространяват чрез рекламни канали и ако в тези канали се намери злонамерено съдър-
жание, веднага се изважда. Въпреки това, ако рекламната услуга не е очевидна при премахването на 
злонамерени реклами, особено тези, които се променят в злонамерени реклами с течение на времето, 
злоупотребите могат да се промъкнат покрай сигурността и да се показват на потребителите. За съжа-
ление рекламните приходи са голяма част от начините някои уеб сайтове да останат онлайн. Като такива 
те могат да търсят рекламни канали, които да им предложат най-добър доход за рекламните кликвания. 
Ако рекламната услуга не е 100% надеждна при улавянето на злоупотреби, това може да доведе до про-
блеми за собственика на уебсайта, когато сайтът стане гореща точка за разпространение на злонамерен 
софтуер.

Фишинг атаки – те спадат към социалното инженерство. Това включва изпращане на фалшиви 
имейли и връзки, които изглежда идват от легитимен източник и изглеждат много подобни на истинските 
уебсайтове, като за крайния потребител имат незначителни и незабележими разлики. Жертвите са под-
мамени да въведат лична и чувствителна информация, която след това може да бъде използвана от напа-
дателите за предвидените им злонамерени цели. Фишинг атаката може да се използва за придобиване на 
пароли, номера на банкови сметки, номера на кредитни/дебитни карти, ПИН кодове. Докато жертвите въ-
веждат своите данни в тези фалшиви уебсайтове, тази информация отива в базата данни на нападателя.

Злоупотреба с лична информация (кражба на самоличност) и киберпреследване се отнасят 
до проследяване на обект по тих и таен начин. От зората на социалните мрежи стана много лесно да се 
проследят движенията на човек чрез неговите профили в социалните медии. Поколение Y, известно също 
като милениали, са пристрастени да публикуват ежедневните си статуси в различни платформи на соци-
ални мрежи. Сталкерите са преследвачи, които тормозят целите си, като ги заплашват със съобщения, 
снимки и намекват, че могат да им навредят. В наши дни сталкерите предпочитат киберпреследването, 
тъй като им позволява да бъдат анонимни, осигурява достъп до по-лична информация и е удобно да уп-
ражняват тормоз от всяко място без физическо взаимодействие.

Създаване на фалшиви профили. Има сайтове като този, който генерира различни лица на ре-
алистично изглеждащи хора, които не съществуват. Тези лица се генерират от компютърни алгоритми с 
изкуствен интелект и могат да се ползват за всякакви цели. 

Web Defacement (модефициране на интернет сайтове и ресурси) – това е едно от най-големите 
предизвикателства, пред които е изправен днес всеки, който има уебсайт хостван в интернет. Това е един 
вид кибератака на уебсайт, при който визуалният облик на уебсайта се променя обикновено чрез пре-
местване и замяна на оригиналната начална страница на уебсайта с друга страница от киберпрестъпник 
или хакери. Когато някой се опита да посети този сайт, той ще види модифицирана от зловредна намеса 
страница, а не оригиналната. Загубата на репутация и крахът на бизнеса могат да бъдат посочени като 
основен резултат от тази атака.

Web Jacking означава незаконно търсене на контрол върху уебсайт чрез превземане на домейн. 
При тази атака е компрометиран сървърът за имена на домейните (DNS), с чиято помощ се осъществява 
преобразуването на имената на хостовете (URL) в IP адреси. DNS записите се модифицират така, че IP 
адресът на реалния уебсайт да сочи и пренасочва към IP адреса на друг уебсайт. По този начин потреби-
телите се пренасочват към злонамерен уебсайт.

Juice Jacking представлява кибератака, при която през порта за зареждане на мобилно устрой-
ство могат да се изтеглят данни или да се инсталира зловреден софтуер. В манипулираните кабели или 
портове е скрит миниатюрен процесор, който изпълнява поредица от команди, водещи до инсталацията 
на определен софтуер в свързаното устройство. Този софтуер прави засегнатото устройство уязвимо на 
атаки от разстояние.  С други думи, нападателите са насочени към USB портове за зареждане, достъпни 
на обществени места като летища и т.н., и инсталират злонамерен софтуер, крадат данни или в някои 
случаи поемат пълен контрол над мобилното устройство.

Дистрибутирана атака за отказ на услуга (DDoS) това е атака, при която нападателят наводнява 
честотната лента на жертвата с огромно количество трафик, за да попречи на потребителите да получат 
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достъп до услугите чрез срив на системата. Тази атака обикновено е насочена към уебсайтове или ус-
луги, които се хостват на сървъри, като банки, портали за електронна търговия и портали за плащане с 
кредитни карти.

DDoS атаките се извършват чрез мрежи от свързани с интернет машини. Тези мрежи се състоят 
от компютри и други устройства (като IoT устройства), които са заразени със злонамерен софтуер и 
това им позволява да се контролират дистанционно от злонамерени лица. Тези отделни устройства 
се наричат ботове (или зомбита), а група ботове се нарича ботнет (бот мрежа). След като се установи 
ботнет, нападателят може да насочи атака, като изпраща отдалечени инструкции до всеки бот. Когато 
сървърът или мрежата на жертвата са насочени от ботнета, всеки бот изпраща заявки до IP адреса на 
целта, което може да доведе до претоварване на сървъра или мрежата, а това от своя страна води до 
отказ на услугата. Тъй като всеки бот е легитимно интернет устройство, разделянето на атакуващия 
трафик от нормалния трафик може да бъде трудно.

Formjacking наричан още електронно скимиране е съвременен метод, използван от киберпрестъ-
пниците с цел кражба на лични и финансови данни през платформи за онлайн търговия. По-конкретно, 
измамниците използват зловреден код, който събира и препраща към тях данните, които въвеждате в уеб 
формулярите при онлайн разплащания.

Електронното скимиране е сравнително нова онлайн измама, получила по-сериозно внимание 
през 2018 и 2019 г. Тогава редица големи онлайн търговци като Target и British Airways бяха хакнати и ин-
формацията за кредитните карти на стотици хиляди клиенти беше открадната.

При този тип атака хакерите не поразяват директно устройството на крайния потребител, а по-ско-
ро компрометират уебсайта, през който става пазаруването. С други думи казано, киберпрестъпниците 
първо инжектират злонамерен код в целевата интернет страница на търговеца. Потребителите от своя 
страна правят онлайн поръчки през нея по обичайния начин, без абсолютно никаква индикация за нещо 
нередно. Още с кликването върху бутона за изпращане на заявката тя се обработва, но зловредният код 
изпраща копие от данните ѝ до хакерите.

Formjacking атаките целят събиране както лични данни (имена, адреси, телефони), така 
и на финансови данни като номера на кредитни или дебитни карти (фиг. 2). Киберпрестъпници-
те използват тези данни, за да се облагодетелстват финансово по различни начини. Често пъти съб- 
раните данни се продават онлайн на други страни и могат да доведат до това жертвата да стане обект на 
допълнителни онлайн измами в бъдеще.

Фиг. 2. Графично представяне на атаки в киберпространството

Тенденции в развитието на киберсигурността
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През изминалата година COVID-19 оказа по-голямо въздействие върху работните навици и сре-
дата на сигурност, отколкото всяка друга година6. Това в комбинация с технологичния напредък като 5G 
доведе до няколко тенденции, които очакваме да видим през тази година.

Тъй като инцидентите свързани с киберсигурността и процентите на киберпрестъпността тревожно 
се увеличават от ден на ден, киберсигурността става решаваща за организациите и отделните хора. Под-
държането на усещане за кибер хигиена се изразява в необходимостта на момента да се противодейства 
на кибератаките и да бъде кибер безопасна. С напредването на времето настъпват различни промени 
известни като тенденции. По-долу са представени 10-те най-често срещани тенденции:

1. Увеличаване на атаките срещу отдалечената инфраструктура. Поради пандемията видях- 
ме огромен ръст в броя на служителите, преместващи се от централизираните места в домашни офиси, 
това от своя страна доведе до увеличаване на използването на технологии, улесняващи отдалечената 
работа, като имейл, VPN и RDP. В много случаи служителите започват да работят отдалечено толко-
ва бързо, че организациите не разполагат с достатъчно време, за да обмислят изцяло последиците за 
сигурността. Това създаде засилена атака, в която престъпниците разбраха слабите места и как да се 
възползват от тях, особено с VPN. За съжаление, вече видяхме няколко компромиса и очакваме това да 
продължи. Достатъчно е да се каже, че компаниите трябва да се съсредоточат върху защитата на своите 
VPN и RDP инфраструктури.

2. Умните устройства ще се развият от свързани към автономни. Умните градове, интелигентното 
производство, интелигентният транспорт и логистиката ще инвестират в посока да станат по-автономни. 
Интелигентните устройства, използвани за автоматизация в производствените предприятия, транспорта и 
логистиката, ще станат по-автономни, с повече вграден интелект и ще намалят пълния работен ден. Това 
ще окаже влияние върху латентността, наличността на връзките и проблемите със сигурността. Проблемът 
с латентността е продукт на необходимостта да се комуникира с централизирани облачни услуги, което 
може да отнеме повече време, отколкото е нормално за системите, работещи в реално време. По същия 
начин загубата на свързаност поради редица причини (прекъсване на електрозахранване, прекъсване на 
облачната услуга, кибератака) може да повлияе на интелигентните устройства, които не са автономни. И 
колкото повече сте свързани и взаимодействате с външни услуги, толкова повече сте изложени на атака. 
Ще видим още интелигентни системи, които могат да работят автономно, като използват свързаността пре-
димно за дистанционно наблюдение. Интелигентността ще се предоставя от крайните облачни услуги, а 
невероятната скорост на 5G ще се окаже двигател за интелигентно сътрудничество между системите.

3. Интернет ще се превърне в една голяма взаимносвързана машина за услуги. Организациите из-
ползват определени услуги и ги поставят в различни взаимносвързани облаци. Това е началото на пълна 
мрежа от взаимносвързани услуги. Рискът е, че ако един компонент се повреди, цялата система ще бъде 
засегната. Централизацията при големите доставчици на облачни услуги като Amazon Web Services (AWS) 
и DNS увеличава вероятността за големи прекъсвания. 

4. Ще видим по-големи въздействия поради централизацията, включително широко разпростране-
ни прекъсвания и допълнителни щети. Когато възникне прекъсване поради обикновена човешка грешка 
или DDoS атака, ще видим по-широко разпространени прекъсвания, които оказват влияние върху потре-
бителите. Повечето потребители на интелигентни устройства не разбират с какво те са свързани. Така 
че, когато AWS спре и домашните IoT устройства спрат да работят, това може да доведе до проблеми. 

5. Използването на изкуствен интелект за защита и атака. Технологичните иновации се отнасят 
едновременно до киберзащитата и кибератаките, докато изкуственият интелект и машинното обучение 
имат значителни предимства в киберсигурността. Те ще използват събраната информация като опорна 
точка към други системи, за да се движат и да се разпространяват ефективно – всичко това е възможно 
чрез автоматизация. 

Автоматизацията на сигурността ще бъде опростена и включена в арсенала на повече органи-
зации – не само на тези с вградени системи. С нарастването на информираността за това как хакерите 
използват автоматизация можем да очакваме киберзащитите да отстранят проблема и да я подобрят, за 
да открият злонамерена дейност по-бързо от всякога.

6. Интернет доставчиците ще трябва да осигурят по-високи нива на честотната лента, за да се 
справят със „сивия шум“ в интернет. Сканирането на мрежите, както и DDoS атаките, консумират интер-
нет честотна лента. За да се справи с този трафик, всеки един доставчик правилно трябва да оразмери 
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мрежата си. Повишеният сив шум прави по-трудоемко и скъпо определянето на добър от лош трафик. В 
крайна сметка разходите за това ще бъдат прехвърлени на бизнеса и потребителите.

7. Очакват се още проблеми с ботовете. През 2020 г. станахме свидетели на  действията на скалпе-
рите – прекупвачи, които предлагат силно желани продукти на завишени цени, използвайки множество 
ботове. За да се противопоставят на скалперите, хората използват sniping ботове – автоматизирани бото-
ве, които следят активността, базирана на времето, и подават информация в последния момент, премах-
вайки възможността други хора да отговорят на това действие. Организациите ще се нуждаят от усъвър-
шенствано смекчаване на ботовете, за да защитят по-добре себе си и своите марки от лица, използващи 
ботове, които ограничават наличността на потенциалните им клиенти.

8. Ransomware ще продължи да управлява света. Очаква се да се видят още повече имейли, които 
примамват  жертвите да кликнат на фалшиви връзки. Тези фишинг схеми могат да използват за актуални 
проблеми като ранен достъп до ваксинации срещу COVID-19 или други теми, които имат силно емоцио-
нално въздействие. 

9. Фалшивите новини ще продължат на бъдат водещ проблем. Компании като Facebook и Twitter 
се опитват да се борят чрез изкуствен интелект (AI), но тези технологии все още не са достатъчно усъ-
вършенствани за висококачествено откриване и класификация. Основният проблем е, че изкуственият 
интелект се нуждае от исторически данни, за да разбере дали нещо е вярно или не, а те не винаги са на 
разположение. В резултат на това виждаме много фалшиво позитивни резултати. За съжаление, напада-
телите не се интересуват от фалшиво положителни резултати, докато защитниците го правят. 

10. Очаква се увеличение на COVID пропагандата. Тази дезинформация може да бъде свързана 
с броя на инфекциите и смъртните случаи, както и с ефективността на маските и други лични предпазни 
средства. Ще станем свидетели също на митове около ваксинациите и страничните ефекти. Хората склон-
ни към конспиративни теории ще щракват върху тези линкове от личните си или корпоративни компютри, 
което в крайна сметка потенциално ще ги изложат на инфекции свързани с компютърните технологии.

Заключение
От разгледаното дотук можем да направим заключение, че хакерските атаки не са толкова без-

обидни, колкото изглеждат на пръв поглед. Чрез тях може да се извлече доста важна информация за 
конкретния потребител и съответно да се нанесат вреди на него или неговата дейност. Това означава, 
че непрекъснато трябва да се задълбочават проучванията на проблемите свързани с кибератаките, като 
същевременно се развива и усъвършенства нормативната база, която не бива да изостава в осъвреме-
няването си. 

Дигитализацията става все по-обхватна и все повече области от живота и дейността на човека 
протичат или само в киберпространството, или паралелно в него и в реалният свят. Това от своя страна 
поставя въпроса за гарантиране на сигурността, защита на личното пространство на всеки потребител и 
осигуряване на надеждни комуникации за организациите.

Работата в тази област никога няма да стане по-малко, а по-скоро – точно обратното, би следвало 
да става все по-сложна, прецизна и задълбочена, защото сигурността е един от най-важните фактори в 
живота на всеки един човек или организация.
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АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ

Резюме: Извършен е преглед и анализ на тенденциите във воденето на съвременните операции, 
на базата на който бяха изведени основните характеристики и особености на военните операции. 
Разгледани са някои основни понятия, касаещи киберпространството.
Ключови думи: операции; сигурност; способности; НАТО; киберпространство

ASPECTS OF MODERN OPERATIONS

Major Ivaylo Marachenski
Abstract: An analysis and review of the trends in the conduct of modern operations are performed, on their 
basis are derived the main characteristics and features of military operations. Some basic concepts concerning 
cyberspace are considered.
Keywords: operations; security; capabilities; NATO; cyberspace 

майор Ивайло Мараченски

През последните години на миналия век и началото на този светът е свидетел на глобално прес-
труктуриране на международните политически и икономически отношения, което от своя страна поражда 
както позитивни тенденции, така и нови предизвикателства и рискове. От една страна, се развиват до-
верието и сътрудничеството, разширяват се и се задълбочават процесите на европейската и евроатлан-
тическата интеграция, което повишава равнището на международната и регионалната сигурност. Това 
снижава опасността от глобален конфликт и е предпоставка за запазване на световния мир. От друга 
страна, в контраст на тези положителни тенденции и положителни процеси се увеличиха рисковете от въ-
трешни кризи и дестабилизиране на отделни страни и региони. Появиха се нови нетрадиционни рискове и 
асиметрични заплахи. Наблюдава се тенденция за преразпределение на света на сфери на политическо 
и икономическо влияние, което само по себе си е един комплициран процес. Формирането на мощни 
икономически региони е съпроводено с оформянето на нестабилна политико-социална и военно-стра-
тегическа среда с ниско ниво на икономическо развитие, която е основа за възникването на конфликти. 
Практиката показва, че повечето от тях са вътрешнодържавни, базирани на междуетнически, религиозни, 
политически и социално-икономически фактори, като за възникването им определящи са отсъствието 
на държавни институции в конфликтната зона, които биха осигурили държавност, ръководство, власт и 
основни социални функции и отсъствие на ефективни полицейски сили и наказателно-правна система за 
предотвратяване на криминалната дейност. 

Всички тези фактори, взети заедно, създават неконтролируема ситуация, благоприятстваща въз-
никването и развитието на мощни терористични организации, разполагащи със значителни финансови 
и човешки ресурси, способни да действат във всяка точка на земното кълбо. Техните атаки доведоха до 
формирането на нова военностратегическа среда, в която досегашните рискове и потенциални заплахи 
от терористични действия станаха реалност, достигайки до степента на терористична война, борбата 
срещу тероризма придоби първостепенно значение за целия свят.

Средата за сигурност в наши дни се характеризира с противоречиви, динамични и трудно пред-
видими изменения, пораждащи рискове и предизвикателства. Ключови фактори за формиране на стра-
тегическата среда се явяват глобализацията, асиметричните и транснационалните рискове и заплахи, 
регионалната нестабилност в различните ѝ форми на проявление, процесите на евро-атлантическа и 
европейска интеграция, стремежът на международната общност за превенция на заплахите и своевре-
менно реагиране при възникване на кризи. Задълбочаването на процесите на глобализация намали ве-
роятността от избухване на глобален или близък до него по мащаб военен конфликт.

От друга страна, нараснаха транснационалните рискове и предизвикателства, породени от еколо-
гичните проблеми, миграционните процеси и бежанските потоци, като най-актуален е случаят със сирий-
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ските бежанци, природните бедствия и промишлените аварии, опитите за влияние или разрушаване на 
информационната инфраструктура, демографските кризи, бързо разпространяващите се опасни инфек-
циозни заболявания и епидемии и др.

Съвременната среда за сигурност ще продължи да се характеризира с динамика и нараст- 
ваща непредвидимост. Непрекъснатото и изменение налага търсенето на общи подходи за неутрализи-
рането на заплахите и поддържане на активно сътрудничество между политически, военни и граждански 
структури на глобално, регионално и национално ниво. 

Същевременно в много региони и страни се придобиват и поддържат значителен съвременен 
боен потенциал и военни способности, които е възможно да бъдат използвани за разрешаване на 
кризи и конфликти и за постигане на стратегически цели. Това налага непрекъснато наблюдение на 
измененията в стратегическата среда, прилагане на всеобхватен подход при оценяване и анализи-
ране на основните характеристики, които влияят върху нейното формиране, изготвяне на системна 
прогноза за развитие на обстановката и произтичащите от това потенциални рискове и заплахи за 
сигурността и териториалната цялост на България, съюзниците от НАТО и страните – членки на Ев-
ропейския съюз. 

Анализ на характеристиките на операциите по оперативни области
В основните регламентиращи документи с цел въвеждане и прилагане на единни стандарти относ-

но планирането и провеждането на съвременните операции те се класифицират по два основни признака 
(фиг. 1):

– оперативни области;
– мисии на въоръжените сили.
По отношение на признака „оперативни области“ военните операции са четири вида – бойни опе-

рации (БО), операции за сигурност и стабилизиране (ОСС), операции за поддържане на мира (ОПМ) и 
операции в мирно време (ОМВ). По втория основен признак на класификация – „мисии на въоръжените 
сили“, операциите биват три вида – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност, принос към 
националната сигурност в мирно време1, 2.

Операциите могат да бъдат класифицирани и по други признаци като:
– използван инструмент на мощта – военни, политически (включително дипломатически), икономи-

чески, граждански, информационни;
– участващи видове въоръжени сили – съвместни (повече от един вид въоръжени сили), самостоя-

телни – един вид въоръжени сили (операция на Сухопътните войски, операция на ВВС, операция на ВМС);
– участващи нации – национални, многонационални (съюзни или коалиционни);
– водеща международна организация – НАТО, ЕС, ООН, ОССЕ;
– в зависимост от средата, в която се провеждат – морски, сухопътни, въздушни (въздушно-косми-

чески), космически, информационни;
– в зависимост от използваното оръжие – с конвенционално оръжие, с оръжие за масово унищо-

жение;
– в зависимост от интензитета на конфликта – операции при военен конфликт с висока интензив-

ност, операции при военен конфликт със средна интензивност, операции при военен конфликт с ниска 
интензивност;

– в зависимост от нивото на провеждане – на оперативно и на тактическо ниво;
– по преобладаващ вид тактически действия – настъпателни, отбранителни, специални, стабили-

зиращи, подпомагащи;
– степен на демонстриране ангажираността на въоръжените сили – явни, дискретни, тайни.

Основни характеристики на бойните операции
Условията за възникване и провеждане на бойни операции са на базата на комплексни и много-

странни междудържавни конфликти. Провеждането на бойни операции се характеризира с висока дина-
мика, асиметричност на действията, значителна степен на непредсказуемост и неопределеност на про-
тивостоящите сили и действия на деструктивни фактори, възникнали по време на въоръжената борба, с 
висока честота и интензивност1, 2.
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Фиг. 1. Класификация на видовете операции

Бойните операции обхващат широк спектър дейности, при които е необходимо да се анализи-
рат много фактори, като време, дислокация, темп, пространствени параметри, обекти от инфраструк-
турата в района на разполагане, ресурси и др. Синергизмът от тези фактори значително влияе на 
мобилността, воденето на операциите и всестранната поддръжка2.

БО имат следните специфични за тях характеристики:
– въоръжена борба между конвенционални въоръжени сили, различни по мащаб, честота и интен-

зивност;
– интензивност, която бива:
ниска – съществува напрегната обстановка, в която поне един участник отправя заплаха за употре-

ба на сила и/или прилага сила при отделни инциденти за постигане на специфични цели;
средна – използва се нееднократно сила по организиран начин;
висока – организирано и систематично се използва сила и страните прилагат широк обхват от мер-

ки в зависимост от конкретната обстановка, като деструктивните резултати са с голяма продължителност.
– продължителност, която може да се увеличава чрез бунтове и тероризъм предизвиквани от сили, 

търсещи облаги от нестабилността;
– серии сражения и боеве със значителна логистична поддръжка с приоритизиране на ресурсите, 

широкообхватен маньовър на съвместните сили, организирани и управлявани като функционални ком-
поненти.

Зоната, където ще се провеждат операциите, се организира и планира така, че всички елементи на 
съвместните сили да имат ясно общо разбиране за основните ѝ граници. Динамичността и непредсказуе-
мостта в зоната на провеждане на операциите (широчина, дълбочина и продължителност) позволяват да 
се разширява, а различните елементи в нея да се разполагат разсредоточено и нелинейно. Възможност-
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та от диференциране между зоните при провеждане на операции в градски условия, при терористични 
действия и борба с паравоенни формирования е затруднено поради асиметричния характер на заплахите 
и невъзможността да се очертае ясна линия на съприкосновение с противостоящите сили.

Анализът на характеристиките на бойните операции показва, че използването на военна сила е 
приоритетно, но подчинено на политическите цели и политическото желано крайно състояние. Прила-
гането на военна сила може да се заключава в използването на конвенционални въоръжени сили, пре-
вантивна и непосредствена защита, операции за демонстриране на военна сила, чрез политически, 
дипломатически, социални и икономически средства. Успехът в една такава операция се описва с 
достигането на състояние, разкриващо възможностите за възстановяване на законността и реда в теа-
търа на операцията.

Също така от характеристиките проличава зависимостта между участващите, оперативната среда, 
поставената им цел, прилагането на сила и преобладаващите оперативни действия в тях. Те подпомагат 
разбирането на връзката между същността на операцията и необходимите сили за нейното провеждане. 
Предоставят подход за определяне на видовете операции в по-широки граници и обясняване на взаимо-
връзките между тях. Най-общо операциите, провеждани в национален, междудържавен, регионален или 
международен контекст, са следните: налагане на санкции; военна помощ и подкрепа на гражданските 
власти; предотвратяване на конфликт; контра- и антитерористични операции; операции против трафика 
на наркотици, оръжие и хора, против бунтове и размирици.

Пълното познаване на характеристиките на средата и разбирането на взаимовръзките, влиянието 
и зависимостите между тях подпомагат военното ръководство при разработването на прогнози за раз-
витие на съществуващи и възникване на нови кризи и конфликти, вземането на ефективни решения, 
поддържането на способности за управление на операциите.

Съвременните военни операции се различават от класическата ни представа за въоръжен кон-
фликт. Развитието на науката и технологиите е обективна причина за внедряването на нови съвременни 
средства, както и за промяна в съвременните разбирания за подготовката и провеждането на операциите, 
формулирани в актуалните документи. 

Новата динамична среда на сигурност, формирана като комбинация от конвенционални и некон-
венционални заплахи, развитието на технологиите и протичащите процеси на реформи във въоръжените 
сили в глобален мащаб променят съществено характера и мащабите на операциите. Основните характе-
ристики на съвременните операции са:

– широкомащабни безконтактни въздействия и атаки със средства за електронно подавяне и огне-
во поразяване;

– едновременно, многоизмерно и нелинейно въздействие върху противостоящите сили;
– асиметричност в използването на собствените сили и средства.
При провеждането на бойни операции основни фактори, влияещи върху използването на военни-

те формирования, са пространствените и времевите параметри на средата, степента на ефективност, 
интензивността на бойните действия и поставените цели и задачи. ИнфО излизат извън представите за 
нарушаване на традиционните държавни граници. Те могат да се провеждат в подготовката, в хода и след 
военната операция. Успехът им се изразява в постигане на информационно превъзходство над противос-
тоящите сили. ИнфО са насочени към защита на собствената информация и информационно-базирани 
процеси и дискредитиране тези на противостоящите сили, като основно се използват неконвенционални 
средства.

Операциите за сигурност и стабилизиране имат следните специфични характеристики:
− възможен е преход от бойни към операции за възстановяване на сигурността, стабилността, 

просперитета и правовия ред;
− динамично променящи се многообразие на участниците и мотивация, изискващи поддържане 

на съгласуваност на действията между участниците в операцията (превантивна и непосредствената 
защита)5.

Основната задача на военните формирования при участие в операции за сигурност и стабилизи-
ране е постоянен адаптационен процес, преминаващ през всички етапи на операцията, отпреди нейното 
възникване до достигане на ниво на непосредствена поддръжка на сигурност на местното население и 
гражданските структури и организации, което води до успешното осъществяване на стабилизирането.
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Участието на военни формирования в такава операция се заключава в изпълнение на меро-
приятията за превантивна и непосредствена защита, подпомагане и възстановяване на гражданско-
то общество, управлението, правовия ред и икономиката. Целта е намаляване на интензивността на 
кризата до състояние на затихване, намаляване на насилието между участниците и възстановяване 
и постигане на предишното състояние на стабилност в страната3, 6. 

За достигането на единство на усилията в операции за сигурност и стабилизиране изключително 
важно значение за успеха има устойчиво функциониращата компютърна информационна система (КИС). 
За реализирането на КИП системата за командване и управление изисква от КИС да осигури своевре-
менен, достоверен, надежден и скрит обмен съвместно със съюзнически и коалиционни сили на и извън 
територията на страната.

Най-важният аспект на операциите за сигурност и стабилизиране, независимо характера им, е 
изключителното разнообразие от оперативни изисквания. До голяма степен те са противоречиви и често 
ненапълно дефинирани или неопределени, което изисква КИП на системата за командване и управление 
да се осъществява през защитена и добре управлявана комуникационна среда, за да се изпълнят всички 
оперативни задачи независимо от продължителността и темпото на операцията. 

Възможни са различни сценарии за участие на военни формирования в операции за сигурност и 
стабилизиране в многонационална операция, което налага и различни варианти за изграждане на систе-
мата за командване и управление.

Операциите за поддържане на мира имат следните специфични за тях характеристики:
− провеждат се от ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ 5; 
− включват предотвратяване на конфликти (conflict prevention), миротворчество (peacemaking), 

опазване на мира (peacekeeping), изграждане на мир (peace building), налагане на мир (peace enforcement);
− провеждат се в обстановка, различна от конвенционалните войни;
− демонстрират военна сила, но приоритетно се използват политически, дипломатически, социал-

ни и икономически средства;
− включват елементите хуманитарна помощ, търсене и спасяване, евакуация, ликвидиране на по-

следствия и други5.
Във всяка операция за поддържане на мира войсковите формирования изпълняват различ-

ни по характер и естество задачи, които от своя страна определят и вида на операцията. Национал-
ните и/или предоставените от други участници комуникационни и информационни ресурси е необходимо 
да осигурят интерфейса във връзка със стандартизационните споразумения на НАТО, гарантиращи кому-
никационната съвместимост на системите.

Комуникационно-информационната поддръжка през целия период на провеждане на операция 
по поддържане на мира (ОПМ) изисква притежаването на способност за целенасочено, съгласувано и 
ефективно използване на ресурсите си, на точното място и в точното време, поради това че липсва ясно 
изразен противник. В тази връзка е необходимо да се действа изпреварващо, от по-голяма дистанция, 
по-точно и с по-голяма ефективност. Една от предпоставките за осигуряване постигането на качествено 
изпълнение на задачите е окомплектоването на силите, участващи в операции, със съвременни и съвмес-
тими комуникационно-информационни системи. 

Операциите в мирно време притежават следните специфични характеристики:
− създават среда за сигурност, подпомагат националната и регионалната сигурност и безопас-

ността на населението;
− провеждат операции: осигуряване на въздушния и морския суверенитет, контрол над въоръже-

нията и разпространяването им, оказване на хуманитарна помощ, търсене и спасяване, небойни евакуа-
ционни операции в подкрепа на други органи за сигурност срещу разпространяване на оръжие за масово 
унищожение, незаконен трафик на хора, оръжие и наркотици, тероризъм, охрана и отбрана на важни 
обекти, овладяване и ликвидиране на последствия от бедствия и аварии, съдействие на държавните 
власти и неправителствени организации извън територията на страната въз основа на международен 
ангажимент и военно подпомагане5, 6.

Операциите в мирно време се провеждат за подпомагане на населението по различни причини 
вследствие на природни бедствия или човешка дейност, като може и да се препокрият. Особеното при 
тази операция е, че се провежда в сътрудничество с приемаща страна, принципите за планиране, упра-
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вление и провеждане са извлечени от конвенционални военни операции и военните формирования из-
пълняват задачи, които са същността на операцията. Операциите в мирно време обикновено могат да се 
провеждат от няколко дни до няколко години.

 Изключително важен аспект от организирането на ОПМ е интензивността на провежданата от 
военните сили обща политика за сигурност на държавите участнички, възможните големи пространстве-
ни параметри (зоните, елементите, пунктовете за управление − ПУ, първоначалното разполагане, марш-
рутите за придвижване и др.) 5.

