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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. Особено важно е постигането на общо стратегическо разбиране за 

нейното проявление и съществуващите теоретични парадокси по нейното 

дефиниране. Актуалността на темата се обуславя не само със заплахите и 

опасностите за сигурността, но и с формулирането на пътищата и средствата за 

откриване и противодействие при хибридна заплаха, с основна задача 

конкретизиране ролята и мястото на разузнаването в този процес.

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.

Хибридните заплахи, които се реализират преди всичко по източните

флангове на НАТО, принуждават Алианса да търси по-интензивни отношения

между военните структури и служби на страните-членки, включително и

разузнавателните, правителствени и неправителствените организации и особено

с Европейския съюз (ЕС). Основно внимание освен разкриването на
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хибридните заплахи се отделя и за разработване и прилагане на най-добри 

начини за справяне със стратегическите последици от хибридната война.

Да открие, определи и намери пътища за противопоставяне на подобен 

тип война и нейните заплахи е трудна задачи и преди всичко същите да се 

определят през призмата на военното дело и наличните доктрини и стратегии. 

Това налага задълбочено изучаване и разбиране на теорията за хибридната 

война в такъв сложен комплекс на средата за сигурност.

Актуалността на темата кореспондира на мерките предприети от НАТО и 

Европейският съюз (ЕС) в това направление. Активното и успешно 

сътрудничество, на всички възможни нива, е от ключово значение, както за 

бъдещето на НАТО, така и за успешно преодоляване на новите 

предизвикателства включително и хибридните заплахи.

Изложеното обосновава потребност от дообогатяване на научните 

изследвания по същността на хибридни заплахи, систематизиране на знанието и 

формулиране на пътища за разкрива, информиране и предлагане мерки за 

противодействие.

Цел на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да изследва, анализира и установи 

актуалното състояние на средата за сигурност, предпоставки и проявления на 

хибридни заплахи, а така също и практическата им реализация, като основно 

внимание се отделя на роля и място на разузнаването за тяхното откриване и 

своевременно информиране. На тази основа се формулират изводи и 

препоръки. Апробира се методология за ранно откриване, информиране и се 

предлагат мероприятия за превенция срещу хибридни действия. Прави се 

преглед на понятието „хибридност” и теоретично се изяснява приложението му 

във военната област и се набелязват практически подходи към разрешаване на 

проблемите, произтичащи от тази нова форма на дестабилизация.

В приложен план дисертационният труд е насочен към предлагането на 

методология за анализиране, оценка и предлагане на мерки за противодействие 

на хибридна заплаха.
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Обект и предмет на дисертационния труд

Обект на изследването: хибридните проявления в международната среда 

за сигурност и регионалните конфликти, ролята и мястото на разузнаването в 

борбата срещу тях. Средата за сигурност ще бъде изследвана, като система от 

динамично променящи се външни и вътрешни условия, с основно внимание на 

хибридните заплахи и проявленията им в съвременните конфликти, 

представляващи хипотетична заплаха за сигурността с основно внимание върху 

разузнаването в този процес.

Предмет на дисертационния труд е изследването е изучаване, 

разпознаване, анализиране, обобщаване и своевременно информиране за 

свойствата и отношенията между хибридните проявления.

Основни задачи

1. Да се направи обобщен преглед на различните търсения в областта на 

теорията за сигурността и за начините на формиране на перцепцията за 

сигурност, основните субекти и съпътстващата терминология, възникването на 

понятието хибридна война и все по-голямата актуалност в съвременни условия. 

На тази база да се изведе авторово определение, виждане за хибридните 

заплахи и приноса на разузнаването в този процес.

2. Анализиране на различните подходи към оценката на средата за 

сигурност и различните й нива, факторите водещи до хибридни заплахи, 

индикатори и условия за развитието им, като на базата на съществуващите 

различни матрици, се извежда най-подходящата за настоящото изследване.

