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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКАНА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Вид на дисертационния труд 

Дисертацията има характер на научноизследователски труд с 

формулирани работна хипотеза, цел и задачи. Обхваща: увод; основна 

част, включваща три глави; общи изводи; заключение; 

библиография/списък с използваната литература. 

Актуалност на проблема 

През последните години все по-актуален и значим става въпросът за 

същността на хибридната заплаха, нейните принципи, пътища и средства 

за реализиране и концептуалната рамка. Особено важно е постигането на 

общо стратегическо разбиране за нейното проявление и съществуващите 

теоретични парадокси по нейното дефиниране.  

В световен аспект се наблюдава устойчива тенденция за 

предприемане на разнообразни открити и скрити действия за оказване на 

влияние и контрол от външни сили върху дейността на правителствата. 

Тази форма на заплаха разчита на комплексната обвързаност на държавите, 

адаптивност на подходите, асиметричност в действията и контролирана 

агресивност. Това поставя апаратът, отговарящ за въпросите на 

националната сигурност и подходите за нейното гарантиране в догонващо 

състояние. Решаването на задачата „действие-противодействие“ води до 

отразяването на единични събития, при което са налице условия за загуба 

на суверенитет и постигане на доминиращо влияние от външни сили.  

Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя не само 

от трудностите за дефинирането на опасностите на национално ниво, но и 

с намирането на връзки между контекст, интереси и заплахи, както и с 

формулирането на пътища и средства за противодействие при хибридна 

заплаха.  

Значимостта на темата е породена от засилващата се регионална и 

международна тенденция за провеждане на система от открити и прикрити 

действия, които рационално отчитат цялостният многопластов контекст на 

обстановката (международен и национален), наличните ресурси, 

съществуващите ограничения и търсените резултати. Едновременно с това 

се балансира в операциите на различните инструменти на държавната мощ 

с пътищата за постигане на определените цели. В резултат, трудно могат 

да се идентифицират, оценят и повлияят действията на вероятните 

противници.  



4 

 

Изложеното обосновава потребност от дообогатяване на научните 

изследвания по същността на хибридната заплаха, систематизиране на 

знанието и формулиране на пътища за противодействие и защита на 

националната сигурност на Република България. 

Цел на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да се анализират особеностите на 

хибридната заплаха като хипотетично и потенциално предизвикателство 

срещу националната сигурност на Република България и да се 

усъвършенстват подходите за противодействие. 

В приложен план дисертационният труд е насочен към предлагането 

на система от подходи за противодействие на хибридна заплаха, които се 

обединяват в концептуален модел и обща стратегическа рамка. 

Обект и предмет на дисертационния труд 

Обект на дисертационния труд е националната сигурност на 

Република България. 

Предмет на дисертационния труд е хипотетична и потенциална 

хибридна заплаха за националната сигурност на Република България. 

Основни задачи 

Първа задача – каква е същността на хибридната заплаха: 

- да се проследи развитието и да се характеризират специфичните 

позиции в еволюцията на понятието хибридна заплаха въз основа на 

систематично изследване на литературните източници. 

Втора задача – как се реализира хибридната заплаха: 

- да се определят концепцията, пътищата и средствата за реализиране 

на хибридни действия;  

- да се изследва пример за осъществени хибридни действия. 

Трета задача – какви са функциите на държавата за противодействие 

на хибридна заплаха: 

- да се проучат специфичните особености на националната среда и да 

се формулират фази за реализиране на хипотетична хибридна заплаха 

срещу Република България; 

- да се дефинират ролята и задачите на национален орган за 

противодействие на хибридна заплаха; 

- да се разработят и предложат концептуален модел и стратегическа 

рамка за противодействие на хипотетична и потенциална хибридна заплаха 

срещу Република България. 
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Работна хипотеза 

Доколкото хибридната заплаха се разполага в пространството 

между мира и войната и представлява динамична комбинация от 

състояния и действия, чиято цел е създаването на доминиращ 

авторитет, то за успешното й противодействие е необходимо 

прилагането на подходи, обединени в концептуален модел и обща 

стратегическа рамка, които да гарантират свободата на национален 

избор. 

Това твърдение се основава на разбирането, че хибридната заплаха 

рационално отчита реалното състояние на обстановката и динамично 

комбинира, еднократни и продължителни действия в повече от един от 

домейните на обществено политическия живот и на няколко нива. Нейната 

цел е ограничена, като не се търси пълното и тотално унищожаване на 

противника, а реализиране на влияние и контрол, което се определя с 

понятието доминиращ авторитет. Оттук следва, че за успешното й 

противодействие е необходимо да се разработи концептуален модел и 

обща стратегическа рамка, прилагането на които би блокирало опитите за 

налагане на доминиращ авторитет и би допринесло за гарантиране 

свободата на национален избор. 

Методика на изследването 

За изясняване същността на хибридната заплаха и свързаните с нея 

проблеми е предприето систематично изследване на литературата, 

включваща научни изследвания и монографии по проблема, публикации в 

периодичния печат, електронни медии, национални и международни 

стратегически и законодателни документи.  

Методиката на изследването се основава на широк спектър от 

подходи, включващ части от общонаучни и интердисциплинарни методи, 

като: 

- исторически метод – изучаване и изследване на еволюцията в 

развитието на теорията на хибридната заплаха. За целта тя се разглежда 

както по отношение на възникването и вертикалната й промяна през 

годините (диахронно), така и от позицията на връзката й (синхронно) с 

конкретен контекстуално обусловен исторически период;  

- холистичен метод – включващ анализ (разлагане) на стратегическата 

среда и синтез (съединяване) на общи характеристики, позволяващи 

надграждане и теоретично развитие на знанието за хибридната заплаха; 

- метод на наблюдението – проучване на хода и динамиката в 

проявата на хибридната заплаха; 
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- индуктивно-дедуктивен метод – от изучаването на литературните 

източници, особеностите на стратегическата среда и определените 

принципи и характеристики се систематизират общите и повтарящите се 

свойства на хибридната заплаха. В резултат се правят логически 

заключения, позволяващи формулирането и защитаването на група от 

последователни цели на хибридната заплаха; 

- абстракция и конкретизация – мислено отделяне от редица 

несъществени свойства на хибридната заплаха, като вниманието се 

съсредоточава върху конкретизирането на връзки между отделните й 

елементи, включително формулирането на ефекти и рискове; 

- системно-структурен метод – систематизирано изучаване на 

поведението на Русия в Украйна, чрез разлагане на конкретните действия 

през инструментите на националната мощ и структурното им комбиниране 

във времето, водещо до опознаване на проявите на хибридната заплаха; 

- аналогия и моделиране – въз основа на сходството на хибридната 

заплаха с комплексните стратегии се моделират рамка и фази за 

реализиране и противодействие на хибридна заплаха; 

- документален метод – събиране на данни и информация от различни 

източници и анализ на съдържанието, позволяващ разкриването на 

слабостите в националните стратегически и законодателни документи. 

Комбинирането използване на тези методи позволява 

осъществяването на връзки между различните резултати и изводи, което 

дава възможност за всеобхватно и задълбочено изследване на хибридната 

заплаха. 

Проследени са литературните източници в следните бази данни: 

ABI/INFORM Global, Digital National Security Archive, Hoover’s Company 

Profiles, National Newspapers Core, OxResearch, PAIS International, ProQuest, 

MERLN-Net, Jane’s Terrorism and Insurgency Center, Periscope.  

За търсенето в базите данни са използвани следните ключови думи – 

hybrid warfare, hybrid threat, hybrid strategy, irregular warfare, asymmetric 

war, guerilla war, хибридна война, асиметрична война. 

Период на изследването: месец януари 2015 – месец ноември 2017. 

Ограничения 

1. Приемат се за верни твърденията: 

а. природата на войната е постоянна и се характеризира с насилие, 

несигурност и сблъсък; 

б. характера на войната е променлив, определя се от общият контекст. 
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2. Не се изследва същността на военния конфликт и на въоръжения 

конфликт. 

3. За целите на дисертацията понятията: 

а. редовни и конвенционални въоръжени сили се използват 

равнозначно и означават – военни структури, които спазват националното 

законодателство, международните правни норми и чиито въоръжение и 

оборудване съответстват на всеобщо признатите стандартни военни 

способности; 

б. нередовни, неконвенционални и асиметрични въоръжени сили - 

определят организация от военен тип, която не спазва национално 

законодателство, международни правни норми и използва разнообразно 

въоръжение и оборудване, включително и такова, което не влиза в 

стандартните разбирания за оръжие. 

4. Не се изследват глобализма, глобализацията и взаимозависимостта 

на страните. 

5. Не се изследва цялостното състояние на системата за национална 

сигурност, а се разглежда как е възможно да се прояви хибридната заплаха 

и каква е стратегическата рамка за противодействие. 

6. Под концептуален модел се разбира опростено представяне на 

състояния, процеси или явления. Той възпроизвежда в принципен вид 

характеристиките, структурата и свойствата на определен обект. 

7. Стратегическата рамка включва непълен набор от задължителните 

за всяка стратегия за национална сигурност елементи.  

8. Приема се, че рамката на националната мощ се базира на четири 

основни стълба - политически, икономически, информационен и военен, 

които регулират и обхващат действията на останалите обществено 

политически домейни, като: юридически, вътрешен ред и сигурност, 

социален, кибер, финанси и енергетика. 

9. Предвид сложността и специфичното проявление на хибридната 

заплаха следва да се счита, че предложените фази на нейното проявление 

са базови, без претенции за универсалност, всеобхватност и 

изчерпателност.  