Анализът на характеристиките на операциите по оперативни области, позволява да се каже, че БО, 
ОСС, ОПМ и ОМВ са многонационални съвместни операции, в които военната сила се използва приори-
тетно, но е подчинена на политическите цели и политическото желано крайно състояние. Прилагането 
на военна сила може да се заключава в използването на конвенционални въоръжени сили, превантивна 
и непосредствена защита, операции за демонстриране на военна сила, чрез политически, дипло-
матически, социални и икономически средства и подпомагане на населението по различни причини, 
вследствие на природни бедствия или човешка дейност. Успехът в една такава операция се описва с дос-
тигането на състояние, разкриващо възможностите за възстановяване на законността и реда в театъра 
на операцията.

Тенденции в съвременните военни операции
Политическите промени и технологичната революция в края на XX и началото на XXI век предиз-

викаха качествени изменения в условията за гарантиране на международната и националната сигурност. 
След разпадането на двуполюсния модел на глобално противодействие заплахата от мащабен военен 
конфликт намаля, но на преден план излязоха проблемите на икономическата зависимост, етнически, 
религиозни и културни конфликти, миграционни процеси, тероризъм и международна организирана прес-
тъпност. Конфликтите в Близкия изток и Северна Африка са практическо измерение на новата среда 
за сигурност доминирана от асиметрични и хибридни фактори, независимо че в разрешаването им са 
ангажирани и военни ресурси.

Анализът на проблемите на сигурността, традиционно фокусиран върху политически, икономиче-
ски и военни фактори, постепенно се измести и ориентира към информационните аспекти на сигурността. 
Информацията и знанието се превърнаха в основен ресурс и фактор за сигурността. Прилагането на 
информационни и базирани на знания технологии, съчетано с адекватни организационни и процедурни 
промени, доведе до появата на информационната война, която съчетава конвенционални, бойни, теро-
ристични и информационни операции. За разлика от класическата информационната война не е само 
инструмент на междудържавните отношения. От гледна точка на националната сигурност информацион-
ната война доведе до промяна в средствата и начините на воюване, разширяване на спектъра от възмож-
ни цели, промяна на мястото и ролята на въоръжените сили и в системата от инструменти за гарантиране 
на националната сигурност4.

Информационната война доведе до появата на информационното оръжие. Под информационно 
оръжие се разбира съвкупността от специално организиран и структуриран информационен трафик, 
който целенасочено променя (унищожава, изкривява, блокира, копира) информацията и способите за 
преодоляване на системите за защита, ограничаване достъпа до информация, осъществяване на дезин-
формация, нарушаване функционирането на носителите на информация и дезорганизиране работата на 
техническите средства, компютърните системи и информационно-комуникационните мрежи на противос-
тоящите сили. С информационно оръжие се обозначава арсеналът от средства за несанкциониран дос-
тъп до информация и изваждане от строя на електронните системи за управление на противостоящите 
сили. Средствата за информационно-психологическо въздействие са в състояние да блокират (без това 
да се осъзнава от обекта на въздействие) свободата на индивида, да доведат до загуба на способността 
му за политическа, културна и т.н. идентичност, да манипулират общественото съзнание и да разрушат 
единното информационно и духовно пространство. Използването на информационно оръжие принципно 
промени механизма на ескалация на въоръжените конфликти и характера на военните операции. Дори 
ограниченото използване на информационно оръжие срещу обекти на военната и гражданската инфор-
мационна инфраструктура на противостоящите сили може да приключи конфликта още в началния му 
стадий или да предопредели изхода на активните бойни действия. Ефектът от целевото информационно 
въздействие може да се сравни с този от използването на оръжия за масово унищожение.
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Динамичното развитие на информационните технологии увеличава рисковете за информацион-
ната сигурност на държавни институции и важни обекти от критичната инфраструктура, свързани с 
икономиката и отбраната. Появата на информационното общество генерира нови форми на заплаха, 
способи и средства за диверсия и борба. Специални служби, организирани престъпни групи и хакери 
извършват незаконни действия в киберпространството, включително военен и икономически шпионаж 
и саботаж. Киберпространството придоби значението на бойно пространство, особено в условията на 
т.нар. хибридна война.

Нарастват заплахите от кибератаки срещу стратегически граждански и военни комуникационни и 
информационни системи, които обслужват държавни ведомства и важни обекти от критичната инфра-
структура, свързани с икономиката и отбраната, както и опитите за нерегламентиран достъп до класи-
фицирана информация. Това може да наруши нормалното функциониране на институциите и да причини 
сериозни поражения на системите за управление на сигурността и отбраната. Обект на подобни действия 
могат да бъдат и военни формирования, участващи в мисии и операции извън територията на собстве-
ната им страна.

Доказа се необходимостта от по-малки, но подготвени мобилни въоръжени сили, способни да ре-
шават все по-широк спектър от задачи. От първостепенно значение за функционирането на въоръжените 
сили е състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура. Съвременните техноло-
гии позволяват добив, съхраняване, обработка и анализ на огромно количество информация и автомати-
зиране процеса на вземане на решение.

Решаваща роля за успех в предотвратяване и/или водене на съвременни военни конфликти при-
доби информационният аспект на операциите със задачи по използване, защита на собствената и атака 
на противниковата информация, което само по себе си е борба за превъзходство в управлението. Потоци 
от данни и информация осигуряват ефективно наблюдение и идентификация на формирования на про-
тивостоящите сили, на процеса на вземане на решение, на разпределението на цели и отдаването на 
бойни заповеди, на оценката на нанесените поражения, на управлението на собствените сили и тяхното 
всестранно осигуряване.

От направения анализ можем да изведем някои специфични особености на съвременните военни 
операции:

– въоръжените сили не са единствената и най-важна цел на въздействие;
– нарушаване процеса на вземане на решение от страна на държавното ръководство;
– въздействие върху морално-психологическото състояние на личния състав на въоръжените сили 

и на населението;
– тотална атака срещу националната комуникационна и информационна инфраструктура с цел 

парализиране на ефективното функциониране на държавата и въоръжените сили;
– ограничаване на силите и средствата за конвенционални бойни действия за сметка на информа-

ционната война;
– изменя се представата за театър на военни действия и съотношението между информационното 

и класическото огнево превъзходство.
От характеристиките на операциите проличава зависимостта между участващите, оперативната 

среда, поставената им цел, прилагането на сила и преобладаващите оперативни действия в тях. Те под-
помагат разбирането на връзката между същността на операцията и необходимите сили за нейното про-
веждане. Предоставят подход за определяне на видовете операции в по-широки граници и обясняване 
на взаимовръзките между тях. Най-общо операциите, провеждани в национален, междудържавен, регио-
нален или международен контекст, са следните: налагане на санкции; военна помощ и подкрепа на граж-
данските власти; предотвратяване на конфликт, небойни евакуационни операции; контра- и антитеро-
ристични операции; операции против трафика на наркотици, оръжие и хора, против бунтове и размирици.

Съвременните военни операции се различават от класическата ни представа за въоръжен конфликт. 
Развитието на науката и технологиите е обективна причина за внедряването на нови съвременни средства, 
както и за промяна в съвременните разбирания за подготовката и провеждането на операциите, форму-
лирани в актуалните документи. Новата динамична среда на сигурност, формирана като комбинация от 
конвенционални и неконвенционални заплахи, развитието на технологиите и протичащите процеси на ре-
форми във въоръжените в глобален мащаб променят съществено характера и мащабите на операциите. 
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АСПЕКТИ НА МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ 
И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ТЯХ

Резюме: Настоящият доклад разглежда основни аспекти на мрежово-центричните операции, 
придобиването на такива способности и функционалните области, които ще бъдат засегнати. Очертават 
се основните направления за защита на информацията, като за целта се прилага таксономията за 
консултация, командване и контрол (С3) на НАТО.
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операции; способности; услуги; таксономия; сигурност; информация; НАТО
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Въведение
Революцията във военната сфера в технологичния 21-ви век по същество има две страни. Първата 

е нови, „по-умни“ оръжия – прецизни бомби, удрящи безпогрешно целите си, крилати ракети, летящи на 
хиляди километри с малки корекции на курса, бомбардировачи стелт, които прелитат над целите си неза-
белязано. Но втората и далеч по-широка част от революцията във военните дела е в информационните 
технологии6. Новите технологии позволяват събирането и разпространяването на повече информация за 
собствените, противниковите, неутралните и гражданските сили, средства и обекти в зоната на опера-
цията по-бързо от всякога. Сензори, сателити, компютри и войски във всички домейни събират огромни 
количества информация и обещанието – и предизвикателството – се крие в управлението на цялата 
информация, така че тя да помага на командирите и бойците, без да ги претоварва. Целта е постигане на 
„информационно превъзходство“. 

Цел на настоящата работа е да се разгледат аспектите и принципите на мрежово-центричните 
операции и на основата на таксономията за консултации, командване и контрол на НАТО,  да се анали-
зират аспектите на сигурността на информацията.

Информационно превъзходство
НАТО определя информационното превъзходство като оперативно предимство, произтича-

що от способността да се събира, обработва и разпространява непрекъснат поток от информа-
ция, докато възпрепятства способността на противника да прави същото5. Това представлява 
способността да се предоставя правилната информация на точните хора в точното време. Начин 
за постигането на информационно превъзходство е чрез изграждането на мрежово – центрични 
способности7.



228     

Годишна научна конференция                                           110 Години традиция, качество, престиж 

Концепция за мрежово-центричната война
Мрежово-центричната война (Network Centric Warfare – NCW) е нова теория за войната в информа-

ционната ера. Това е концепция, която на най-високо ниво представлява прилагане на военните политики 
и стандарти към информационната ера.

Терминът „мрежова война“, създаден за първи път от вицеадмирал от американския флот Артър 
Кебровски, описва широко комбинацията от стратегии, възникващи тактики, техники и процедури, както и 
организации, които напълно или частично могат да използват малки бойни единици, свързани в мрежа за 
създаване на решително военно превъзходство.

Мрежово-центричните операции (Network Centric Оperation – NCO) е теория, която предлага 
прилагането на концепциите на информационната епоха за високоскоростни комуникации и пови-
шаване на ситуационната осведоменост чрез използване на мрежова свързаност с цел подобря-
ване както на ефективността, така и на ефикасността на военните операции. Това позволява на 
бойните единици да бъдат по-малки по размер, да действат по-независимо и по-ефективно и да 
изпълняват по-голям набор от мисии в сравнение с конвенционалните3.

Същността на мрежовата центричност е свързването в мрежа на всички елементи в бойното прос-
транство. Става дума за увеличена бойна мощ, която може да бъде генерирана от мрежoво-центрирана 
сила. Мощността на NCW се извлича от високоскоростна, защитена и ефективна комуникация между 
субекти, придобиващи информация от заобикалящата ги среда, които са географски или йерархично раз-
пръснати. Фокусира се върху бойната мощ, която може да се генерира от ефективното свързване или 
създаване на мрежи1.

Въпреки това не просто новите оръжия, самолети или военни кораби допринасят за мощта на 
съвременните въоръжени сили. Начинът, по който силите общуват и споделят информация на различни 
йерархични нива, е революционизиран чрез използването на мрежи. По-конкретно мрежите свързват 
почти всички военни активи помежду им и с вземащите решения. 

Основни принципи
 Мрежово-центричните операции се ръководят от следните основните принципи2:
– борба за информационно превъзходство;
– достъп до информация: споделена опозната картина;
– съкращаване на времето за вземане на решение и бързина при командване и управление;
– самосинхронизация;
– разпръснати и демасирани сили;
– постигане на решаващи ефекти;
– дълбок обхват на сензорите;
– бърза адаптация и диктуване на темпа; 
– компресирани операции и нива на война. 
Прилагането на тези принципи при провеждането на реални операции (Ирак, Афганистан и др.) 

доказва ефективността на теорията и постигане на по-високи резултати с по-малки бойни единици за 
по-кратко време. 

Придобиване на мрежово-центрични способности
Трансформацията и прилагането на теорията за мрежова центричност предполага преминаване 

от платформено-центрирано към мрежово-центрично мислене, прилагане на принципите за всеобхватна 
свързаност и изграждането на мрежова и информационна инфраструктура на всички нива.

Придобиването на мрежово-центрични способности неминуемо е свързано със съвместната тран-
сформация на седем ключови функционални области2: доктрини, концепции и процедури; организацион-
на структура; използвани технологии; ръководство и обучение; учения и тренировки; личен състав; ин-
фраструктура и оборудване.

На фигура 1 са изобразени областите, в които съвместно с преминаването към мрежово-ориен-
тирани платформи ще настъпят и съществени промени. Трансформацията и придобиването на такива 
способности е непрекъснат процес без видима крайна точка. 
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Фиг. 1. Функционални области, засегнати от придобиването на мрежово-центрични способности

Съветът на НАТО за консултации, командване и контрол (NATO Consultation, Command and 
Control (C3) Board) през 2021 г. прие нова Таксономия C3 4, която е продукт разработен да синхрони-
зира всички дейности, свързани със способностите за С3 в НАТО чрез свързване на стратегическата 
концепция и политическите насоки в процеса на планиране до традиционна архитектура на комуника-
ционни и информационни системи (КИС).

C3 таксономия
Таксономия се дефинира като конкретна категоризация, подредена в йерархична структура, ор-

ганизирана от връзки от супертип-подтип. На фигура 2 са изобразени всички нива на таксономията C3, 
свързващи  оперативния контекст със способностите на КИС. 

В слоя „Оперативен контекст“ са включени политически и военни амбиции, както и различните 
типове на мисиите и задачите.

Слоят „Оперативни възможности“ представлява всички възможности, изисквани от Алианса за ус-
пешно завършване на мисиите (посочени в подслой „типове мисии“) и конкретизирани в „ключови задачи“ 
при постигането на заявените амбиции. Оперативните възможности са категоризирани в йерархия на 
способностите като набор от процеси и като съвкупност от различни информационни продукти.

Слоят „Способности на КИС“ представя логически компоненти на информационната и на ко-
муникационната подсистеми, необходима за изграждане на способностите на НАТО в подкрепа на 
мисиите и операциите. Комуникационните системи са системи или съоръжения за пренос на данни 
между хора и оборудване. Те обикновено са съвкупност от комуникационни мрежи, преносни систе-
ми, релейни станции, спомагателни станции и крайно оборудване, взаимносвързани и във взаимо-
действие, така че да образуват интегрирано цяло. Тези отделни компоненти трябва да служат на една 
обща цел, да бъдат технически съвместими, да използват общи процедури, да отговарят на някаква 
форма на контрол и като цяло да действат в унисон. Информационните системи са предназначени за 
събиране, съхранение и обработка на данни, за предоставяне на информация и дигитални продукти. 

Способностите на КИС са разделени на две нива – способности на крайните потребители, включ-
ващи потребителски оборудване и приложения и способности на заден план, включващи специализирани 
услуги по направления, базови услуги и комуникационни услуги, цялостно разделени на информационно 
оборудване и комуникационно оборудване.

Основни направления за сигурност на информацията
В таксономията C3 4 са заложени основните линии за осигуряване на сигурността на информаци-

ята в две направления от способностите на КИС, а именно – в сферата на базовите услуги на информа-
ционните системи и в сферата на комуникационните услуги.
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Фиг. 2. C3 таксономия
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За осигуряване на сигурността на информацията по отношение на техническите услуги осигурява-
ни от информационните системи съгласно таксономията са очертани следните услуги:

● Услуги, осигуряващи сигурност при работа на КИС (Business Support CIS Security Services) – пре-
доставят необходимите средства за прилагане на унифицирана, последователна, оперативно съвмести-
ма и ефективна сигурност на уеб услугите. Тези услуги също така имплементират мерките за осигуряване 
на ниво за сигурност на КИС на организацията.

● Услуги за сигурност на платформите на КИС (Platform CIS Security Services) – осигурява основа 
за внедряване на единни, последователни, оперативно съвместими и ефективни услуги за сигурност на 
мрежата. Те също така предоставят необходимите средства за прилагане на мерките за сигурност на ниво 
платформа по отношение на КИС.

● Услуги за сигурност на инфраструктурата на КИС (Infrastructure CIS Security Services) – осигуряват 
необходимите средства за внедряване и прилагане на мерки за сигурност на ниво инфраструктура на 
КИС.

За осигуряване на сигурността на информацията по отношение на комуникационните услуги съглас-
но таксономията са очертани следните услуги:

● Услуги, осигуряващи сигурност на комуникационния достъп на КИС (Communications Access CIS 
Security Services) – осигуряват основа за внедряване и прилагане на мерки за сигурност за достъп до 
комуникационните линии на КИС.

● Услуги, осигуряващи сигурност на транспортирането в КИС (Transport CIS Security Services) – оси-
гуряват основа за внедряване и прилагане на мерки за сигурност на транспортно ниво.

● Услуги, осигуряващи сигурност при предаване в КИС (Transmission CIS Security Services) – осигуряват 
основа за внедряване и прилагане на мерки за сигурност при предаване на информацията.

Заключение
Придобиването на мрежово-центрични способности е в основата на постигането на информационно 

превъзходство и синергичен ефект, което от своя страна обуславя изграждането на мрежова свързаност на 
всички елементи и осигуряване на високоскоростна и защитена комуникация между тях. Таксономията С3 
определя оперативните способности и способностите на комуникационно-информационната система, които 
гарантират изпълнението на поставените мисии и задачи, както и всички приложения и услуги, които следва 
да осигурява. По отношение на сигурността на информацията те са разпределени в услуги за осигуряване на 
информационната и на комуникационната сигурност.  
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Резюме: Докладът разглежда примери на текстове от епохата на Българското Възраждане, които 
показват общи особености с тези на фолклорните сбирки, публикувани и изследвани от Г. С. Раковски, 
както и с неговите  възгледи за българския език и историята на българския народ.
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Abstract: The report examines examples of texts from the Bulgarian Renaissance, which show common 
features with those of folklore collections published and researched by G. S. Rakovski, as well as his views on 
the Bulgarian language and the history of the Bulgarian people.
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Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – 

Българска академия на науките, lantonova@ibl.bas.bg

Известно е, че Г. С. Раковски е не само пръв стратег на българската революционна борба, но и един 
от първите български историци, етнографи и филолози. Неговите списания и издания като „Българска 
старина“, Букурещ 1865; „Ключ българскаго языка“, Одеса, 1880; „Показалец или ръководство как да си 
изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоклонения, старога ни правления, слав-
него ни прошедствия и проч.“, Одеса, 1895  и др. представляват не само опит да се осветли историята на 
България в духа на романтичните идеи за величието на българския народ и за древността и предопреде-
лящата роля на българския език. Те утвърждават изключително важни насоки за изследването на бъл-
гарската история, език и бит. И докато интерпретациите на Раковски за древната история на българския 
народ може да се оценяват по различен начин1, то идеите му за изследването на езика, свидетелствата за 
народната култура и народната история въз основа на народното творчество набелязват вярната насока 
за работа на първите български народоведи. Защото в България, където официалните културни традиции 
са прекъснати от чуждото господство, фолклорът се явява основният носител на историческата памет и 
народностното съзнание. Същото се отнася и до народния език, съхранен в диалектите и във фолклор-
ните текстове, където може да потърсим връзката със старобългарския, след като огромната част от 
българските писмени паметници са унищожени.

Един пример за следите от стария български език, история и култура, съхранени във фолклора, 
представляват песните от сборника „Веда Словена“, издаден от Ст. Веркович. Неговият първи том „Веда 
Словена. Български народни песни от предисторично и предхристиянско доба. Открил в Тракия и 
Македония и издал Стефан Веркович“ се появява в Белград през 1874 г. Вторият том „Веда Словенах. 
Обрядни песни от язическо время. Упазени со устно предание при Македонско-Родопските Болга-
ро-Помаци. Собрани и издани стефаном Ил. Верковичем. Книга друга“ е издаден в Санкт Петербург 
през 18812. Сборникът е посрещнат първоначално с интерес от славистите, но в последствие е обявен за 
мистификация. Съвременните изследвания обаче показват, че само конкретният анализ на текстовете, 
опиращ се на детайлни съпоставки на техните сюжетни мотиви и език не само с българския фолклор, но 
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и с фолклорната традиция на славянските, балканските и европейските народи, може да даде отговор 
на въпроса дали сборника „Веда Словена“ е мистификация и има ли елементи на мистификация в него3.

Първият том на сборника „Веда Словена“ съдържа предговор от Ст. Веркович – босненски фол-
клорист, съставител и издател на книгите „Народне песме македински бугара“ Белград. 1860; „Женске 
песме“, кн. 1 и кн. 2, 1859 – 1860. Белград; „Описанiе быта македонских болгар. Топографическо-єтно-
графический очерк Македонии“, Петербург. 1889 и др., чийто принос за славистиката и българистиката 
никога не е оспорван4.

Както личи от предговора към сборника, песните в него отразяват говора на  „помашкото и мър-
вашкото племена“. Особеностите на двата основни типа диалекти – мървашки ъ-говор – преобладава-
що в Драмско и Сярско, и помашки о-говор – преобладаващо в Гоцеделчевско, са описани от Веркович 
накратко, но точно в предговора, като завършва с думите: „Толкова накратко за езиковата разлика на 
споменатите две важни племена и наречия български“5.

Преобладаващата част от лексиката съответства на рупския (югоизточен – родопски и тракийски) 
диалектен регион. Но в езика на песните се срещат и някои неясни думи и изрази, които Ив. Гологанов и Ст. 
Веркович обясняват  като  думи от езика на „нашите дедове“, „от старо време“ и др. Срв. напр.: „Фура ми, 
мале, татина;  рун, дефина, чире и пр.: речи са непознати6; Зерби ти ярнеш и пр.: речи са от старите 
китапе на нашите дедове; Тусе, буне, уара – стари речи от дедови език; Афлен, бифне, флана, думти, 
авлежина, акипа: всичките тези речи са от старо время, на които значението не ся знае“. Подобни 
необичайни лексеми най-често се интерпретират като останки от „предхристиянска доба“ или като свър-
зани със санскрит, арийски или други древни езици, или се обявяват за измислени, което съответства на 
тенденциите в сбирките на Раковски 7. Така И. Срезневски отбелязва: „не по-малко поразителни са някои 
песни по своя език. В сборника на Г. Веркович има не само български песни, но и песни на друг език, който 
Г. Веркович определя като старинен черковнославянски; по-нататък се срещат и песни на съвършено 
неразбираем език, който отчасти прилича на санскрит” (пак там, бел. 1). На този въпрос е посветен и 
трудът на Л. Гайтлер8. В това отношение приликите между „Веда Словена“ и сбирките на Раковски, а между 
тях по-специално тези в „Ключ българского языка“ са очевидни. Но те си остават преди всичко прилики, а 
не буквални съвпадения – последствие, до което би се стигнало, ако съществуваше пряко взаимстване. 
В сборника „Веда Словена“ например може да се открият следи от „друидизма“ на Раковски в персонажи 
като Дрида, Друда, Дрода, Дроида, Дройда – название на митическо същество като самодива, която живее 
обикновено в дъбова гора и служи на боговете (според тълкуванието на Иван Гологанов)9.

Неясните лексеми в сборника „Веда Словена“ обикновено се срещат в отделни стихове, предимно 
в Книга втора. В някои от тях личат особеностите на влашки – арумънски диалекти. Това не е чудно, 
защото в предговора от Ст. Веркович се споменава, че някои песни са записвани от власи: „Некой си влах 
чобанин, който лете пасе стадото си по Шерлия планина, е казал онази за преселението № 3, която 
научил в младостта си от някакъв българин“9  . Сведения за контакти с власи се откриват и в предго-
вора към Притурка II от Книга втора10, в чиито песни има най-много примери с подобни неясни думи. 
Срв. също стиховете от Притурка I, песен 6 за Гергьовден: „Атле ми Диа, / Диа ми яра! Фальба ти фала/ 
на небе, на земе...“11; ... диа ле, Яра,/Яра ле, Прена!/ Седиш ми на небе;/ ясну ти лику...Бога си, Атле, на 
небе/ Бога си, Атле, светла/ на земе Яра Бога“12. Подобен пример е и самият „епилог“  към Книга втора 
на сборника, който се състои от два текста: първият е обяснен като архаичен език на първобитната ста-
ринна религия, а вторият – като „перевод со слов певца“: 

„Основа первобытной всемирной религии, следы которой сохранились в родопских былинах:
Боже ми Боже!   Боже ми Боже! 
Боже ми арине,   Боже ми пречисти,
Арине саипе    Пречисти присвети
Саипе ажине,   Пресвети премудри
Ажине ми Дине,    Премудри ми Боже,
Дине ми увишне,    Боже ми увишне,
Увишне ми талине   Увишне ми облачни
Санъ ми адине.     Умомъ непостижими!“13

Колкото и неясен да е първият текст, то от неговия „превод“ става ясно, че тук се употребява думата  
дине < диа, дио  със значение ‘бог’. Тя се среща и на други места в сборника. В този случай поради нали-



237     

Annual scientific conference                                               110 years of tradition, quality, prestige 

чието на „превод“ странната дума лесно може да бъде изяснена, но в много други стихове се срещат съ-
вършено непрозрачни от гледна точка на семантиката и етимологията думи. Все пак според мен те също 
са просто неясни, но не и измислени, и именно фактът, че са непрозрачни, показва, че не са измислени. 
Откриването на техните успоредици и съответствия е въпрос на търсене и анализ14.

Отново в съзвучие със сбирките на Раковски е и съдържанието на песните от сборника „Вада Сло-
вена“. Голяма част от тях представляват епични разкази за исторически събития. Самият професор М. 
Арнаудов, когато ги анализира, свързва тяхното присъствие с идеите за съхранението на следи от древни 
културни традиции в българския фолклор, отразени в „Показалец“ на Раковски  и с фолклорните описа-
ния и сбирки на Йордан хаджи Константинов – Джинот15. Странното в научната критика върху сборника 
е, че дори откриването на успоредици между сюжетните мотиви и неговият език с други подобни книги 
от епохата на Възраждането, те се оценяват не в полза, а напротив – в ущърб. Когато някакви общи или 
подобни особености бъдат установени, те се тълкуват като преки взаимствания, непотвърдени от автен-
тичния фолклор. Дори и в случаите, при които се откриват успоредици с автентичния български фолклор, 
това не спасява сборника „Веда Словена“ от острите критики, защото те се представят като неточни. 
Всъщност именно тези неточности или различия биха могли да говорят в полза на автентичността на 
текстовете или на конкретните елементи в тях.

Тук може да се посочат някои примери, като се започне с лексемата деф – ‘митично същест- 
во, дух’, посочено и от Раковски и Джинот, което във фолклора означава обикновено ‘зъл дух’, а в песните 
от сборника „Веда Словена“ според обясненията на Ив. Гологанов има значение ‘пречист’; ‘слуга на бога, 
на краля’ – т.е. персонаж, натоварен с положителни функции. Според БЕР думите дев, деф са отбелязани 
със значението ‘зъл дух, чудовище’ в Асеновградско, Ловешко, Смолянско, Ардинско, Момчилградско, 
Маданско, Девинско, Солунско. В Родопите е отбелязано и производно дефище. БЕР приема, че думата е 
проникнала в диалектите чрез турски dev от персийски и староперсийски диалектно daeva ‘демон’, сродно 
с deváḥ ‘бог’, лат. deus ’бог’ и др., като накрая се сравнява и с див 16. При това тълкуване може да се до-
пусне, че между отделените като омоними в БЕР деф1 – ‘дев’ и деф2, което се употребява в изрази като 
деф беше се сторил, деф биди – ‘махни ми се от главата, махай се’ от тур. defi ‘изгонване, изпъждане’, 
defetmek ‘прогонвам’17  има семантична, а вероятно и етимологична връзка. Думата е отбелязана в югоза-
падния дял на българското езиково землище – срв.: Деф беше се сторило сенището – ‘изчезна, стана 
невидимо привидението’, наред с производното дефолдисам се ‘изчезна, стана невидим’ – Айде, дефол-
дисай се. Думите се използват като синоними на широко известната заемка от турски джин, залегнала в 
популярните  прозвища Джинот, Джин гиби и др. Но, както личи от етимологичните справки, лексемата 
деф се родее по значение и с думи, които се срещат на континента Европа, като в този случай може да се 
допусне родство и с латински.

 Пример за странна и неясна лексема, отбелязана от мене през 2014 г. при електронно изследване 
на текстовете на сборника, което бе публикувано онлайн на сайта http://www.bultreebank. org /veda /analis.
htm (20.04.2014), но за съжаление в момента не е на разположение, е и думата абрита, която се употре-
бява в съчетанието абрита никатна – срв.: 

Седнала ми на трапеза, 
Та си служи трима крале. 
Служба и бела абрита, 
бела абрита никатна. 
В изследването „Отново за Веда Словена: съвременни гледни точки, перспективи от виртуалното 

пространство“ М. Христозова посочва, че това са „...много важни етнолингвистични връзки между еле-
менти от Ведата и записи/анализи на Димитър Маринов за ритуали по време на Русалската неделя във 
Видинско“18. Христозова посочва, че съпоставката на лексиката от сборника „Веда Словена“ с тази в „По-
казалец“ на Г. Раковски, показва редица сходства, но не и пълно съвпадение. Докато у Раковски откри-
ваме названието амрита никатна – ‘питие на божество’, то у Ив. Гологанов срещаме абрита никатна 
– „вода, която предизвиква безсмъртие“. У Д.  Маринов се среща неначена, непокътна вода. Може да се 
предположи, че думата абрита е свързана с abrach > абраш ‘пъстър, пъстроцветен, на петна’19, може би 
във връзка с водата, която се използва при някои обреди. Думата никатна може би има връзка с неначе-
ната, непокътната – вода, която се оставя да пренощува и след това се използва при различни обреди. 
У Д. Маринов е описан обичай от Видинско по време на Русалската неделя – Петдесетница ‒ в неделята 
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преди Св. Дух (м. май – юни)20. Тогава се събират калушарите – народни музиканти, които изпълняват об-
реден танц във връзка с лекуването на болен, като по време на танца изпадат дори в транс и в безсъзна-
ние. В обреда се използва ново глинено гърне с прясна неначената вода, в която се слагат магьоснически 
билки, оцет и скълцан чеснов лук. Може би по съвпадение името на калушарина, което привежда Д. Мари-
нов, е Опро – фонетично близко до името Опрьо, Орфьо, Орфен, Урфен – юнак, който свири ненадминато 
и е надарен със свръхестествени способности, срещащ се в сборника „Веда Словена“. Наличието на 
подобни податки показва, че освен възможността тези странни лексеми да са заимствани от Г. Раковски, 
би следвало да се проследи и възможността да съществуват други общи източници, които са станали 
достояние и на двамата събирачи. Сам Д. Маринов утвърждава, че описаните във „Веда Словена“ обичаи 
съществуват и по други места в България.