3. Да се очертаят основните характеристики на проявленията в замразените 

конфликти и най-вече в регионите на Грузия, Нагорни Карабах, Украйна и 

Молдова, като се очертават глобалните, континенталните и вътрешно- 

регионалните въздействия върху тях.

4. На тази основа се идентифицират заплахи, предизвикателства и рискове 

за националната сигурност на Р България, свързани с хибридни стратегии.

5. Разглеждане на замразени конфликти, като предпоставка за 

възстановяване на нови зони за влияние и териториално присъствие с основно
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внимание района на Приднестровска молдавска република, от гледна точка 

близостта й до границите на Република България и присъствието в този район 

на българско етническо население.

6. Да се разработи практически инструмент (методика) за ранно 

идентифициране на хибридни заплахи в помощ на военното разузнаване и 

други структури имащи отношение към въпросите свързани със сигурността.

Работна хипотеза

С цел разкриване същността на хибридните заплахи е необходимо да бъдат 

изследвани тяхната същност чрез провеждането на различни емпирични 

изследвания. На основата на направените изводи и обобщения от тях се 

получава някакво знание. За да се стигне до него трябва да се опознаят 

социалната и природната действителност на хибридната среда, защото 

опознанието води до знанието, което пък е съвкупност от теории, концепции, 

методи, закономерности, описания, проявления имащи многофакторни аспекти. 

Най-важният продукт са социалните теории позволяващи прогнозиране на 

бъдещото състояние на отделните явления и по конкретно разкриване, описване 

и предвиждане от разузнаването на хибридните замисли и цели за реализиране.

Построената по този начин аналитичност дава основание да се смята, че е 

емпирично обоснована. В хода на емпиричното изследване на хибридните 

заплахи възникват различни хипотези и въпроси, които са основания за нови 

изследвания, с които става обогатяване на нови или други възможности за 

добиване на разузнавателна информация.

Осъществяването на едно изследване на хибридната среда означава да 

задаваме правилни въпроси и задачи на добиващите разузнавателни органи 

водени от дадена методология позволяваща разкриване на хибридни 

проявления още в самото тяхно зараждане. Важен момент в този процес е 

установяване истинността на добиваните сведения и тяхната аналитична 

обработка, като се спазват съответните правила осигуряващи обективност и 

достоверност на съответните резултати. Всяко изследване започва с
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формулиране на един или група въпроси осигуряващи съответната хипотеза. В 

тази насока е целесъобразно изграждането на три вида хипотези:

1. Хипотези за състояние -  реално какво е разкрито от разузнаването.

2. Хипотези за причини - обяснителни -  дават възможност за разкриване на 

определени промени върху състоянието на изследваното хибридно проявление.

3. Хипотези за тенденции -  определящи бъдещо състояние даващо 

възможност да се прогнозира развитието на хибридните заплахи.

Броя на хипотезите зависи от броя на задачите, които са поставени в 

изследването на средата за хибридни проявления. При тяхното формулиране се 

спазва една от основните методологически изисквания - да не противоречат на 

установените и потвърдени от други разузнавателни централи или установени 

от практиката тенденции за развитие на изследваната проблематика. Във връзка 

е изложеното е формулирана и работната хипотеза на дисертационния труд, 

която може да се сведе до заключението, че за успешното противодействие на 

хибридните заплахи е необходимо прилагането на подходи, обединени в 

определена методология, приложима от разузнаването и спомагаща за 

своевременно идентифициране на намерения, цели и способи за провеждане на 

хибридна агресия, гарантираща оперативност и надеждност за вземане на 

решения за противодействие на национално и стратегическо ниво. Ако се 

създаде и експериментира такава рамка, военното разузнаване ще има по

добри възможности за ранно откриване на хибридните заплахи.