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран в съответствие с поставените 

цел, научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на 

изследването и отразява възприетия от автора подход към проблематиката. 
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Състои се от въведение, три глави с изводи към всяка от тях, 

заключение, списък на използваната литература (211 източника), таблици 

(13) и фигури (16). 

Съдържание на дисертационния труд 

Във въведението е представена актуалността на разглеждания 

проблем, като е обоснована необходимостта от разработването на 

дисертационния труд. Формулирани са целта, основните задачи, 

ограниченията, работната хипотеза и методите, използвани при 

провеждането на изследването. 

Глава първа. Феноменология на понятието „хибридна заплаха“ 

В първа глава са анализирани теоретичните проекции на хибридната 

заплаха. Извършено е изследване на литературните източници като са 

разгледани общите теоретични постановки. Очертани са стратегическите 

доктринални, международни и национални виждания. Систематично, по 

години, е направен исторически преглед на понятието, сравнени са 

гледните точки на различните автори. Представени са спецификите, 

общите черти и разликите в разбиранията на САЩ, Европа и България. 

Анализирани са специфичните позиции и са формулирани проблемни 

точки.  

Изводи към първа глава 

1. Теорията за хибридната заплаха е разработена основно в САЩ и 

силно е повлияна от участието на страната в конфликтите в Ирак и 

Афганистан. Анализът на библиографията показва, че съществува 

различно разбиране за понятието хибридна заплаха, като много често в 

литературата то се използва еднозначно или припокриващо се с термина 

хибридна война. Налице са многообразни определения и виждания, които 

затрудняват формулирането на единно съдържание. 

2. Литературните източници показват наличието както на широки, 

така и на тесни по обхват определения за същността на хибридната 

заплаха. По същество наличните определения са дескриптивни, като 

различните автори добавят или вадят понятия и термини за описване на 

нейните базисни характеристики. 

3. Американското виждане определя хибридната заплаха като 

съчетания от действия на конвенционални въоръжени сили с нередовни 

сили, които едновременно ангажират и използват наличните им военни 

способности и средства, подкрепени от комбинация от модерни 
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технологии, конвенционални оръжия, кибер атаки и информационни 

операции за постигане на взаимноизгодни политически цели. 

4. Европейският съюз и НАТО използват понятието хибридна заплаха 

като обобщително за определяне на неясни открити и прикрити действия 

на определена държава, която използва всички инструменти на властта за 

постигане на специфични политически цели. В техните позиции 

съществуваща тенденция за разполагане на заплахата в пространството 

между законни и незаконни действия и методи, национални и 

международни правни норми, ред и безредие, информация и пропаганда, 

традиционни и нетрадиционни методи и средства. 

5. На национално ниво различните публикации и автори по различен 

начин дефинират хибридната заплаха. За някои от тях хибридната заплаха 

удобно се заменя с понятието хибридна война, а за други хибридната 

война е продукт на хибридната заплаха. Все пак липсва доктринално 

формулирано и законно възприето определение на понятието хибридна 

заплаха, което възпрепятства изготвянето на национална, общо възприета 

стратегия за противодействие. 

Глава втора. Реализиране на хибридната заплаха 

Втора глава има за основна цел да отговори на въпроса как се 

реализира хибридната заплаха. Въз основа на холистичния метод е 

извършен общ анализ на стратегическата среда, логично са синтезирани 

общи характеристики на чиято база са дефинирани принципите на 

хибридната заплаха. С използването на методите на абстракция и 

конкретизация са отделени редица несъществени свойства на хибридната 

заплаха, като вниманието е съсредоточено върху конкретизирането на 

природата, характера, предимствата и недостатъците, както и върху 

формулирането на ефекти и рискове. С отчитане на метода на аналогията 

(сходството) на хибридната заплаха с комплексните стратегии е 

моделирана рамка за описването й. С метода на наблюдението са изучени 

поведението и действията на Русия в Украйна. На базата на системно-

структурния метод конкретните действия са разложени през 

инструментите на националната мощ и структурно са комбинирани във 

времето като по този начин е доказана пригодността на предложената 

рамка.  
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Концепция, пътища и средства за реализиране на хибридни действия 

Принципи на хибридната заплаха 

Извършеното сравнение и анализ на литературните източници 

позволява да бъдат откроени няколко основни твърдения. Първото 

твърдение се формулира около обстоятелството, че хибридната заплаха не 

представлява нова концепция. Второто твърдение, се определя от 

глобалната мрежова обвързаност и от възможностите, произлезли от 

развитието на технологиите. Сравнението на двете характеристики и 

логичното свързване между тях позволява да се формулират принципите 

на хибридната заплаха (таблица 2.2.). Тяхната основна роля е да 

представят и осигурят общите напътствия за организиране и провеждане 

на конкретните хибридни действия.  

Принципи Характеристики 

Комплексност Трудно описване и разбиране на средата 

 Базира се на отвореността на западния демократичен модел 

 Експлоатира връзката между правителство и общество 

 Противоречия между различните социални групи 

 Разнообразни обектите за въздействие 

 Провеждане на едновременни или последователни действия с 

нееднакъв интензитет 

Адаптивност Използват се всички мрежи (обществено-социални, икономически, 

политически, информационни) 

 Съвместимост на военните и гражданските ресурси и подходи 

 Постигане на стратегическите цели без да се пристъпва към реално 

използване на директна военна сила 

 Основно недиректни действия 

Асиметричност Разлики в необходимите ресурси за провеждане на въздействието и в 

начините за съчетаване на средствата 

 Постигане на икономичност в усилията и намаляване на цената 

 Разнообразни варианти, свързани със съчетаването на военни и 

невоенни средства 

 Съюзи между държава и недържавни структури 

 Трудно може да бъде определен модел 

Агресивност Поддържане на инициативата и развиване на постигнатото до 

момента 

 Манипулира интензивността на действията 

 Контролира нивото на използване на сила 

 Промъкване под всички физически, правни, икономически или 

информационни граници 

Таблица 2.2. Принципи на хибридната заплаха 
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Природа и характер на хибридната заплаха 

За да бъдат определени нейната природа и характер и да се маркират 

нейните предимствата и недостатъците се използват дефинираните 

принципи на хибридната заплаха (таблица 2.3).  

Принципи Природа Характер Предимства Недостатъци 

Комплексност 
Несигурност 

неяснота 

Комбинира 

директни с 

недиректни 

пътища 

Трудно се 

разкриват 

Не предизвиква 

пропорционален 

отговор 

Трудно се 

контролират 

действията 

Адаптивност 
Мрежово базирана 

 

Използва повече 

от един 

инструмент на 

мощта 

Усложнено 

моделиране 

Едностранни 

действия 

Асиметричност 
Икономичност 

под нивото на война 

Прикритост на 

действията 

Осигурява 

гъвкавост 

 

Потенциал за 

избухване на 

война 

Агресивност 
Целенасоченост 

манипулация 

Експлоатира 

връзките между 

двете страни 

Проактивен 

подход 

Продължи-

телни усилия 

Таблица 2.3. Природа, характер, предимства и недостатъци на хибридната заплаха 

За целите на анализа се приема, че понятието природа на хибридната 

заплаха представлява система от функционални характеристики, а с 

характера се описва начинът за тяхното проявяване. На базата на 

извършеното всеобхватно изследване и надграждане е представен синтез 

на резултати, който очертава същността на хибридната заплаха, както 

следва: 

Първо, хибридната заплаха се разполага в пространството между 

състоянието на мир и война. Основните причини за това са промените в 

общата стратегическа среда и нейното трудно разбиране и описване. 

Второ, хибридната заплаха включва участници, които използват 

множество елементи на мощта. Хибридната заплаха търси начини и 

средства за постигане на целите без да се пристъпва към реално използване 

на военна сила. На преден план излизат действията на дипломатическия, 

икономическия и информационния инструменти на мощта. 

Трето, хибридната заплаха се основава на хипер обвързаността на 

съвременното общество. Тя позволява на всеки един участник активно да 

се включва в обмяната на информация и с минимални средства и усилия да 

нанесе значителни вреди. За да постигне икономичност на усилията и за да 



12 

 

остане под нивото на открит военен сблъсък, атакуващата страна търси 

всякакви възможности за реализиране на съществуващите асиметрии. 

Четвърто, хибридната заплаха е насочена към качествена промяна на 

състоянието на среда, чрез застрашаване на интереси и предизвикване на 

загуби. Тя се разполага в когнитивната сфера и се свързва не толкова с 

действията на атакуващата страна, но с очакванията на атакуваната страна 

да претърпи съществени загуби. В основата на това твърдение се намира 

разбирането, че хибридната заплахата експлоатира връзките между две 

страни, чрез които едната страна се опитва да накара другата страна да се 

почувства застрашена. 

Концепция за хибридна заплаха 

Изследваните и формулирани по-горе принципи, природа и характер 

позволяват дефинирането на обща концепция за хибридната заплаха като 

динамична комбинация от състояния и действия, излагащи на опасност от 

вреда националните интереси на атакуваната страна. Тя се базира на 

прагматичното и рационално пресмятане на факторите и силите, които 

влияят върху формиране на решенията на правителствата и лидерите на 

страните. Разкриването на тези фактори и сили позволяват и базовото 

концептуализиране на хибридната заплаха. За определяне на тяхното 

влияние е приложен моделът на Майкъл Портър за разработване на 

стратегии на фирмите, като е модифициран за нуждите на националната 

сигурност. Моделът (фигура 2.2.) обхваща в единна рамка комплексните и 

сложни вътрешни връзки, външни сили и заплахи, които обединени и 

синхронизирани представляват хибридната заплаха. 