Още една неясна и странна дума е и прилагателното масин, което често се употребява в сборни-
ка21.  То се среща в заглавието на Цикъл VII от Книга II,  Личен день Масин-день – песни, според обясне-
нието, за празника Гергьовден. Лексемата е употребена на първо място като прилагателно към същест-
вителното день при назоваването на определен празник. Обяснението на празника в ч. VII  в общи линии 
съответства на описанието на обичаите на Гергьовден: в пролетен ден се готви курбан от агне на открито 
(„...на полето в подножието на планината...“) и се пеят празнични песни. Ритуарлът се изпълнява от 
моми. В цикъл VII  Личен день Масин-день (общо 7 песни) за провеждането на празника се посочва датата 
23 април, а в цикъл VII а За Масин-день (от другио певец) – общо 2 песни – 1 април. Различието в датите 
може да бъде свързано както с различията в двата черковни календара (Григориански и Юлиански), така 
и с преплитането с названието на календарен празник, чиято дата не е фиксирана – например Великден. 
Към паралели с Великден насочва обяснението за тайното запалване на огъня в текстовете и на двата 
цикъла: „...но три моми кришом да ги не види някой навалели оганьтъ под казанете, и са скривали в 
гората; другите моми подстиквали отганьтъ и играели около казанете...“ (ц. VII, с. 301), „...една малка 
мома много тайно никой да не знае навалела огань...“ (ц. VII а, с. 311). Според обяснението към цикъл 
VII а за курбан се готвят крава и кокошки, но по-нататък в песните се споменават също и  „църни пуйки 
позлатени“ (с. 311, 312), като и „суро агне едно у майка“ (с. 313). Освен в прилагателното масин основата 
на лексемата може да се открие и в личното име на божество – млада Масина, млада Асуица, употребено 
в ц. VII, песен 1 (с. 301). Според обясненията на с. 310 „Масина  значи Бог на лятото или Лятна бога“; 
Асуица – месец на нашите дедове, и от него зафащала пролетта“. В документи за обичаите на селото, 
написани на местния диалект, се описва празник, който протича с угощение покрай специално накладен 
огън и игри. Люпобитно е, че освен глаголът паля, отбелязан в този текст, се употребява и глагол се 
свекùн’а , се вс’àкне òган, а също такъв глагол е употребен и в текста на песните от този цикъл във „Веда 
Словена“, макар че в тях личат три синонима валя ~ фсекна ~ попаля. Срв.: порачел ни зарачел,/ да си 
йогань ни валиме (с. 301); да си фсекне силан йогань,/ да готвиме царни пуйки (с. 302); и да фсекнеш 
люта йогане,/ да попалиш ясну слънце (с. 311). 

Подобно прилагателно масен – ‘хубав’ се открива в говора на селата Бобощица и Дреновене, Кор-
чанско. На първо място може да се посочи неговата употреба в текстовете, записани от А. Мазон 22: И 
чарвеник (месец юни) – почарвенве фишне е черйеше; много масен Ставроф (месец септември) ести 
шчо се бере лозйата, ести много масен ( с. 224); вùде от гредйäше син му ... со èна невйäста мàсна 
мнòгу (с. 206); Детйëто с’ублйëкви со маснйëте рубе (с. 348); Отбелязано е и съществителното маснина 
– ‘красота’: Виде чупата много масна, се залюби за нея. Не йе греота за сас маснина (c. 322); Д’излезиш 
по поле: много маснине, зелено полето, со масни трендафиле (с. 224). В речника към книгата е отбеля-
зано: masen – beau, masnečok, masno; masnina – beauté, lepina (с. 421). 

Лексемата се открива не само в езика на фолклора, но и в писмени документи, съхранени и до днес 
у жителите на с. Бобощица – срв. в копието от писмото на селяните до българския екзарх от 1873 г.: Ot 
daleku i ot blizu se pulle selloto nashe кelka Goleama rabota masna. Среща се и в превода на местния диалект 
на статута на обществената организация „Кай нас“, основана от жителите на селата Бобощица и Дренове-
не: „...nema selo sosjes masnine sho ime sellata nashi Boboshtica I Drenovjene“. В документи за обичаите на 
селото на местния диалект се описва празник, който протича с угощение покрай специално накладен огън 
и игри. Люпобитно е, че освен глаголът паля, отбелязан в този текст, се употребява и глагол се свекùн’а , 
се вс’àкне òган, а също такъв глагол е употребен и в текста на песните от този цикъл във „Веда Словена“, 
макар че в тях личат три синонима валя ~ фсекна ~ попаля. Срв.: порачел ни зарачел,/ да си йогань ни 
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валиме (с. 301); да си фсекне силан йогань,/ да готвиме царни пуйки (с. 302); и да фсекнеш люта йогане,/ 
да попалиш ясну слънце (с. 311). 

Съчетанието мàсин дèн се употребява в говора на с. Бобощица и за празника Лèтен дèн – първи-
ят пролетен ден, 1 март. За този празник в с. Бобощица се приготвят кравàйчета и сладки със смокини. 
Може да се предположи, че названието лèтен се употребява във връзка с факта, че празникът отбелязва 
смяната на зимния с не-зимния – летен и предхождащия го про-летен сезон. В албански названията 
са  съответно pranvera – ‘пролет’, vera – ‘лято’. Те очевидно са заемка от латински23, но представляват се-
мантичин паралел с българските – лято, про-лет. Моето предположение, отразено в публикацията е, че 
вероятно именно семантичната опозиция зима ~ лято мотивира названието Лèтен ден – ‘първи пролетен 
ден’. В други български говори в Албания като название на пролетен празник се употребява лексемата 
Летник. В говора на с. Борйе, Кукъска Гора в североизточна Албания е отбелязано прилагателно летен 
със значение ‘пролетен’ – срв.: За тоя летен Гюргевден, за тия трафке зелене; а също и летнички: 
Овой са летнички адете24. 

М. Христозова предлага едно по-различно обяснение на календарните празници, отразени в сбор-
ника „Веда Словена“, което би могло да се приложи и към тези, описани в с. Бобощица на местния ди-
алект25. Тя обяснява смесването на пролетните и зимните празници в текстовете на „Веда Словена“ с 
наличието на следи от по-стара календарна система, при която годината се разделя на две части според 
зимното и лятното слънцестоене, като пролетните празници се честват като начало на новата година, 
както по-късно установените ортодоскални зимни новогодишни празници в това число Коледа и Сурва. 
Действително е широко известно, че народният календар е различен от ортодоксалния. В него за начало 
на стопанската нова година се смята и Димитровден – времето когато започва новият цикъл в селско-
стопанската работа. Що се отнася до възприемането на  пролетните празници като  начало на новата 
година, то тук трябва да припомним и факта, че самата дума лето в праславянски, старобългарски и 
някои съвременни славянски езици означава ‘година’. В народните говори е отбелязано дори смесване на 
названията на месеците, свързани със зимната (отбелязваща преди всичко края на старата) и пролетната 
(отбелязваща преди всичко новото начало) нова година – срв. названията на двата месеца май и януари: 
коложляк ‘месец май’ (Николаево, Радомирско; Български етимологичен речник 1978: 560 – цит. пак там) и 
коложег (Струмичко; Кичевско; Кукушко; Охридско; Прилепско; Моравско; Дебърско; Костурско; Габровско; 
Западна България и Югозападна България) или колески//колески месец ‘месец януари’ (Бяла Слатина), 
коложег Прилепско и др. места във Вардарска Македония. Старинните названия на месеци отразени в 
сборника „Вада Словена“ са отбелязани и у други автори26. Тези названия имат успоредици във фолклора 
и в езика и на други славянски народи.

Що се отнася до успоредиците на прилагателното масен//масин в славянските езици, то в речни-
ка на сърбохърватския книжовен и народен език са отбелязани прилагателни, свързани със значението 
‘мазен’, но развили вторично значение ‘мил, гален, ласкав’, отнасящо се преди всичко до съчетанието 
мазни имена: ... приближити се мени и назвите ме свокоjами мазним именима 27. В руски диалекти са 
отбелязани прилагателни от корен мас – масенный – ‘малък’; масед, масет – ‘мил, възлюбен’28. Като 
твърде любопитна близка по звучене лексема в цитираната публикация от 2011 г. аз съм посочила и ма-
сенж – ‘медзь, медны’ в белоруски, което се извежда от стгр. Μоσσύνοικος (χαλκος) – ‘силен народ, живял 
на Черно море’29. Това обаче ни отвежда към друг тип успоредици между мотиви и езикови особености 
от текстовете на „Веда Словена“ и севернославянските езици – срв. названието на празинка Пазир-день 
(вж. Цикъл Личен ден Пазир день) – според обясненията във „веда Словена“ свързан с 26 октомври – т. е. 
Димитровден, който се извежда от паздир – старинно диалектно название на северен вятър и на месец 
октомври в украински и в полски. От диалектно название на вятър той извежда и названието Угавита 
дене < Югавита дене (вж. Цикъл Личен ден Пазир день)30. В допълнение се установява, че при търсе-
нето на успоредни може да бъде отбелязано и широко известното от района на Вардарска Македония 
прилагателно гърдомасен//гърдомазен – ‘грозен’. То се среща в езика на песните от сборника на братя 
Миладиновци31: „Свадба чини краля Латинина,/ свадба чини, сина ке си женит; ама му е синът гърдома-
зен/ горна рилка дури до члебинка,/ а долната дури до пояса“. В обяснението към текста са отбелязани 
руски съответствия некрасив, черномаз – ‘чернолик’. Във фолклорните текстове на М. Цепенков се среща 
формата гърдомасен: Сфатба праи Огнен Гърдомасен./... Не ми било момче гърдомасно,/ тукьи било 
от сите най-лично 32. В БЕР33 е обяснен само първият компонент гърд – ‘лош, грозен’, но според руското 
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обяснение може да се предположи, че той се свежда до значението ‘лице’. Това личи и от примера у Марко 
Цепенков. То би обяснило употребата като прилагателно в съчетанието масин ден, защото и в сборника 
„Веда Словена“ и в диалектите изобщо личен ден се употребява широко със значение ‘празничен ден’. 
Освен това в българските говори се среща употребата на прилагателното хубав за назоваване на дено-
тата ‘празничен, празничен ден’. Такъв пример е отбелязан в говора на с. Плевня, Драмско: Пу хỳбъвùт’е 
д’èн’e игрàаhми; Ми пу хỳбъвùт’е д’èн’e ùмъмè си чèрква, хòдим’è си на чèрквата. Като се има предвид, 
че Ив. Гологанов – събирачът и//или съчинителят на песните от сб. Веда Словена е от Драмско – родом 
от с. Търлис, учил в с. Просячен и с. Алистратик, учителствал в с. Крушево и в с. Търлис, то следователно 
между двете лексеми масен//хубав, които са отбелязани в Драмско и в Сборника „Веда Словена“, от една 
страна, и в Корчанско – от друга, съществува паралелизъм, както в преките – първични значения, така и 
в развитото вторично значение – ‘празничен’. В заключение може да се направи изводът че значението 
на лексемата масин в диалектите днес е по-широко – ‘хубав’, но вероятно в миналото е било ‘личен’. 
Това обяснява употребата ѝ в съчетанието масин ден, както и в основата на името на божеството Млада 
Масина. 

Говорът на с. Бобощица, в който се открива прилагателното масин, е известен от трудовете на 
А. Мазон със своята самобитност и старинност. Затова не е изненадващо, че в диалекта са запазени и 
архаични лексеми, които са редки на българската езикова територия. В диалекта се откриват и заемки от 
влашки, защото в с. Бобощица и изобщо в района живеят много власи. Както вече бе посочено, подобни 
заемки се срещат и в езика на сборника „Веда Словена“ –  срв. напр. в текст на песен, която също е свър-
зана с пролетен празник:

Я си Юда вели ютговори:
„Тусе буне уара,
Думияда у хае,
Сетум хае удуна,
Ухута жим жинева.“ (с. 444).
В обясненията от съставителите тези стихове не са изцяло „преведени“, но към последния стих 

е приведено обяснението „речи, с които се призовава мощта Богова“. Тук може да се търси връзка с 
албанската клетва „жи ти; жи ми“ < ‘жив ми’. Връзка с албански език може да се търси и в повтарящия се 
елемент у, който може да се обясни като кратката форма на личното местоимение за дателен падеж, 3 л. 
мн. ч., което е предпоставно. Ако тези тълкувания са в правилната посока, то тогава стиховете може да 
означават: ‘добро им, харно им’ и т. н. Предположението е възможно и поради факта, че едно от направ-
ленията на движение на власите към вътрешността на Балканския полуостров е именно от Москополе – 
планинска местност близо до град Корча. Естествена в този случай е и връзката с лексеми от диалектите 
от крайния югозапад, разположени от двете страни на границата между Македония и Албания. М. Хрис-
тозова също установява връзка в текстовете на песните и диалектите от крайния югозапад – Костурско 
и Меглен 34.

Освен на странните думи в сборника „Веда Словена“ тук бих искала да обърна внимание и на 
странните сожетни мотиви в нея, които са свързани с названията на персонажите – напр. царете и епи-
ческите герои, както и с техните лични имена. Във вече споменатите изследвания на Асов се открива 
интересно обяснение на мотивът за преселението „от Крайна земе на Дунав“ – един от най-фрапантните 
епични разкази в сборника. Авторът нееднократно подчертава, че легендите, възникнали около Дунав 
и Волга, принадлежат на единна древна традиция. Според него има съвпадение на легендата за Сада 
крале от „Веда Словена“ и за Оседна, които са сродни. Легендите за Яра (Ора) също показват, че това 
са изконни славянски предания35. У други изследователи обаче паралелите с мотиви от фолклора на 
поволжието се свързват с персонажи като бана и Бана царе – лице, извършващо обредите по празни-
ците, които, както вече бе споменато, преливат от Сурва, в чест на Сура бога до личен ден Гергьовден, 
Масин ден, Летен ден – все дни, на които се коли курбан суру агне усуресту. В обширното изследване 
за старобългарските шамани Анчо Калоянов описва общата семантика на изчезналата с езичеството 
титла колобър, кулубри, заменена във фолклорни текстове с войвода и със средновековната титла 
бан – срв. в коледните песни Дан Бане, Петър Бан, Банко и др... Калоянов дава пример от фолклора 
на Сливница, в който Бан байрактар е директно свързан с мотива за вълшебното свирене и пеене на 
героя: „Бана свири – сва войска играе,/ Бана пее – сва ордия слуша“, както и варианти от Софийско: „като 
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свири Бана баш войвода,/ като свири, си го войски слушат“, с което ученият препотвърждава своята теза 
за отъждествяване свещенодействието на колобрите с функциите на бановете. Изведените примери 
кореспондират с текстове от Веда Словена, в които Бана крале свири на своята златна свирка, а героят 
Орпю получава своето посвещение като Свирец на личень-день Банин-день36. М. Христозова търси 
връзка с танца буенец като обредно действие. Обредът календарно съответсва на пролетните песни за 
Преселението във втория том на „Веда Словена“, където действащ персонаж е именно бана // Байна или 
Бана царе (кореспондиращ, заменящ ролята на шамана).

Освен тези връзки между фолклорните мотиви на славянските народи и мотиви, свързани със съби-
тия от българската история в българския фолклор, М. Христозова посова и възможни връзки с апокрифните 
творби на поп Йеремия. Тази хипотеза според нея намира потвърждение и в топоса Крайна земе във връзка 
с основни теми и модели, заложени в Българския апокрифен летопис. 

В изследванията на Н. Толстой се открива друг тип обяснение на феномена за необичайните исто-
рически мотиви в сборника „Веда Словена“ – спомена за преселение на народа, който се среща и в сбир-
ките на  Раковски. Той отбелязва, че в българската, а и изобщо в историята на балканските народи, както 
и на народите изобщо, са се извършвали многобройни преселения. Затова изобщо не е нужно да търсим 
в „преселението“ връзката с Великото преселение на народите от древна Индия към Европа. Образът на 
р. Дунав, както и този на Черно море, се явява в много народни песни, без да бъде непременно фактоло-
гически звързан с тези географски понятия37. Изследователите от Русия откриват в текстовете на „Веда 
Словена“ редица фолклорни варианти на различни библейски сюжети, разпространени сред славяните. 
Многократно повтарящите се събития в историята на народите, в тяхната собствена народна митоло-
гия, в религията, която са възприели, са многобройни: преселения, войни, епидемии и др. Немалко са и 
общочовешките концепти – слънце, огън, чиста ~ нечиста сила и т.н. Всичко това практически създава 
възможност за стопяване както на дистанцията във времето на събитията, така и на дистанцията между 
образците и оригиналите при тяхното пресъздаване. Когато те се отразяват в образците на народното 
творчество или да речем в личното творчество на представители от народа, какъвто е учителят Ив. Голо-
ганов – събирач и//или съчинител на песните от сборника „Веда Словена“, да се търсят точни конкретни 
паралели не е нито възможно, нито необходимо.

От направения преглед на приликите между неясните по значение и етимология думи, странните 
сюжетни мотиви и названията на персонажите на първо място личи, че между тях няма пълно съвпаде-
ние. Текстовете в сборника „Веда Словена“ се проявяват в различни фонетични варианта и с различия в 
значенията, което свидетелства, че техният първоизточник едва ли са съчиненията на Раковски. Тъй като 
за много от тях е установено, че се откриват и в други области, като са записани в теренни проучвания 
от един широк регион – от крайния запад на българското езиково землище (от двете страни на границата 
между Албания и Гърция) до Гоцеделчевско и Драмско. Независимо от романтичните идеи за утвърждава-
нето на българския народ и българската култура чрез доказването на тяхното превъзходство по значение 
и хронология, трудовете на Раковски очертават една вярна линия в народоведческите изследвания – из-
дирването, събирането и изследването на фолклорни материали и писмени паметници, в които може да 
се потърсят сведения за българската история и за историята на българския език.
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БЪЛГАРСКА ВОЙНИШКА ЛЕКСИКА ОТ ВРЕМЕТО  
НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА:  

ОПИТ ЗА ДИАХРОННА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Резюме: Целта на изследването е да се реконструира специфичната българска войнишка лексика 
от времето на Първата световна война върху основата на литературни източници. Под термина 
„специфична войнишка лексика“ се разбира смесица от военна терминология, диалектна лексика и един 
особен войнишки ежедневен образен говор (за назоваване на противника, въоръжението, снарядите, 
болестите, смъртта, храната, оръжието и др.). Тъй като няма запазени специализирани лексикографски 
източници за този период от българската история, се прилага методът на лингвистичната реконструкция 
върху корпус от представителни за това време литературни произведения.
Ключови думи: войнишка лексика; български език; емпрунтология; социолект; диахронна 
реконструкция

BULGARIAN SOLDIERS’ VOCABULARY OF THE TIME OF WORLD WAR I:  
AN ATTEMPT FOR DIACHRONIC RECONSTRUCTION

Prof. Dimitar Vesselinov, DSc.  
Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

Sofia, Bulgaria 
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Abstract: The aim of the present research is to reconstruct the specific Bulgarian soldiers’ vocabulary of the 
time of WWI based on literature sources. The term “specific soldiers’ vocabulary “ should be understood as 
a mixture of military terminology, dialect vocabulary and a special soldiers’ daily figurative speech to call the 
enemy, the weaponry, the projectiles, the illnesses, death, the food, the personal weapons, etc. Since there 
are no special lexicographical sources about that period of Bulgarian history preserved, the method of linguistic 
reconstruction has been applied onto a body of literature works representative of that time.
Keywords: soldiers‘ vocabulary; Bulgarian language; empruntology; sociolect; diachronic reconstruction

проф. дфн Димитър Веселинов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, dvdimitrov@uni-sofia.bg

Войните, в които България участва, и особеностите на българския военно-полеви живот са тради-
ционен обект на историографско тълкуване и художествено интерпретиране, но могат да бъдат и обект 
на лингвокултурологичен поглед към тяхната

същност и функциониране чрез поставяне във фокус на специфичната фронтова лексика, появи-
ла се и развила се по време на Първата световна война. Трудността при изследването на този аспект 
произтича от недостатъчно добре регистрирания езиков материал. За българската войнишка лексика 
от времето на Първата световна война липсват събрани данни както за реалното общуване между вой-
ниците и офицерите в армията, така и за спецификата на употребяваните езикови средства. Нормално 
е да се формулира предположението, че този войнишки социолект е смесица от военна терминология, 
диалектна лексика и един особен войнишки ежедневен образен говор (за назоваване на противника, въо-
ръжението, снарядите, болестите, смъртта, храната, оръжието и др.), който предстои да се реконструира.

Един от пътищата за проучване на войнишка лексика от времето на Първата световна война са на-
мерените писма от фронта, публикуваните спомени за сраженията, романизираната история на войната, 
журналистическите дописки в българската преса и не на последно място архивните документи. Пробле-
мът с тези източници е, че са различни по характер и произход, което определя разликата в регистрите на 
използвания език и изисква отделен подход към всеки тип документи, както и към отделните автентични 
или художествени свидетелства. Поради тези особености на изходния корпус реконструирането на вой-
нишкия окопен говор следва да включва думи и изрази от разговорния и арготичен пласт на военната ко-
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муникация, както и специфични неологизми с различна степен на експресивност, появили се по времето 
на Първата световна война.

В теоретичен план българската характерна войнишка лексика може да се разглежда като времево 
обусловена от съответните военни конфликти, в които участва нашата държава, без обаче да се подце-
нява мирновременната подготовка на армията ни (т.е. традиционният казармен живот). В настоящото 
изследване ще бъде разгледана специфичната войнишка лексика от времето на Първата световна война 
(1916 – 1918). Необходимо е обаче да се отбележи, че процесът на формиране на специфична фронтова 
лексика е съвкупност от обстоятелства и явления, които могат да са събитийно маркирани, да са резултат 
от продължително развитие или следствие от едновременното влияние на двете действия: някои думи се 
появяват внезапно и внезапно изчезват, други се появяват случайно, но остават продължително време 
в комуникационния канон и дори се превръщат в „непреходни“ маркери за неконвенционална реч, трети 
имат дълъг живот, но с настъпването на технически нововъведения се превръщат в архаизми и изчезват 
от активната употреба, въпреки че някои спорадично възкръсват със същото или сходно съдържание и 
т.н. В този контекст времетраенето на военния конфликт оказва влияние върху социализирането на оп-
ределена лексика, макар да не е единствен решаващ фактор. Не бива да се забравя ролята на пресата 
и художественото слово при налагане в ежедневната практика на определен вид лексикална употреба.

Войнишката лексика от времето на Първата световна война развива своя специфичност, свързана 
най-вече с нововъведенията в модерния тип война. Въоръжението се обновява, идват нови набори, част 
от командирите се заменят с по- млади офицери, но словното богатство все пак запазва един сравнител-
но общ и постоянен състав. Реконструирането на войнишката лексика от времето на Първата световна 
война се осъществява върху основата на административни, мемоарни, художествени, журналистически и 
др. текстове, свързани с този конфликт. Сред художествените и мемоарни източници могат да се ползват 
военната кореспонденция (напр. на Димчо Дебелянов, Гео Милев, Йордан Йовков и др.), белетристичната 
история на войните („Огънят“ на Анри Барбюс1, „Поручик Бенц“ на Димитър Димов2, „Крадецът на прас-
кови“ на Емилиян Станев3, военните разкази на Йордан Йовков и др.), журналистическото представяне на 
хода на сраженията и бойните действия, запазените архивни сведения и др.

В българския език по време на Първата световна война се редуват емпрунтизми от френски произ-
ход с българските им съответствия, например шлем и каска (фр. casque), нож и байонет (фр. baïonnette) 
и др., като български жаргонен еквивалент на металната войнишка каска се среща понякога думата тен-
джера, поради сходството с материала, от който е направена. Ръчните стандартни бомби с дръжка (срв. 
нем. Stielhandgranate; фр. grenade à manche) се наричат бухалки, докато кръглите ръчни гранати (срв. англ. 
Mills Bomb; фр. cuiller или grenade à main) са кръстени лимонки и се появяват в началото на Първата све-
товна война като бързо се превръщат в предпочитано оръжие по време на сраженията по всички фрон-
тове. „Понякога е на мода – отбелязва Е.-М. Ремарк – да се хвърляш в атака само с бухалки и лопатки“ 4. 
Френските ръчни гранати от тип лимонки имат медни гривни ‘пусков механизъм’, който след сражение се 
оказва военна плячка: „За какво им са гранатните гривни, това едва ли някой знае. Събирачите твърдят 
само, че те били ценни. Има хора, които са събрали толкова много от тях, че вървят прегърбени, когато 
се оттеглят от позициите“ 4.

Към това лексикално ядро следва да се добавят още редица думи и изрази, свързани с книжовното 
измерение на българската романизирана или поетизирана воюваща реалност. За преводача на Ерик-Ма-
рия Ремарк картечницата трака, лае, клокочи4, за Антон Страшимиров тя пее и т.н. Оръдията трещат 
‘стрелят’, снарядите фучат, трещат, гранатите цвистят, свистят, изтрескват, газовите гранати 
имат тъп пукот, пушките пукат, а куршумите им свистят4. Някои сравняват картечницата с мелница 
за кафе или шевна машина, която сипе автоматичните откоси, а двеста и двадесет милиметровите оръ-
дия се сравняват с кофа за въглища2. Шумът от стрелбата с картечницата звучи като „тракане на кар-
течницата (‘стрелбата с картечницата’), трясъкът на гранатите оглушава ушите4. Преводът на френския 
роман „Огънят“ на Анри Барбюс (1873 – 1935) повдига частично, макар и през призмата на българския ек-
вивалент, завесата на военния жаргон. Лексиката изобилства с изрази и думи от типа на фасулска мутра 
такава ‘селянин със селско излъчвате’, кашавар ‘полеви готвач’ (букв. готвач на каша), вдигам пара ‘про-
тестирам’, пощаджия ‘пратеник’, правя номер ‘правя шега; изигравам’, дирник ‘задник’, камрад ‘приятел, 
другар’, гранатохвъргач ‘войник хвърлящ гранати’, нашивки ‘началник’, болничар ‘санитар’, кранта ‘лош 
кон’2, газомаски ‘противогаз’, газова капсула ‘кутия с противогаз’, гърне ‘снаряд от минохвъргачка’, гребка 
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‘лъжица’; котелка ‘черпак’; барабанен огън ‘артилерийска стрелба’, дупката на слухонаблюдателния 
пост ‘окоп за наблюдение’; пропусен билет ‘пропуск’; наблюдателна тръба ‘перископ’ 4 и др. По това 
време се актуализира употребата на гепя ‘крадя’, голямото село ‘столицата’.

Към жаргонния слой на българската военна лексика от времето на Първата световна война може 
да се включи също така поредицата от думи и изрази, свързани не само с военните реалии, но и с еже-
дневно-разговорния войнишки регистър на общуване: поря (разпорвам) ‘намушкам (убивам) с нож’, порна 
го ‘намушка го с нож’, уфейквам ‘бягам’, фъскам ‘бягам’, фъс ‘бягай’, дим да те няма ‘бягай’, спасявам 
се ‘бягам’, погаждам номер ‘прецаквам’, патаклама ‘битка’, нашивка ‘военен’, фуражка ‘военен’, шапкар 
‘военен’, пуцам ‘стрелям’, газови бомби ‘бомби с отровен газ’, шикалки ‘куршуми’, зърно ‘граната, бомба’, 
клинча ‘измъквам се, крия се от работа’, камбана ‘тревога’, опуцам ‘стрелям’, топовна треска ‘изпускане 
от страх’, пълня гащите ‘изпускам се’, зандан ‘затвор’, дранголник ‘затвор’, дупка ‘затвор’, не ме е еня ‘не 
ме е грижа’, кафез ‘затвор’, кокошкарник ‘затвор’, пандиз ‘затвор’, пандиз-палас ‘затвор’, ококошарвам 
‘затварям’, кавалерейски шприц ‘бяло вино с газирана вода’, тараша ‘обискирам’, правя тараш ‘обис-
кирам’, тарашене ‘обиск’, тенеке ‘орден’, тиквен медал ‘орден’, прибирам на топло ‘осъждам’, обирам 
пешкира ’поемам отговорност, наказание’, шиткам ‘хвърлям, подхвърлям; продавам’, маркуч ’пожарни-
кар’, кука ‘агент, полицай’, фанте ‘полицай’, фарон ‘полицай’, свръзка ‘ординарец’, етажерка ‘двукрилен 
самолет’, джандар ‘полицай’, бия си камшика ‘побягвам, тръгвам, омитам се’, бака ‘канче’, машина ‘корем’, 
напоркан ‘пиян’, пенджери ‘очила’, пергел ‘крачка, разкрач’, (свий си) пергели(те) ‘(прибери си) крака(та)’, 
пор ‘смръдлив, миризлив, вонящ’, велдвебел ‘старшина’, фатмак ‘фелдфебел (сега старшина)’, ахтунг 
‘пази се, внимавай’, бълвам огън и жупел ‘ругая, обиждам’, джиткам ‘хвърлям’, дзъркели ‘очи’, желязо 
’пистолет’, кинти ‘пари’, кльопам ‘ям’, кльопарница ‘маса’, кльопачка ‘ядене’, загазвам лука ‘сбърквам, 
правя грешен ход’, коркам се ‘пазя се, укривам се’, не се коркай ‘не се притеснявай; не си го слагай на 
сърце’, коцкар или гамен ‘сваляч’, ферщея ‘разбирам’, съм на бака ‘в казармата съм; войник съм’5, още 
едно двайсе ‘още една дивотия’, (пускам) партенка ‘лъжлив слух’, пушкало ‘пушка’, пушкам ‘стрелям’, 
чизми ‘ботуши’, чепици ‘обувки’ и др. Изразите ще е горещо, ще има жега4, ще бъде напечено означават 
‘ще бъде напрегнато, опасно’, картош ‘дребен, нисък’, муцуна ‘лице’, мутра ‘лице’, зурла ‘лице’, телета 
‘глупави хора’, ливада ‘глупак, тъпак’, поркач ‘пиянде, пияница’ и др.

Турцизмът чорба освен традиционно ястие започва да означава ‘войнишка храна’, като вероятно 
по това време се появява и напевът „Чорба-каша! Чорба-каша! Боб- фасууул!“ по мелодията за армейски 
сбор, оповестявана с военна тръба. Освен полевата храна, включваща консервирано месо, което фран-
цузите наричат поради лошото му качество „маймунско“, друг важен продукт, идващ от германската ар-
мия, е маргаринът ‘масло’ 4. Според превода на романа „На западния фронт нищо ново“ немците наричат 
полевия готвач кухненският Карл4.

Всеки казармен жаргон има определен пласт с квалификации за представителките на нежния 
пол, които са свързани с лежерното им поведение (шаврантия, пачавра, гадже, цепелин и т.н.), въз-
растта им (дъртофелница, маце, пикла и др.), хубостта им (хубавица, горгозил и др.) и т.н. Френските 
войници се обръщат към представителките на нежния пол със следните думи и изрази: нана, женски 
елемент, фуста, мадама, женска, филоксери2 и др. Немските войници имат собствени названия на 
девойките и жените, които съвсем не са изискани: рейнска кукумявка ‘глупава жена’, кухненски драго-
нер ‘жена’ 4. За съжаление в българските книжовни източници не са открити български функционални 
съответствия от същия регистър, освен скумрия за назоваване на ‘слаба жена’ и шефкалник за ‘прос-
титутка’. За сметка на това езикът ни не е лишен от поредица от груби обръщения към редовия вой-
ник: тиловак нейден ‘който се крие в тила’, етапно говедо ‘затворник’, писарушка ‘писар’, видиотен 
(фелдфебел) ‘луд’, мързел ‘мързелив човек’, живодер ‘кожодер, жесток убиец’ 4, (мръсна) гаменория 
‘сбирщина, гамени’, посерко ‘страхливец’, дърт посерко ‘старец’, въшльо ‘войник’, дрисльо ‘войник’, 
дебелак с галони ‘младши началник’ 2; капут ‘глупак, тъп човек (сега: презерватив)’, капут е (и с нас 
и с партиите ни) ‘свършено е (с нас и с партиите ни)’, щабни птици ‘служители в щаба’, фел ‘сержант, 
старшина (от нем. фелдфебел)’, халетина (от хала) ‘буен младеж’, красто такава ‘досадник’, дивак 
‘глупав, необразован’, летяща въшка ‘дребосък’, подметко ‘глупак’, патка с патка ‘глупак’, джандар 
‘полицай’, гадове ‘мръсници, животни; въшки’, телета ‘глупаци’, старо диване ‘стар глупак’, свине 
‘мръсници, немци’, гъска с гъска ‘глупак’, тъпанар ‘глупак, задръстеняк’, тиква ’глупак’, воняща гад 
‘смърдящо животно’ и др.