Методика на изследването

За изясняване същността на хибридни заплахи и свързаните е нея 

проблеми е предприето систематично изследване на литература, включваща 

научни изследвания и монографии по проблема, публикации в периодичния 

печат, електронни медии, национални и международни законодателни 

документи. Методиката на изследването се основава на различни подходи, 

включващи части от общонаучни и интердисциплинарни методи. Важно 

средство за системен анализ на хибридна война е неговият модел. Под модел на 

хибридната война се подразбира концептуален инструментариум, изграден на
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логико-лингвистично описание характеристиките на различните хибридни 

заплахи, които са съставна част от етапите на хибридната агресия и хибридната 

война, позволяващ разработването на предложения за ранно разкриване от 

страна на разузнавателните органи, информиране и противодействие.

За количествено съпоставяне на оценките за хибридната среда и 

хибридните проявления се използват:

- методите за количествен и качествен анализ;

- методът на факторния анализ на базата на разработената на негова основа 

“Методика за комплексна оценка на различни обекти и състояния” и 

„Софтуерен инструмент С.92.13 М” на Института за перспективни изследвания 

за отбраната;

- методът на експертната оценка чрез съпоставяне на мнения и оценки на 

експерти и специалисти работили в областта на разузнаването;

- статистически метод за оценка на разузнавателната информация.

Съгласно методиката при определяне на коефициентите на тежест на

показателите се използва методът на Търстоун за скалиране (ранговане).

Период на изследването: месец юли 2017 г. -  месец януари 2019 г.

Ограничения

Предвид на обширния характер на тематиката и с цел да се постигне 

дълбочина и значимост на изследванията са приложени следните ограничения:

• Целта на тази теза не е да се определи допълнителен аргумент за 

хибридната война и нейното съществуване. Тя не предлага да се провери дали 

има основания за използване на дългосрочна хибридна война в националната 

стратегия или в доктрината на НАТО. Тази теза, базирана на некласифицирани 

открити източници, се опитва да анализира средата за сигурност и нейните 

възможни последствия за националната сигурност.

• За анализ на регионалната среда за сигурност, в дисертация се отразяват

и анализират главно събитията, които са се случили. Няма прогностичен

характер. Преди всичко се прави опит да бъде отразена същността,

проявленията, областите, променящата се среда за сигурност даващи
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възможност за правилна оценка и избор на инструментариум за разпознаване и 

своевременно предупреждаване за наличие на хибридни проявления.

• Това проучване ще се съсредоточи върху ефективността на усилията по 

отношение на потенциала на хибридните заплахи. То ще разкрие дали 

настоящите усилия имат или не ясни очертания, дали са уместни, имат ли 

достатъчни интензивност, използват ли се подходящи начини и необходими 

средства за реализиране на целите.

• Няма да бъдат предлагани идеални решения на изследваната 

проблематика, а ще бъдат начертани направления и методология за бъдещо 

обучение и прилагане с цел адекватно противодействие.

• Въз основа на горното тази теза няма да предложи никакви доктринални 

или концептуални промени за хибридната война, нито пък ще предлага 

директни промени в настоящите структури на разузнаването. Такива 

предложения и решения са предмет на други изследователи и изискват 

сериозна теоретична подготовка и индивидуален опит в конкретни специфични 

области и познания.

• Научното проучване е насочено към разработване, обосноваване, и 

предлагане на подходи и механизми за усъвършенстване на методите и 

способите за предварителното разкриване и информиране на държавните 

институции за намерения касаещи провеждането на хибридни действия и 

заплахи.

• Предвид сложността и специфичното проявление на хибридните заплахи 

следва да се счита, че предложените фази и области на проявления са базови, 

без претенции за универсалност, всеобхватност и изчерпателност.

Наложено е ограничение да се използва само терминологията „факторен 

анализ”, а не „многофакторен анализ”, изхождайки от същността на 

изследваната тематика и въпроси. В изследването не се конкретизира какъв тип 

разузнаване ще води борбата с хибридните заплахи. На отделни места се 

използва „военно разузнаване” от гледна точка на спецификата на разисквания 

проблем или въпрос, но се подразбира разузнаването като цяло.
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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.

Състои се от увод, три глави с изводи към всяка от тях, заключение, 

списък на използваната литература (122 източника), фигури (31) и таблици (5).