Отчитането на модела дефинира концепцията за хибридната заплаха 

като динамична комбинация от състояния, еднократни и продължителни 

действия в повече от един от домейните на обществено политическия 

живот и на няколко нива. Тя се разполага в пространството между 

състоянието на мир и война. Целта на хибридната заплаха по същество е 

ограничена и не се търси пълното и тотално унищожаване на противника, а 

реализиране на влияние и контрол, което се определя с понятието 

доминиращ авторитет. Постигането на тази цел води и до качествена 

промяна в състоянието на обекта на въздействие – ограничаване на 

суверенитета. На обратната страна се намира рискът от неизпълнението на 

тази цел, който се дефинира като загуба на управление.   
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Мощта на
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Агресивност

Адаптивност

Агресивност

Асиметричност

Агресивност

Комплексност

Национален контекст

 

Фигура 2.2. Концептуален модел на хибридната заплаха 

Прикритостта на хибридната заплаха не позволява своевременното й 

откриване, поради което е невъзможно да се определи кога започват и кога 

завършват съответните действия. Основен обект на въздействие е 

съществуващата обществено-политическа система, като реализирането на 

влияние гарантира достъп до критични дялове от обществото, както и 

върху лидерите и способностите. По отношение на средата, хибридната 

заплаха разчита на многопосочност на действията в политическата, 

информационната, икономическата, инфраструктурната и военната сфери. 

Това осигурява възможност за постигане на дисхармония в управлението и 

усложняване на защитата в мрежово базирана среда. Източници на 

хибридна заплаха могат да бъдат както държавни участници, така и 

недържавни структури, които имат на разположение повече от един 

инструмент на мощта. Комбинирайки военни и невоенни средства, както и 

действия на инструментите на твърдата и меката сила, хибридната заплаха 

избягва високата икономическа, политическа и социална цена на откритата 

военна агресия, но има висок рисков потенциал от нежелани ефекти и 

избухване на криза от военен характер.  

Следващата стъпка в процеса по конкретизация на концепцията за 

хибридната заплаха е определянето на връзки между формулираните 
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принципи, с нейните характеристики, ефекти и рискове (таблица 2.3.). За 

целта се прилага система от основни въпроси, които изследват 

отношенията между отделните действия по линията – цел, време, обекти, 

среда, участници, пътища, ресурси.  

 Принципи 
Основни 

въпроси 
Описание Ефекти Рискове 

1.  Агресивност 

Защо се 

провежда 
Цел 

Постигане на 

влияние и 

контрол  

Качествена 

промяна в 

състоянието – 

ограничаване 

на 

суверенитета 

Загуба на 

управление 

Кога 

започва 

Кога 

завършва 

Времева 

рамка 

Продължител

ни усилия 

Манипулация 

на реакциите 

Загуба на 

инициатива 

2.  
Адаптивност 

 

Върху 

какво се 

въздей- 

ства 

Обекти 

Съществува-

щата 

обществено-

политическа 

система 

Достъп до 

критични 

дялове  

Изгражда-не 

на устойчи-

вост 

Къде се 

провежда 
Среда 

Многопосочн

ост на 

действията в 

различните 

домейни 

Дисхармония в 

управлението и 

защитата в 

мрежово 

базирана среда 

Загуба на 

управление 

 

3.  

Комплекс-

ност 

 

Кой Участници 

Държави и 

недържавни 

участници 

Несигурност и 

неяснота за 

намеренията и 

целите 

Разкриване 

на 

намерения и 

участници 

Как се 

провежда 
Пътища  

Комбинира 

директни с 

недиректни 

пътища 

Липсва 

пропорциона-

лен отговор 

 

 

Непредви-

дени 

резултати 

 

 

4.  
Асиметрич-

ност 

Какви 

средства 
Ресурси 

Съчетание от 

цивилни и 

военни 

Икономич 

ност под 

нивото на 

война 

Избухване 

на въоръжен 

сблъсък  

Таблица 2.3. Връзка между принципи, характеристики, ефекти и рискове за същността 

на хибридната заплаха 

Хибридната заплаха експлоатира свързаните интереси на обекта на 

атаката и атакуващата страна, като по този начин създава объркване и 
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много противоречиви възможности. Това от своя страна гарантира, че 

атакуваната страна няма да е в състояние да отговори с пропорционални 

действия, което обслужва интересите на опонента. Тя се провежда на 

основата на асиметрична спойка между способности и капацитети на 

цивилните, обществените и на частния бизнес ресурси, подкрепени от 

действията на сектора за сигурност.  

Следователно, този сложен описателен модел определя и 

необходимостта от намирането на обща стратегическа рамка, която да 

обвърже пътища и средства така, че да се гарантира постигането на 

желаните цели. 

Рамка за описване на хибридната заплаха 

От научна гледна точка прилагането в практиката на система от 

свързани действия изисква задълбочен анализ, прецизно планиране и 

координирано изпълнение. Цялостният замисъл за постигане на 

доминиращо влияние и ненарушаване на границата между мира и войната 

предполага ефикасното и рационално използване на инструментите на 

държавната мощ. То от своя страна налага обвързването им в обща 

стратегическа рамка – хибридна стратегия – която балансира със заплаха 

от употреба на сила, прилагане на натиск, оказване на влияние, 

дестабилизиране и/или употреба на сила, без да е задължително 

необходимо завладяването на територия. Характерно за нея е, че тя разчита 

на нарушаване на съществуващите връзки, тяхното разпадане и 

евентуалното създаване на нови в полза на прилагащия сила. Тя се базира 

върху наличието на твърдо ядро (национално, религиозно или идейно) 

вътре в страната, която я реализира и е насочена към уязвимите страни на 

отсрещната страна. С отчитане на метода на аналогията на хибридната 

заплаха с комплексните стратегии е възможно да се формира следния 

модел за описване на хибридната заплаха (таблица 2.5.). 

ХИБРИДНА ЗАПЛАХА – ДОМИНИРАЩ  АВТОРИТЕТ 

ПЪРВО   НИВО  

Анализ на стратегическата среда 

Международни условия Национални условия 

 Мощта на мрежите 

 Мотиви и способности на основните 

участници 

 Стари заплахи 

 Нови заплахи 

 Вътрешно-политически реалности 

 Съревнование между различните центрове на 

власт 

 Мощта на обществото 
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 Тенденции  

 Ограничения  

Резултат – Оценка на силните и слабите страни на обекта на въздействие 

ВТОРО   НИВО 

Дефиниране на спецификите 

Национални 

интереси 

Заплахи & Възможности Мощ и влияние 

Какво се защитава  Способности, ресурси, 

сериозност, очаквани загуби  

 Намерение – яснота, 

вероятност 

 Време за проявяване 

 Обща концепция (подкупване-

принуждаване) 

 Рискове и Ефекти 

 Връзка между атакуван и 

атакуващ 

 Основни обекти за въздействие 

(лидери, общество, способности, 

ресурси) 

Резултат – Обща концептуална рамка 

ТРЕТО   НИВО 

Формулиране на Определяне на инструментите 

Цели – Желано 

крайно състояние 

Пътища Средства 

 Ограничаване на 

суверенитета 

  Достъп до 

критични дялове в 

обществено 

политическата 

сфера 

 Дисхармония в 

управлението 

 Директни и недиректни 
 Многопосочност на 

действията  
 Продължителни, 

постепенни действия 
 Съчетани и координирани 

действия на инструментите на 
твърда и мека сила 

 Незабавни или 
последователни 

 Дипломатически 

 Икономически 

 Информационен  

 Военен   

Резултат – ръководна стратегия 

Таблица 2.5. Модел за описване на хибридната заплаха 

На първо ниво атакуващата страна прави оценка на обекта за 

въздействие, като оценява силите и заплахите, които формулират 

вътрешнополитическата стабилност и връзките му в международен аспект. 

Тук се извършва оценка на мощта на мрежите, мотивите и способностите 

на основните участници, разбирането на обекта за заплахите (нови и 

стари), отчитане на тенденциите. В процеса на анализа на националния 

контекст на атакуваната страна се разглеждат вътрешнополитическите 

особености, наличие на различни центрове на политическо влияние, 
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интегритет на обществото, културни връзки, социалната активност, 

демографските характеристики, икономическите показатели. В резултат на 

анализите на средата на първо ниво се определят силните и слабите страни 

на обекта за въздействие. 

На второ ниво се дефинират спецификите, които произхождат от 

анализа на средата. Тук се определят характерните национални интереси, 

както и заплахите и възможностите за тяхното осигуряване, произлизащи 

от връзката способности, ресурси, намерения и времевата рамка. Определя 

се особеността на отношенията между атакуван и атакуващ, рисковете и 

желаните ефекти, както и основните обекти на въздействие. Резултата от 

дейността е дефинирането на обща концептуална рамка, т.е. определяне на 

замисъла. 

Третото ниво има за цел да завърши с определянето на целия 

стратегически подход, гарантиращ въздействие върху обекта и 

постигането на целите. На базата на определените специфични национални 

интереси, както и на заплахите, се формулира желаното крайно състояние 

и пътищата (курсът за действие) за тяхното постигане. Така например, 

възможни цели на хибридната заплаха могат да бъдат: ограничаване на 

суверенитета на атакуваната страна; гарантиране на достъпа до критични 

дялове в обществено-политическата сфера; постигане на дисхармония в 

управлението. За тяхното постигане могат да се прилагат както директни, 

така и недиректни пътища, да се търси многопосочност на действията, 

които да съчетават координираните усиля на инструментите на твърдата и 

меката сила. Това което е съществено важно за успеха, е въпросът с 

контрола на конфронтацията, защото заплахата за използване на военна 

сила или директното използване на военния инструмент за промяна на 

поведението на отсрещната страна цялостно променя обстановката и 

хибридната заплаха се трансформира във военна заплаха или въоръжен 

конфликт.  