247     

Annual scientific conference                                               110 years of tradition, quality, prestige 

Мирните договори в Ньойи-сюр-Сен (Ньойиски, станал впоследствие Ньойски договор) и Версай(л) 
(Версайлски трактат, договор) предизвикват масово възмущение с несправедливите си каузи спрямо 
България, което мотивира появата на жаргонно- подигравателни фигуративни названия от типа на Вер-
сайлски кьор сокак ‘Версайлса задънена улица’ или Версайлска баница, заради безпринципно поделени-
те териториални пространства и търгашеския си характер.

Анализираният корпус от характерни войнишки думи и изрази свидетелства, че те оказват своето 
влияние върху развитието на българския език, като продължават да бъдат актуални и в съвременното 
културно пространство. Проучването върху въпросната лексика е представително, без обаче да претен-
дира за изчерпателност. Осветляването на основните етапи в развитието ѝ през времето на Първата 
световна война очертава ясна картина за диахронното конституиране на словник от характерни войнишки 
думи и изрази чрез средствата на лингвокултурната реконстукция.
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МНОГОЕЗИЧЕН ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК В ПОМОЩ  
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

Резюме: Докладът представя нов петезичен тематичен речник на българския, английския, немския, 
руския и чешкия език. Речникът представлява актуално допълнение към системите за обучение по език 
на чужденци, изучаващи български език. Разгледана е структурата на речника, както и приложените 
допълнителни материали. Приложенията са свързани с конкретни употреби на думите, илюстрирани 
чрез текстове, български свободни и/или фразеологични словосъчетания. 
Ключови думи: тематичен речник; български език като чужд
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Abstract: The report presents a new multilingual thematic dictionary of Bulgarian, English, German, Russian 
and Czech. The dictionary is a current addition to the language training systems of foreigners studying Bulgarian 
language. The structure of the dictionary is considered, as well as the attached additional materials. The 
appendices are related to specific uses of the words, illustrated by texts, Bulgarian free and/or phraseological 
word combinations.
Keywords: thematic dictionary; Bulgarian as a foreign language

доц. д-р Венера Матеева-Байчева
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“, v_baycheva@slav.uni-sofia.bg,  
v_shushlina@slav.uni-sofia.bg, katrink@uni-sofia.bg

Речниците, организирани на тематичен принцип, са важно допълнение към обучението по 
съвременни езици за чужденци. Те се доближават до разговорниците, но дават възможност за сво-
бодна комбинация на думи в спонтанни изрази и могат да съпътстват обучението по български език 
на всяко ниво. 

Работата по създаване на учебни системи по български език като чужд в последните десетилетия 
е сравнително интензивна, но включването на тематични речници може да се определи като неразвит 
дял от методическата подготовка на обучението. Учебните системи по български език като чужд, които се 
налагат в последните години у нас и в чужбина, обичайно включват кратки речници към отделните уроци 
или речник, обобщаващ лексикалния запас предвиден за изучаване в съответното ниво. На принципа на 
речник след урока е изградена учебната система „Здравейте! Учебник по български език за чужденци. 
A1-A2“ 5 и „Здравейте. Учебник по български език за чужденци. B1-B2“ 6. Урочните единици следват те-
матична линия, което обвързва включените лексикални единици с превод на английски език в тематични 
ядра. В системата „Лесното в трудния български език“ 13 в края на учебната книга е поместен фразарий, 
организиран на тематичен принцип, който обобщава лексемите, включени в отделните уроци с превод на 
английски език. 

Като самостоятелни издания на тематични речници за българския език в последното десетилетие 
могат да се посочат заглавия, включващи съпоставка между лексикални значения сред славянските ези-
ци. За български и словашки език е наличен „Словашко-български тематичен речник“ 9. За български и 

mailto:v_baycheva@slav.uni-sofia.bg
mailto:v_shushlina@slav.uni-sofia.bg
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чешки език – Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby3. За българ-
ски и украински език можем да посочим „Украинско-български разговорник и речник“ 10 и „Украинско-български 
разговорник. Думи, фрази, коментари“ 11, както и „Украинско-български тематичен речник“ 12. За рускоговоря-
щите, изучаващи български език, е предназначено изданието „Болгарский язък. Тематический словарь“ 8. 
Сред актуалните речници за българския и славянските езици е „Кратък тематичен речник на българския, 
чешкия, полския и украинския език“ 4. 

Все повече набират популярност речници, разговорници и мултимедийни двуезични или многое-
зични продукти, базирани в онлайн среда. Проектът One page frasebook.com 2 предлага кратък тематичен 
онлайн речник за български и за повече от десет езика. 

Макар и кратка направената библиографска справка налага извода, че по-голяма част от те-
матичните речници са двуезични и са насочени към изучаването на западни и славянски езици от 
българи. Факт е, че този тип помагала са лесно приложими в практиката и с основание – доста попу-
лярни. Всъщност много по-малко са речниците, в полза на обучението по българския език като чужд, 
което доведе и до съставянето на петезичен тематичен речник – от полза за всички, които изучават 
български език като чужд като възможност за бърза справка и съпоставка на значенията между ня-
колко езика. Подборът на езикови еквиваленти в английски, немски, руски и чешки език не е случаен, 
тъй като посочените езици са най-често използвани като посредници в началните етапи от процеса 
на усвояване на българския език от чужденци както в България, така и зад граница. Успоредяването 
на два славянски езика, немски и английски език с българския осигурява широката приложимост на 
речника и обосновава съставянето му като актуално допълнение към системите за обучение по език 
на чужденци.

За осъществяване на своите цели изследователският екип анализира възможните употреби според 
оформените в практиката на обучението тематични дялове. Научното изследване избра най-фреквентни-
те между лексемите в синонимно гнездо според актуалната им употреба в съвременния български език, 
като същевременно анализира значенията на чуждите лексикални единици от английски, немски, руски и 
чешки език според избраното значение в български език. Анализационните наблюдения оформиха след-
ните тематични лексикални корпуси по асоциативни кръгове, в които се включиха избраните лексикални 
единици:

Петезичният тематичен речник съдържа над 8500 отделни речеви единици на български, руски, 

http://onepagephrasebook.com/?language=9&translation=33
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английски, немски и чешки език, представени чрез успоредяване и тематично групиране. Отделните лек-
сикални единици и изразите са подбрани от авторите по няколко основни критерия. Логиката на изложе-
нието на лексикалния материал е подчинена на: 

– ориентацията на тематичния речник към начално обучение по български език като чужд (нива А1 
и А2) и заложените в Официалната европейска езикова рамка (ОЕЕР) очаквания за лексикални знания 
при покриване на тези нива;

– фреквентността на употреба на думите и изразите от всеки дял с оглед на актуалната българска 
действителност и съвременния български език; 

– тематичната свързаност на лексикалните ядра съобразно съвременните употреби в българския 
език. 

Включените основни теми (предметни области) са разгърнати в подтеми (подобласти) с цел по-яс-
на подредба и удобство при търсене и/или съпоставка на думи на отделните езици. Възможноста да се 
проследят лексеми, употребими във всички сфери на живота, прави речника полезен в различни ситуа-
ции както по време на учебни дейности в аудиторията, така и извън нея при реално речево общуване в 
българска среда. 

Предложените двайсет основни теми и подтемите, в които те се реализират, могат да бъдат в 
помощ и при създаване на писмени и устни текстове в различни речеви сфери. При подбора на лексеми-
те е поставен акцент върху ежедневното общуване и развитието на комуникативната компетентност на 
чужденците като основна цел на обучението по български език като чужд в частност и на втори/чужд език 
в цялост. Представеният лексикален материал може да е полезен и при изучаване на руски, английски, 
немски и чешки език от българи, както и при всяка друга комбинация от включените езици като първи 
(майчин) и втори (чужд) език. 

Освен книжовно-неутралната лексика, върху която се акцентира в началните етапи от изучаването 
на всеки чужд език, в речника са включени и някои разговорни лексеми, етикетни единици, предложни 
конструкции. Към речника са приложени и допълнителни материали, които са свързани с конкретната 
употреба на думите, илюстрирана чрез текстове, български свободни и/или фразеологични словосъчета-
ния. Представените в приложенията на речника материали са с изцяло практическа насоченост и нямат 
съответствия в подобен тип учебни пособия.

В първото от  трите приложения са поместени петте азбучни показалеца на български, англий-
ски, немски, руски и чешки език, които максимално улесняват откриването на определена лексема в 
речника.

Конкретните употреби на част от избраните лексеми са представени чрез кратки текстове, 
свободни и/или устойчиви словосъчетания в Приложение 2. Текстовете са съобразени с нивото 
на езикова компетентност на изучаващите български език в нива А1 и А2. Приложени са над 100 
текста, свободни и устойчиви словосъчетания, които демонстрират разнообразни речеви ситуации. 
Конкретният пример илюстрира структурата на едно от тематичните единства, включени в прило-
жението:
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I. Тема – Представяне и запознанство (обръщения, етикет)
1. Подтема – поздрави

– Добро утро, Мария! 
– Здравей, Викторе! 
– Как си? 
– Благодаря, добре! А ти? 
– Аз също. Хубав ден! 
– Приятен ден и на теб! Доскоро! 

– Добър вечер, Иване! 
– Добър вечер, Ани! 
– Как си? 
– Благодаря, много добре! А вие с Тони? 
– И ние. Приятна вечер! 
– Всичко хубаво и на теб! Поздрави на 

Тони! 
– Благодаря, ще предам!

2. Подтема – обръщения

– Господин Петров, здравейте! 
– Добър ден, госпожо Иванова! 
– Очакваме Ви на конференцията утре. 
– Разбира се, ще дойда! 
– Благодаря Ви! Лека работа! До утре! 
– Всичко хубаво и на Вас! Дочуване! 

Уважаеми колеги, скъпи приятели, каним 
Ви на откриването на новата компютърна зала във Факул-
тета утре в 17.00 часа.

3. Подтема – запознанство

– Здравей! Как се казваш? 
– Аз съм Аника. А ти? 
– Приятно ми е, казвам се Мартин! 
– Приятно ми е да се запознаем! На колко си 

години? 
– Аз съм на 19 години, а ти? 
– Аз съм на 18 години. А откъде си? 
– Аз съм от България. А ти? 
– Аз съм от Чехия. 

– Добър ден! Откъде сте, господине? 
– Ние с господин Мюлер сме от Германия. 
– Приятно ми е, Антония Маркова от Бъл-

гария. 
– Удоволствието е мое!

4. Подтема – основни фрази

– Заповядай! Този букет е за теб! 
 – Благодаря! Цветята са много красиви! 
– Няма за какво! Удоволствието е мое! 

– Мария, отново закъсняваш с 15 минути! 
– Съжалявам! Имаше задръстване! 

– Извинете, говорите ли български? 
– Да, малко.

– Ако обичате, затворете вратата! 
– Добре, госпожо Иванова! 

– Здравейте, колеги! Каня Ви на обяд! 
– Съгласен съм! 
– Аз също! 

– Колеги, ако обичате, запазете тишина! 
– Да, добре. Извинете!

5. Подтема – въпросителни думи

– Здравейте, къде е библиотеката? 
– Заповядайте, насам!

– Извинете, кога започва срещата? 
– Срещата ще започне след 30 минути. 

– Прощавайте, как да стигна от тук до НДК? 
– Вземете трамвай номер 7.

– Яворе, защо се смееш? 
– Петър ми разказва една история.
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– Извинете, колко струва билетът? 
– Билетът струва 14 лева.

– Прощавайте, колко е часът? 
– Сега е точно седем.

Специално място в това приложение е отделено и на устойчивите сравнения (УС), тъй като тяхното 
познаване е преход към навлизането в иносказателния свят на българската фразеология. Посочени са 
български, руски и английски компаративни конструкции.

Според авторите УС са особено подходящи за изучаване в началните степени на обучението по 
български език като чужд поради няколко причини:

– сравнението е едно от основните логически средства за опознаване на заобикалящата ни дейст-
вителност. То дава възможност да се опише даден обект или специфични негови черти чрез нещо познато 
по образен, асоциативен път;

– УС имат ясна структура – основание за сравнението (изразено най-често чрез прилагателно име 
или глаголна форма) + като (формален носител на компаративното отношение) + образ на сравнението;

– водещите компоненти в рамките на УС най-често са от най-употребяваната лексика на изучаемия 
език: прилагателни имена, глаголи за движение, наречия; 

– един от компонентите им (обикновено първият) запазва номинативното си значение в процеса на 
преосмисляне на словосъчетанието;

– дори буквалният превод на съставните части на УС, често допускана грешка от начинаещите при 
разпознаването на фразеологични единици в текст, би довел до осмислянето на тяхното значение, тъй 
като при възпроизвеждането на УС става само частично семантично преосмисляне.

Устойчивите словосъчетания, включени в приложението, са представени систематизирано при 
отчитане на степента на еквивалентност и аналогичност. Като еквиваленти са разглеждани такива УС, 
които се характеризират с еднакво денотативно и конотативно значение, напълно или приблизително 
еднакъв лексикален състав, с липсата на национален колорит, тоест в – съпоставяните единици е налице 
пълна еквивалентност на УС по всички важни езикови показатели:

– бял като лист – белое как бумага лицо – as white as a sheet;
– бял като сняг – белый как снег – as white as snow;
– мятам се като риба на сухо – би́ться как ры́ба об лёд – be like a fish out of water;
– треперя като лист – дрожа́ть как оси́новый лист – tremble/shake like an aspen leaf; 
– като гръм от ясно небе – как (бу́дто, сло́вно, то́чно) гром среди́ я́сного не́ба;
– като от рог на изобилието – как (бу́дто, сло́вно, то́чно) из ро́га изоби́лия;
– като пиле с отрязана глава – like a chicken with its head cut off. 
При аналогичните сравнителни конструкции е налице модифициране на формата на УС. Въз-

можна е проявата на съществени междуезикови различия, свързани с пълната замяна на образа, залег-
нал в основата на сравнението, която свидетелства за различни интерпретации на определени факти от 
действителността от представители на различни езикови общности:

– бледен като платно – бледный как стена – as pale/white as a ghost;
– гол като пушка/пищов/прът/тояга – гол как соко́л – as naked as a jaybird;
– лесно като детска игра – аs easy as (apple) pie – аs easy as taking candy from a baby;
– изчезвам като дим/мъгла – как (бу́дто, сло́вно, то́чно) в во́ду ка́нул (-ла, -ло, – ли);
– плувам като пирон на дъното – плавать как топор – swim like a brick/like a tailor’s goose
– приличат си като две капки вода – as like as (two) peas (in a pod);
– като гръм от ясно небе – как снег на голову. 
Част от работата по речника е свързана и с една от специфичните комуникативни стратегии в практи-

ките на чуждоезиковото обучение, а именно – усвояването на етикетните формули при речевото поведение, 
целящо вежливост. За реализацията на речевото поведение базисна роля имат придобитите езикови умения, 
лингвистичната компетентност за концепти, правила, конструкции, контексти и пр., а също и социолингвистич-
ното ориентиране от страна на комуникантите в чужда културна среда. Освен това един от критериите да се 
определи равнището на прагматичната (дискурсната) култура на обучаваните е да се анализират уменията 
им за използване на различни видове речеви актове. Ето защо в Приложение 3 авторите представят някои от 
основните етикетни единици при поздрав, запознаване и представяне, обръщение, привличане на внимание, 
изказване на благодарност, покана, молба, съгласие, отказ, поднасяне на извинение. Например при изказване 

https://www.phrases.org.uk/meanings/as-easy-as-pie.html
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на комплименти и одобрение са посочени следните думи и изрази, като е посочен характерът на общуването:

ОФИЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ НЕОФИЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ

Много сте любезен/любезна!
Много сте мил/мила!
Много сте стилна!
Очарователна сте!
Днес изглеждате прекрасно!
Много мило от Ваша страна!
Поздравления!
Поздравявам/ме Ви най-сърдечно ...
Приветствам/ме Ви за ...
Имам/е удоволствието (честта) 
да Ви поздравим за ...
Приемете моите/нашите най-сърдечни
 поздрави за ...

Изглеждаш страхотно!
Страшен/страшна си!1
Много си ми симпатичен/симпатична!
Браво!
Чудно!
Прекрасно!
Похвално!
Умница си ми ти!
Честито!
Поздравления за ...
Поздрави за ... 
1 Изразът Страшен/а си! се употребява със значение 

много си добър, чудесен прекрасен, а не в смисъл на който про-
вокира страх. Типичен е за разговорната практика.

Отчитането на параметрите на конкретна комуникативна ситуация при употребата на езиковите 
единици е един от акцентите при чуждоезиковото обучение, тъй като приемането на чуждата култура със 
съответните специфики на речевия етикет е един от задължителните критерии за успешната комуникация 
в ежедневната сфера и същевременно маркер за висока социокултурна компетентност. 

В заключение може да се отбележи, че усвояването на лексикалните единици от конкретни тема-
тични ядра, запознаването с част от фразеологичния фонд на българския език, както и с основни единици 
на българския речев етикет, улеснява приобщаването на чужденците към новата езикова и културна сре-
да, повишавайки тяхната лингвистичната компетентност и комуникативна способност. 
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ДИЗАЙН НА УРОЧНАТА ЕДИНИЦА В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

Резюме: Докладът представя концепцията на автора за вътрешната организация на урочната единица 
в системите за  обучение по български език като чужд, наречена диазйн на урока. Поставя се акцент 
върху обучението онлайн, актуално в последните две години и очертаващо се като потенциална най-
разпространена форма на чуждоезиково обучение в бъдеще. Представени са основните елементи на 
урочната единица с оглед на нивото на обучение според Общата европейска референтна рамка за 
езиците (ОЕРР) и съобразно основните компоненти на езиковата компетентност, заложени в нея – 
четене, слушане, писане, разбиране, разгледани в подвидови дейности и методически модели. 
Ключови думи: приложна лингвистика; урок по чужд език; дизайн на урока по чужд език; български 
език като чужд; четене; слушане; писане; разбиране 

HOW TO DESIGN A UNIT IN THE TEACHING  
OF BULGARIAN AS FOREIGN LANGUGAE

Assoc. Prof. Venera Mateeva-Baycheva, PhD  
Sofia University ”St. Kliment Ohridski“  

Sofia, Bulgaria, E-mail: v_baycheva@slav.uni-sofia.bg
Abstract: The report presents the author’s concept of the internal organization of the unit in the systems for teaching 
Bulgarian as a foreign language, called lesson design. Emphasis is placed on online learning, current in the last two years 
and emerging as the potential most common form of foreign language learning in the future. The main elements of the lesson 
unit are presented in view of the level of education according to OEER using the main components of language competence 
set in it – reading, listening, writing, comprehension, considered in subspecies activities and methodological models.
Keywords: applied linguistics; foreign language lesson; design of a foreign language lesson; Bulgarian as foreign 
language; reading; listening; writing; comprehension 

доц. д-р Венера Матеева-Байчева, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, v_baycheva@slav.uni-sofia.bg

Всеки отделен урок (урочната единица) в обучението по чужд език е част от сложния процес на 
обучението, който се развива постъпателно, включвайки множество взаимносвързани процеси на осмис-
ляне, утвърждаване и изразяване на получената информация за езика цел от обучаваните. В този смисъл 
урокът е предмет на предварително планиране и организация в логиката на учебната система и заема 
своето място във взаимовръзка с останалите единици в нея. Обичайно учебните системи полагат рамков 
модел на отделните урочни единици, според който те включват повтарящи се дидактически компоненти, 
които се изпълват с различно лингвистично, лексикално и социокултурно съдържание (материал). 

В настоящия текст ще разгледаме онези елементи от урочната единица по български език като 
чужд, които смятаме за задължителни за постигане на възможно най-висока ефективност на обучение-
то. В предложената концепция е заложено убеждението, че основна цел на обучението по чужд език 
е постигането на комуникативна компетентност по езика цел.1 В нея се включват тясно лингвистични и 
лексикални знания, но и знания от социокултурен характер за общността, към която чужденецът се приоб-
щава, изучвайки нов език. Задължителните граници, които концепцията следва, са очертаните от Общата 
европейска рамка на езиците нива на владеене и компетентностите, които се очаква да бъдат постигнати 
при покриването им. С термина дизайн на урочната единица означаваме компонентите на езиковото по-
знание и тяхната организация в елементи от урочната единица,  в рамките на нивото на обучение според 
ОЕРР и във взаимовръзка с цялостната учебна система, от която урокът е част. 

В последните две години под влияние на външни обстоятелства се наложи обучението да бъде 
реализирано предимно онлайн, което предизвика редица трансформации в организацията на учебния 
процес и структурирането на урочните единици. На този етап на адаптация към синхронното обучение 
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в онлайн среда и пълноценното му провеждане в две поредни академични години в катедра „Български 
език като чужд“ на Софийския университет се основават изложените по-долу наблюдения, апробираните 
нови подходи и направените заключения. 

На първо място, за всички участници в процеса на обучение стана ясно, че   класическата учебна 
система за чуджоезиково обучение, състояща се от учебник, работна (учебна) тетрадка и речник на 
хартия, отстъпва място на учебни материали от нов вид, които се разполагат в различни образова-
телни платформи. Ако допреди няколко години можехме да поставим знак за равенство между урочна 
статия и урочна единица поради предпоставките на рамките на използвания учебник, по който се води 
обучението, то в нашето най-актуално съвремие урочната единица може да се разглежда като много 
по-вариативен и мобилен сбор от елементи, подлежащи на взаимна замяна, на избор от страна на 
преподавателя и дори на самия ученик. В този смисъл дизайнът на урочната единица в обучението 
по български език като чужд онлайн може да следва определени принципи, реализирани в отделни 
компоненти по преценката на преподавателя като избор от предварително заложени в образовател-
ната платформа ресурси. Съвсем накратко онлайн базираната урочна единица може да се опише като 
динамична, интерактивна, многообразна. Тези характеристики произтичат от начина на съхранение в 
мрежата на образователните ресурси и използването им онлайн. Макар и да липсва напълно фиксира-
на версия на урочната единица, динамичните ѝ характеристики могат да бъдат използвани в полза на 
ефективното обучение в условията на  добро планиране и ясно поставяне на целите на обучението като 
цяло и на конкретния урок. 

От значение е да подчертаем, че интерактивното, онлайн базирано учебно съдържание и провеж-
дането на синхронно обучение в реално време несъмнено поставят редица предизвикателства към учас-
тниците в процеса.  На първо място са променени очакванията към преподавателя, който се налага да 
притежава допълнителни знания и умения, креативност и адаптивност, за да може да бъде компетентен 
водач и равностоен съучастник в процеса на обучение. Обучаваните от различни възрасти също трябва 
да могат да се включат в онлайн обучението, използвайки всички информационни и технически възмож-
ности на избраната платформа – аудио- и видеовръзка в реално време и ресурси. 

Обучението по чужд език в онлайн среда е редно да следва такава организация, която да доведе 
до ефективно усвояване на езика. Ефективното обучение  по език според Филмор се основава на две 
основни групи характеристики на нивото на урочната единица – начинът, по който занятието е структури-
рано и организирано на нивото на инструкциите от преподавателя и начинът, по който езикът сам по себе 
си е използван в уроците.2

Според наблюденията на Розенщайн и Стивънс3 ефективният  урок по чужд език включва няколко 
задължителни компонента, които можем да наречем реторически стратегии на урока:

– начало на урока с кратък преглед на съдържанието, дейностите и резултатите от обучението до 
момента; 

– представяне на целите на конкретния урок накратко; 
– представяне на новия материал в малки стъпки с възможност за практика от страна на обучава-

ните на всяка стъпка; 
– предоставяне на ясни и подробни инструкции за работа по материала; 
– осигуряване на висока степен на участие в практическата част за всеки отделен обучаем; 
– задаване на голям брой въпроси, проверка на разбирането от страна на обучаемите и изискване 

на отговор и потвърждение на рабирането от всеки в класната стая; 
– съпровождане на учениците в началната част на практиката; 
– осигуряване на систематична обратна връзка и необходимата редакция на грешките; 
– осигуряване на ясни инструкции и наблюдение при изпълнение на поставените задачи. 
В чуждоезиковото обучение се използват разнообразни ресурси, които осигуряват контакта 

между преподавателя и обучавания в реално време, както и обмена на информация в режими извън 
синхронното провеждане на занятията. По-подробно представяне на принципите на организация на 
платформите за чуждоезиково обучение може да се открие в други наши работи.4  Използването им 
дава възможност предварително създаденият дизайн на урока да се реализира практически. Тук ще се 
спрем на някои основни дейности, които съставят обучението технически, които ще наречем техниче-
ски ресурси: 
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– конферентна връзка в реално време чрез аудио и видео контакт като задължителна  основа на 
онлайн обучението; 

– споделяне на екран (от преподавателя и от обучаваните) – споделяне на текстови файлове, сним-
ки, аудио- и видеофайлове, презентации; 

– осъществяване на дискусии и задачи за развитие на устната реч (четене, разговор, отговор на 
зададени въпроси) чрез аудио- и видеовръзка. 

– поставяне на задачи за писмено изпълнение по време на конферентната връзка в платформата 
(чрез различни по вид тестови форми, споделен файл и др.); 

– поставяне на задачи за писмено изпълнение извън конферентната връзка – за домашна работа, 
като тренинг, като самопроверка. 

Според нашите разбирания дизайнът на урочната единица в онлайн обучението по българ-
ски език като чужд трябва да включва четири основни компонента, които отговарят на отделените 
в ОЕРР компетентности, развивани във всяко ниво на обучение по европейските езици – четене, 
писане, разбиране, говорене. Тези компоненти се разбират като макроструктура, която се реализра 
чрез елементи на урока – конкретни дейности в изпълнение на основните четири компонента. Те се 
осъществяват чрез посочените реторически стратегии. Поредността на работата по отделните ком-
поненти и степента на застъпването им в урочната единица  зависи от нивото, в чиито рамки се води 
обучението, от особеностите на групата и индивидуалните различия на обучаваните. 

По-надолу ще разгледаме елементите на урочната единица, чрез които могат да се разгърнат 
четирите основни компонента. В традиционната форма на обучение бихме очаквали те да са фикси-
рани в урока като част от учебната система за подготовка. При обучението онлайн също предварител-
но може да бъде подготвен урок (чрез съответния ресурс в платформите за обучение), но е ефективен 
подходът да се работи по предварителен план, в който компонентите се включват в реално време с 
използване на разработените варианти на ресурси за съответното ниво, с оглед на поставените общи 
и конкретни цели на урока и в зависимост от специфичната ситуация в чуждоезиковата класна стая в 
момента на провеждането му. По-надолу представяме основни елементи, които урокът по чужд език 
може да включва, следвайки основните компоненти.

Задължително е да се направи уточенението, че отделните компоненти предполагат компе-
тентности, които са в пряка връзка помежду си, което обуславя и връзката, и припокриването между 
елементите на урока. Също така е от значение, че с нарастването на нивото по езика на обучаваните 
техните умения се разширяват, а елементите в урочната единица са с нарастваща сложност. Раз-
лично би било и предвиденото време за изпълнението им. Неслучайно броят часове, предвиден за 
покриване на всяко от нивата (от А1 до С2) е различен, като нараства за по-високите нива. Средната 
продължителност на урочната единица също може да вариара в зависимост от интензивността на 
курса по български език като чужд, от това дали обучението е групово, или индивидуално. Ето как 
компонентите на езиковото знание се реализират в конкретни елементи (дейности) в урока по бъл-
гарски език като чужд. 

Компонент 1 Четене (слушане) Елементи 

l Четене на непознат текст на глас; 
l Четене на непознат текст наум; 
l Слушане на непознат текст; 
l Отговаряне на въпроси по съдържанието на текста устно; 
l Отговаряне на въпроси по съдържанието на текста писмено; 
l Ексцерпиране на лексикални форми от текста; 
l Ексцерпиране на граматически форми от текста; 
l Обвързване на текст с изображение 
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Компонент 2 Писане  Елементи

l Вписване на липсващи граматически форми в упражнения за 
тренинг; 
l Създаване на изречения по граматическа/лексикална/
комуникативна задача; 
l Кратък отговор на въпрос писмено; 
l Разширен отговор на въпрос писмено; 
l Създаване на аргументативен текст (есе) по поставена 
тема; 
l Писмено пресъздаване на ситуация 

Компонент 3 Разбиране  Елементи

l Отговор на поставен въпрос по текст; 
l Коментар на лексикален елемент на езика посредник или 
езика цел; 
l Съотнасяне на лексикален елемент с майчиния език; 
l Участие в диалог; 
l Участие в контролирана дискусия с определени параметри; 
l Участие в свободна дискусия; 
l Коментар на текст с изразяване на собствена позиция по 
определена тема 

Компонент 4 Говорене Елементи

l Самопредставяне; 
l Изразяване на собствено мнение по житейска тема; 
l Отговор на поставен граждански, морален, научен въпрос; 
l Участие в диалог; 
l Участие в свободна или контролирана дискусия; 
l Създаване на устно изложение по тема 

Както вече подчертахме, основна цел на чуждоезиковото обучение е постигането на комуника-
тивна компетентност по езика цел (L2). Задължителен елемент от обучението обаче е предаването на 
лингвистична информация, която има своето запазено и задължително място в дизайна на урочната еди-
ница наред с лексикалната и социокултурната.  Неефективно би било обучение, в което лингвистичната 
информация е основна, защото резултатът обикновено е книжно владеене на езика цел.  Обучението 
по езика без нейното изрично изясняване, от друга страна, би оставило неясни моменти у обучаваните 
особено ако те не са деца, а ученици, студенти и възрастни и имат лингвистични знания по майчиния си 
език и/или друг чужд език. По отношение на лингвистичната информация можем да приемем, че би зае-
мала около 30% от времето и обема на урочната единица. За нейното включване е важно да се прилагат 
конкретни, ясни и точни обяснения (за ниските нива обичайно с използването на езика посредник), да се 
посочват примери, които добре визуализират новата информация и да се дава възможност на обучавани-
те непосредствено да я приложат в езикова практика чрез добре подбрани методически модели. 

Ефективен е типът на подреждане на урочните единици в системата (онлайн или традиционна), 
който маскира тясно лингвистичната информация зад интригуващи и запомнящи се теми от общ или 
конкретен характер. Така езиковите структури не се възприемат като самоцел, а се усвояват естествено, 
съпътствани от лексикални и социокултурни знания.  Тяхното място в обучението по чужд език е особено 
важно като реализация на тясно езиковите знания в реален контекст. Високата степен на визуализация в 
интерактивното обучение в  онлайн среда дава възможност този „ефект на фона“ в урочната единица да 
се използва в най-голяма степен. Този подход доближава воденото (инструктирано) учене на чужд език до 
усвояването на майчиния език от децата в контекста на входните езикови данни от семейството и на фона 
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на динамиката на заобикалящия свят, но се опира на вече постигнатото езиково развитие на обучаваните. 
Общото разпределение на информацията в урока по чужд език може да се представи по следния 

начин: 

 тема на урока 

лингвистична информация 30% лексикална информация 30% социокултурна информация 30%

l правописни правила
l морфологични категории и 
граматически правила
l синтактични структури и 
пунктуационни правила 

l лексеми от тематичната 
област (неутрална лексика, 
термини, експресивна лексика) 
l устойчиви изрази 
l свободни словосъчетания

l топоси, природни феномени, 
организация на живота; 
l културни традиции, обичаи, 
рутинни дейности в социума; 
l народопсихология, вярвания и 
модели на мислене. 