Съдържание на дисертационния труд 

В уводната част 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.

Първа глава. Теоретични подходи за анализ и оценка на средата за 

сигурност с проявления на хибридни заплахи и предизвикателства

В първа глава са анализирани теоретичните подходи за анализ и оценка на 

средата за сигурност и прогресивно нарастващите драстични промени в нея.

А Т А К У В А Н А  С Т Р А Н А

Д Ъ Р Ж А В Н А  Г Р А Н И Ц А ДЬРЖАВНА ГРАНИЦА

ХИБРИДНА ВОИНА

7 \
ХИБРИДНИ

АТАКИ / X

ХИБРИДНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

лпорпли п р о п и ш и  Л по рм и  п р о п и т и  Ахорплт п р о п и т и

♦ ♦ ♦
[

ХИБРИДНИ
ЗАПЛАХИ

♦  ♦ ♦  т т
ХИБРИДНИ
ЗАПЛАХИ

10



Една от все по-често срещаните характеристики на тази обстановка е 

увеличаващата се интензивност на хибридните предизвикателства. На Схемата 

са показани елементите за поетапно реализиране на една хибридна война, като 

са отразени моментите от нарастването на хибридната агресия.

Представени са различните подходи за оценката на „хибридна среда за 

сигурност”, различните й нива и съдържание, както и са изяснени ролята и 

мястото на разузнаването в този процес. Изследвани бяха различни проявления 

представляващи сложна комбинация от прикрити и открити действия, които 

включват дипломатически натиск, икономически стимули и военна принуда. В 

резултат на комплектността на средата и в съществуващите възможностите за 

използване на множество инструменти и пътища за постигане на въздействие с 

ниско ниво на риск се въведени и понятията „хибридна заплаха” и „хибридна 

среда за сигурност”.

Предлага се сравнителен анализ на различните хибридни проявления с цел 

тяхното запознаване и прилагане от разузнаването като практически модел „на 

терен” за разкриване, изучаване и своевременно информиране. Разгледани са 

възможностите за идентифициране на нови хибридни проявления с цел 

повишаване на разузнавателната оперативност. Очертани са направления за 

проучване и разкриване на хибридни рискове, с цел установяване на основните 

потенциално уязвими места, на различни нива на структурите и мрежите и 

специфични свързаности с хибридни заплахи. Анализирана е дейността на 

разузнаването в това направление с цел предоставяне на информация за 

степента на уязвимост и подготвеност, което спомага тези заплахи да бъдат 

включени в механизмите за ранно предупреждение и съществуващите 

механизми за оценка на риска. В тази връзка, поради много спектърния 

характер на хибридните проявления са разгледани определения на основните 

хибридни елементи и заплахи. Анализирани са специфични позиции и са 

формулирани проблемни точки от по-широк кръг от хибридни понятия, като в 

основата се използвани понятия като ,хибридна заплаха”, „хибридни 

проявления”, „хибридни предизвикателства” и „хибридна война”.
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Изводи към първа глава

1. Увеличаване мащабите на хибридната война е една от най-острите 

заплахи за националната и международната сигурност. Използването на 

комплекса от хибридни заплахи в качеството на инструмент за външен натиск, 

представлява заплаха не само за националната сигурност, а и мощен 

дестабилизиращ фактор за цялата система за международна сигурност.

2. Противодействието на хибридните заплахи предполага разработване и 

реализиране на комплекс от взаимосвързани, различни по форма и съдържание 

политически, дипломатически, военни, икономически, информационни и други 

мерки, насочени за предотвратяване или намаляване на хибридните заплахи.

3. Усъвършенстването на способности за бързо и решително реагиране на 

конфликти е нелинеен характер, позволява постигане на необходимо ниво на 

държавна и обществена сигурност, правов ред, законност и защита 

конституционните права.