Руски модел за хибридна заплаха 

Конфликтът между Русия и Украйна на практика демонстрира успеха 

от координираното и цялостно прилагане на инструментите на държавната 

власт за гарантиране на националните интереси на Москва. Провеждането 

на синхронизирани действия, насочени към постигането на определени 

резултати, показват наличието на цялостна стратегия (Damon 2014), която 

може да бъде моделирана с предложената рамка за описване на хибридната 

заплаха (таблица 2.6). По същество стратегията е построена на основата на 

анализ на средата, дефиниране на заплахите и възможностите, 
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формулиране на целите и пътищата, определяне на инструментите и 

намиране на баланс между рискове и цена.  

ХИБРИДНА ЗАПЛАХА – ДОМИНИРАЩ  АВТОРИТЕТ 

Запазване на зависимостта на Украйна от Русия 

ПЪРВО   НИВО 

Анализ на стратегическата среда 

Международни условия Национални условия 

 Зависимост на Европа от руските доставки 

на газ 

 Западна Европа се въздържа от 

използването на военна сила 

 Образ на Украйна – корумпирана и 

разделена от олигарси  

 Отворено гражданско общество в ЕС и 

НАТО 

 Различно виждане за заплахите 

 Украйна – икономически партньор, 

енергийно зависима 

 Наличие на консолидирано руско 

население 

 В Русия – НАТО е агресор, САЩ е враг, 

Поведението на Украйна е проблем 

 

Резултат – Оценка на силните и слабите страни на обекта на въздействие 

Липса на синхрон между НАТО и ЕС 

Европа реагира бавно, лесно влияние върху гледните точки 

Консолидирано руско население, културни и исторически връзки 

Лошо управление и корупция в Украйна 

ВТОРО   НИВО 

Дефиниране на спецификите 

Национални интереси Заплахи & Възможности Мощ и влияние 

 Национален суверенитет 

 Външнополитическа 

независимост в много-

полюсен свят 

 Развитие на икономиката 

 Военните способности на 

НАТО – обкръжаване с 

врагове 

 Загуба на 

външнополитически 

авторитет 

 Асоцииране на Украйна 

към ЕС – икономически 

загуби 

 Създаване на зона – 

замразен конфликт 

 Подкупване-принуждаване 

 Украйна икономически и 

културно обвързана 

 Основни обекти за въздействие 

(лидери, общество, способности, 

ресурси) 

Резултат – Обща концептуална рамка 

Запазване на зависимостта на Украйна от Русия, чрез предлагане на финансова и 

икономическа помощ, с демонстриране на готовност и последващо прилагане на 

икономическа принуда и военна сила, при гарантиране на дейностите от взаимен интерес със 

Западна Европа и САЩ 

ТРЕТО   НИВО 
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Формулиране на Определяне на инструментите 

Цели – Желано крайно 

състояние 

Пътища Средства 

 Гарантирана е руската 

позиции в Крим 

 Изградена е буферна зона 

 Спряно е разширяването на 

НАТО 

 Издигната е ролята на 

Русия като влиятелен фактор 

в международните 

отношения 

 Преговори и действия в 

международните 

организации 

 Публична дипломация и 

съобщения, пропагандна 

кампания 

 Санкции и промяна на 

търговската политика 

 Демонстриране на сила, 

обучение и доставка на 

въоръжение и техника за 

сепаратистите 

Дипломатически 

 

 

Информационен 

 

 

Икономически 

 

Военен 

Оценяване на 

Рискове 

1. Цялостно хвърляне на Украйна в хаос 

2. Създаване на провалена държава на границата 

3. Въвличане в продължителен и открит военен конфликт 

4. Загуба на влияние и дискредитиране 

Цена 

Зависимост от цената на петрола 

и природния газ; 

Финансови, материални и 

човешки загуби 

Резултат – ръководна стратегия 

Контролирано използване на подкупване и заплаха чрез координирани явни и прикрити 

действия в икономическата, информационната, политическата и военните области за 

постигане на доминиращ авторитет 

Таблица 2.6. Модел на изпълнената от Русия хибридна заплаха 

Анализът на предприетите от Кремъл действия показва пълна 

синхронизация в проведените от елементите на държавната власт 

действия. Тяхната основна цел е промяна в поведението на Украйна и 

създаване на объркване и разединяване в позициите на международната 

общност. Интегрираното използване на инструментите на държавната 

власт показва наличието на цялостна стратегия, която комбинира стимули 

със заплаха и принуда. 

Изводи към втора глава 

1. Хибридната заплаха e динамична комбинация от състояния или 

действия, които се намират в пространството между състоянието на мир и 

война, включват участници, които разполагат с възможност да използват 

синхронизирано множество елементи на мощта. Следователно, хибридната 

заплаха създава повече предпоставки за развитие на нелогични ситуации, 

които са контекстно обусловени и с многобройни вътрешни връзки и 
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нюанси. В резултат може да се твърди, че е почти невъзможно да се 

предотвратят действията на противниците в краткосрочен аспект и да се 

променят съществуващите условия. 

2. Хибридната заплаха изисква наличието на обща стратегическа 

рамка – хибридна стратегия, която включва заплаха от употреба на сила, 

прилагане на натиск, оказване на влияние, дестабилизиране и/или употреба 

на сила без да е задължително необходимо завладяването на територия, но 

с активното и балансирано ангажиране на инструментите на национална 

мощ. В тази стратегическа рамка рационалността се основава на 

правилното разбиране и отчитане на цялостният многопластов контекст на 

обстановката (международен и национален), наличните ресурси, 

съществуващите ограничения и търсените резултати, а балансът зависи от 

правилното отношение между средствата, различните инструменти на 

държавната мощ и пътищата за постигане на определените цели. 

3. Анализът на руския модел за хибридна заплаха показва наличието 

на пълна синхронизация в проведените действия от елементите на 

държавната власт. Тяхната основна цел е защита на руските национални 

интереси, чрез налагане на промяна в поведението на Украйна и създаване 

на объркване и разединяване в позициите на международната общност. 

Интегрираното използване на инструментите на държавната власт 

предполага наличието на цялостна стратегия, която комбинира стимули 

със заплаха и принуда. В резултат са създадени условия, които позволяват 

на Русия да изпълни поставените си цели и да избегне директен военен 

сблъсък, което в същността си представлява реализирана хибридна 

заплаха. 

Глава трета. Рамка за противодействие срещу хибридна заплаха към 

Република България 

Трета глава има за основна цел да отговори на въпроса какви са 

функциите на държавата за предотвратяване на хибридна заплаха. На 

основата на предложения в глава втора модел е извършен анализ на 

средата, формулирани са група от последователни цели и е предложен 

фазов модел за провеждане на хибридна стратегия срещу България. На 

тази основа и при отчитане на законодателната база са разгледани ролята и 

задачите на държавните институции. Дефиниран е модел, обхващащ 

функции и задачи на единен национален орган за противодействие на 

хибридна заплаха. Предложени са концептуален модел и стратегическа 

рамка за противодействие на хибридна заплаха. 
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Възможни фази за реализиране на хибридна заплаха срещу  

Република България 

Общи положения 

Взаимната обвързаност на България и зависимостта на националните 

интереси от действията на други държави на регионално или 

международно ниво води до положения, които е трудно да бъдат 

дефинирани. Много е вероятно да съществува ситуация, при която 

възможният конкурент и източник на заплаха в една област да е съюзник 

или партньор в друга и обратно, като по този начин трудно може да се 

организира и проведе ефективно противодействие.  

От извършения анализ е направено заключението, че на 

концептуално ниво хибридната заплаха се проявява специфично и е 

контекстуално обусловена. Едновременно с това тя следва определени 

принципи (комплексност, адаптивност, асиметричност и агресивност) и 

има определена цел. Следователно по дедукция тези общи характеристики 

са приложени и по отношение на Република България. Тяхното използване 

позволява да бъде формулирана и защитена група от последователни цели 

(фигура 3.11), чието изпълнение гарантира реализирането целта на 

хибридната заплаха – доминиращ авторитет.  

Достъп до 

критични 

дялове 

Дисхармония в 

управлението

Ограничаване 

на 

суверенитета

Планиране на 

действията

Комплексност Адаптивност Асиметричност Агресивност

Принципи на 

хибридната заплаха

Цели на хибридната 

заплаха

 

Фигура 3.11. Връзка между принципи и цели на хибридната заплаха 

Така представена последователността от свързани цели определя 

необходимостта от провеждането на комплекс от интегрирани и 

синхронизирани действия, чиито резултати са взаимно зависими. Те се 
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провеждат в различни периоди от време в няколко домейни и по същество 

представляват прогресивно надграждане на резултати. 

Следователно, може да се приложи рамката: среда, време, действия, 

която е характерна за планирането и провеждането на различните 

операции. Приемането на този подход позволява моделиране и 

синхронизиране между инструменти, пътища и кумулативно реализиране 

на ефекти за постигане на желаното крайно състояние.  