Както се вижда, темата на урока служи за въвеждането на конкретната информация в него – линг-
вистична (30% от обема), лексикална (30% от обема) и социокултурна (30% от обема). Останалото време 
от урока по естествен път може да се рзпредели за по-разширена работа върху една от сферите, за пре-
говор, допълнителни инструкции и др. 

Ако се опитаме да си представим урочната единица с оглед на изведените задължителни компо-
ненти, техните елементи и разпределението на информацията спрямо тях, ще получим възможен дизайн 
на урока, който можем графично да представим по следния начин: 

елемент компонент  
от езиковото 
знание

тип информация онлайн ресурс във виртуалната 
класна стая

1.Четене на текста към 
урока от преподавателя; 
● Четене на текста към 
урока на глас; 
● Четене на текста към 
урока на ум; 

четене / 
разбиране

● социокултурна
● лексикална; 
● лингвистична;

● споделяне на екран 
● споделяне на файл

2. Отговор на въпроси 
по текста
● устно; 
● писмено; 

говорене 
писане 

● социокултурна
● лексикална
● лингвистична

– задание – тестови задачи с 
избираем отговор; тестови 
задачи с кратък свободен 
отговор; 
тестови задачи за избор на верен/
грешен отговор; 

3. Преподаване на 
лингвистичен материал 
(теория + примери) 

разбиране/
четене/ 
писане

● лингвистична 
информация 
● лексикална 
информация 

– споделяне на екран – работа с 
визуализация (таблици, схеми, 
модели); 

4.Упражнение на 
лингвистичен материал 

четене /
писане 

● социокултурна
● лексикална
● лингвистична

– задание – тестови задачи с 
избираем отговор; 
тестови задачи с кратък 
свободен отговор; 
тестови задачи за избор на 
форма; 

5. Упражнение на 
лексикален материал

четене/
писане/ 
говорене/
разбиране 

● социокултурна
● лексикална; 
● лингвистична

аудио и видеовръзка; споделен 
екран
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елемент компонент  
от езиковото 
знание

тип информация онлайн ресурс във виртуалната 
класна стая

6. Дискусия по темата на 
урока (по допълнителни 
свързани теми) 

говорене/
разбиране 

● социокултурна
● лексикална
● лингвистична

– участие в диалог; 
ü участие в контролирана 
дискусия; 
ü участие в свободна дискусия. 

7. Слушане на текст/ 
гледане на филм

разбиране ● социокултурна
● лексикална
● лингвистична

– споделен екран; 
– използване на външен  файл 
(адаптиран или оригинален филм, 
песен и др.) 

8. Изпълнение на 
самостоятелна работа 
за тренинг (домашна 
работа) 

четене/ 
разбиране/ 
писане 

● социокултурна
● лексикална 
● лингвистична

– задание с определен срок за 
изпълнение (може да има различен 
характер според типовете в 
платформата) 

9. Преглед на видео от 
урока 

Разбиране/
четене 

● социокултурна
● лексикална 
● лингвистична

– използване на функцията за 
запис по време на урока в реално 
време 

При организацията на обучението по чужд език онлайн е от значение компонентите да бъдат за-
стъпвани в еднаква степен в отделните урочните единици, за да се даде възможност за равностойно 
развитие на всяка от компетентностите. Не бива да се забравя, че постигането на определена рутина в 
изпълнението на отделните елементи дава сигурност на обучаваните и в изпитна ситуация, тъй като из-
питите за получаване на ниво на владеене на езика включват основните компоненти на езиковото знание. 

Ресурсите, използвани в онлайн базираното обучение по български език като чужд, се подготвят 
предварително в базите данни, с които разполагат платформите за обучение. Те са разпределени по 
компоненти и елементи за отделните нива в курсовете по общ български език и в специализираните 
курсове за отделните специалности.  Важно е те да бъдат и на разположение на курсистите предвари-
телно и след протичането на конкретното занятие. Все повече се налагат интерактивни упражнения, 
които обучаваните могат да използват и самостоятелно за тренинг и проверка на знанията без контрола 
на преподавател.5

Подходящо е уроците в реално време да бъдат записвани, което би дало възможност на обуча-
ваните да се връщат към ситуацията на урока и да имат възможност да повторят определени единици 
от урока, да изслушат отново инструкциите на преподавателя и да проследят моделите на практическа 
работа. Така динамичността  на онлайн базираното езиково обучение в реално време се коменсира от 
източник на информация, близък до традиционния учебник по чужд език, но интерактивен и информати-
вен в по-голяма степен. Известно е, че съществуват модели на обучение, базирани изцяло на преглед 
на предварително записани  видеа, но в нашата концепция участието на обучаемите в урок в реално 
време се оценява като ключово за ефективността му. Видеото от/към урока възприемаме единствено 
като допълнение към учебната интеракция. Възможна слабост на обучението в онлайн среда е оставя-
нето на обучаваните в позицията на обект, който гледа и слуша хода на курса, от значение е те да бъдат 
активни субекти, да изпълняват конкретни дейности и да получават своевременна обратна връзка за тях. 
По този начин виртуалната класна стая не би се различавала значително от реалната. Съвременната 
методология на обучението по втори език обръща специално вниамние на ориентирането на обучението 
към конкретните специфики на обучавания след целенасочен анализ на неговата персоналност и знания, 
към очакванията и личните му цели. Виртуалната класна стая би могла да изпълни в най-голяма степен 
понятието за „класна стая с център ученика“.6

От представените елементи на урочната единица и направените бележки  се вижда, че онлайн 
базираното обучение в реално време в голяма степен се доближава до традиционния модел на обучение 
в присъствена форма. В някои аспекти дава и по-широки възможности за разгръщане и уплътняване  на 
урочната единица чрез: 
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– висока степен на визуализация; 
– разнообразно озвучаване; 
– динамика и вариативност на съдържанието; 
– съобразяване на конкретното съдържание с нивото на обучението, както и с потребностите на 

групата или спецификите на конкретната личност при индивидучално обучение. 
По отношение на развитието на умения за четене (произношение, място на ударението, мелодика 

на речта) според нашите наблюдения оналйн базираните уроци дават отлична възможност за развитие 
на тези речеви умения. Не можем да не отчетем обаче, че сред слабостите на  онлайн базираното обуче-
ние в реално време е затрудненият контрол от страна на учителя на развитието на писмените умения на 
обучаваните в  ръкопис. Това може да се компенсира чрез използването на задания в платформата, които 
допускат прикачването на снимки. Те предоставят възможност преподавателят да коригира автентични 
текстове на обучаваните и да им осигурява навременна обратна връзка чрез корекция  на допуснатите 
грешки.  

В заключение
Онлайн базираните урочни единици, използвани в чуждоезиковата класна стая, притежават ре-

дица черти, които ги доближават до класическите представи за урока в обучението по чужд език. Като 
динамичен сбор от интерактивни елементи обаче те предполагат следването на предварителна рамка и 
ясно очертан план за изпълнение на дейностите в урока за постигане на възможно най-висока степен на 
ефективност на обучението. Техният дизайн следва макроструктурата на четирите типа знания за езика, 
които могат да се реализират в разнообразни елементи на урочната единица и представят различен тип 
информация. В този смисъл преподавателят има значителна свобода в избора на конкретно съдържание, 
но от него се очаква висока степен на професионализъм и компетентност в подготовката и реализацията 
на онлайн базирано обучение по чужд език в реално време. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ЗАДАЧИ  
ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Резюме: Целта на доклада е да сподели опита, придобит в процеса на създаване на интерактивни 
задачи и упражнения по специализиран английски език за работа в хибридна учебна среда. 
Интерактивните задачи са предназначени за военни специалисти и специалисти по сигурността и са 
основният продукт на международен проект по програмата на ЕС „Еразъм+“. Дефинирани са понятията 
интерактивна задача/учене, хибридна учебна среда и специализиран английски език. Представени са 
особеностите на хибридния курс по специализиран английски език HELPSec. Разгледани са основните 
проблеми и принципи, съпътстващи  разработването на интерактивни задачи, и са посочени някои 
основни типове. Очертани са нагласите на анкетирани военнослужещи към обучението с помощта 
на технологии за дистанционно обучение като основа за успешното създаване на хибриден курс по 
специализиран военен английски език.
Ключови думи: интерактивна задача; специализиран английски език; хибридна учебна среда/
хибридно учене; HELPSec

DESIGNING INTERACTIVE ESP ACTIVITIES FOR MILITARY STUDENTS

Assoc. Prof. Valentina Georgieva, PhD 
Rakovski National Defence College 

Sofia, Bulgaria 
E-mail: v.georgieva@rndc.bg

Abstract: The purpose of the paper is to share the experience gained in the process of designing interactive 
activities and tasks in Specialized Military English for a hybrid learning environment. The interactive tasks 
are targeted at military and security specialists and are the main product of an international project under the 
EU’s Erasmus+ programme. Definitions of interactive activity/learning, hybrid classroom/hybrid learning, and 
ESP are suggested. The main problems and principles related to the development of interactive activities are 
presented, and some basic types are explained. The attitudes towards online learning of surveyed servicemen 
are revealed as a basis for a successful design of a hybrid military ESP course.
Keywords: interactive activity; ESP; hybrid classroom/hybrid learning; HELPSec

доц. д-р Валентина Георгиева
Военна академия „Г. С. Раковски”, v.georgieva@rndc.bg 

Въведение
Създаването на интерактивни задачи и упражнения не е новост в методиката на преподаване 

на чужд език, но придобива нови измерения, когато се прилага за усвояване на специализирана 
терминология, и когато задачите се предназначени за хибридна учебна среда. Това е и основното 
предизвикателство за екипа от специалисти – преподаватели по английски език на военнослужещи, от 
три партньорски университета, които обединяваме усилията си за създаване на учебно съдържание. 
Работата по международния проект по програмата на ЕС „Еразъм+“ със заглавие Hybridisation of spe-
cialised English learning for security professionals (HELPSec)* е породена от необходимостта да се включат 
съвременни технологии, методи и похвати в обучението по английски език на военните и цивилните 
специалисти от Военна академия „Г. С. Раковски“, Военната академия на Португалия и Университета 
по отбрана на Швеция, а в дългосрочна перспектива – разработеното учебно съдържание да бъде 
включено в обучението на всички заинтересовани институции от страните на партньорите по проекта.

* Страница на програмата Erasmus +. Проект Hybridisation of specialised English learning for security professionals. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079117

mailto:v.georgieva@rndc.bg
mailto:v.georgieva@rndc.bg
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Дефиниране на основните понятия
Процесът на създаване на интерактивни задачи не би бил ефективен без първоначално 

уточняване на основните понятия в този процес: интерактивна учебна задача, хибридна учебна среда и 
специализиран английски език.

Специалистите по методика на обучението предлагат следните формулировки на интерактивно 
учене:

● Интерактивните учебни дейности са упражнения, които са предназначени да дадат на обучаемите 
практически, конкретни знания по темата или материала по определен предмет. Интерактивното обучение 
е познато и като учене чрез опит. Чрез интерактивната педагогика студентът се включва в процеса на 
обучение вместо да бъде само пасивен получател на информация, както е при традиционния лекционен 
метод 4.

● Интерактивното обучение е всякакъв вид учебна работа, при която се използват компютърни 
технологии, за да се преподава конкретен материал. Онлайн класовете и виртуалните класни стаи са 
примери за изключително интерактивно обучение, но почти всеки път, когато компютърът навлезе в 
академичното пространство – като образователна игра например – може да се каже, че получените уроци 
са интерактивни. През повечето време интерактивността е свързана с интегрирането на компютрите в 
редовните уроци 3.

● Според Медицинския факултет на Станфордския университет, „Интерактивното обучение 
активно ангажира студентите да се „борят“ с материала. То оживява класната стая както за студентите, 
така и за преподавателите. Лекциите се променят в дискусии, а студентите и преподавателите стават 
партньори в процеса на придобиване на знания“ 7.

● Интерактивното обучение е педагогически подход, който ангажира учениците, като ги кара да 
участват активно с връстниците си в занятията. Интерактивният подход насърчава учениците да комуни-
кират помежду си и да взаимодействат с учебния материал 10. 

● Интерактивното обучение е практически/реален житейски подход към образованието, 
основан на изграждане на ангажираност у студентите. Внимателно разработени и структурирани 
дейности улесняват обучението в групи, като създават предизвикателно, но окуражаващо 
пространство за студентите така че те да развиват практически умения. Типични дейности за 
„домашна работа“, като разработване на теми от курса, решаване на проблеми или работа по 
проблеми, се извършват заедно в клас, докато класическите дейности за „работа в клас”, като 
напр. изслушване на теми/лекции, се извършват у дома чрез гледане на видеоклипове, четене и 
използване онлайн ресурси 2.

Обобщената дефиниция на интерактивно обучение, която предлагам, е следната: при ин-
терактивното обучение фокусът е върху създаване на интерес у студентите чрез насоченост към 
практическите аспекти на изучавания предмет посредством ангажираност с другите участници в 
образователния процес и с включване на съвременни технологии. Както Тапскот11 обобщава още през 
1998 г., интерактивността се постига чрез промяна от линейно към хипермедийно учене и чрез промяна 
на ролята на преподавателя от източник на знание във фасилитатор*.

Участниците в учебния процес бяха подложени на сериозни предизвикателства в условията на 
COVID-19 пандемията. Учебната среда се превърна от споделено физическо пространство на ученици 
или студенти, изпълнено със спонтанни емоции и специални моменти на успехи, поражения или откри-
тия, в споделено виртуално пространство, в което действат други закони и правила. Натрупването на 
опит и статистика от учебната работа в онлайн среда постепенно наложиха практиката на хибридно 
обучение. 

Хибридната учебна среда се дефинира като среда, в която се извършва комбинация от дис-
танционна и присъствена форма на обучение. По-технократското определение на Microsoft Educator 
Center е, че по време на хибридното обучение, познато на английски език още като hyflex класна стая 
(акроним на hybrid flexible, т.е. хибридно гъвкав), преподавателите „трябва да представят курса си 
бимодално (двумодално): за студентите, които са физически в класната стая, и за студентите, които 
са онлайн.“ 8.

* Фасилитатор – човек, осигуряващ успешната групова комуникация.
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Фиг. 1. Хибридно учене*

Партньорите в проекта приехме дефиницията за хибридно учене, според която този тип учене 
представлява комбиниране в едно неразривно и взаимносвързано цялостно преживяване на традицион-
ното обучение/учене в клас с онлайн обучението/ученето 5, 12. Нашето разбиране е по-близко до дефини-
цията на смесено обучение (blended learning), като разликата между хибридното и смесеното е в съотно-
шението между присъствен и онлайн компонент на обучението. Според изследователи, при хибридното 
обучение съотношението между присъствен и онлайн компонент е 50/50, докато при смесеното (blended 
learning) съотношението е 75/25, т.е. смесеното обучение е основно присъствено, но има и интегриран 
онлайн компонент.  

В случая с курса за хибридно обучение за специалисти по сигурността HELPSec, партньорите по про-
екта се обединихме около позицията, че учебното съдържание е придвидено за усвояване в 180 академични 
часа от 45 мин., от които поне 50% са предвидени за усвояване в онлайн среда. Обучаемите – военни спе-
циалисти и цивилни специалисти по сигурността, ще могат да усвояват специализираната терминология в 
университета (ако са обучаеми в редовна форма на обучение) или от всяка точка (ако са на мисия в чужбина). 

Последната специфика на създаването на интерактивни задачи по проекта HELPSec е свързана с 
факта, че курсът цели усвояване на специализирана военна терминология, т.е. курсът е за специализиран 
военен английски език. За разлика от усвояването на общ английски език, целта на обучаемите, които са 
възрастни (а не ученици от средната степен на образование), е да усвоят знания по езика, които да им поз-
валят да изпълняват професионални функции свързани с работата им и да комуникират безпроблемно на 
английски език в многонационална среда. Поради тази причина учебното съдържание е придвидено за обу-
чаеми с ниво на знание на английски език STANAG 6001 Level 2 или ниво В1 по Европейската езикова рамка.

Експерти подчертават, че специализираният английски език е свързан с:
– нарастващ фокус върху обучаемите не само върху техните непосредствени желания и нужди, но 

също така и върху бъдещи желания и нужди;
– постоянен фокус върху индивидуалното учене, върху обучаемия и автономия на обучаемия;
– по-еклектичен подход към учебните материали с акцент върху техния внимателен подбор, за да 

отговори на желанията и нуждите на обучаемите 6.
Анализът на предимствата на учене в хибридна среда показва, че те са в унисон с посочените 

изисквания за създаване на качествен курс по специализиран английски език.

Особености на хибридния курс по специализиран английски език HELPSec
Индикатор за високото качество на хибриден курс е интегрирането на учебни материали и 

задачи за двата компонента на курса: присъствен и онлайн.  Интегрирането предполага целенасочен 

* Фигурата е на Петър Н. Нейчев-младши: От 100% онлайн до хибридно обучение: ново предизвикателство за 
учителите. [Online]. Достъпно на https:// optela.com /novini/hibridno-obuchenie/ 

Както Тапскот (Tapscott, 1998) обобщава още през 1998 г., интерактивността се постига 
чрез промяна от линейно към хипермедийно учене и чрез промяна на ролята на 
преподавателя от източник на знание във фасилитатор2. 

Участниците в учебния процес бяха подложени на сериозни предизвикателства в 
условията на COVID-19 пандемията. Учебната среда се превърна от споделено физическо 
пространство на ученици или студенти, изпълнено със спонтанни емоции и специални 
моменти на успехи, поражения или открития, в споделено виртуално пространство, в 
което действат други закони и правила. Натрупването на опит и статистика от учебната 
работа в онлайн среда постепенно наложиха практиката на хибридно обучение.  

Хибридната учебна среда се дефинира като среда, в която се извършва 
комбинация от дистанционна и присъствена форма на обучение. По-технократското 
определение на Microsoft Educator Center е, че по време на хибридното обучение, познато 
на английски език още като hyflex класна стая (акроним на hybrid flexible, т.е. хибридно 
гъвкав), преподавателите „трябва да представят курса си бимодално (двумодално): за 
студентите, които са физически в класната стая, и за студентите, които са онлайн.“ 
(Microsoft Educator Center, 2021). 
 

 
 

Фиг. 1. Хибридно учене3 
 

Партньорите в проекта приехме дефиницията за хибридно учене, според която 
този тип учене представлява комбиниране в едно неразривно и взаимносвързано цялостно 
преживяване на традиционното обучение/учене в клас с онлайн обучението/ученето. 
(College of DuPage, 2015; The Pennsylvania State University, 2021). Нашето разбиране е по-
близко до дефиницията на смесено обучение (blended learning), като разликата между 
хибридното и смесеното е в съотношението между присъствен и онлайн компонент на 
обучението. Според изследователи, при хибридното обучение съотношението между 
присъствен и онлайн компонент е 50/50, докато при смесеното (blended learning) 

                                                           
2 Фасилитатор – човек, осигуряващ успешната групова комуникация. 
3 Фигурата е на Петър Н. Нейчев-младши: От 100% онлайн до хибридно обучение: ново предизвикателство 
за учителите. [Online]. Достъпно на https:// optela.com /novini/hibridno-obuchenie/   
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фокус върху индивидуалното учене, така щото обучаемите да са ангажирани по иновативен начин 
и с интерактивни задачи, които са насочени към развиване на уменията четене, сушане, писане и 
комуникация с помощта на новите технологии. „Възможностите за взаимодействие на студентите 
със съдържанието и един с друг са значително разширени в хибриден курс, ...който може да е 
трансформиращо преживяване“ 1.

Имайки предвид тези особености, преподавателите по английски език – участници в проекта 
и създатели на учебно съдържание – се стремим да създадем интерактивни учебни задачи,  които 
подпомагат взаимодействието онлайн, дискусиите в присъствен или онлайн формáт, онлайн оценка 
на степента на усвояване на учебното съдържание, развиване на всички умения в двата формáта на 
учене чрез използване на интерактивни приложение (напр. learningapps). 

Всеки партньор в проекта разработва, създава и качва на уеббазираната платформа на проекта 
учебно съдържание за два учебни модула. Всеки модул съдържа учебно съдържание за 30 академични 
часа – 15 часа за работа в клас и 15 часа за самостоятелна работа в онлайн среда. Модулите са следните:

– разработени от екипа на Военна академия „Г. С. Раковски“: Модул 1 Peacekeeping; Модул 2 Counter 
terrorism;

– разработени от екипа на Военната академия на Португалия: Модул 3 Leadership in Military Environ-
ments; Модул 4 Gender integration in missions and operations;

– разработени от екипа на Университета по отбрана на Швеция: Модул 5 On Operations (Planning, 
Reports and Returns); Модул 6 Briefings.

В структурата на всеки модул са включени пет урочни единици (Unit), като съдържанието на всяка 
урочна единица е за шест академични часа, от които три за работа в клас, и три – за самостоятелна/
онлайн работа. Всеки 45-минутен урок може да включва различен брой и тип интерактивни задачи. 
Учебното съдържание е качено на уебстраницата на проекта helpsec.eu*, а системата за управление на 
съдържанието е WordPress.  

Партньорите по проекта обсъдихме, съгласувахме и уеднаквихме структурата на учебната 
програма на курса като цяло и на всеки модул. За онагледяване на съдържанието на учебното съдържание 
и неговото разпределение в таблицата е представено съдържанието на Модул 1, Урок 1, разработено от 
автора на статията (Таблица 1). 

Интерактивни задачи за усвояване на специализирана военна лексика
Твърдението, че учебното съдържание на хибридния курс по специализиран английски език 

HELPSec се усвоява с помощта на разработените интерактивни задачи, ще бъде подкрепено с анализ на 
задачите, включени в Модул 1, Урок 1 на курса. 

За постигане на учебните цели, посочени в Таблица 1, учебното съдържание е организирано в 
различни по вид учебни дейности и задачи, които са сходни със задачите, характерни за традиционните 
учебни помагала включително за усвояване на военна лексика (напр. използваните в езиковите курсове със 
специализанти-военнослужещи American Language Course, Campaign), но притежават безспорни предимства 
поради възможностите, които работата в електронна среда предлага.

Така например, Урок 1 UN Peacekeeping започва с текст за четене, който се предхожда от запис 
за слушане с въвеждащи в тематиката въпроси. Предимството на задачата за слушане от хибридния 
курс е, че обучаемият може да изслуша целия запис многократно или части от него, като сам определя 
темпото според своето ниво на умението „слушане с разбиране“. Следва текстът за четене, в който за-
дължителната за усвояване лексика е в син цвят, а при кликване върху думата обучаемият отваря линк 
към Cambridge Dictionary с дефиницията на думата и значенията ѝ. В края на текста за четене думите 
са представени отново с тяхната транскрипция и дефиниции, а когато думата е термин от ААР-6 NATO 
Glossary of Terms and Definitions**, значението е от този глосар.

Следва задача за проверка на разбирането на текста посредством въпроси, които имат по няколко 
възможни отговора, сред които трябва да се избере верният. След маркирането на верните отговори, обуча-
емият натиска бутона submit и веднага получава обратна връзка с процента на вярно отговорените въпроси. 

* Страница на Helpsec.eu. Учебни модули. https://helpsec.eu
** AAP-06 (2021) Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО (на английски и български език). 

https://standard.di.mod.b  

https://helpsec.eu
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Таблица 1

Примерно учебно съдържание и разпределение на урочна единица

MODULE 1
PEACEKEEPING 

UNIT 1 UN PEACEKEEPING (PRINCIPLES, LEGAL FRAMEWOK, PEACEKEEPING PERSONNEL)
UNIT 1 AT A GLANCE
Thematic Goal The thematic goal of Unit 1 is to introduce the learners into the topic with a focus 
on UN Peacekeeping which will be further studied with its various aspects not only in this 
Module, but also in Module 5 On Operations (Planning, Reports and Returns) and Module 6 
Briefings. The basic principles of UN Peacekeeping are introduced, as well as personal stories 
of peacekeepers from different nationalities. The information is extracted from the official UN 
website https://peacekeeping.un.org.
Learning objectives In this unit, students will acquire new vocabulary and terms used in the field 
of peacekeeping; will listen to authentic speech of peacekeepers from different nationalities; will 
search for information and related to symbols of peace from all over the world and will present it; 
will express their opinion based on preferences. 
Outcome objectives Students will develop abilities to use correctly the new thematic words; 
to speak in the form of a short presentation; to read extensively for learning new specialized 
vocabulary in a context; to read in detail with specific learning aims and tasks; to listen for 
understanding in order to fill in missing information in a text; and to integrate what they have 
learned into production/communicative exercises: to retell factual info; to express opinion; to 
listen for making inference; to write precisely; to make recommendations/give advice.

Unit 1 PEACEKEEPING CURRICULUM
Detailed allocation of the learning contents and time:

Lesson Time Topic Language Skills Type of 
study

1.1.1. 45’ UN Peacekeeping 
(Reading comprehension)

Topical vocabulary: 
principles of UN PK, 
legal frame-work, peace-
keepers’ roles and tasks.

To understand a lecture 
on a complex topic. 
To read a text on 
professional topic; to 
read for details.  

Class

1.1.2. 15’ Reading comprehension Topical vocabulary To check the 
understanding of the 
Reading text

Self-
study

1.1.3. 30’ Vocabulary in context Topical vocabulary To use new terms in 
context

Self-
study

1.1.4. 45’ Traditional vs 
Multi-Dimensional  
Peacekeeping Operations 
(Reading comprehension)

Topical vocabulary: 
difference b/n traditional 
and multi-diminsional UN 
operations and b/n PK and 
peace enforcement.

To use new terms in 
context; to distinguish 
true/ false info.

Self-
study

1.1.5. 45’ Meet the Expert: Life as 
a peace-keeper in Congo 
(video)

Peacekeeping vocabulary: 
daily routine, tasks.

To understand different 
accents & pronunciation  
of non-native English 
speakers; to listen for 
factual info; to write 
precisely. 

Class

https://peacekeeping.un.org/en/
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Lesson Time Topic Language Skills Type of 
study

1.1.6.1.
A, B, C

1.1.6.2.

30’

15’

Integrating skills Peacekeeping symbols

Action movies related to 
peacekeeping

To think critically; to 
retell factual info; to 
listen
for making inference; to 
express opinion.

Class

1.1.7. 45’ Speaking: making a 
recommendation

Phrases for making 
recommendations/ giving 
advice

To make 
recommendations /give 
advice

Self-
study

Следващата задача Vocabulary in context има за цел да упражни въведената в текста за четене 
задължителна лексика с помощта на различни видове задачи: свързване на думата-термин с дефиницията 
ѝ; употреба на новата лексика в изречения; свързването ѝ със синоним/антоним. Отново, платформата 
за управление на съдържанието WordPress позволява автоматично получаване на обратна връзка със 
сгрешените отговори, което за преподавателя е и показател за степента на усвояване на учебното 
съдържание.

В последващите задачи с нови текстове по темата на урока се надгражда информацията за 
мироопазващи операции и се упражняват новите думи, както и се включва задача с въпроси от типа 
„вярно/грешно“. Верните отговори могат да бъдат проверени и самостоятелно от обучаемите чрез 
отваряне на отделно прикачен Word файл. Целта е максимално улесняване на обучаемите и подпомагане 
на процеса на усвояване на новата лексика.

След задачите за четене с разбиране и представяне и упражняване на нова лексика обучаемите 
имат възможност да упражнят уменията слушане и писане благодарение на задачите в рубриката Meet 
the Expert, в която видеоклипове са отправната точка за различни типове задачи: писане/попълване на 
липсващи думи; отговор на въпроси по съдържанието на видеоматериала; дискусия; писмен отговор на 
поставен въпрос(и) и др.

Интерактивните дейности включени в рубриката Integrating skills могат да бъдат различни като 
съдържание, но са обединени от идеята да дадат възможност на обучаемите да развият комплексно 
езиковите си умения. В случая със задачите от тази рубрика в  Урок 1 на Модул 1 обучаемите упражняват 
умението говорене чрез изказване на предположение, преразказ на текст, който самостоятелно са 
намерили в Интернет, както и отговор на въпроси, изискващи критично мислене след упражняване на 
умението слушане при гледането на трейлъри на два филма. Тези дейности следват една след друга 
само с кликване върху линка или маркиране на верния отговор – действия с персоналното електронно 
устройство, които са много по-често изпълнявани от днешните обучаеми в сравнение с писането с 
химикал или разгръщането на хартиен учебник.

Последната задача от урока е фокусирана върху развиване на функционални комуникативни 
умения за даване на съвет или препоръка. След запознаване с често използваните фрази за тази 
комуникативна ситуация и употребата им в примери, обучаемите могат да ги упражнят с помощта на 
приложението learningapps, а впоследствие и да ги употребят в диалог.

В някои от уроците е обърнато внимание на преговора и упражняването на определен граматичен 
елемент в рубриката Grammar check. В Урок 2 на Модул 1 например, the Past Simple Tense се упражнява 
отново с помощта на приложението learningapps, което позволява свързването на формите на 
неправилните глаголи на фона на изслушване на произношението им, а след това – употребата на глаго-
лите в текст на военна тематика.

За да се постигне разнообразие на дейности при спазване на принципите на съвременното 
чуждоезиково обучение за акцент върху индивидуалното учене, ангажираност на обучаемите с другите 
участници в образователния процес и включване на съвременни технологии, курсът включва и задачи за 
упражняване на произношението (чрез записване на звуков файл и изпращане за проверка от преподава-
теля), за развиване на критичното мислене и изказ чрез анализ на графики и диаграми; на умението писане 
чрез създаване на различни по обем и характер текстове – и всичко това чрез постепенно усвояване 
на задължителната за темата терминология и фразеология по един интерактивен и занимателен начин, 
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благодарение на който обучаемите могат да усвояват учебното съдържание за самостоятелна/онлайн 
работа в свое темпо.

Нагласи към обучението с помощта на технологии за дистанционно обучение
Обучението в хибридния курс Hybridisation of specialised English learning for security professionals 

(HELPSec) предстои след окончателното приключване на проекта на 28.02.2023 г.; тогава ще бъдат 
анализирани и резултатите от него. Всички, които работим по този проект, сме убедени, че курсът като 
цяло и модулите в него с определената специализирана тематика ще подпомогнат процеса на усвояване 
на терминология от военните специалисти. Позитивизмът ни се подкрепя от резултатите от анкета, 
проведена в началото на 2021 г., целяща получаване на обратна връзка от 45 обучаеми – военнослужещи 
за мнението им за обучението в езикови курсове по английски език в изцяло онлайн формáт. 

Анкетираните отговарят на следните въпроси, като цифрата след избрания/формулиран отговор 
посочва броя на отговорилите: 

1. Кои са достойнствата на дистанционното обучение? – провеждане на учебния процес (10); не губя време 
в път (11); спазване на мерките (9); комфорт (4); няма (6); не зависи от локацията (2); по-голямо разнообразие от 
дейности; работи се по-стегнато; повече време за самоподготовка; не отстъпва на присъственото.