Втора глава. Разузнаването в условията на съвременните конфликти

Във втора глава са изследвани ролята и мястото на разузнаването в

противодействието на хибридните заплахи. Основната цел е да се отговори на

въпроса как се зараждат и проявяват хибридните заплахи. Оценено е, че

хибридни действия, обхващащи повечето инструменти на държавната мощ в

комплексни стратегии, могат да бъдат открити в поведението на много държави

и нации. Представени са спецификите и опитите за маневриране е прикрити и

открити актове е нисък рисков потенциал, но е дългосрочен ефект, като се

акцентира върху обстоятелствата, че това води до разширяването на мрежата за

влияние. Основно внимание се акцентира върху разузнавателните процеси в

различните фази на хибридните проявления, е основна цел разкриване,

определяне, класифициране и ранжиране на хибридните заплахи. В този

контекст се извежда на преден план ролята и мястото на разузнаването в

условията на хибридна война. Анализира се, че сериозни заплахи за

сигурността ще пораждат т.нар. „уязвими държави”, чиято територия ще
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продължи да се използва от терористични, екстремистки и криминални 

структури, като транснационалният тероризъм ще остане една от най- 

сериозните заплахи за сигурността в дългосрочен план.

Важно място се отделя в изследването на т.нар. „замразени” конфликти, 

като важна съставна част от хибридната среда за сигурност водещи до 

хибридни агресии. Разгледани са няколко замразени конфликти и са 

представени общите черти и разликите между тяхното съдържание. 

Конкретизирани са най-вероятните от тях с възможности за „размразяване” и с 

реални предпоставки за реализиране на хибридни агресии.

Изследвани са отношенията НАТО, ЕС и Русия в светлината на 

хибридните проявления и сложната стратегическа реторика в международните 

отношения. В тази връзка са проследени усилията на НАТО и ЕС за изграждане 

на устойчивост и способности за мониторинг, адекватност и готовност за 

реагиране срещу нарастващите хибридни предизвикателства. Динамичният и 

трудно прогнозен характер на заплахите служи като своеобразен катализатор на 

процесите за адаптиране на разузнавателните служби към реалностите на 

непредвидимите характеристики и проявления на хибридни заплахи и 

хибридни войни.

Систематично са изследвани взаимовръзките между разузнавателните 

компоненти на НАТО и ЕС позволяващи координирани и съгласувани действия 

за адекватно противодействие на хибридни агресии основаващи се на 

разузнавателна информация за тях. Вземайки предвид спецификата на 

хибридните заплахи, основният акцент се поставя върху осигуряване на 

социална стабилност, междуетническа хармония и религиозната толерантност, 

премахване на структурните дисбаланси в икономиката и нейното 

модернизиране и засилване на отбранителните способности. Анализира се, че 

от особено значение е разработването на показатели, които да позволяват 

бързото прогнозиране и разпознаване на застрашителните ситуации в 

административно-политическите, социално-икономическите и културни 

области. Тези връзки са обхванати в следващата схема.
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Център на ЕС за анализ на информацията

Център за високи 
постижения в борбата с 

хибридните заплахи
Хелзинки, създаден 2017 

Участват 1 б страни от ЕС и 
НАТО. ЕС и НАТО са в 

Управителния съвет като 
наблюдатели отношенията 
с ЕС са с цел изграждане на 

компетентност.

Звено на ЕС за синтез на информацията за хибридни 
заплахи

Получава и анализира класифицирана информация и информация от 
открити източници, предоставяна от различни заинтересовани страни, 
относно хибридните заплахи. Оперативен капацитет на звеното е 
постигнат през юли 2017 г.

Военен
Секретариат

Дирекция
„Разузнаване"

Военни анализи

Клон на НАТО 
за анализ на хибридни заплахи

Ежедневни контакти и обмен на информация

Периодичен Бюлетин 
за хибридните заплахи 

заплахи

Оперативна група на ЕС за стратегическа комуникация с 
Източното съседство
EastStratCom Task Force, създадена 2015г. с цел повишаване осведомеността и 
следи за дезинформацията с произход Русия

^  , Екип за реагиране при компютърни инциденти - СЕШ-ЕТГ с 
цел обмен на информация за нови или текущи кибернетични 
заплахи

Оперативна група на ЕС за стратегическа кому никация за 
Южното съседство - Strategic Communications from the south :ISIL. Създадена 
през 2017 г. c цел подобряване връзката и комуникацията с арабския свят.