Фази за реализиране на хибридна заплаха 

Традиционната военна теория определя провеждането на военната 

операция или кампания в няколко фази. Всяка една от тях започва при 

наличието на определени условия и има дефинитивни цели, чието 

постигане предполага изпълнението на комплекс от действия в различните 

оперативни домейни. Така фазовото представяне на всяка една военна 

операция позволява намаляване на сложността в планирането, 

синхронизиране и изобразяването на сложни действия в лесно 

възприемани и управляеми части. По аналогия, така дефинираните четири 

последователни и взаимно свързани цели на хибридната заплаха 

позволяват моделирането на принципна четирифазова рамка и модел 

(фигура 3.12). Хибридната заплаха изисква детайлно планиране и 

синхронизиране на действията. Началната фаза може да бъде определена 

като – „Подготовка на действията“ или фаза „Нула“, нейната основна цел е 

постигане на разбиране за слабите и силните места на атакуваната страна, 

както и подготовка на конкретен план за действие. В тази фаза е възможно 

провеждането на конкретни мероприятия, за да се проверят реакциите на 

отсрещната страна, както и да се създадат подходящи условия за 

преминаването към следващата фаза.  
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Подготовка
1. Наличие на 
малцинства
2. Поляризация на 
обществото
3.Ниско качество на 
медиите
4.Голямо количество 
НПО 
5. Силни 
икономически 
зависимости
6. Слабо защитена 
критична 
инфраструктура
7. Нисък военен 
потенциал
8. Високо ниво на 
корупция

Иницииране
1. Изграждане на 
връзки
2. Обявяване на общи 
интереси
3. Предлагане/
осигуряване  на 
помощ
4. Разпространение на 
език, култура, 
религия
5. Финансиране на 
инфраструктурни 
проекти
6. Шпионаж
7. Подпомагане на 
опозиция
8. Купуване на медии
9. Купуване на обекти 
от критичната 
инфраструктура
10. Засилване на 
разузнаването

Еволюция
1. Фокусирана 
пропаганда
2. Разпространение на 
фалшиви новини
3. Подкрепа за 
политически партии и 
други организации
4. Забавяне на 
доставки и плащания
5. Сигнализиране за 
промяна в търговски 
и икономически 
политики
6. Повишаване на 
цени, спиране на 
общи проекти
7. Засилване на 
дейността на Блогъри 
и Тролове
8. Провеждане на 
внезапни учения и 
тренировки
9. Прикрити действия 
на Силите за 
специални операции
10. Засилена 
активност по въздух и 
море
11. Провокиране на 
вътрешни сблъсъци 

Ескалация
1. Обвинения в 
нарушения
2. Завеждане на 
международни дела
3. Искане на 
незабавни 
изплащания
4. Налагане на 
санкции и търговски 
ограничения
5. Блокади и ембарго
6. Кражба на данни
7. Провеждане на 
кибер атаки
8. Блокиране 
дейността на 
критичната 
инфраструктура
9. Разпространяване 
на заразни болести и 
екологични атаки
10. Тренировка и 
оборудване на 
опозиция
11. Терористични 
атаки
12. Нарушения на 
държавни граници
13. Провокативни 
действия на ВС
14. Внезапно 
развръщане на войски
15. Електронна война

Достъп до критични 

дялове 

Дисхармония в 

управлението

Ограничаване на 

суверенитета

Д
о
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и
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Фаза  Нула Първа Фаза Втора  Фаза Трета Фаза

Планиране на 

действията

Поляризация
Икономическа 

дестабилизация

 

Фигура 3.12. Фази за провеждане на хибридна заплаха 

Първата фаза при провеждането на хибридната заплаха може да бъде 

определена като „Иницииране“ и има за цел да гарантира постигането на 

влияние в критични дялове на обществено-политическия живот. В тази 

фаза се извършват поредица от действия, включващи както такива, които 

предлагат определена награда (подкупване), така и такива, които прикрито 

заплашват и принуждават. 

Втората фаза – Еволюция – има за цел да постигне дисхармония в 

управлението. При нея се интензифицират действията на различните 

инструменти на властта. По същество се провеждат множество 

мероприятия, които привидно не са свързани и могат да се проявяват в 

различни времеви рамки.  

Третата фаза – Ескалация – цели ограничаване на суверенитета чрез 

провеждане на заплашителни действия. Техният ефект може да се усили 

като се създадат вътрешни безредици, проведат се терористични атаки, 

изпълняват се поредица от диверсионни действия, комбинирани с кибер 

атаки. В тази фаза е възможно блокиране на транспортната система, 

нарушаване на управлението, включително достъп до важни за обществото 
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услуги, както и атаки върху дейността на критичната инфраструктура, 

включително електропреносната мрежа и доставките на газ. Фазата 

приключва с постигането на кумулативен ефект –промяна в поведението 

на атакуваната страна, определено като доминиращ авторитет.  

Прилагането на тази конструкция спрямо хибридната заплаха 

позволява постигането на цялостно разбиране на модела на действие, при 

който се обвързват в единна рамка цели, време, действия и среда. 

Отчитайки изложеното, възможно е да се предложи принципен модел за 

представяне на хибридна заплаха към националната сигурност на 

България.  

Стратегическа рамка за реализиране на хибридна заплаха 

При отчитане на представените по-горе фази се моделира 

синхронизиран модел (фигура 3.13) за реализиране на хибридна заплаха 

срещу България. 

Моделът демонстрира начините за използване на дефинираните по-

рано концепции – подкупване и принуда – през различните инструменти на 

националната мощ. Изобразена е връзката между цели, ефекти и 

възможните действия за тяхното постигане, като представя вероятното 

провеждане на действия по няколко времеви схеми. Те обхващат както 

единични актове, които са без видима връзка между тях, така и 

многобройни и продължителни във времето и през годините мероприятия. 

Често еднократните действия могат да предизвикват краткосрочни кризи, 

чието свързване и натрупване може да доведе до кумулативни резултати. 

Моделът изразява и обстоятелството, че хибридната заплаха е 

насочена към няколко цели. На първо място е държавата в лицето на 

правителството. На следваща позиция са различните социални групи и 

маргинализирани общности, като в центъра на нейните усилия се намира 

конкретния човек.  
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Цел Ефекти

 

Фигура 3.13. Синхронизиран модел на провеждане на хибридна заплаха срещу 

Република България 

Следователно общата хибридна концепция срещу България може да 

бъде формулирана като – „Намаляване на капацитета и ефективността в 

действията на правителството чрез провеждане на еднократни и 

продължителни действия в повече от един от домейните на обществено 

политическия живот и на няколко нива (правителство, групи, индивиди).“ 

Реализирането на концепцията при отчитане на условията на 

стратегическата среда, интересите на атакуващата страна, заплахите към 

тях и формулиране на целите и пътищата за тяхното изпълнение е 

представено чрез използване на предложената във втора глава рамка за 

описване на хибридната заплаха и е показано в таблица 3.11.  

ХИБРИДНА ЗАПЛАХА – ДОМИНИРАЩ  АВТОРИТЕТ 

Анализ на стратегическата среда 

Международни условия Национални условия 

 Мощта на мрежите 

- силни енергийни зависимости 

- слабости в банките и публичните 

финанси  

 Съревнование между различните 

центрове на власт 

- широко разпространение на 

корупцията 
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- слабо защитена критична 

инфраструктура 

 Стари заплахи 

- междудържавен конфликт 

- тероризъм; радикализъм 

- финансови престъпления 

- слабости в сектор „Сигурност“ 

 Нови заплахи 

- промяна в баланса на силите 

- бурно развитие на технологиите 

- засилване на демографския 

дисбаланс 

 Мощта на обществото 

- наличие на малцинства 

- поляризирано общество 

- добре развити социални медии, 

Интернет и мобилни комуникации 

- ниско качество на медиите 

- голямо количество НПО 

Интереси Заплахи&Възможности Мощ и влияние 

Икономически ползи 

Политическо влияние 

 Освобождаване от 

икономически 

зависимости 

 Стабилизиране на 

икономиката, банките и 

публичните финанси; 

 Разширяване на 

прозападното и про 

европейското влияние 

 

Възможности 

 Слаб сектор 

„Сигурност“ 

 Разместване на 

обществено 

политически пластове 

породени от проявата 

на Новите заплахи 

 Засилване на 

маргинализацията  

 Високо ниво на 

корупция 

 Предлагане на 

икономически стимули 

и ползи на 

симпатизанти 

 Принуждаване на 

опозиционни лидери и 

групи 

 Разширяване на 

културно и религиозно 

влияние  

Обща концептуална рамка 

Намаляване на капацитета и ефективността в действията на правителството чрез 

провеждане на еднократни и продължителни действия в повече от един от 

домейните на обществено политическия живот и на няколко нива (правителство, 

групи, индивиди) 

Формулиране на  Определяне на 
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инструментите 

Цели – Желано крайно 

състояние 

Пътища Средства 

1. Ограничаване на 

суверенитета 

2. Достъп до критични 

дялове в обществено 

политическата сфера 

3. Дисхармония в 

управлението 

 Директни и недиректни 

 Многопосочност на 

действията  

 Продължителни, 

постепенни действия 

 Съчетани и 

координирани действия 

на инструментите на 

твърда и мека сила 

 Незабавни или 

последователни 

1. Дипломатически 

2. Икономически 

3. Информационен  

4. Военен  

Оценяване на 

Рискове Цена 

Загуба на влияние,  

Загуба на инициатива 

Изграждане на устойчивост,  

Загуба на управление 

Разкриване на намерения  

Непредвидени резултати  

Избухване на война  

Политически загуби, вкл. на 

власт, мощ и авторитет 

Международна изолация 

Висока финансова и 

икономическа цена 

Ръководна стратегия 

Прилагане на система от действия във всички области от обществено- 

политическия живот, насочени към постигането на доминиращ авторитет, чрез 

политическо насилие, икономическа принуда, информационна война и 

използване на сила. Едновременно с минимизиране на вероятността от директен 

военен сблъсък  се увеличава ролята на невоенните средства за: създаване на 

политически проблеми; засилване на икономическата зависимост; увеличаване на 

общественото недоволство и разширяване на влиянието върху убежденията на 

хората. 