2. Кои са недостатъците на дистанционното обучение? – няма жив контакт с преподавателя (26); 
технически проблеми (7); проблеми с/зависимост от интернет (5); взиране в компютъра (2); губене на 
време в изслушване/липса на комуникация (4); разсейване от външни дразнители/спад в концентарцията 
(4); няма групова работа; друг начин/среда на учене (2); промяна на ролята на преподавателя; по-малко 
възможности за предоставяне на инфо от преподавателя; учебниците не са адаптирани.

7. Кои са основните предизвикателства за преподавателите при преминаването към онлайн/
дистанционно обучение? Изберете до пет опции. 

– Комуникация с обучаемите – 22
– Дигитализиране на учебното съдържание с цел дистанционно обучение – 21 
(Отговорите продължават на стр. 269)

(чрез записване на звуков файл и изпращане за проверка от преподавателя), за развиване 
на критичното мислене и изказ чрез анализ на графики и диаграми; на умението писане 
чрез създаване на различни по обем и характер текстове – и всичко това чрез постепенно 
усвояване на задължителната за темата терминология и фразеология по един интерактивен 
и занимателен начин, благодарение на който обучаемите могат да усвояват учебното 
съдържание за самостоятелна/онлайн работа в свое темпо. 

 
Нагласи към обучението с помощта на технологии за дистанционно обучение 

 
Обучението в хибридния курс Hybridisation of specialised English learning for 

security professionals (HELPSec) предстои след окончателното приключване на проекта на 
28.02.2023 г., тогава ще бъдат анализирани и резултатите от него. Всички, които работим 
по този проект, сме убедени, че курсът като цяло и модулите в него с определената 
специализирана тематика ще подпомогнат процеса на усвояване на терминология от 
военните специалисти. Позитивизмът ни се подкрепя от резултатите от анкета, проведена 
в началото на 2021 г., целяща получаване на обратна връзка от 45 обучаеми – 
военнослужещи за мнението им за обучението в езикови курсове по английски език в 
изцяло онлайн формáт.  

Анкетираните отговарят на следните въпроси, като цифрата след 
избрания/формулиран отговор посочва броя на отговорилите:  

● Кои са достойнствата на дистанционното обучение – провеждане на учебния 
процес (10); не губя време в път (11); спазване на мерките (9); комфорт (4); няма (6); не 
зависи от локацията (2); по-голямо разнообразие от дейности; работи се по-стегнато; 
повече време за самоподготовка; не отстъпва на присъственото. 

2. Кои са недостатъците на дистанционното обучение – няма жив контакт с 
преподавателя (26); технически проблеми (7); проблеми с/зависимост от интернет (5); 
взиране в компютъра (2); губене на време в изслушване/липса на комуникация (4); 
разсейване от външни дразнители/спад в концентарцията (4); няма групова работа; друг 
начин/среда на учене (2); промяна на ролята на преподавателя; по-малко възможности за 
предоставяне на инфо от преподавателя; учебниците не са адаптирани. 

 

 
 

3. Как бихте оценили своите успехи в езиковото обучение с 
помощта на технологии за дистанционно обучение?

отлични 2

много добри 18

добри 12

средни 9

незадоволителни 5

 
 

 
 

 
 
7. Кои са основните предизвикателства за преподавателите при преминаването към 

онлайн/дистанционно обучение? Изберете до пет опции.  
– Комуникация с обучаемите – 22 
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– Поддържане на мотивираността на обучаемите 18
– Достъп на преподавателите до технологии (компютър, софтуеър, интернет връзка и др.) – 16 
– Достъп на обучаемите до технологии – 16 
– По-голяма натовареност и стрес у преподавателите – 16
– Подготвяне на учебни материали за дистанционно обучение – 15 
– Оценяване на напредъка и крайните резултати на обучаемите – 14 
– Управление на времето и организация – 8 
– Ниски нива на дигитални компетенции сред преподавателите – 4 
– Ниски нива на дигитални компетенции сред обучаемите – 4 
– Няма предизвикателства – 4 
Въпреки много по-слабата подготвеност и практика в онлайн среда от началото на 2021 г., краткият 

анализ на отговорите на анкетираните отчита преобладаващо позитивни нагласи към онлайн обучението 
(въпрос 5); обективност при посочване на предимствата и недостатъците на онлайн езиковото обучение 
(въпроси 1 и 2); самокритичност в самооценката на постигнатите резултати  в езиковото обучение с 
помощта на технологии за дистанционно обучение (въпрос 3); висока оценка на преподавателите (въпрос 
4), както и разбиране на предизвикателствата, пред които те са изправени по време на дистанционното 
обучение (въпрос 7); приемане на факта, че онлайн преподаването ще стане неразделна част от 
образователната система след COVID-19 пандемията.

Натрупаният с времето опит и отчитането на евентуалните недостатъци на онлайн езиковото 
обучение са важна предпоставка за успешното създаване на хибриден курс по специализиран английски 
език, което е и основната цел на усилията на специалистите от международния проект HELPSec по 
програмата „Еразъм+“.

Заключение
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актуалните изисквания с прилагане на нови методи на обучение в зависимост от спецификата на бъдещата 
кариерна реализация на обучаемите. Интерактивните задачи на курса HELPSec по международния проект 
имат за цел да направят усвояването на военната терминология и фразеология в шестте специализирани 
направления от шестте модула на курса привлекателно и подпомагащо професионалното развитие 
преживяване. Те са предвидени за работа в клас и за самостоятелна форма на учене, но тъй като са качени 
на платформата на проекта, могат да бъдат усвоявани и изцяло в онлайн формат, като преподавателите 
могат да проверяват изпратените от обучаемите задачи, да отговарят на индивидуални въпроси, да са 
модератори на дискусии, както и да следят работата и прогреса на студентите.  

 Интерактивните задачи на курса HELPSec позволяват не само развиване на езиковите умения 
на обучаемите, но и развиване на уменията им за критичен анализ и по-голямо чувство за отговорност 
при следване на собствен ритъм на учене и упражняване.  Благодарение на тях обучаемите могат 
да изпълняват задачите самостоятелно, но осмислено, което развива чувството им за автономност и 
отговорност при автоматична оценка на тестовете, проверяващи усвояването на учебното съдържание.  

Прилагането на интерактивни задачи в хибриден курс на обучение е най-доброто възможно решение 
на проблема за актуализиране на обучението по специализиран военен английски език, а обединяването 
на усилията, знанията и професионализма на всички участници от военните образователни институции 
от три европейски страни в проекта са гаранция за високото качество и достойнства на курса HELPSec. 
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СИНТАКТИЧНАТА ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ В ТУРСКИЯ ЕЗИК

Резюме: Изследването се вписва в областта на съпоставителния синтаксис, като за целта е избран 
един аглутинативен език, какъвто е турският, и в един индоевропейски език, какъвто е българският. 
Това позволява да се проследят проявите на прилагателното име като част на изречението в два 
неродствени езика, през призмата на лингводидактологичната целесъобразност. Синтактичната 
функция „определение“ на прилагателното име в съвременния турски език се разглежда в 
съпоставителен план с българския език, като се представят сходствата и разликите в употребата. 
Получените резултати за синтактичната употреба на турското прилагателно име във функцията на 
„определение“ са насочени към оптимизиране на преподаването на турския синтаксис за българи.
Ключови думи: турски език; прилагателно име; съпоставителен синтаксис; синтактични 
функции; определение

THE SYNTACTIC FUNCTION OF ATTRIBUTE  
OF THE ADJECTIVE IN TURKISH LANGUAGE

Prof. Milena Yordanova, PhD 
Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

Sofia, Bulgaria 
E-mail: m.yordanova@uni-sofia.bg

Abstract: The research is in the domain of comparative syntax. For its purposes an agglutinative language, 
such as Turkish, and an Indo-European language, such as Bulgarian, are chosen. This allows for tracing the 
manifestations of the adjective as part of the sentence in two genetically non-related languages through the 
prism of linguadidactic expediency. The syntactic function of attribute of the adjective in contemporary Turkish 
is viewed in comparison with Bulgarian by presenting the similarities and the differences in its use. The results 
gained about the syntactic use of the Turkish adjective in its function of attribute are aimed at optimizing the 
teaching of Turkish syntax to Bulgarians. 
Keywords: turkish language; adjective; comparative syntax; syntactic functions; attribute

проф. д-р Милена Йорданова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, m.yordanova@uni-sofia.bg 

Проучването на синтактичните функции, които прилагателното име изпълнява в съвременния 
турски език се разглежда в съпоставителен план с българския език през призмата на лингводидакто-
логичната целесъобразност, тъй като целта е получените резултати да се интегрират в обучението 
по този език, организирано за българскоезична аудитория. В повечето индоевропейски езици упо-
требата на прилагателното име в речта се свързва с неговото положение спрямо съществителното 
име, което определя, както и със синтактическите функции, които традиционно изпълнява в изрече-
нието. В аглутинативните езици невинаги положението на прилагателното име е така свободно, както 
в индоевропейските. В турския език употребата на прилагателното в субстантивалните синтагми е с 
фиксирано положение, докато българският език допуска предсубстантивална и постсубстантивална 
употреба в зависимост от емоционалния или поетическия заряд на изказа. Тази особеност на турския 
език извежда на преден план въпроса за синтактическите функции на прилагателното име, от които 
зависи неговата позиция в състава на конкретното изречение. Необходимо е да се подчертае, че от 
лингводидактологична гледна точка може да се приеме, че турското прилагателно име има сходни 
синтактични функции с българското прилагателно име, което би улеснило неговото представяне и 
овладяване. 

Най-общо казано основните синтактични функции на турското прилагателно име в съвременната 
система на езика са две: то участва в състава на изречението било в ролята на определение (опреде-
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лителна функция), било като част от съставно сказуемо (предикатна функция). Що се отнася до субстан-
тивираните турски прилагателни имена, то те както и българските субстантивирани прилагателни имена 
обикновено изпълняват всички функции, които традиционното съществително име реализира синтакти-
чески в състава на изречението.

Определението като синтактична функция се възприема от повечето автори на съвременни син-
тактични изследвания като „признаково пояснение“ на частите на изречението, характеризиращи се с 
наличието на обща лексико-граматична предметност, изразявана обикновено със съществително име. 
По своя характер то насочва вниманието върху конкретен признак (бил той качество, свойство, произход, 
материя и т.н.) на предмет, актуализиран в състава на изречението чрез съществително име. Определе-
нието не формира отделна група от части на изречението, а се характеризира чрез синтактичната функ-
ция на определяемата от него изреченска част: подлог (тур. Uzun boylu sarı saçlı adam dükkana girdi. – бълг. 
Високият рус мъж влезе в магазина.), пряко допълнение (тур. Adam pahalı bir hediye aldı. – бълг. Мъжът купи 
скъп подарък.) или непряко допълнение (тур. Ali genç öğretmene çiçek hediye etti. – бълг. Али подари цветя 
на младата учителка.), обстоятелствено пояснение (тур. Uzun sıcak günlerde roman okuyordu. – бълг. През 
дългите горещи дни той четеше романи.).

Функцията „определение“, изразено с прилагателно име, в съвременния турски език се актуали-
зира чрез атрибутивна конструкция. Определението се използва за характеризиране на следните части 
на изречението: подлог, пряко или непряко допълнение, обстоятелствено пояснение. В този смисъл то 
може да бъде пояснение както на главни, така и на второстепенни части на изречението. По степента 
на своята самостоятелност определението се явява зависима синтактично и смислово част на изрече-
нието, която е градивен, но не и структуроопределящ фактор за конкретната организация на изрече-
нието. Използва се за диференциация и индивидуализация на определяемите в процеса на езиковата 
комуникация. 

В съвременния турски език, както и в българския език, основният лексико-граматичен клас, който 
се използва за изразяване на синтактичната функция „определение“ в състава на изреченията, е прилага-
телното име. Това се дължи на сходството между адективната семантика и функционалната семантика на 
определението, които е прието да се възприемат и като атрибутивни словосъчетания или синтагми. Опре-
делението не разширява в структурен план изречението, а само състава на определена изреченска част. 
Макар да съществуват и други средства и начини за изразяване на синтактичната функция „определение“, 
прилагателното име в турския език има централна роля за нейното актуализиране в състава на изречение-
то. Поради тази причина се налага отделното разглеждане на определението като синтактична функция на 
турското прилагателно име.

Определението в своята синтактична функция се използва за изразяване на качествен или 
относителен признак на субстантивалните по своя състав и характер части на изречението. Отделни 
автори, като например Владимир Гак1, Екатерина Рахилина5, Галина Кустова4 и др., определят тази 
функция на определението като „първична“, тъй като тези признаци се отнасят към конкретна суб-
станция, изразявана синтактично в изречението. „Качествените определения“ традиционно описват 
„собствените признаци на обекта“. Напр. тур. yüksek merdiven (бълг. ‘висока стълба’); тур. büyük masa 
(бълг. ‘голяма маса’); тур. geniş meydan (бълг. ‘широк площад’); тур. keskin bıçak (бълг. ‘остър нож’) и 
т.н. Те могат да изразяват и „субективната оценка“ на говорещия или на участника в дадено събитие, 
например: тур. feci olay (бълг. ‘трагично събитие’); тур. mutsuz adam (бълг. ‘нещастен човек’); тур. aptal 
kaza (бълг. ‘глупав инцидент’) и т.н. Във всички тези случаи, актуализирани в рамките на конкретно из-
речение, турското прилагателно име се явява като основно средство за изразяване на синтактичната 
функция „определение“.

Относителните прилагателни имена, употребени във функцията на определение, маркират 
отношението, което се изразява от даден обект към друг обект или към конкретно действие. За 
разлика от българските относителни прилагателни имена, които по обем надвишават турските си 
аналози, групата на турските относителни прилагателни, с които се изразява синтактическото от-
ношение определение, е съставена от ограничен обем от единици, тъй като немалка част от отно-
сителния тип релация се изразява чрез съществителни имена, участващи в генитивни или атрибу-
тивни номинатвни конструкции (наричани още изафети). Например: öğrencinin kitabı ‘книгата на уче-
ника’, beyefendinin şapkası ‘шапката на господина’, oyuncunun kostümü ‘костюмът на артиста’ (което 
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съответства на предложно-именния начин на изразяване в българския език).; yaz günleri ‘летни дни’, 
seçim sandığı ‘изборна урна’, öğrenci çantası ‘ученическа чанта’ и др. Въпреки това основният начин 
за изразяване на относителното по характер синтактично определение в турския език си остава 
прилагателното име.

В определени случаи прилагателното име в турския език може да изпълнява вторична функция на 
определение, например когато се употребява вместо наречие: тур. O, büyük bir şakacı. (бълг. Той е един 
голям шегаджия.) вм. тур. O, çok şaka yapıyor. (бълг. Той се шегува много.); тур. O, iyi bir işçi. (бълг. Той е 
добър работник.) вм. тур. O, iyi çalışıyor. (бълг. Той работи добре.), тур. Ani bir sessizlik oldu. (бълг. Настъпи 
внезапно мълчание.) вм. тур. Ani(den) sustular. (бълг. Млъкнаха внезапно.) и др.

Необходимо е да се спомене още една особена синтактична употреба на прилагателното име в 
турския език като определение. Става въпрос за изреченска конструкция, при която прилагателното име 
във функцията си на определение се оказва отдалечено от съществителното име, което то определя: тур. 
Öğrenci, sorunun çözümünden memnun sınıf odasına gitti. (бълг. Ученикът тръгна към класната стая, доволен 
от решението на проблема); тур. Boksör, saldırıyı karşılamaya hazır, adım attı. (бълг. Готов да посрещне ата-
ката, боксьорът направи крачка.) и др.

В конкретни случаи турското прилагателно име може да изпълнява синтактичната функция на оп-
ределение, изразяващо например причина, условие и т.н. Ето един пример, при който се изразява „при-
чина“: тур. Vahşi canavar kalabalığı korkuttu ve herkes kaçıştı. (бълг. Свирепият звяр изплаши тълпата и 
тя се разбяга.). В случая изречението трябва да се развие по следния начин, за да се открои „причи-
ната“, изразена с определението „свиреп“: тур. Canavar vahşi olduğu için kalabalık kaçıştı. (бълг. Тъй като 
звярът е свиреп, тълпата се разбяга.). В изречението тур. Dalgın bir öğrenci hiçbir zaman Türkçeden iyi not 
alamaz. (бълг. Един разсеян ученик никога не ще може да изкара отличен по турски език) определението 
тур. dalgın (бълг. ‘разсеян’) изразява условие, което може да се развие по следния начин: тур. Bir öğrenci 
dalgınsa, hiçbir zaman Türkçeden iyi not alamaz. (бълг. Ако един ученик е разсеян, той никога не ще може да 
изкара отличен по турски) *.

Една от особеностите на използването на прилагателното име в турския език във функция на оп-
ределение е, че когато е необходима употреба на функциониращата като неопределителния член дума 
bir ‘един/една/едно/едни’, тя се поставя между прилагателното име и съществителното име, което е във 
функция на определяемо. Това означава, че турската адективно-номинална синтагма придобива следния 
вид: прилагателно име + bir + съществително име. Противно на това в българския език е необходимо ду-
мата един (една/едно/едни), която функционира като неопределителен член, да се постави преди прила-
гателното име, което от своя страна предшества съществителното име. Така българската адективно-но-
минална синтагма бива съставена в следната последователност: един (една/едно/едни) + прилагателно 
име + съществително име. Нужно е да се подчертае, че тази специфика в синтактичен план се проявява 
винаги, независимо от строежа на прилагателното име.

Например: 
boş bir dolap ‘[един] празен шкаф’, 
geç bir sonbahar ‘[една] късна есен’, 
pis bir numara ‘[един] мръсен номер’, 
siyah bir kedi ‘[една] черна котка’, 
sevimli bir kız ‘[едно] симпатично момиче’, 
yeşil bir ev ‘[една] зелена къща’, 
parlak bir yıldız ‘[една] ярка звезда’, 
iyimser bir renk ‘[един] оптимистичен цвят’ и др.
Понякога във функция на определение могат да се застъпят повече от едно прилагателно име, 

като по този начин се образуват синтактична група от елементи било със съчинителна, било с подчини-
телна връзка помежду отделните определения. Така например определенията тур. beyaz (бълг. ‘бял’) и 
тур. kırmızı (бълг. ‘червен’) в изречението тур. Masada beyaz ve kırmızı üzüm vardı. (бълг. На масата имаше 
бяло и червено грозде.) се намират в съчинителна връзка, а определенията тур. soğuk (бълг. ‘студен’), тур. 
rüzgârlı (бълг. ‘ветровит’) и тур. yağmurlu (бълг. ‘дъждовен’) се намират в подчинителна връзка в изречение-
то тур. Soğuk rüzgarlı yağmurlu bir gündü. (бълг. Беше един студен, ветровит, дъждовен ден.). Подчинената 

* Примерите в случая са по Владимир Гак (Вж. Теоретическая грамматика французского языка. Москва, 1979).
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част се явява допълнително пояснение на главната част, която пък от своя страна се явява определение 
на изреченската част, изразена субстантивално*. 

Друга характерна специфика за турския език е, че много от прилагателните имена могат да 
принадлежат към лексико-граматичиния клас и на наречието, без това да се отразява на формата 
им, обаче това има значение за синтактичната функция, която изпълняват. Сравни употребата на 
думата iyi ‘добър, добра, добро, добри; добре’ в турското изречение İyi işçi iyi çalışıyor. и българ-
ския му превод „Добрият работник работи добре.“, където iyi ‘добър, добра, добро, добри; добре’ 
функционира веднъж като определение и веднъж като обстоятелствено пояснение. Понякога раз-
ликата в употребата на такива думи е трудно доловима без наличието на контекст, а в други случаи 
се използват различни лексикални и граматични начини, за да се разграничи употребата на една 
дума във функцията на определение и във функцията на обстоятелствено пояснение. Например 
при липса на контекст редупликацията şaşkın şaşkın в изречението Üniversiteliler sokakta kitap okudu, 
vatandaşlar şaşkın şaşkın izledi. може да се преведе с адективното сказуемно определение „Сту-
дентите четоха книги на улицата, хората гледаха смаяни.“ или с обстоятелствено пояснение „Сту-
дентите четоха книги на улицата, хората гледаха смаяно.“. В други случаи се използват различни 
средства (като [şaşkın] bir biçimde ‘смаяно’, [şaşkın] bir şekilde ‘смаяно’, [şaşkın] bir durumda ‘смаяно’), 
които да откроят синтактичната функция на обстоятелствено пояснение. В този план на изразяване 
може да се сравнят изреченията Beni sakin karşıladı. – Посрещна ме спокойна. и Beni sakin bir şekilde 
karşıladı. – Посрещна ме спокойно.

Макар да има известна разлика в структурата на двата езика (турски и български) употребата на 
прилагателни имена като определения с причастни форми е широко застъпено. В турския език активно 
се използват и квалифицираните от редица тюрколози (Андрей Кононов3, Юлия Кирилова2 и др.) като 
перифрастични форми.

Например: 
Yorgun dönen Ali … – Връщащият се изморен Али … / Али, който се връща изморен …
Yorgun dönmüş Ali … – Върналият се изморен Али …
Yorgun dönmüş olan Ali … – Али, който се е върнал изморен …
Yorgun dönecek olan Ali … – Али, който ще се върне изморен …
Yorgun dönmüş olacak olan Ali … – Али, който ще се е върнал … и др.
Сравнителният анализ на синтактичното поведение на турските и българските прилагателни име-

на показва наличието на сходство по отношение на атрибутивните конструкции. „Определението“ като 
част на изречението в системите на турския и на българския език се реализира съответно атрибутивно. 
В диахронен план част от авторите приемат, че атрибутивните конструкции са семантично изконни и пър-
вични за прилагателните имена.

Сходствата между турската и българската система от прилагателни имена се проявяват предимно 
по отношение на качествените прилагателни, отколкото по отношение на относителните прилагателни. 
Последните в турския език се изразяват основно по два начина: чрез прилагателни имена и чрез генитив-
ни или атрибутивни номинативни конструкции (изафетни конструкции), които изискват отделна лингводи-
дактологична трактовка. Макар и принадлежащи към различни езикови семейства, прилагателните имена 
в турския и българския език имат в най-общ план достатъчно ясно изразено синтактико-функционално 
сходство.
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АЛОГИЗМИТЕ В ПИСМЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, 
ИЗУЧАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Резюме:  В доклада се изследва алогизмът като вид стилистична грешка в писмените текстове на 
чужденци, изучаващи български език. Посочва се същността на явлението, както и причините за 
неговата поява. Специално внимание се обръща на интерференцията между езиците като източник на 
алогични конструкции в изследваните текстове.
Ключови думи: грешка; стилистична грешка; алогизъм; български език като чужд

ALOGISMS IN THE WRITTEN TEXTS OF FOREIGNERS  
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Abstract: The report presents alogism as a kind of stylistic error in the written texts of foreigners studying 
Bulgarian language. The essence of the phenomenon is indicated, as well as the reasons for its appearance. 
Special attention is paid to the interference between languages   as a source of illogical constructions
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Анализът на типовете грешки е важна процедура в процеса на обучение по чужд език. Той дава 
информация не само за необходимостта от промяна на компоненти от обучителния процес, но и за сте-
пента на развитие на езиковата компетентност на обучаваните. В този смисъл грешките могат да бъдат 
разглеждани не само като нежелани прояви, но и като средство за постигане на по-успешно педагогиче-
ско взаимодействие.

В по-голяма част от изследванията, имащи за цел да класифицират грешките според вида им, 
се поставя акцент върху произносителните, граматичните (морфологични и синтактични), лексикалните 
грешки, докато проучванията на стилистичните грешки често остават в периферията на научните наблю-
дения. Стилистичните грешки най-често се определят като нарушения на единството на стила или се 
разглеждат като вид лексикални грешки, свързани с непознаване на речниковото значение на определени 
думи, многословие, употреба на словесни щампи (вж. 6, 4, 2). 

У нас диференцирано типовете стилистични грешки са проучени от К. Чакърова и П. Костова в 
първото българско теоретично изследване върху същността и типологията на стилистичните грешки – 
„Феноменът стилистична грешка“ (1999 г.). Авторките определят стилистичните грешки като нарушения на 
критерия за комуникативност, който е необходимо условие за естественото функциониране на речта (5, с. 
37). В изследването си те дефинират следните характеристики на стилистичната грешка:

● Стилистичната грешка в най-общ смисъл може да се определи като нарушение на комуникатив-
ната норма, тя е езиков факт, който затруднява в различна степен акта на рецепция на съобщението.

● Стилистичната грешка е случайна, несъзнателна (за разлика от стилистичния ефект, „ефекта на 
излъганото очакване“, който представлява съзнателно търсено отклонение от функционалностиловата 
норма, поява на стилово маркиран езиков елемент в нетипичен за него контекст).

● Стилистичната грешка е контекстово обусловена, тъй като решаващо значение за комуника-
тивността на даден езиков израз имат конкретните условия, в които се реализира актът на общуване5.

● Като вид стилистична грешка се определя стиловата грешка. Тя се проявява несъзнателно при 
селекцията на езикови единици, в резултат на което стилово маркиран езиков елемент се появява в 
нетипичен за него контекст, тоест стиловата грешка е нарушение на функционалностиловата норма5.
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Като стилистични грешки се определят алогизмът, амфиболията, брахиологията, плеоназмът, хи-
пербатът и шаблонът. Типовете стилистични грешки не са равностойни по отношение на нарушенията на 
комуникативната норма, които предизвикват. Те заемат особено място, тъй като не се съотнасят с опреде-
лено езиково ниво и могат да се прояват на равнището на лексиката, морфологията и синтаксиса. Силно 
влияние има и субективният фактор при възприемане на речевото съобщение, очакванията и равнището 
на езикова култура на реципиента.  

В настоящото изследване ще бъде обърнато специално внимание на алогизма като вид стилис-
тична грешка. Алогизмът е една от най-често допусканите стилистични грешки в писмените текстове на 
чужденците. Той се определя като семантично отклонение, при което се нарушават логическите връзки 
между думите в изреченията или между изреченията в текста, което често води и до необосновани заклю-
чения. Алогизмът  представлява сериозно нарушение на комуникативната норма, при което частично или 
изцяло се затруднява възприемането на речевото съобщение. 

Основни причини за неговата поява са слабото развитие на лингвистичната и дискурсната ком-
петентност на обучаваните. Непознаването на речниковите елементи на езика и слабото владеене на 
граматическите правила за свързването на тези елементи в значещи изрази в началните етапи на обу-
чението често води до неуместна употреба на лексеми. Тук трябва да се отбележи, че за изграждането 
на логически правилни изрази не е достатъчно само „наличието на стабилен и широк речник, тоест да 
се разбира значението на всяка дума, нейната предметна отнесеност, нейната обобщаваща функция и 
да бъдат овладени достатъчно точните граматични правила, по които тези думи се съединяват една с 
друга“3. Познаването на базисните семантични или дълбинни синтактични структури, които се намират 
в основата на всеки от компонентите на изказването, е важно за правилното изграждане на логически 
системи от отношения и необходимо условие за разбирането на речевото съобщение3. Когато умението 
да се поддържа кохерентността на текста е слабо развито, се създават текстове, в които причинно-след-
ствената връзка се нарушава в различна степен.

За проучването на същността и причините за поява на алогизми в речевата продукция на чуж-
денци, изучаващи български език, са анализирани писмени текстове на студенти първокурсници. Тексто-
вете са създадени по модела на ненаправляваното писане, при които намесата се изразява единствено 
в поставянето на темата, като не се дават инструкции и указания в хода на работата. Зададените теми 
проблематизират различни житейски области и предполагат изграждането на аргументативни текстови 
структури.

От анализационните наблюдения става ясно, че най-често до алогизми водят  неуместни употреби 
на думи или цели изрази: 

Говорейки за себе си бих казал че съм натуралист с добри нрави и доброта; 
Опитът е най-доброто училище в живота, но обучението му е твърде скъпо.
Изграденото логическо несъответствие между отделните елементи на израза може да се дължи на 

различни причини. Самото разбиране на думата, на индивидуалното ѝ значение, с което тя се използва в 
конкретен контекст е сложен процес, който изисква избор от редицата възможни алтернативи. При този 
процес изучаващият чужд език често прибягва до аналогии с езикови елементи и структури от родния си 
език, което често води до нелогични съчетания в речевия поток или неправилни субституции (замени) при 
продуциране на текст на български. Въпреки че съпоставката на чуждоезиковата система с родната е зна-
чителна предпоставка за формирането на лингвистичната компетентност у обучаваните, тя предизвиква и 
много интерферентни грешки, водещи до алогизми:  

Трябва да знаеш как да се издигнеш пред проблемите и да се приспособиш на новонастаналите 
ситуации; 

Ако населението живее с носещите способности на планетата Земя, тогава няма да са необходими 
политици за това.

Влиянието на интерферентните процеси е особено силно при близкородствените езици. Пробле-
мът е, че наличието на съвпадащи явления стимулира отъждествяване и на диференцирани явления, в 
резултат на което се осъществява трансфер на лингвистични единици от единия език в другия. В този 
смисъл появата на алогизми в резултат на интерференция може да се обясни с неправилна аналогия 
със значение на дума от родния език, погрешен превод на български език на лексема от родния език или 
директното използване на лексика от родния език без превод: 
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Затруднение ми правеше езика и от тук вече тръгваше затруднението за комунициране; 
Тържественото откриване бе приучено да съвпадне с 135-тата годишнина от отбраната на Шипкин-

ския проход; 
Всяко едно нещо ще си найде местото и правото време. Затова, следете свойте сънища (вм. след-

вайте мечтите си – бел. моя) и работете напорно върху них, защо слнъцето свети най-добро след дъждът; 
Заграбете всеки миг, който ви се пружа и го претворете в успех. Грешаваме, падаме, повдигаме се 

и продължаваме нататък.
Появата на такъв вид алогизми може да бъде обвързана със спецификата на създаване на текст 

на български език в началните нива на обучението и при носители на неродствени на българския езици. 
Процесът преминава през няколко етапа – чужденците първоначално продуцират изразите на родния си 
език, след което ги превеждат и записват. Реално всеки авторски текст в началните нива на обучението по 
същество е преводен. При преводната трансформация често в текста се „прехвърлят“ както неправилно 
преведени думи, така и нетипични за българския език конструкции, които водят до алогизми: 

След стимулирането на един колега на майка ми, завършен в софийския университет, реших да 
следвам същият път тъй като дипломите имат еднаква стойност с дипломите на гръцките университети. 
Той ми помогне с процеса на регистрация, както и с въвеждането ми в българския език; 

Градът стои се много различен от града на София; 
И всеки изтръгва пътя, който отговаря на неговия характер и представа за него.
Стремежът към постигане на по-висок (научен) стил на изказване, съчетан със по-слабото раз-

витие на комуникативната способност на чужденците, е друга причина за изграждането на алогични из-
казвания: Вярвам, че човекът който преподава и се подготвя за нещо винаги ще извлече нещо от това, 
шансът ще бъде в негова посока. Ами ако човек не прави нищо и просто има късмет, това е просто късмет.