Оперативна група
насочена към Западните Балкани с цел осведоменост относно 

хибридните заплахи и рисковете за сигурността

Страни членки на ЕС

Обобщените и съгласувани резулташ се използват при вземането на решения;'!4 включително и при оценка на риска за сшурностга на ниво ЕС.

Национални звена за контакт
Към средата на 2018 г. 26 от 28 държави членки са 

определили национални координационни звена за контакт

Структури за анализ и координация на хибридни заплахи в рамките на ЕС 

Тази тенденция ясно се потвърждава и от резултатите на срещата на върха 

на НАТО в Брюксел на 12.07.2018 г. по време, на която се изразява готовност за 

съдействие на всяка една от страните-членки на Алианса, засегнати от 

хибридна кампания. Нещо повече -  в случай на хибридна война, 

Северноатлантическият съвет ще може да вземе решение за задействане на член 

пети от Вашингтонския договор, което досега бе възможно само в случай на 

пряко въоръжено нападение.

Съществено място във втора глава се отделя на въпросите засягащи т.нар. 

„замразени конфликти” или районите с доказани хибридни проявления или 

държави със статут на „страна с хибриден режим”. Тези реалности изясняват 

логиката на необичайното и обединяват фактите заедно, което се доказва в 

изследването, че и в бъдеще замразените конфликтни район ще бъдат обект на 

различни геополитически интереси.
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В тази връзка се прави заключението, че направленията, в които може да 

се прогнозира по-трайно присъствие на добиващи разузнавателни органи, с цел 

разкриване и предотвратяване на хибридни агресии се определят от няколко 

фактори и тенденции, както следва:

1. Невъзможността за намиране на политическо решение относно 

„замразените“ конфликти в постсъветското пространство продължи да оказва 

негативно влияние както върху засегнатите страни, така и в регионален аспект. 

Москва ще използва тези региони като лостове за оказване на влияние и 

контрол.

2. Липсата на развитие в положителна посока на конфликта в Донбас 

задълбочава социално-икономическите проблеми в Украйна. Продължаващото 

противопоставяне между различни вътрешни и външни интереси създава 

предпоставки за превръщане на украинската криза в нов замразен конфликт.

3. Тази тенденция се доказва и от конфликта в Азовско море в края на 2018 

г., в района на Керченския проток между Русия и Украйна, който е с ясно 

изразени елементи на хибридна конфронтация и се свежда по-скоро до 

регионален граничен конфликт, въпреки неговото международно 

информационно представяне, като предстояща хибридна война, а не като 

президентски маньовър за власт на Порошенко за предстоящите президентски 

избори в страната.

В резултат на изследванията на различни литературни източници се 

изтъква, че за да се противопоставят срещу тези сериозни заплахи, ръководните 

органи все повече са зависими и се нуждаят от разузнаване, което обаче трябва 

да е много точно организирано, оборудвано и управлявано от много добри 

екипи. Заявителите на разузнавателния продукт се нуждаят от доказателства, от 

които ясно да виждат, че тяхната разузнавателна система може да стигне до 

самия мозък на потенциалния противник, защото в крайна сметка дори днес 

разузнавателната система се използва главно за избягване на неприятни 

изненади. Подчертава се, че справянето с хибридни заплахи включва 

разработване и систематично прилагане на комплекс от взаимосвързани
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политически, дипломатически, военни, икономически, информационни, 

технически и други мерки, които са различни по форма и съдържание, насочени 

към предотвратяване или намаляване на заплахата от деструктивни действия от 

страна на държавата агресор или коалиция от страни.