 

Таблица 3.11. Стратегическа рамка за описване на хибридна заплаха срещу  

Република България 

Примерната хибридна стратегия срещу България включва: 

- политическо насилие – нарушаване на вътрешно-политическата 

стабилност и на връзките на България с НАТО и ЕС, чрез изграждане на 

връзки в страната с приятелски групи/кръгове, подкрепа на политически 
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партии и опозиционни групи, водещи до износване на политическото 

доверие и загуба на суверенитет; 

- икономическа принуда – засилване на икономическата зависимост 

чрез предлагане на инвестиции, подкупи, разширяване на корупцията и 

придобиване на обекти от критичната инфраструктура, водещо до загуба 

на просперитет; 

- информационна война – разширяване на влиянието върху 

убежденията на хората чрез размиване на границите между истина и 

неистина, обективност и необективност, водещо до задълбочаване на 

поляризацията в обществото и загуба на ценности; 

- използване на сила – нарушаване на законността и реда чрез 

провеждане на комплекс от дейности, вариращи от обучение и тренировка 

на отделни групи, провокации, терористични актове, прикрити действия на 

силите за специални операции до въоръжени сблъсъци, военна заплаха и 

водещо до загуба на военен капацитет. 

Формулираната по този начин обща ръководна стратегия показва, че 

Република България е поставена пред сериозни предизвикателства в 

сигурността. За тяхното противодействие е необходимо да се разгледат 

ролята и дейностите на държавните институции и да се предложи 

концептуален модел и стратегическа рамка за противодействие. 

Роля и задачи на национален орган за противодействие на  

хибридна заплаха 

Преглед на основните стратегически документи 

Системата за защита на националната сигурност на Република 

България е основана на дефинираните в Конституцията задължения на 

държавните органи, структурите и гражданите. Особеностите на 

системата, както и специфичните отговорности, са определени в редица 

закони. Освен изпълнението на ежедневни-оперативни дейности, тази 

група от закони решава и стратегически задачи по защитата на 

формулираните в раздел II.2  на Стратегията за национална сигурност 

интереси. 

На основата на документалния метод е извършен систематичен 

преглед на законодателната база и са синтезирани няколко общи системни 

функции, гарантиращи успешната защита на националната сигурност, а 

именно:  

- придобиване и обработка на информация, позволяваща ранно 

предупреждение;  
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- превенция/предотвратяване на вреди;  

- противодействие/защита срещу заплахи и посегателства;  

- управление и преодоляване на кризи. 

Обобщено тези функции са застъпени в приетият през 2015 г. Закон за 

управление и функциониране на системата за национална сигурност. 

Анализът му показва следните проблемни места: 

- законът поставя ударение върху анализите и оценките на 

разузнавателните и право налагащите структури, което често може да бъде 

недостатъчно за постигане на пълното разбиране за причините и 

резултатите от конкретни действия в икономическата, медийната сфери и 

кибер пространството; 

- законът построява системата за защита на националната сигурност 

на основата на консервативен подход, отчитащ типичните добре известни 

заплахи; 

- въпреки съществуващите законови разпоредби, последните промени 

на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация (Министерски съвет 2009) не отразяват наличието на 

Секретариат на Съвета за национална сигурност, което по същество 

предполага наличието на проблеми при превенцията и управлението на 

кризи. 

Извършеният преглед на законодателната база позволява обосновано 

да се твърди, че на национално ниво съществува практика отделните 

заплахи да се оценяват в рамките на отговорностите на отделните 

институции. По същество, този класически подход носи определен риск в 

условията на хибридната заплаха пред сигурността. Основният проблем 

може да се формулира като възможност за загуба на представа за общото 

състояние по сигурността и за връзката между развиващите се събития в 

различните сфери на обществено-политическия живот. Фактически липсва 

единен национален орган, който да осъществява връзката между 

събирането на информацията, анализа-синтеза на изводи и препоръки за 

реакция, вземане на решение и изпълнение. 

Роля и задачи на национален орган за противодействие на 

хибридни заплахи 

Сложността и всеобхватността на хибридните заплахи изисква 

съгласувани усилия на политическото ръководство на страната с 

действията на публичния сектор, бизнеса и силите за сигурност. Такава 

всеобхватност на отговора определя необходимостта от единен национален 

орган. Фундаменталната полза от този орган е признаването на национално 
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ниво, че справянето с предизвикателствата на хибридната заплаха изисква 

съвместни усилия на държавата, обществото и международните 

организации. Основната му функционална роля е експертна и аналитична, 

която подпомага управленската дейност на изпълнителната власт. За 

нейното реализиране е необходимо тази структура да притежава 

способности и експертиза в три области. Първата област е свързана с 

осъществяване на информационен обмен и координация на национално и 

международно ниво. Нейната основна цел е създаване на условия за 

навременна подготовка на страната. Втората обхваща предприемането на 

действия за превенция на вреди с основна цел изграждане и поддържане на 

устойчивост. Тя предполага своевременното разработване и прилагане на 

обща стратегия, план за действие и осигуряване на интерфейс между 

правителството, бизнеса и обществото. Третата включва дейностите по 

защита срещу заплахи и посегателства, чиято основна цел е създаването на 

условия за постигане на възпиране. В рамките на тези функции, така 

определеният орган изготвя анализи, прогнози, доклади и дава препоръки 

за предприемането на конкретни действия в политическата, военната, 

икономическата и инфраструктурната, информационната и социалната 

сфери. От тук могат да се формулират задачите в различните функции, 

които са представени във фигура 3.15. 

Така разпределени, отговорностите позволяват изпълнението на три 

от определените единни за системата за национална сигурност функции, 

чието реализиране съответства на дефинираната концепция и принципи на 

хибридната заплаха. Четвъртата системна функция – управление и 

преодоляване на кризи – изисква ярко откроено кризисно развитие и ясни 

разграничителни линии между страните, което не съответства на 

концепцията на хибридната заплаха за промъкване в пространството 

между мир и война и постигането на доминиращо влияние. 

За изпълняване на дефинираните задачи и постигане на целите е 

необходимо поддържането на широка експертиза както по отношение на 

вътрешното състояние на държавата, така и по външнополитическата 

обстановка и среда. Такава експертиза би позволила намаляване на 

дублирането на усилията, координиране на мероприятията и своевременно 

предприемане на необходимите действия за адекватно ангажиране на 

целия спектър на инструменти на държавната власт. 
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Експертно и аналитично подпомагане на 

управленската дейност на изпълнителната 

власт

Информационен 

обемен на 

национално и 

международно ниво

Превантивни 

действия

Защита срещу 

заплахи и 

посегателства

Роля

Функции

Задачи

Събиране и 

обобщаване на 

информация

Анализ на данните за 

установяване на 

връзки между 

отделните събития и 

прояви

Създаване на 

механизми и 

споделяне на 

информация и 

взаймодействие

Поддържане на 

постоянна връзка с 

отделните участници 

и партньори 

Координиране на 

сътрудничеството и 

контрол на 

действията

Поддържане на 

постоянно действаща 

комуникационна 

система

Оценка на 

уязвимостите

Препоръки за 

предприемане на 

конкретни действия

Съгласуване на 

действията с НАТО и 

ЕС

Разработване на 

планове и програми

Разработване и 

прилагане на единни 

за администрацията 

стратегически 

съобщения и сигнали

Оценка, 

разработване на 

способности и единни 

национални 

стандарти за защита

Организиране 

провеждането на 

национални 

обучения, учения и 

тренировки

Засилване на 

наблюдението

Анализ на ефектите и 

прилагане на поуки 

от практиката

Командване и 

управление на 

действията

Интегриране на 

силите и на нови 

структури

Защита 

функционирането на 

критичната 

инфраструктура

Защита на 

населението срещу 

безредици, тероризъм 

и криминални 

прояви

Гарантиране на 

военната сигурност

Управление на 

ресурсите

ПодготовкаЦел
Изграждане на 

устойчивост

Постигане на 

възпиране

 

Фигура 3.15. Роля, функции и задачи на единен национален орган за противодействие 

Важно е да се отбележи, че в рамките на експертизата е необходимо и 

разбиране, и създаване на механизми за ангажиране на частния сектор, 

който притежава и управлява дейността на критичната инфраструктура. 

Едновременно с това следва да се отчете, че създаването на този капацитет 

предполага концентрация на знания и умения, както и избягване на 

възможна дисхармония в действията и прехвърляне на отговорности 

между вече съществуващите структури на системата за национална 

сигурност. Отчитайки така изложеното, логично се налага изводът, че 

подходящ подход е адаптиране на дейността на съществуваща вече 

структура. Най-подходяща такава се явява Съвета за национална сигурност 

към Министерски съвет. Тъй като в състава на Съвета влизат 

ръководителите на основните министерства и служби, и в дейността му 

могат да се привличат други представители, е очевидно, че всеки един 
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участник има достатъчно подчинен личен състав, ресурси, лостове и 

експертиза за извършване на специфични анализи и даване на препоръки. 

Основната слабост на този подход е, че отделните експертизи и оценки ще 

представят позицията на съответната административна структура. Голяма е 

вероятността те да са силно повлияни от съревнованието за ресурси и от 

специфичната вътрешна култура и правила на съответното министерство 

или агенция. Следователно може да се твърди, че така се увеличава 

вероятността за пропуски в оценките и загуба на ситуационна 

осведоменост.  