Някои от алогизмите могат да бъдат обяснени и чрез погрешното схващане на студентите (пре-
имуществено носители на близкородствен на българския език), че добрите умения за ежедневна кому-
никация предполагат и развити компетенции за изграждане на по-сложни аргументативни структури и 
употреба на специализирана лексика. В писмената продукция на чужденците често се регистрират дълги, 
несвързани изречения с по няколко подчинени (често излишни), както и неуместна употреба на думи (по-
ради неизяснено значение на абстрактна лексика): 

Има много необразовани хора и леко бавноразвиващи се хора в света, но това трябва само да ви 
мотивира да отидете по-далеч, да намерите целта си и да не спирате, тъй като всеки ден ние сме става 
по-добър от предишното ни аз; 

Научихме, че в реалния свят, ако не правите достатъчно за целите си, винаги има някой, който е 
направил много повече, отколкото се иска, така че като си вземем почивка и не приемаме задачите си 
сериозно, ние позволяваме някой друг да го направи и това не е лошо; 

Не можем да наречем всичките, които следват фаровете, са адаптирани. Но сред тях има много 
достойни личности, особеностите на характера не им позволиха да станат водещи и да водят символична 
колона, която върви или към щастие, или към светло бъдеще.

Продуцирането на обемни сложни изречения води да неправилното използване на подчинителни-
те връзки. Чужденците или допускат грешки при съгласуването на относителните местоимения с именния 
или адвербиалния израз от главното изречение или използват неподходящи релативи, чрез което се 
нарушава причинно-следствената връзка в изречението, или използват местоименни форми с неясен 
антецедент: 

Тя намери онази врата, мина под тях; 
Смятам че моят народ и българите са близки народи с много подобни неща или същи, но и много 

различни неща които си има всеки отделен народ по което е характерен; 
Известно е, че умните хора правят глупави грешки, особено в ситуации, изискващи здрав разум. 

Простотата на такива ситуации и високата интелигентност на тях, който не може да бъде напълно коми-
чен; 

Животът, както казва народната мъдрост, да изживееш един живот не е като да прекосиш полето. 
И всеки изтръгва пътя, който отговаря на неговия характер и представа за него.

Ексцерпираният материал показва, че с висока фреквентност при изграждане на изследваните 
аргументативни текстове са и брахиологиите. Изпускането на речеви единици нарушава причинно-след-
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ствената връзка, тъй като се контаминират отделни твърдения и се стига до алогични изрази, които в 
различна степен затрудняват реализирането на комуникативната функция на изказването: 

Но когато за пръв път видях българин, се учудих. Тъй като и мъже, и жени, около 80% от население-
то, не само пушеха, но дори и пред малки деца, влачейки количка.

Причина за появата на алогизми е и използването на пароними или словотворчество от страна 
на чужденците, базирано на звуково подобие. Словообразуването е често срещана практика, целяща 
запълването на празнини в лексикалния запас на чужденеца. Обикновено се следват словообразовател-
ни модели от изучавания език, но и в двата случая фонетико-графическата близост погрешно води до 
отъждествяване или приписване на значения: 

Атина е един достатъчен голям град в който неговият исторически център винаги предоставя нещо 
ново да видиш; 

Напразно докосваше тялото си, за да намери раната, която не беше повърхна; През първата година 
повече се общувах с сънародниците, но също така имам много запознати българи; 

Лекциите, които не сме успяли да вземем по предозначеното време, взимаме тогава;
Предимствено, трябва да сме умни, да обмисляме разумно проблемите си и търсим решение;
Движейки се по животната пътека научаваме доста за неа. 
В Атина учих логопедия както и техники за приготвяне на диета; 
От нас се иска въпреки това да продължаваме да развиваме умненията си, да надграждаме вече 

придобити опит и да обогатяваме вече овладените придобития.
Сравнително често в анализирания материал се откриват и т.нар. категориални грешки. С този тер-

мин К. Чакърова и П. Костова означават вид алогизми, при които има денотативна несъвместимост (или 
несъответствие) – при съпоставянето на денотати (или техни признаци), принадлежащи към различни се-
мантични класове, или при необоснованото разграничаване между елементи на една и съща категория5: 

Животът в малко бесарабско селце е пълен с различни дела и забавен български живот; 
В самия град можете да намерите интересни структури, естествени насаждения и образувания, 

които няма да ви оставят безразлични.
Непознаването на граматическите категории на българския глагол също често е в основата на 

изграждането на алогизми. Трудността за чужденците идва основно от това, че системата на глагола в 
съвременния български език е много богата откъм форми и значения. Според В. Матеева-Байчева едно 
от предизвикателствата пред изучаващите български език е изменението по лице и число на българския 
глагол в деветте глаголни времена, означавано с много на брой лични окончания1. Неовладяната персо-
налност в съчетание с неспазването на наративната норма нарушава причинно-следствените връзки в 
текста, снема разграничаването между свидетелска и несвидетелска позиция и затруднява реализиране-
то на комуникативната функция на изказването: 

Въпреки това, точно Илон (Илън Мъск, бел. моя) предвиждах ситуацията на света в бъдеще. По-
добре да кажа, че той не само мислих за нея още отдавно, а наистина направих големи крачки, за да 
осъществи всичко, което планувах. По този начин, човек не само даде възможността на света да подобри 
екологията и да не загуби в същия момент начина за предвижение, а и също показвах своята гениалност.

Посочените примери подчертават необходимостта от целенасочена работа за усъвършенстване 
на уменията за работа с текст. Избягването на стилистичните грешки в частност на алогизмите изисква 
не само подобряване на лингвистичната компетентност на обучаваните, но и определена последова-
телност от дейности, предполагаща разнообразни обучителни практики, свързани със създаването и 
редактирането на текст. За развитие и затвърждаване на уменията за преодоляване на различните 
видове стилистични грешки и по-конкретно на алогизмите следва да се надграждат познанията по общ 
език. Те служат за основа при придобиването на умения за работа с текст, за изграждане на по-сложни 
аргументативни структури при използване на специализирана и абстрактна лексика. Както отбелязва А. 
Стефанова, консолидирането и разширяването на знанията върви заедно с усъвършенстването както 
на рецептивните, така и на продуктивните умения, тъй като хармоничното им и балансирано развиване 
осигурява по-добра комуникативна компетентност4.  
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ИНТЕРФЕРЕНТНИ ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБА НА ИМЕНА –  
ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕЧ НА НОСИТЕЛИ 

НА РУСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК 

Резюме: Настоящата работа разглежда проявите на явлението интерференция в рамките на три 
близкородствени езика – чешки, руски и български, в контекста на обучението по български език като 
чужд. Изследването се фокусира върху търсене на устойчиви типове грешки при употребата на имена 
(съществително, прилагателно и числително име).
Ключови думи: интерферентни грешки; български език като чужд; руски език; чешки език

THE INTERFERENCE ERRORS IN THE USAGE OF THE CATEGORY  
OF THE NAMES –  BASED ON DATA OF THE BULGARIAN SPEECH  
FROM NATIVE SPEAKERS OF CZECH AND RUSSIAN LANGUAGE 
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Abstract: The present paper examines the manifestations of the phenomenon of interference within three 
closely related languages – Czech, Russian and Bulgarian, in the context of teaching Bulgarian as a foreign 
language. The research focuses on the search for persistent types of errors in the use of names (nouns, 
adjectives and numerals).
Keywords: interference errors; Bulgarian as a foreign language; Russian language; Czech language 
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Научният доклад се фокусира върху проявите на интерферентни грешки при употребата на име-
ната (съществително, прилагателно и числително име) в продукцията на писмена реч от чешко- и руско-
говорещи по време на обучението им по български език като чужд. 

Основна цел на изследването е да се изясни степента на проявление на процеса интерферен-
ция в лингводидактичен аспект, като се съпоставят типове устойчиви грешки, допускани при употреба-
та на имена по време на обучението на чехи и руснаци по български език като чужд. При анализа на 
ексцерпирания материал се изхожда от схващанията по темата на отделни български, чешки и руски 
езиковеди. 

Сред задачите на работата са ексцерпиране на материал от предварително изготвени анкети. 
Изследването предполага допускане на грешки под влиянието на първия (майчин) език поради контакта 
на два близкородствени езика. 

Методология
Проведеното целенасочено научно изследване за получаване на емпиричен материал по темата е 

ориентирано към две групи респонденти – чешкоговорещи и рускоговорещи. Участниците в това анкетно 
проучване са общо 27 студенти – четирима от тях са чехи, изучаващи български език като чужд в Маса-
риковия университет в Бърно, четирима от тях са чехи, изучаващи български език като чужд в Карловия 
университет в Прага и 19 са рускоговорещите респонденти, обучавани в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Анкетираните са преобладаващо от женски пол (17 жени и 7 мъже) на възраст между 
17 и 36 години.

И на двете групи се предлагат идентични предварително подготвени анкетни карти, които съдър-
жат задачи и упражнения, засягащи имената. Изготвянето на резултати се основава на общо 46 анкетни 
карти, фокусирани върху различни граматически категории в българската морфологична система.
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 Изследването не претендира за изчерпателност при разглеждането на възможните типове грешки 
на съответното граматическо равнище, а се стреми да обобщи някои от възможните интерферентни яв-
ления, проявени в речевата продукция на анкетираните респонденти.

Имената като проблем на чуждоезиковото обучение
Съвременният български език се формира в течение на многовековния си развой, като при име-

ната развитието е от синтетизъм към аналитизъм. Така за разлика от всички останали славянски езици 
днешният книжовен български език не познава падежите като граматична категория с изключение на 
някои форми при местоименията. Освен това само в българския език като представител на славянското 
езиково семейство е развита категорията определеност – членуване на имената9.

„Днес морфологичната система на българския език се характеризира с тенденция към униформе-
ност, с подчертана симетрия, с известна синкретичност и с висока степен на граматикализация“ 8. 

При съпоставянето на морфологичните системи на български език и други славянски езици осо-
бено внимание се обръща както на наличието на граматически и  на лекикално-граматически категории, 
еднакви в дадените езици (род, число), но със своите типични особености, така и на отсъствието на едни 
или други морфологични черти в един от езиците (определеност) 10.

От съвременните лингводидактични наблюдения В. Байчева обобщава, че за изучаващите бъл-
гарски език като чужд именната система е трудна за усвояване и става причина за поява на логически 
и формални грешки. Въз основа на своите задълбочени проучвания авторката извежда като проблем 
за обучаемите граматическите категории род, число и определеност, спирайки се и на съгласуването в 
рамките на именната група1.

Настоящата работа изхожда от представените изводи и обобщения, за да изгради своя хипотеза 
за типове грешки, които се откриват в анкетните карти от проведено проучване върху материал от чешки 
и руски език. 

Морфологична интерференция при усвояване на българската именна система
Възникването на интерференция е очаквано явление при усвояването на именната система от 

двете групи респонденти – чешкоговорещи и рускоговорещи. Изведените по-горе теоретични постановки 
открояват предпоставките за практическата реализация на този езиков процес, наблюдаван в настоящо-
то изследване.

Разглеждайки славянските езици, Е. Крейчова констатира, че при преподаването на български 
език на чехи често се среща  комплексна и многопластова реализация на интерференцията. Авторката 
обобщава, че именно заради някои различия в граматичния род в двата езика може да се срещне езикова 
интерференция в най-ранния период на обучение. Тя откроява различия в рода на думи от славянски 
произход и различия в рода на думи от неславянски произход3.

Освен това Е. Крейчова коментира категорията одушевеност и т. нар. мъжколични форми като едни 
от най-големите затруднения в усвояването на българския и чешкия език. Именно тези разлики при изу-
чаването на родствени езици, каквито са славянските, могат да бъдат причина за възникване на езикова 
интерференция, въпреки че родът като лексикално-граматична категория в славянски контекст обикнове-
но не е източник на грешки3.

Е. Хаджиева разглежда най-съществените типове различия и особености на отделните граматиче-
ски категории в български и руски, които са източници на интерференция. Тя определя неразличаването 
на специфичните особености, характеризиращи отделните граматически категории в двата езика, като 
причина за разпространението на морфологична интерференция10.

В своето изследване Е. Хаджиева ясно обособява типове интерферентни грешки, допускани от 
рускоговорещи обучаеми. Като източник на интерферентни грешки авторката отбелязва: родовите раз-
личия при съществителните имена в двата езика; категорията род и граматическите характеристики на 
съществителното име, които при сродни езици невинаги съвпадат; запазената звателна форма на съ-
ществителните имена в българския език и отсъствието на тези форми в руския език; категорията опре-
деленост; пренасяне на окончанията на пълните форми на руските прилагателни на българска езикова 
почва; смесване на употребата на суфикси и префикси на прилагателните имена под влияние на родния 
език; смесването на формата за проста сравнителна степен с умалителна представка по- в руски с части-
цата по- при аналитичната сравнителна степен в български10.
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Хипотеза за типове грешки
В своята хипотеза настоящата работа се опира  на посочените лингвистични постановки и про-

блемните ядра, които те представят, като се стреми да класифицира устойчиви типове грешки, да обобщи 
наблюдаваните явления и да сравни получените резултати. При обучението на чешкоговорещи и руско-
говорещи студенти по български език като чужд изследването тръгва от предположението за  следните 
устойчиви типове грешки:

– при категорията определеност – граматични грешки при членуването на имената или липса на 
членуване;

– при категорията одушевеност;
– при употреба на мъжколични форми;
– при избора на единствено или множествено число при някои групи думи;
– поради липса на употреба на звателна форма;
– поради предпочитане на умалителни форми на съществителните имена;
– при словообразуването на думи чрез смесване на суфикси, префикси и флексии с подобно зву-

чене в родния и българския език. 
При ексцерпирането на материал от направените в учебна среда анкетни карти работата   има за 

цел да докаже или опровергае наличието на посочените типове грешки и да представи възможност за 
преодоляване на посочените интерферентни явления.

Описание на изследването
Анкетната карта, създадена за нуждите на настоящата работа, съдържа осем задачи, като седем 

от тях са стереотипни, а осмата задача е творческа. Първите две задачи се фокусират върху категорията 
определеност при съществителните имена. Третата задача проверява уменията на респондентите за 
съгласуване на съществителните и прилагателните имена по род и число, като поставя допълнително 
творческо подусловие, с което цели да провери способността на обучаемите да употребяват именните 
групи в изречения. Акцент върху категориите определеност и степенуване на прилагателните имена е 
поставен в четвърта и пета задача. Шесто и седмо упражнение проверяват уменията за употреба на 
мъжколична форма на числителните имена, както и тяхното членуване. Осма задача изисква описание 
на улица/квартал, като при създаването на свободния речеви акт е необходимо да се използват осем 
задължителни местоимения. 

Анализ на допуснатите грешки
Анализът на допуснатите грешки проследява реализираните в Анкета – имена устойчиви типове 

грешки и при двете групи респонденти, като се основава на изведените в хипотезата предположения. 
При анализа си служим и с допълнителни примери, изведени и от други анкетни карти, използвани 

в процеса на изследването. Целта е да се докажат или опровергаят изведените от Анкета – имена при-
мери.

1. Категорията род
Усвояването на категорията род при номиналната система в процеса на обучението по български 

език като чужд би представлявало сериозно затруднение, ако парадигмата не бъде овладяна още в пър-
вия етап на обучение.  Обучаеми, носители на славянски език като майчин, не биха изпитвали затрудне-
ния при определянето на рода в продължение на дълъг период от време1. От друга страна, сред тези уча-
щи може да се наблюдава интерферентно явление от родния език, в който конкретното съществително 
име не съвпада по род с това в българския език, а в същото време представлява междуезиков омоним и 
е лесно разпознаваем лексикално1.

Проведеното анкетно проучване констатира, че грешки при определянето на рода на имена-
та не са преобладаващи в процентно съотношение, но все пак са регистрирани такива: съботен/
но сутрин, точена време, съвременна изкуство, сладко торта, сладък торта, два бели рокли. 
Примерите са изведени от анкетните карти и на двете групи респонденти, като някои от тях дори се 
оформят като тенденция – например съгласуването на прилагателни имена със съществителното 
име сутрин. В този случай ясно личи влиянието на нулевото окончание върху преценката на уча-
щите за рода.
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Наблюдават се и колебания при формообразуването на думите в задачите, изискващи съгласува-
не на имената. Често грешките са свързани с процеса на изпускане на гласна е/ъ, „което трудно може да 
се представи като системно правило и е обект на заучаване чрез упражнения от чужденците“ 1: сладъка, 
светъла, точена (вм. точна), храбъри, картинено, йероглифено, удобени, дъждовено, съвременено, ма-
лъка. 

При някои форми изпадането на гласна е води до удвояването на съгласна н, което също се оказва 
проблем за анкетираните студенти: съвремено, картино, старина. В резултат на тази фонетична особе-
ност се регистрират и думи, при които не е необходимо да се удвоява съгласната н, но това е направено, 
вероятно поради хиперкоректност: удобнни, студенно, дъждовнно, дървенна. 

Единичен е случаят, при който проблем представлява подвижното ъ: дръвена, но пък нерядко се 
наблюдава колебание при употребата на думи с ятов преглас и при двете групи обучаеми: голями, бяли, 
тесна. 

Правописът при формообразуването на имената е нарушен и под очевидно влияние на майчиния 
език. Влияние оказват както пренесените суфикси от родния език, така и смесването на наставки със 
славянски произход, които обаче не са подходящи за книжовната форма на името в българския език. 
Наблюдава се още и негативен трансфер при правописа на числителните имена. 

Ч Р

тракийске; обичаени; обични, обично; шес, сто, 
осемдесет, една; прва, Брно, црква, замци; трава; 
друге, хиже; книге; театер 

йероглифично; обичаени; трийсе, трийси, 
триесет; осъм; осумдесета; студентский

Наблюденията върху анкетната карта сочат, че обобщено правописът на имената, повлиян основно 
при формообразуването им, е един от фреквентните типове грешки и при двете групи респонденти – 32% 
от общия брой грешки на чешкоговорещите и 43% от общия брой на рускоговорещите обучаеми. Характе-
рът на някои от грешките (последните 3 в таблицата) при чешките студенти подсказва, че при тях има вли-
яние не само от родния им език, но и от съседните на българския южнославянски езици, които те изучават 
в рамките на своята специалност – Балканистика. Поради тази причина в практиката на чуждоезиковото 
обучение се отделя сериозно място на езикови задачи, които да подпомагат усвояването на правописа.

2. Категорията число
Категориалните значения за единичност, множественост и събирателност в разглежданите ези-

ци се изразяват с формите за единствено и множествено число, с формите само за единствено число 
(сингулария тантнум) и с формите само за множествено число (плуралия тантум). Обаче граматическите 
характеристики при сродни езици невинаги съвпадат10.

„Образуването на множествено число на имената също следва правила, които затрудняват чуж-
денците в по-малка степен, но имат своите особености, основно поради фонетични промени, които тряб-
ва да се изучат извън общото правило, като негово задължително за употреба допълнение, наред с фор-
мите изключения.“ 1.

В тази връзка настоящото изследване регистрира грешки както при процеса на съгласуване в но-
миналната фраза, така и при правописа на имената вследствие на образуване на множествено число: 

Ч Р

фонетични 
промени

бяли, голями, прозореци, древета бяли, храбъри, голями

съгласуване храбър герои, горчиви ябълка, палава 
деца, дървени врата, две часа, в повечето 
случай

кожен колани, храбър герои, дървени 
врата, два бели рокли, ако имам времена 
и пари

От изведените примери ясно личи, че обучаемите допускат грешки при звуковите промени на думи-
те във формообразуването на множествено число. Най-фреквентната грешка се установява при думите с 
ятов преглас, чието развитие няма еквивалент в останалите славянски езици. В този смисъл тя може да 
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се възприеме като логична предпоставка за интерферентно явление. Примерите показват, че трудност за 
чужденците създава и образуването на множествено число на прилагателните имена, което предполага 
изпускане на ъ от наставката. 

Съгласуването в номиналната фраза също извежда на преден план някои неусвоени граматични 
особености. Сред примерите, почерпани от анкетните карти, личи заложеното в хипотезата предположе-
ние, че грешки ще се допуснат при избора на единствено или множествено число при някои групи думи: 
граматичната разлика при избора на й за единствено число и и за множествено число; думи, които при-
тежават форми само за множествено число в майчиния език, но в българския имат и единствено число; 
заблуда за рода на името, поради флексия, типична за женски род.

„Съществителните имена от мъжки род в българския език имат една особена форма, която се упо-
требява само след числителни имена и след числителни наречия. Тази форма исторически е наследник 
на старата двойствена форма“ 9. 

Тази особеност при граматичните характеристики на съществителните имена, от една страна, няма 
свой еквивалент нито в чешки, нито в руски език, а от друга страна, създава трудности дори и за естест-
вените носители на българския език. В този смисъл регистрираните грешки са очаквани и дори търсени. 

Две от упражненията в анкетната карта се фокусират върху употребата на бройна и мъжколична 
форма. 10% от грешките на рускоговорещите и 4% от грешките на чешкоговорещите са свързани с тази осо-
беност на съществителните имена. В този смисъл изводът би могъл да бъде, че колебание е регистрирано, 
но не представлява сериозна пречка в овладяването на езика. 

Ако разгледаме обаче конкретно двете упражнения, в които проверката на усвояването на 
тази граматична категория е изрично заложена – шеста и седма задача, ще стане ясно, че за рус- 
коговорещите обучаеми употребата на бройна форма на имената представлява изключително затрудне-
ние – около 40% от допуснатите грешки. 

Така изследването регистрира няколко основни причини категорията род да се затвърди като из-
точник на интерферентни грешки:

– фонетични промени;
– съгласуване;
– бройна форма.

3. Категорията определеност
Една от най-важните характеристики на съвременния български език е възможността да се изразя-

ва определеност или неопределеност при имената. Тя е и сред най-трудните за усвояване от носителите 
на останалите славянски езици както поради прагматичния си характер, така и поради отсъствието на 
формални аналози в техните граматични системи. 

Поради тази причина във фокуса на анкетната карта, проследяваща усвояването на именната сис-
тема от двете групи респонденти, е именно тази категория. 55% от допуснатите грешки на чешкоговоре-
щите и 44% от допуснатите грешки на рускоговорещите са свързани с членуването на имената. 

Разглеждайки анкетната карта, изследването открива няколко устойчиви типове грешки при ка-
тегорията определеност: употреба на членувана форма вместо нечленувана, употреба на нечленувана 
форма вместо членувана, употреба на кратък член вместо пълен, употреба на пълен член вместо кратък, 
употреба на неуместна членна морфема. 

3.1. Употреба на нечленувана форма вместо членувана
Употребата на нечленувана вместо членувана форма е най-високо честотната грешка и при двете 

групи респонденти. Този тип грешка е очаквано от хипотезата явление и представлява типична ситуация 
на „негативен трансфер“ от майчиния език върху изучавания език. Лингвистичната практика и теоретични-
те постановки обясняват този факт на първо място с липсата на съответствие на граматичната категория 
в руски и в чешки език, въпреки че семантично категорията има начини на изразяване чрез лексикални 
модификатори (например чрез показателни местоимения).

Първите две задачи от анкетната карта са фокусирани върху членуването на съществителни име-
на. Анализът проследява каква синтактична роля заемат най-често сгрешените форми. Оказва се, че и 
за двете групи респонденти особен проблем представлява членуването на съществителни имена във 
функцията на подлог и на допълнение (таблицата илюстрира някои от регистрираните грешки):
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Синтактична роля Ч Р

подлог Дъжд беше спрял. (2)
Път е дълъг и широк. (2)
Бряг е в далечината (3)
Двор беше побелял от сняг. 
Вятър беше североизточен. (2)
Студ скова всичко в природата. 
Настъпи край на една 
забележителна епоха. (2)

Дъжд беше спрял. 

Музей беше посветен на 
съвременното изкуство. 
Вятър беше североизточен. (4)
Студ скова всичко в природата. 
Настъпи край на една 
забележителна епоха. (2) 

допълнение Изчаквах настъпване на 
датата с противоречиви 
чувства. (4) 
За празнуване на рождения 
ден бях предупреден няколко 
седмици по-рано. 

Виждам бряг. (1)
Научих много от преподавател. 
(2)
Изчаквах настъпване на датата 
с противоречиви чувства. (2) 

обстоятелствено 
пояснение

Влязох в музей.
През нощ дъжд валя 
непрекъснато. 

Излязох на двор.
Вървя по път. Влязох в музей.

несъгласувано 
определение

Изчаквах настъпването на дата 
с противоречиви чувства. (2)
Вторият от двата големи 
периода в история на 
средновековна България е 
неразривно свързан с Велико 
Търново – столицата на 
Второто българско царство 
(XII–XIV в.). (4)
Славата на град достига до 
всички континенти. (3)

Вторият от двата големи 
периода в история на 
средновековна България е 
неразривно свързан с Велико 
Търново – столицата на 
Второто българско царство 
(XII–XIV в.). 
Славата на град достига до 
всички континенти. 

В тази връзка при практическата работа в по-високите нива преподавателят би могъл да обръща 
внимание на синтактичната функция на имената и ситуацииите, в които членната морфема е необходима, 
като подчертава и семантичната разлика в случаите, в които е възможна употреба както на членувана, 
така и на нечленувана форма.

Работата възприема становището на Св. Иванчев, че съществуващото у нас най-общо правило за 
членуване на имената може да бъде съпоставено с комуникативното деление на изречението (актуалното 
членение на изречението). Като изхожда от това деление, той определя частите на изречението, които 
съставят неговата експозиция (основа на изказа, старата информация, известната информация), да бъ-
дат членувани като познати и определени, а частите, които образуват кулминацията му (ядка на изказа, 
нова, неизвестна информация), да не бъдат членувани2. 

При обучението по български език като чужд в славянски контекст може да се изхожда от разбира-
нето за актуалното членение на изречението с цел превъзмогване на интерферентни грешки при избора 
на членувана или нечленувана форма. 

Въз основа на теорията и на лингвистичната практика В. Байчева предлага  на обучителя по бъл-
гарски език като чужд подход, извеждащ някои случаи, при които е необходимо името/именната група да 
се членува: когато името е конкретен обект, известен обект от контекста, може да се замени с показателно 
местоимение1.. 

Освен това може да се добави и още една практическа насока – когато пред името или именната 
фраза има предлог, е необходимо да се членува. 
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3.2. Употреба на неуместна членна морфема (неопределеност)
Изследването открива и обратното явление – употреба на членувана форма вместо нечленувана 

както при продукция на свободна реч, така и при задачите с допълване. 

Ч Р

В далечината видях един човека. В далечината видях един човекът.

До днес се е запазило картинното 
писмо на египтяните, наречено 
йероглифното писмо.

Но вие с Мария сте моите най-близките 
приятели.

Двайсет и петима приятелите. Шестотин осумдесета и първа година.

Днес се празнуват сто петдесети години 
от създаването на училището.

България съществува повече от хиляда 
и тристата години.

Интересно е да се отбележи, че макар чешкият език да не разполага с формално средство за изразя-
ване на определеност, той изразява неопределеност по начин аналогичен на този в българския език – с по-
мощта на числителното един, една, едно, едни, употребено като неопределителен член в случаите, когато го-
ворещото лице представя на събеседника си нещо, което е известно за него, но не е известно за реципиента.

Този факт може да обясни една от тенденциите, които се наблюдават сред грешките на чешкогово-
рещите респонденти. Оказва се, че за тях изборът на членувана вместо нечленувана форма е в значител-
на степен рядко явление (само 7% от допуснатите грешки). При рускоговорещите респондетни този тип 
грешка е регистрирана в  4% от общия брой грешки.

Неуместната употреба на членна морфема е възможно да се дължи на прояви на хиперкоректност 
от страна на обучаемите. Този тип грешка може да се избегне основно чрез постигане на устойчиви уме-
ния при употребата на категорията определеност. 

От друга страна на обучаемите може да се предложи алгоритъм, който да следват при продукцията 
на български език: неспоменаван обект, името може да се използва с някакъв (къща – някаква къща), 
след показателно местоимение (тази къща), след много, малко, толкова1.

3.3. Колебание при употреба на пълен и кратък член
Колебанието при избора на позициите на пълен и кратък член при имената от мъжки род се от-

чита отново и при двете групи респонденти. В този случай обаче рускоговорещите обучаеми изпитват 
по-големи затруднения (11% от грешките) от чешкоговорещите (3% от грешките).

В. Байчева свежда сложната лингвистична материя до практически приложими правила, с които да 
си послужи практиката на чуждоезиковото обучение. В работата се възприемат тези правила и се смята, 
че с този подход регистрираните интерферентни явления могат да бъдат преодолени по-лесно. 

Авторката предлага три насоки за употреба на пълен член: когато името може да се замени с мес-
тоимението той; след глаголите с екзистенциално значение; често, но не винаги, когато е първа дума в 
изречението, и две насоки за употреба на кратък член: когато може да се замени с местоименията във 
винителен и дателен падеж него и на него; винаги след предлог1.

В този смисъл се предлага и още един практически съвет, който обаче би бил приложим само сред 
обучаемите от славянския езиков свят (или при синтетични езици). За по-ясно разграничение на позици-
ите на пълен и кратък член при имена от мъжки род студентите могат да правят съпоставка с майчиния 
език:

– когато в изходния славянски език името/именната група е в именителен падеж, в българския език 
е необходимо да се членува с пълен член;

– когато в изходния славянски език името/именната група е във винителен, дателен, творителен 
или предложен падеж, в българския език е необходимо да се членува с кратък член. 

3.4. Правопис
Регистрираните грешки в анкетата сочат, че и при двете групи респонденти сериозна пречка пред-

ставлява правописът на имената – 32% от грешките на чешкоговорещите и 43% от грешките на руского-
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ворещите. Сред правописните колебания на респондентите се открояват такива, свързани с употребата 
на категорията определеност:

Ч Р

пъта, музейя, музейът, музейят, вятрът, 
студят, крайа, пропдаватела, преподавателът, 
ноща, 

пътия, пътияът, пътът, музейът, музейт, студат, 
студъ, крайат, ноща, девете

Определителният член на имената от мъжки род единствено число има два облика: -ът/-а и 
-ят/-я. С определителен член -ят/-я се членуват имената, които завършват на -й; имената, които оз-
начават лица деятелни (nomina agentis) с наставки -тел и -ар; десет специални съществителни имена. 
Сред посочените примери се забелязва както колебание при избора на твърдата и меката членна мор-
фема, така и колебание при правописа. Правописни грешки са допуснати и при членуването на имена 
от женски род, завършващи с буква щ – вероятно поради заблуда, произтичаща от изговора на думата 
и значението на буква щ, съчетание от два звука [шт].

Изводи
Проведеното анкетно проучване потвърждава заложената хипотеза за възникване на затруднение 

при усвояването на някои граматически категории при номиналната система в българския език – род, 
число, определеност. 

Най-фреквентният тип грешка при чешкоговорещите е регистриран при категорията определеност 
на имената, докато степенуването на имената изобщо не представлява проблем. Респондентите от тази 
група срещат сериозни трудности и с правописа на имената – при формообразуване. В сравнение с общия 
брой грешки бройната форма на съществителни имена от мъжки род е слабо представена. 

Рускоговорещите обучаеми срещат особени трудности както с правописа на имената при формо-
образуване, така и с категорията определеност. Съгласуването на имената представлява проблем за 
сравнително нисък процент от респондентите, а степенуването основно е засегнато отново чрез право-
писа. 

Анкетното проучване потвърждава заложените в хипотезата прогнози за интерферентни явления. 
Оказва се, че при усвояването на имената двете групи респонденти изпитват затруднения със сходна 
честота при отделните граматически категории.