Рационален подход за преодоляване на посочените недостатъци е 

фактическото създаване на Секретариат на Съвета за национална 

сигурност и структурното обособяване на елемент от експерти, които да 

осъществяват връзката между събирането и обобщаването на данните, 

анализа-синтеза на изводи и даването на препоръки за реакция. Подобна 

структура – отдел „Защита от хибридни заплахи“ би позволила 

концентрирано фокусиране както върху аспектите на хибридната заплаха, 

така и върху организирането на национален отговор, разработването и 

прилагането на обща стратегия и координиране на усилията с 

международните организации. Последното е особено важно за осигуряване 

на комуникациите, обмена на знания и съгласуване на действията с НАТО 

и ЕС. Това ще гарантира повишаване на ефективността и прилагането на 

координиран национален подход, който е подкрепен и усилен с 

многонационални, институционни действия. В това си качество 

структурата ще подкрепя дейността на секретариата към Съвета за 

сигурност и ще подпомага Министерски съвет във вземането на адекватни 

решения за ангажиране на инструментите на националната мощ, частния 

сектор и обществото в усилията за противодействие на хибридна заплаха.  

За постигане на всеобхватност е необходимо в рамките на 

министерствата, структурите за сигурност, БАН, БНБ, БНТ, БНР и 

собствениците на важни обекти от критичната инфраструктура да се 

създадат работни групи по въпросите на хибридните заплахи. Освен като 

точки за обмен на информация те ще осигуряват уникална експертиза, ще 

подпомагат постигането на единно разбиране, ще участват в подготовката 

и изпълнението на плановете. Това е особено важно за повишаване на 

ролята на бизнеса в процеса на изграждане на устойчивост, тъй като 

функционирането на държавата и обществото зависи от дейността на 

критичните инфраструктурни обекти и мрежи. 
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Концептуален модел и стратегическа рамка за противодействие на 

хибридна заплаха 

В дисертацията е представен проект на концепция за противодействие 

при хибридна заплаха срещу националната сигурност на Република 

България. Концепцията е структурирана в следната последователност:  

Увод – описва стратегическата среда на сигурност и обобщава, че тази 

ситуация представлява съществен риск за националната сигурност, тъй 

като сложността, несигурността и неяснотата в случващото се по същество 

прикриват ясните индикатори и сигнали, определящи развиването на 

обстановката като опасно. 

Формулиране на проблема – хибридната заплаха срещу националната 

сигурност на Република България e динамична комбинация от състояния 

или действия, които се намират в пространството между състоянието на 

мир и война, включва регионални или международни участници, които 

разполагат с възможност да използват синхронизирано множество 

елементи на националната мощ и представлява уникална комбинация от 

средства и пътища, насочени към промяна на стратегическото поведение 

на България чрез застрашаване на нейните интереси. 

Цел на концепцията – да способства за постигането на общо 

разбиране за същността на хибридната заплаха и начините за 

противодействие. 

Обхват – дава базисно разбиране за същността на хибридната заплаха 

и предлага модел за усъвършенстване на процесите и подходите за 

противодействие при хибридна заплаха. 

Основни допускания при изготвянето на концепцията – в 

регионален и международен контекст съществуват противници, които 

притежават способности и са в състояние да проведат действия, които да 

застрашат националните интереси на Република България и представляват 

хибридна заплаха. 

Същност на хибридната заплаха – формулира се общата цел и 

подцелите на хибридната заплаха срещу Република България. За тяхното 

изпълнение са определени необходимите средства: политическо насилие, 

икономическа принуда, информационна война и използване на сила. 

Подходи за противодействие при хибридна заплаха срещу 

националната сигурност на Република България – успешните подходи 

за противодействие при хибридна заплаха срещу националната сигурност 

на Република България се подчиняват на следните принципи: 
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- Едновременност при провеждането на операциите и адаптиране на 

промените в средата. Спазването на този принцип гарантира запазването 

на връзката между традиционното разбиране за планирането и 

провеждането на операции и адаптирането на системите, породено от 

поуките и изводите от практиката. 

- Гъвкавост. Отнася се до възможностите и желанието на 

ръководството на страната и структурите за сигурност да предприемат и 

изпълняват алтернативни стратегии при промяна на обстоятелствата, при 

проявата на внезапни кризи и да се противопоставят на адаптивността на 

хибридната заплаха. 

- Постоянство и устойчивост. Прилагането му на системно ниво 

позволява разработването и използването на системи и средства, които са в 

състояние да издържат сериозни смущения и кризи, да отговорят 

адекватно на ситуацията, да се възстановят бързо от претърпени вреди и да 

се противопоставят на агресивността на хибридната заплаха. 

- Всеобхватност и координираност. Използването му на системно 

ниво позволява успешно прилагане на практиките на доброто управление и 

ефективното ръководство, което гарантира предприемането на правилните 

действия, подпомага защитата и възпирането, повишава устойчивостта и се 

противопоставя на асиметричността на хибридната заплаха. 

За да се противодейства на многобройните аспекти, цели и нива на 

въздействие на хибридната заплаха, на национално ниво е необходимо 

прилагането на система от подходи, обхванати от обща стратегическа 

рамка. Тяхната обща цел е: да се блокират опитите за налагане на 

доминиращ авторитет и да се гарантира свободата на национален избор. 

Постигането й изисква реализирането на следните взаимно свързани и 

взаимно зависими подцели: 

(1) Запазване на единството на нацията и осигуряване на 

икономическа стабилност и предвидимост;  

(2) Запазване на управлението и изпълнението на функциите на 

ключовите инфраструктури, веригите за доставки в обществото; 

(3) Запазване на отбранителния потенциал и придобиване на 

адекватни на хибридната заплаха способности в областта на сигурността и 

обществения ред.  

Концептуалният модел за изпълнение на тази цел, подцели и 

постигане на определените ефекти се базира на стратегически метод, 

включващ разработване на политики и предприемане на координирани 

действия от пълния спектър на инструментите на националната мощ с 
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ангажирането на частния сектор и публичната сфера за подготовката 

на държавните институции и обществото.  

Моделът обхваща система от подходи (фигура 3.16) които включват:  

- запазване на политическа стабилност – адаптиране на политиката на 

правителството по въпросите, свързани с хибридната заплаха, с основни 

насоки към националния суверенитет; стабилността и обществения ред и 

управлението на държавата; 

- модернизиране на икономиката и инфраструктурата – повишаване на 

благосъстоянието; гарантиране дейността на критичната инфраструктура и 

осигуряване на нуждите на населението; 

- борба с пропагандата и намаляване на маргинализацията в 

населението – развитие на процеси в информационна среда и социалната 

сфера, свързани със споделяне на информацията и изграждане на доверие; 

управление на информацията и знанието; осигуряване на социална 

стабилност и здравна грижа. 

- адаптиране на сектор сигурност и повишаване на военния капацитет 

- развитие на способности; разработване на планове и подготовка; 

взаимодействие с други участници. 

 

Фигура 3.16. Концептуален модел за противодействие на хибридна заплаха 
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За постигане на кумулативен ефект подходите се обединяват в обща 

стратегическа рамка (таблица 3.13), която насочва усилията към: 

извършване на оценка на уязвимите места; определяне на критичните 

точки; дефиниране на мерки за гарантиране на сигурността, запазване на 

просперитета и защита на националните ценности. 

Постигане на желаните ефекти се осъществява чрез: успешна 

подготовка на правителството и обществото; прилагане на мерки за 

превенция; отговор на заплахата. 

Области за 

действие 

Движещи сили 

Политики 

Действия Подго-

товка 

Преве

нция 

Защи

та 

Политическа Национален 

суверенитет 

1. Оценка на уязвимостите 

– определяне къде и как 

частните компании и 

чуждестранни фирми, 

които владеят критични 

инфраструктурни 

обекти влияят върху 

суверенитета 

 +  

  2. Създаване на механизми 

за обмен на информация 

със съюзници и 

партньори (на 

национално и 

международно ниво) 

+   

  3. Съгласуване на 

действията с НАТО и 

ЕС 

 + + 

  4. Подобряване на 

контрола и 

междуведомствената 

координация 

+   

 Стабилност - 

Обществен ред 

5. Анализ на получена 

изпреварваща 

информация от 

съюзници и партньори 

+   

  6. Засилване на 
наблюдението за 
идентифициране 
появата на нови и 
промяна в дейността на 
по-рано определени 
като опасни 
организации на 
религиозна, етническа 
основа 

 + + 

  7. Борба с корупцията и 

организираната 

престъпност 

 + + 
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Области за 

действие 

Движещи сили 

Политики 

Действия Подго-

товка 

Преве

нция 

Защи

та 

  8. Контрол върху 

дейността на рискови 

лица и организации 

 + + 

 Управление на 

държавата 

9. Определяне на 
отговорна структура, 
както и секторни 
ръководители и 
координатори за 
справяне с 
комплексността на 
хибридната заплаха 

+   

  10. Предварително 

планиране, 

координиране и 

разпределяне на 

отговорностите на 

национално ниво 

+ +  

 11. Провеждане на 

национални учения и 

тренировки за постигане 

на прагматично 

разбиране на 

ситуацията, проверка на 

управлението и 

дейностите на 

структурите 

 +  

Икономическа 

 

Повишаване на 

благосъстояние

то 

12. Наблюдение и контрол 

по движението на 

финансовите потоци и 

дейността на 

институциите 

+ + 

 

 