Проучванията на междуезиковите влияния и трансфери при обучение по чужд език дават възмож-
ност да се получи обобщена представа за голяма част от трудностите, които могат да възникнат в процеса 
на обучение, както за учащите, така и за преподавателите. Въз основа на ексцерпирания материал биха 
могли да се изведат разнообразни методически форми, сред които полезни биха били:

– упражнения за съгласуване на нарочно подбрани именни групи, чиито форми предполагат нети-
пични за родния език на студентите звукови промени;

– задача за изграждане на граматически омонимен/паронимен речник, в който да бъдат поместени 
всички близки форми; 

– задача за извеждане на общи правила/съвети за употреба на категорията определеност – неоп-
ределеност;

– множество упражнения за членуване на имена – както избор на форма, така и откриване на чле-
нувани форми в предложен текст;

– интерактивни упражнения с насоченост към визуалната памет в обучителиния процес.
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РОЛЯТА НА СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 
ПРИ СЕМАНТИЗАЦИЯТА НА НОВА ЛЕКСИКА В ПРОЦЕСА 

НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СРЪБСКИ ЕЗИК

Резюме: Настоящата разработка с методическа насоченост разглежда система за разкриването 
на значението на думи от чужд близкородствен език (сръбски) чрез конфронтативния подход 
при представяне на инвентара от афикси в българския и сръбския език, с което се улеснява 
семантизацията и усвояването на новата лексика посредством словообразувателен анализ и 
синтез.
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Abstract: This methodologically-oriented paper focuses on a system for revealing the meaning of words from 
a foreign sister language (Serbian) through a confrontational approach in presenting the inventory of affixes 
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От гледна точка на лингвистиката словообразуването с помощта на афикси в славянските езици 
е твърде продуктивен процес, но често остава на по-заден план в процеса на обучението по определен 
славянски език като чужд. Особено в близкородствена езикова среда6, 3, 1 подобен метод би могъл да дава 
бързи и ефективни резултати. Навлизането в структурата на думата благодарение на морфемно-слово-
образувателен анализ в голяма степен улеснява разкриването на значението на тази и на други думи, 
съдържащи същия или подобен корен. Такава методическа процедура не е достатъчно изучена от тео-
ретично гледище и сравнително рядко се прилага в преподавателската практика въпреки ефективността 
си. Така че в настоящата разработка е представен опит от лингвистичен и методически аспект10, 2 да се 
изведат най-значимите особености на семантизацията на лексиката чрез словообразувателните елемен-
ти при преподаването на сръбски език в българска езикова среда.

Разкриването на значението на думата чрез словообразувателен анализ от позициите на ме-
тодиката може да се прилага на всички равнища при изучаването на сръбски език, но на по-ниски-
те нива доста предпазливо и дозирано. При това трябва да се има предвид фактът, че в начал-
ната фаза на изучаване студентите имат твърде ограничен лексикален фонд и нямат изграде-
на представа за структурата на думата в чуждия език. Разглежданият метод за семантизация на 
нови думи, ако се комбинира с  други похвати за разкриване на значението на думата, способства 
за появата на различни езикови асоциации и за по-бързото и стабилно усвояване и запаметява-
не на изучаваната лексика. Най-добри резултати се постигат, когато на обучаемите е известен и 
разбираем коренът на дадената дума – от матерния език или от друг език, който са изучавали пред- 
ходно. Например значението на съществителното футбол (и в български език (БЕ), и в сръбски (СЕ) – 
от английски), без никакви препятствия тази дума се усвоява във формата и специфичния правопис и 
изговор, в която съществува в СЕ – фудбал; или от БЕ – плуване е основа безпрепятствено да се схване 
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значението на сръбската дума пливање, особено в подходящ контекст. Без да се отдалечава от коре-
новата морфема, преподавателят умело предлага нови думи, вече с ясно значение благодарение на 
предходното познание и студентите с лекота разбират, научават и дори сами предлагат варианти на думи 
от същия корен: фудбалер, пливач, пливачица. При прилагането на подобна процедура, при положение 
че са разгледани и възможните словообразувателни елементи, необходими за оформянето на думата, 
винаги може да се разчита и на непрекъснато развиващата се асоциативната способност на аудиторията.

На един предходен етап би трябвало да са правени сравнения между инвентара от словообразу-
вателни средства (наставки, представки, корени) в родния и в изучавания език. Благодарение на гене-
тическата и историческата близост между БЕ и СЕ тези елементи са еднакви или сходни в доста висока 
степен. Трябва да се има предвид обаче, че този извод не е абсолютно верен по отношение на комбинато-
риката и фреквентността на афиксите. И в БЕ8, и СЕ5, 11. фигурират такива словообразувателни елементи 
като: -/н/ик; -ище/-иште; -ство/-штво/; -ист/а/; -тел/-тељ; -/н/ин; -ба; -ние/-ње; -ица; -ай/-аj и други 
аналогични суфикси, а от префиксите: от-/од- или от-; раз-/раз- или рас-; из-/из- или ис-; пред-/пред или 
- прет-; въз-/уз- или ус-; в или въ-/у- и др.     

Изобщо постановката, че за да се изучава чужд език, на първо място трябва да се познава от-
лично матерният, е общовалидна. Това е в сила и при преподаването на СЕ в българска езикова среда. 
За да сме сигурни в успешното прилагане на разглеждания лингводидактически метод и система за се-
мантизация, трябва на първо време да се убедим, че студентите притежават елементарни познания за 
словообразуването в родния език. При наличие на такива езикови понятия у аудиторията се изграждат  и 
представи как стоят нещата в СЕ – чрез съпоставка и извеждане на сходствата и различията. Задачата е 
сравнително лесно изпълнима, при положение че студентите са завършили училища с хуманитарна на-
соченост и най-вече езикови гимназии. Ако има студенти от средни училища с насоченост към техниката 
или изкуствата, трябва да се започне с въвеждане на основните термини. Целта е още в първи курс на 
обучението по СЕ студентът да може самостоятелно да  определя корена, основата, префикса, суфикса 
и флексията. 

Примери с чужди думи, изведени от смислово разпознаваем корен и с помощта на познати афикси, 
се представят в процеса на обучение винаги, когато е възможно и оправдано, в подходящия контекст и 
когато съществува формална, логическа и семантична връзка, независимо от това каква част на речта се 
разглежда в момента. Обосновано е изведената дума да се демонстрира именно в конкретен контекст, 
който да подпомогне разбирането на новото значение и функцията ѝ в изречението. Благодарение на 
генетическото сродство на БЕ и СЕ е особено важно да се установи и взаимовръзката между словообра-
зувателните елементи от двата езика. На първо място това е необходимо поради нюансите във формите 
и смисъла на суфиксите и префиксите, защото те могат да са абсолютно идентични, но и частично или 
напълно различни: да измеря – измерити, сватба – свадба, записвам – записивати, преселник – пре-
сељеник, гражданин – грађанин и т.н. Познаването на значенията на афиксите в структурата на думите 
позволява на изучаващия чужд език да открива и дори да предугажда (особено в контекст) смисъла на 
цяла поредица еднокоренни думи, което улеснява напредването при овладяване на непознатата лексика. 
Така или иначе, за да се постигне адекватен резултат, е необходимо да се прилага добре планирана сис-
тема от упражнения с различен обем и задачи: идентифициране на отделните словообразувателни еле-
менти корен, префикс, суфикс, флексия; въз основа на корена на дума прогнозно създаване на поредица 
от еднокоренни думи, представляващи общо словообразувателно и семантично гнездо; работа с прили-
ките и разликите при префиксите и суфиксите по отношение на спецификите в правописа, семантиката, 
фреквентността и продуктивността им във всеки от двата езика (родния и чуждия) и т.н.

При прилагане на този метод за семантизация на лексиката трябва да се определят и конкретните 
стъпки в последователността при усвояване на новата лексика с цел да се получат бързи и добри резул-
тати. Практическият ни почти двадесет и петгодишен опит при преподаване на лексика на СЕ показва, 
че това може да се осъществи в рамките на четири ключови фази: 1) когато се съобщава на студентите 
основното значение на определена нова дума (семантичен аспект) – при началните нива на обучение,  
2) когато се анализира морфемният състав съобразно конкретната структура на новата дума (слово-
образувателен анализ) – при по-напреднали, 3) когато се представя поредица думи – от същия корен или 
образувани с един и същ словообразувателен елемент (словообразувателен синтез), 4) когато студентите 
с помощта на преподавателя (а по-късно и без него) сами успяват да „конструират“ други думи от същото 
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семантично и словообразувателно гнездо (етап на самостоятелна лингвистична „евристика“ при напред-
нали, който е възможен поради нарасналия речников запас на аудиторията). Подобна класификация се 
основава на изводите на В. Раичевич9 при преподаването на руски в сръбскоезична среда, преосмислени 
и допълнени с оглед на собствения преподавателски опит с български студенти.

В началото е необходимо студентът да разпознае основната или изходната дума, а чак след това – 
значението на форманта/словообразувателния елемент (префикс или суфикс), напр.: учи-ти – учи+тељ 
(суфикс към инфинитивната основа на глагол за образуване на съществително, означаващо вършител на 
действието от мъжки пол), като опората е върху глаголната основа, която разкрива и самото значение. 
Конкретният пример визира почти изцяло идентични думи в БЕ и СЕ. Разликата веднага се установява от 
студента, а именно, че в СЕ суфиксът -тељ съдържа меко љ за разлика от БЕ -тел. В контраст с българ-
ски думи, съдържащи -тел (зрител, читател, слушател) веднага се предлагат техните съответствия в 
СЕ и се отчита наличието на нетипичния за БЕ словообразувателен елемент -лац, добавен към същия 
или смислово подходящ корен от СЕ: читалац, слушалац, гледалац. Именно тук е мястото и да се за-
сегнат някои фонетични, морфологични и граматически особености на съществителните, образувани с 
този суфикс. Преподавателят избира точния момент за въвеждането на новата информация и така тя се 
усвоява по най-ефективния начин.

Една от следващите стъпки е да се представи словообразувателна поредица с цел да се открие 
връзката между думите, които я образуват. Тръгва се от дума или кръг от думи, вече познати на сту-
дентите като смисъл. Често тук става дума за промяна на глаголния вид чрез добавяне на префикс (от 
несвършен глаголите стават в свършен вид: пот-писати) или чрез добавяне на инфикс (за превръщане 
на глагол от свършен вид в несвършен: потпис-ива-ти). В случая определените словообразувателни 
елементи имат и граматикализираща роля и спомагат за навлизане в особеностите и на граматичния 
строй на изучавания език. Постепенно се достига до момент, когато демонстрирането на морфемния 
състав на думата чрез словообразувателен анализ се извършва благодарение на това, че повечето или 
всички афикси вече са известни на студентите. 

Всички тези стъпки (фази) се реализират успешно при добре планиран обем и избор на думите и 
достатъчно време на разположение в рамките на учебния час, при това не еднократно, а систематично 
и с обогатяване на вече наличните познания, през цялото времетраене на обучението. Това е нужно, за 
да може новата лексика да бъде анализирана, семантизирана и запомнена. По този начин у студентите 
се формира своеобразен алгоритъм за подобен морфо-семантичен анализ. На по-късен етап тези техни 
познания и умения подпомагат и процеса на синтез, когато обучаемите сами конструират евентуално въз-
можни думи в изучавания език и ги сравняват с наличните в речника лексикални единици от същия корен. 
По този начин в методически план се разкрива колко убедителна, достъпна и ефективна е лингвистичната 
прогностика, основаваща се на словообразувателния потенциал на езика.

Именно затова в основата за изграждане на лексикално семейство (словообразувателно гнездо) е 
вграден принципът на йерархията, т.е. принципът на последователно подчиняване на дадени лексикални 
единици на други. При това всяка изведена дума произхожда от своя начална дума (мотивираща дума) 
и те двете заедно образуват словообразувателна двойка, която може да се разширява в по-нататъшна 
поредица с нови и нови изведени лексеми. Всички елементи на подобна съвкупност от най-малко две 
думи имат поне един общ градивен словообразувателен елемент – значението, чийто материален но-
сител е общият корен. Например словообразувателната поредица: болница – боледувам (БЕ)/болница –  
боловати – болничар – болничарка – болесник – болесница (СЕ) изисква в началото опорната точка да 
бъде болница като първа дума от поредицата. Тръгвайки от познатото и ясния смисъл на разглежданите 
думи благодарение на идентичността им и в БЕ, и в СЕ, както и на общия корен бол-, обучаемите лесно 
и успешно усвояват следващите лексеми, образувани с помощта на също така познати (дори от БЕ) сло-
вообразувателни елементи. 

Друг пример в това отношение е изграждането на словообразувателно гнездо от познатите в БЕ 
корени уч-: ученик, ученица, учити, учитељ, учитељски, наука, научник, научни и тн. или пис-: писати, 
на-/пре-/за-/у-/нат-/пот-/от-/до-писати, писац, писмо, /не/писмен и тн. Стъпили на здравата опора на 
прозрачната и идентична семантика, еднаквите или сходни корени и афикси в родния и чуждия език, 
студените не само че без затруднения разгадават смисъла на новите думи, но безпрепятствено усвояват 
и запомнят големи масиви нова лексика. Вече образували поредица от еднокоренни думи, да речем с ко-
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рена уч- с помощта на вече познатите префикси и суфикси, а без да ползват превод, могат да образуват 
и други, неспоменати досега: от учитељ:  учитељевати, каквито идентични по форма не съществуват 
в БЕ. В този случай за семантизацията на новите думи спомага вече натрупаният опит в словотворчест-
вото и наличните познания от родния и чуждия език в тази насока, особено по отношение на морфемния 
анализ и синтез. Подобна процедура е обоснована и целесъобразна и се състои в следното: към корена 
уч- след добавяне на -тељ (носител на значението номина агентис) се присъединява наставката за об-
разуване на несвършен вид на глагола -ева-, която избираме в съответствие с фонетичната съчетаемост 
от няколкото възможни: -ова-/-ева-/-ива- и накрая се добавя елементът за образуване на инфинитив на 
глагола: -ти. При образуването на словообразувателната поредица (гнездо) чрез селекция на отдел-
ни, семантично по-близки думи като учити – учитељ – учитељица, ползвайки прийома на морфемния 
анализ и синтез, на фона на подходящи контекстуални примери, се стига безпрепятствено до основното 
значение и на други думи от същия корен, но с други афикси: научник – научница. По подобен начин в 
рамките на текущото упражнение се предлага на студентите да изведат и други глаголи от несвършен 
вид (руковати, путовати, летовати, закључивати, потписивати, царевати, краљевати и др.), приба-
вяйки един от разглежданите словообразувателни елементи, но към други корени, което се оказва доста 
ефективна стратегия при преподаването на близкородствен език. 

Подобно умение за анализ „под микроскоп“ на структурата на дадена дума изисква съответното 
предходно знание у обучаващите се, особено в началната фаза на изучаване на чуждия език. Обектив-
ните трудности, които съществуват при прилагането на подобен начин за семантизация на лексиката, 
особено в началната фаза, изискват внимателен избор на изучаваната лексика. Естествено, тази систе-
ма може да се комбинира и с други начини за семантизация, основаващи се на лексикалното сходство 
между БЕ и СЕ. От гледна точка на методиката такъв е разгадаването на значението – прийом с голям 
потенциал, икономичен и полезен, който спомага у студентите да се развива едно специфично умение, 
което бихме нарекли „лингвистична евристичност“. В обучението по чужд език е особено важно умението 
за предугаждане на смисъла и прогнозиране на вероятни словоформи, което априори е налично при 
българи, изучаващи СЕ. Това се осъществява благодарение на вече изтъкнатите причини за езиковото 
сродство, за положителната интерференция на всички езикови равнища. В рамките на добре планирани 
упражнения има още един резултат – успешното предотвратяване и елиминиране на евентуални лекси-
ко-семантични грешки при предходното запознаване с най-продуктивните и най-фреквентните слово-
образувателни средства от изучавания език в сравнение с техните структурно-семантични еквиваленти 
в родния език. Подобен конфронтативен подход при представяне на инвентара от афикси в двата езика 
улеснява по-нататъшния процес на обучението и по-специално усвояването на лексиката и откриване на 
значенията на новите думи посредством словообразувателен анализ и представяне на поредица от думи, 
образувани от общи елементи.  

И така, разгледаната система за семантизация и учене на нова лексика от чужд език чрез под-
робен кореново-афиксален анализ на думата и формиране на лексикални гнезда от думи с общ корен 
е много ефективна при трайното усвояване на лексиката. Освен това допринася за възникването и 
развитието на езикови асоциации не само на лексикално, но и на други езикови равнища, за пораж-
дането и разгръщането на лингвистичната интуиция у българските студенти, което има като краен ре-
зултат по-бързото и успешно овладяване на близкородствения СЕ7. При прилагането на тази система 
се установява здрава основа от знания и умения, обогатена и със собствените „прозрения“, аналогии 
и „открития“ на самите обучаващи се в процеса на разбиране, осмисляне и заучаване на нови думи, 
както и при употребата на вече усвоената лексика на практика, в различни контексти и ситуации, 
писмено и устно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ В УЧЕБНИКА ПО РУСКИ ЕЗИК  

„РУССКИЙ С СОБОЙ. А1+“

Резюме: В доклада се представя новия учебник по руски език „Русский с собой. Учебник по руски език 
за българи“ за ниво 0-А1+ по ОЕЕР, предназначен за възрастни учащи. Разглеждат се основните цели, 
задачи и принципи на организация на учебното съдържание, градивните компоненти на учебника и 
структурата на урочните единици. Обосновават се използваните от автора похвати за постигане на 
съзнателно, мотивирано и съобразено с националните особености на целевата група изучаване на 
руски език през призмата на комуникативния подход. 
Ключови думи: руски език; учебник; ниво А1; възрастни обучавани

ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL CONTENT  
IN THE RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOK “RUSSIAN TO GO. LEVEL A1+”

Senior Lecturer Diana Borimechkova  
Rakovski National Defence College 

Sofia, Bulgaria 
E-mail: d.borimechkova@rndc.bg

Abstract: The paper presents the recently published textbook “Russian To Go. Russian for Bulgarians. 
A1+” written for and targeted at adult learners. Aims, purposes and principals of the materials included, main 
components of the textbook and unit structure are revealed. The paper deals with the methods used by the 
author to achieve conscious and motivated language learning through the prism of a communicative approach, 
consistent with the national characteristics of the target group.
Keywords: Russian Language; textbook; level A1; adult learners
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За кого е предназначен учебникът?
В ситуация на устойчива потребност от руски език като втори или трети чужд език, необходим за 

професионална или лична реализация, се констатира известен дефицит на учебни помагала, които сис-
темно и последователно да подпомагат възрастни учащи за придобиването на езикова и комуникативна 
компетнетност по руски език и които да вземат предвид трудностите и типичните грешки на българите. 

Повечето съвременни учебници по руски език на пазара на учебната литература у нас са съз-
дадени в съответствие с Общата европейска референтна езикова рамка (ОЕЕР): учене, преподаване, 
оценяване и с учебните програми на Министерство на образованието и науката за съответните класове в 
системата на средното образование. Има редица помагала както за ранно чуждоезиково обучение, така 
и за ученици от гимназиалния курс (VIII – XII клас), изучаващи руски език интензивно или неинтензивно в 
българските средни училища. Всички учебни програми и учебниците разработени по тях са съобразени 
с „интересите, възрастовите особености и опита на учениците“ и следват „спираловидния принцип на 
повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки 
следващ клас през целия етап на обучение“*

Руски език обаче се преподава не само в средното училище, но и в университетите, в езикови 
школи и центрове, като целевите групи обхващат учащи от различни възрастови групи. Съвременният 
европеец трябва да повишава квалификацията си и да притежава и развива постоянно, през целия живот, 
широк набор от умения и компетентности, за да съответства на изискванията на глобалния свят и проме-
нящия се пазар на труда. Достъпът до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през 

* МОН, Учебни програми по чужд език, https://mon.bg/bg/1698
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целия живот е провъзгласен за основен принцип в Европейския стълб на социалните права, а Съветът 
на Европа определя 8 ключови компетентности необходими за успешен живот в обществото, сред кои-
то езиковата грамотност и многоезиковата компетентност са поставени наравно с цифрова, личностна, 
гражданска и други компетентности5.

Обучението на възрастни се различава от чуждоезиковото обучение на деца: то се базира на въ-
трешна мотивация, прагматизъм, съзнателен избор за изучаване на  чуждия език, аналитичност и авто-
номност. Според Малкълм Ноулс „Възрастният учащ притежава професионален и жизнен опит; знания, 
умения и навици, които трябва да се използват в процеса на обучение“ 6. Тематичните области, езиковите 
средства, устните и писмените речеви дейности в чуждоезиковото обучение трябва да бъдат съобразени 
с особеностите и интересите на възрастните, а самият образователен процес да се базира на взаимо-
действие между обучавани и обучаващ, да бъде насочен към решаване на задачи или проблеми и да 
бъде ориентиран към постигане на цели. 

Съществува известен брой учебни помагала, практически граматики и сборници с упражнения и 
тестове по руски език от български автори, които могат да бъдат използвани в обучението по руски език 
на възрастни. Но с изключение на учебната литература за специфични групи учащи – студенти по иконо-
мика, туризъм, хуманитарни специалности и други, повечето съществуващи издания не са нови. Именно 
за работа с начинаещи, започващи от т.нар. „нулево“ ниво, най-осезаемо се усеща липсата на модерен и 
системен учебник по руски език. 

Учебникът „Русский с собой. Учебник по руски език за българи. Ниво А1+“ 1 запълва една праз-
нина в пазара на учебни материали за обучение на възрастни и при определяне на целите, които той 
преследва, са отчетени редица специфични условия, сред които: липса в България на езикова среда за 
комуникация на руски език; минимално ниво на предварителна езикова и социокултурна осведоменост 
на обучаваните; обективни трудности за българите при запознаване с граматичната система на руския 
език и други. 

Какво учебно съдържание обхваща учебникът? 
Стереотипът, че за българите руският език не е труден, е неверен, но все още разпространен у 

нас. Принадлежността на двата езика към славянската езикова група дава известни предимства по отно-
шение на графичната и лексикалната система. Общата азбука и големият брой обща лексика позволява 
нивото А1 по ОЕЕР да бъде сравнително бързо изградено и надградено с учащи българи, които в лек-
сикално отношение бързо достигат ниво А2. Постигането на граматична компетентност в руския език от 
българи обаче не може да бъде подценявано или осъществено в ускорено темпо. Напротив, то изисква 
специални усилия и внимание както от преподавателя, така и от обучаваните.

Учебното съдържание на учебника „Русский с собой“ напълно покрива езиковата компетентност съ-
гласно Държавния стандарт по руски като чужд език2, но надхвърля посочения в този документ „лексикален 
минимум“ от 780 единици. Основното внимание в учебника е концентрирано върху изграждането на грама-
тичната компетентност и употребата в реална комуникация на базови граматични конструкции. В съзвучие 
с препоръките на ОЕЕР и спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията 
учебникът изгражда обща картина на предложно-падежната система на руския език чрез системно пред-
ставяне на шестте падежа в руския език и акцент върху синтактично-семантичните им функции. За целта по 
разбираем, включително за неспециалисти, начин се припомнят основни понятия от синтаксиса на простото 
изречение. Сериозно внимание се обръща и на други трудни за носителите на български език въпроси, 
например определяне на рода на думите, завършващи на –ь, изключения в образуването на множествено 
число, употребата на инфинитив, образуване и употреба на минало и бъдеще време, вид на глагола, специ-
фични конструкции като „У меня есть/нет“ и др. Учебникът разчита до голяма степен на визуализацията като 
средство за изграждане на лексикална и комуникативна компетентност – изображенията не са поставени 
самоцелно или като илюстрация, те служат за учене и комуникация. 

Учебникът „Русский с собой“ е предвиден за 120 – 140 часа аудиторна работа с възможност за 
свиване или разширяване на учебното съдържание в зависимост от параметрите на конкретното обу-
чение – дали то се осъществява индивидуално или в група, интензивно или неинтензивно, съобразно 
профила на обучаваните и други специфични обстоятелства. По преценка на преподавателя някои гра-
матични теми, като например вид на глагола, императив, допълнителни значения на падежите и др. 
(съответстващи на ниво А2), могат да бъдат пропуснати. И обратно, концентрираното съдържание на 
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граматични и лексикални теми може да бъде разширено и допълнено с допълнителни упражнения от 
други източници.

Структура на учебника
Въз основа на потребностите на целевата група (българи, възрастни), особеностите на изучавания 

език (общ руски), насоките за определяне и формиране на езиковите компетентности по нива зададени 
от Общата европейска референтна рамка за езиците, както и някои допълнителни съображения и прин-
ципи, които ще бъдат посочени по-долу, учебното съдържание на учебника „Русский с собой“ е развито 
в 15 тематични урока. В Таблица 1 са представени названията на урочните единици с включените в тях 
граматични и лексикални модули:

Таблица 1.

Название на урочната единица Граматични модули Лексика
Урок 1: Что это? Кто это? Именителен падеж. Род на 

съществителните имена. Лични 
местоимения.

Приветствия. Предмети 
от бита. Професии, 
националности.

Урок 2: Мы уже говорим по-русски Притежателни местоимения. Глаголи: 
инфинитив, спрежение. Наречия

Семейство.

Урок 3: Сумки, чемоданы, рюкзаки Притежателна конструкция „у 
меня есть“. Множествено число на 
съществителните.

Лични вещи.

Урок 4: Русский или российский? Числителни бройни имена 1-20. 
Прилагателни имена.

Попълване на формуляр. 
Символи и сувенири. 

Урок 5: В городе на Неве Предложен падеж (място). Предлози в 
и на. Непряка реч.

Ориентиране в града. 
Описание на място. Санкт-
Петербург

Урок 6: В детстве я жил в Москве Предложен падеж (тема). Предлог 
о. Множествено число в предложен 
падеж. Минало време. 

Апартамент, дом. Разказ в 
минало време.

Урок 7: Русские любят Болгарию Винителен падеж (пряко допълнение). 
Неодушевени и одушевени обекти. 
Лични местоимения във винителен 
падеж.

Ресторант, магазин, пазар. 
Храна и напитки

Урок 8: Климат и погода Числителни бройни имена 20-100. 
Глаголи –ва-. Възвратни глаголи. 
Наречия за време.

Ежедневна програма. Месеци, 
сезони, климат. Облекло.

Урок 9:  Он идет на рыбалку Глаголи за движение с винителен 
падеж. Минало време на глаголите за 
движение.

Пътуване. Превозни 
средства.

Урок 10: В понедельник я поеду в 
Москву!

Числителни редни имена. Винителен 
и предложен падеж (време). Бъдеще 
време.

Дните от седмицата. План. 
Разказ в бъдеще време.

Урок 11: Столица России Родителен падеж – единствено число. 
Принадлежност, отрица-ние, предлози 
у, без, для. Лични местоимения. 

Забележителности. Туризъм. 
Забрани. Стереотипи. 
Москва.

Урок 12: Далеко от города Пространствени предлози с 
родителен падеж. Вид на глагола. 
Родителен падеж за количество.

Откъде сте? Описание на 
пътуване и на място. Цени. 
Пазаруване. 

Урок 13: Десять тысяч 
километров

Родителен падеж множествено число. 
Наречия. Числителни над 100.

География на Русия. 
Количества и мерни единици.  
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Название на урочната единица Граматични модули Лексика
Урок 14: Давай поженимся! Дателен падеж – единствено 

и множествено число, лични 
местоимения. Непряко допълне-ние. 
Дателни конструкции. Предлог к. 
Императив.

Възраст. Семейно поло-
жение. Части на тялото. 
Описание на външен вид и 
физическо състояние. 

Урок 15: С праздником! Творителен падеж –  единствено 
и множествено число, лични 
местоимения. Глаголи с творителен 
падеж. 

Космос. 
Свободно време и хоби. 
Празници.

Всяка урочна единица се структурира около обединяващата разговорна тема, елементи от която се 
съдържат във вътрешните раздели на урока (модули). На фона на посочените разговорни теми са предста-
вени граматичните явления за ниво А1+ в оптимална последователност и с достатъчно количество лекси-
кални, граматични и комуникативни упражнения. Граматичната прогресия на различните езикови категории 
е съчетана със значителен брой комуникативни упражнения за затвърждаване на новия материал, стимули-
ране на устната речева продукция на учащите и незабавно активиране на наученото в устна и писмена реч.

Структура на урочната единица
Учебникът „Русский с собой“ за ниво А1 е изграден на модулен принцип, като всяка урочна единица 

се състои от 3 до 5 модула с различен граматичен материал, градиран съгласно съвременните тенденции 
в обучението по руски език като чужд. 

Всяка от 15-те урочни единици има симетрична структура:
– кратко съдържание на урока с онагледяваща задача;
– въвеждащо упражнение (Warm-Up) във вид на практическа задача (попълване на формуляр, кра-

тък тест, меню, обява, облак от думи, диалог или друго);
– граматични модули – 3 до 5 броя във всеки урок;
– комуникативна задача, свързан текст за допълнително четене или рубрика „Интересно знать“ със 

социокултурна информация.

Всеки граматичен модул включва:
– заглавие и примерни изречения;
– таблица с граматични форми (нов материал);
– препратка към раздел „Приложения“ за по-подробна теоретична информация и коментар на бъл-

гарски език към новия граматичен материал;
– упражнения: граматични, лексикални и комуникативни, фиксирани в необходимата последова-

телност от словоформа към изречение и текст. Основните типове упражнения са: работа по модел, избор; 
разпределяне; свързване; заместване; слушане с попълване; отговор или задаване на въпрос; съставяне 
на изречение; трансформация и др.

Важен структурен елемент е раздел „Приложения“, който съдържа допълнителна езикова инфор-
мация, представена в графичен вид и с кратки разбираеми коментари на български език. Учебникът 
съдържа също допълнително книжно тяло „Ключ с верните отговори и текстовете на аудиозаписите“, 
компакт-диск или линк към QR-кодове за прослушване на аудиофайловете и списък на използваните 
изображения.

Принципи, следвани при създаване и организация на учебното съдържание:
– определяне на обща разговорно-лексикална тема за всяка урочна единица и включване на прак-

тически задачи и социокултурни елементи;
– включване на задачи за развитие на четирите речеви умения (четене, слушане, говорене и писа-

не) във всяка урочна единица;
– последователно и системно въвеждане на граматичните категории и избягване на „изпреварва-

ща“ информация – т.е. учебното съдържание се представя последователно, като в текстовете и упражне-
нията не се включват граматични форми и конструкции, които не са преподадени;
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– всички учебни текстове и упражнения са с оригинално и актуално съдържание и се основават на 
реални речеви ситуации, отразяващи съвременния руски книжовен език;

– максимално използване на средствата за визуално онагледяване с учебна цел;
– включване на игрови задачи и упражнения и т. нар. „прецедентни фрази” (цитати от популярни 

песни, пословици, крилати изрази и фрази, типични за културата на носителите на езика) в примерите и 
дори в граматичните упражнения с цел обогатяване на социокултурната компетентност относно изучава-
ния език и култура.

Заключение
Учебникът по руски език за българи „Русский с собой“ се отличава с ясна модулна структура, и сис-

темно поднасяне на учебното съдържание, съответстващо на ниво А1+. Авторът е преподавател по руски 
език с опит в работа с възрастни учащи и затова добре познава обективните затруднения на българите, 
изучаващи руски език. Всички материали са апробирани в класната стая и впоследствие коригирани и 
усъвършенствани. Компактният формат, атрактивното графично оформление и актуалното комуникатив-
но и социокултурно съдържание са допълнителни предимства на новия учебник.  
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