  13. Идентифициране и 

пресичане на дейността 

на различни схеми за 

нарушаване на 

данъчното, 

митническото и 

осигурителното 

законодателство и за 

инвестиране в 

икономиката на 

финансови средства с 

неясен или криминален 

произход 

 + + 

 Гарантиране 

дейността на 

критичната 

инфраструктура 

14. Създаване на механизми 

за взаимодействие 

между обществените 

структури, бизнеса и 

сектора сигурност 

+   
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Области за 

действие 

Движещи сили 

Политики 

Действия Подго-

товка 

Преве

нция 

Защи

та 

  15. Оценка на състоянието 

на критичната 

инфраструктура 

съвместно с НАТО и ЕС 

+   

  16. Осигуряване на 

функционирането на 

комуникационната 

система, енергийната и 

транспортната мрежи 

+ + + 

  17. Дефиниране и прилагане 

на общи унифицирани 

мерки, гарантиращи 

минимално ниво за 

информационна 

защитеност, национална 

кибер отбрана 

+ +  

 Осигуряване на 

нуждите на 

населението 

18. Запазване на доставките 

на енергия, стоки и 

услуги 

  + 

  19. Гарантиране на 

влоговете и доходите 

 +  

Информационна 

 

Споделяне на 

информация и 

изграждане на 

доверие 

20. Споделяне на 

информация със 

съюзници и партньори 

+ + + 

  21. Засилване на 

обществения диалог за 

същността на заплахите 

и рисковете пред 

сигурността 

 +  

  22. Пресичане на дейността 
на структури и 
индивиди,  
разпространяващи 
невярна и зловредна 
информация за 
дейността на отделни 
лица и организации; 
противодействие на 
дезинформация и 
пропаганда 

  + 

 Управление на 

информацията и 

знанието 

23. Оптимизиране на  

механизмите за контрол 

върху дейността на 

медиите, социалните 

мрежи и доставчиците 

на телекомуникационни 

и интернет услуги 

 +  
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Области за 

действие 

Движещи сили 

Политики 

Действия Подго-

товка 

Преве

нция 

Защи

та 

  24. Поддържане на правов 

ред и законност 

 + + 

 Социална 

стабилност и 

здравни грижи 

25. Адаптиране на работата 

на социалната система 

 +  

  26. Осигуряване на 

дейността на здравните 

организации, болници и 

спешна помощ 

 + + 

Военна Развитие на 

способности 

27. Постигане и поддържане 

на пълна оперативна 

съвместимост на 

Въоръжените сили 

+ +  

  28. Поддържане на 

необходимите сили и 

средства в адекватна 

степен на готовност 

 + + 

 Планове и 

подготовки 

29. Разработване на 

координирани с НАТО и 

ЕС национални планове 

за отбрана; 

+ +  

  30. Провеждане на учения и 

тренировки 

 +  

 Взаимодействие 

с другите 

участници 

31. Разработване и 

прилагане на ясни 

механизми за 

координиране и 

взаимодействие с 

другите държавни, 

обществени структури и 

бизнеса 

+ + + 

Таблица 3.1. Стратегическа рамка за противодействие на хибридна заплаха срещу 

националната сигурност на Република България 

Изпълнението на тази стратегическа рамка генерира определени 

рискове, които могат да се разделят на: 

- политически рискове – забавяне на процесите за вземане на 

национално решение, като резултат от усложняване на системата за обмен 

на информацията, прекалено разчитане на съюзниците и партньорите, 

засилване на вътрешнополитическите противоречия, увеличаване на 

политическия натиск и неправилно разпределение на националните 

отговорности; 

- икономически и инфраструктурни рискове – загуба на национален 

просперитет и икономическа дестабилизация като резултат от усложняване 
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и утежняване на националните процедури по контрол на финансите и 

инвестициите, повишаване на разходите на бизнеса, свързани със 

сигурността, прекомерно запасяване с ресурси и ограничаване на 

свободната инициатива и движението на капитали; 

- информационни и социални рискове – създаване на деструктивни, 

лесни за манипулиране, слабо свързани, културно и раздалечени по 

въпросите за националното единство групи, като резултат от нарушаване 

на обществения диалог, манипулиране на данните, изкривяване на 

информацията и нарушения в процедурите и процесите по споделяне на 

класифицирани данни; 

- военни рискове – подкопаване на военните способности, като 

резултат от неправилното разпределение на отговорности, съревнование за 

ресурси, изчерпване на потенциали, ескалация на напрежението и 

повишаване на вероятността от военни инциденти и провокации.  

За намаляването на рисковете се предприемат действия за превенция, 

обхващащи мероприятия в различните домейни. 

Изводи към трета глава 

1. Комплексният и многопластов характер на хибридните заплахи 

представлява съществено предизвикателство към националните интереси 

на Република България. Тяхната правилна реализация може да нанесе 

ущърб върху икономическата стабилност и просперитета на населението. 

В най-тежкия си вариант хибридната заплаха може да доведе до промяна в 

посоката на развитие на страната и на установения демократичен модел на 

управление.  

2. Хибридните заплахи са трудни за разкриване и сложни за 

противодействие. По същество те представляват удобен инструмент за 

реализиране на влияние и постигане на доминиращ авторитет. 

Способността им да се разполагат в пространството под прага на открития 

военен конфликт предполага, че в наше време и в близко бъдеще те ще 

представляват основна форма за дестабилизация и постигане на целите на 

прилагащата ги страна.  

3. Българското правителство, обществото и секторът за сигурност 

следва да отчетат актуалността на хибридните заплахи като основна форма 

за външна намеса във вътрешнополитическия живот на страната. Този 

факт обуславя нуждата от правилна оценка на уязвимостите, разработване 

на политики и предприемане на действия за защита и изграждане на 

устойчивост. Необходимо е синхронизирано използване на всички 

елементи на националната мощ, което да е основано на междуведомствена 
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координация и ефективно взаимодействие, включително обединяване на 

ресурси и усилия на държавния сектор и бизнеса. Подобен подход 

гарантира постигането на синергия в действията на институциите и 

кумулативен ефект.  

4. Реализирането на този подход се извършва чрез предприемане на 

действия и политики, предназначени за противодействие на хибридни 

заплахи и за укрепване на националната устойчивост. Те се свързват в 

определена обща стратегическа рамка, която подпомага изграждането на 

национални капацитети и използване на възможностите на НАТО и ЕС за 

защита от хибридни заплахи. Рамката позволява постигането на уникално 

предимство над хибридната заплаха, основано на взаимно подсилващи се 

елементи на едно и също усилие, включващо: запазване на политическа 

стабилност; модернизиране на икономиката и инфраструктурата; борба с 

пропагандата и намаляване на маргинализацията на населението; 

адаптиране на сектор сигурност и повишаване на военния капацитет. 

 

 

IV. ИЗВОДИ 

и предложения за научни и научноприложни приноси 

1. Общи изводи: 

1.1.  Анализът на литературните източници показва значително 

разнообразие във виждането за основните характеристики на хибридната 

заплаха. По същество тя е контекстно обусловен феномен, който 

комбинира добре известни концепции за водене на война с възможностите, 

произлизащи от глобалната мрежова обвързаност и от развитието на 

технологиите.  

1.2.  Реализирането на хибридната заплаха изисква наличието на обща 

рамка – хибридна стратегия, която използва подкупване и принуда, 

изразяващи се в предлагане на стимули, прилагане на натиск, 

дестабилизиране и/или употреба на сила, без да е задължително 

завладяването на територия, но с активното и координираното ангажиране 

на инструментите на национална мощ. В резултат се създава ново 

измерение на доминиране, което се основава на влияние и контрол. 

1.3.  Извършеният в хода на изследването анализ показва наличието на 

редица уязвими места, даващи възможност за въздействие върху 

националните интереси на Република България. Тяхното преодоляване 

налага създаването на национален орган, който да съгласува усилията на 
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политическото ръководство на страната с действията на международните 

организации, публичния сектор, бизнеса и силите за сигурност.  

1.4.  Получените резултати от проведеното изследване относно 

подходите за противодействие на хибридна заплаха потвърждават 

работната хипотеза, като доказват предимствата от прилагането на 

концептуален модел и обща стратегическа рамка с прогностична цел в 

практическата работа. 

2. Научноприложните приноси на дисертацията се изразяват в 

следното: 

2.1. Развита и допълнена е теорията за същността на хибридната 

заплаха и са предложени принципи, чието основно предназначение е да се 

разкрият и представят общите способи за организиране и провеждане на 

хибридни действия. Въведен е авторски термин „доминиращ авторитет“ 

като форма за реализиране на влияние и контрол върху дейността на 

правителствата. 

2.2. Разработена и дефинирана е обща концепция за проявление на 

хибридната заплаха като динамична комбинация от състояния и действия.  

2.3. Формулирана е стратегическа рамка за описване на хибридна 

заплаха. 

2.4. Доказана е необходимостта от формирането на единен 

национален орган за противодействие при хибридни заплахи. Предложена 

е обща матрица за оценка на хибридната заплаха. 

3. Приложни приноси на дисертацията: 

3.1. Изведен е фазов модел за реализиране на хибридна заплаха и е 

дефиниран синхронизиран модел за провеждане на хибридна заплаха 

срещу Република България.  

3.2. Предложени са концептуален модел и стратегическа рамка за 

противодействие на хибридна заплаха срещу националната сигурност на 

Република България. 

3.3. Създадени са предпоставки за генериране на ново учебно 

съдържание във Военна академия „Г. С. Раковски“ относно хибридната 

заплаха и съответстващите начини за нейното противодействие. 
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Резултатите от проведеното изследване могат да послужат за 

развитието на държавната политика и нормативната уредба в сектор 

сигурност и отбрана, както и в процеса на организация и управление на 

националната сигурност. Потребители на резултатите от научния труд 

могат да бъдат органите на държавната власт и техните административни 

структури, отговорни за формиране на държавната политика и за 

стратегическия мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана. 
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