В раздела са цитирани и позициите на двете разузнавателни служби на 

Република България -  ДАР и СлВИ по отношение на хибридните заплахи. В тях 

се изтъква, че нововъзникващите рискове и заплахи за страната ни рефлектират 

и върху ежедневната дейност на разузнаването, вследствие на което се 

разширява спектъра от въпроси и нови изисквания към него, свеждащи се до 

„оценка на множество асиметрични рискове и заплахи; разпространяването на 

международния тероризъм и религиозния екстремизъм; нарасналите хибридни 

предизвикателства и проблемите на информационната, кибернетичната, 

енергийната и екологичната сигурност”. Опитите за външно хибридно 

въздействие върху Република България, включващо целия арсенал от подходи и 

действия за оказване на влияние в политически, икономически, 

дипломатически, културен и пропаганден аспект продължават, което налага 

максимална мобилизация и ефективно използване на наличния разузнавателен 

ресурс и потенциал.

Отбелязва се, че голямата динамика и ниска предвидимост на 

международната среда устойчиво променят необходимостта и значението на 

предварителната достоверна информираност за хибридни проявления и 

тенденциите за развитието им.

Изтъква се, че в контекста на променящата се глобална среда 

международният тероризъм остава сред фундаменталните рискови фактори и 

съставна част от хибридната война.

Предвид изследваните, анализирани, а така също доказани на практика от 

сирийските и украинските тестови случаи, се подчертава, че са основание за 

практическо прогнозиране - къде и в кои региони по всяка вероятност може да 

има проявление на хибриден конфликт и са предпоставка за насочване и 

присъствие в тях на разузнавателните органи.
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Изводи от втора глава

1. Военната наука винаги се е отличавала със способността да вижда и 

изучава военните проблеми още с появата им. За съжаление на съвременния 

етап това качество постоянно загубва своето присъствие. Поради това, една от 

задачите на разузнаването е, чрез военната наука, да се гарантира реализиране 

на научни изследвания, като се създават нови области на военните изследвания.

2. Основните усилия трябва да са насочени към гарантиране висока степен 

на научно и интелектуално равнище на изпълнение на поставените 

разузнавателни задачи. Особено важно е резултатите от анализите, направени 

от военното разузнаване, да бъдат оперативно приложими в практиката на 

въоръжените сили.

3. Особено важен е приносът на разузнаването за изучаване същността на 

съвременните войни и проблемите на стратегическото възпиране.

4. Нараства ролята и значението на прогнозирането на военните опасности 

и заплахи, което е целесъобразно да се извършва във връзка е оценката на 

икономическите, информационните и други предизвикателства.

5. „Замразените“ конфликти остават постоянен източник на напрежение, 

съдържащ рисков потенциал за сигурността, а засегнатите от тях страни 

продължават да бъдат поле за сблъсък на различни геополитически интереси.

6. Промените в природата на военните конфликти, развитието на 

средствата за въоръжена борба, формите и методите за тяхното прилагане 

създават нови изисквания за всеобхватни системи за сигурност.

Трета глава. Оценка влиянието на проявленията на хибридните 

заплахи върху дейността на разузнаването

Трета глава има за основна цел да отговори на въпросите свързани е 

практическа насоченост за ролята и мястото на разузнаването в процеса за 

ранно откриване, изучаване, анализиране и информиране за наличието и 

предпоставки за реализиране на хибридна агресия. На основата на предложен и 

използван математически модел за оценка на хибридните заплахи и
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предизвикателства са предложени условия за определяне важността на 

разкритите хибридни проявления. На тази основа чрез достоверна експертна 

оценка, направена със специалисти от разузнаването, е създадена матрица за 

съпоставяне и анализ на взаимовръзките между отделните елементи даващи 

възможност за разработване и предлагане на адекватни мерки за 

противодействие на хибридни заплахи и предотвратяване развитието на 

следващи етапи от хибридната война. Един от основните инструменти на 

експертната оценка в процеса на изследването това е Анкетната карта 

(Въпросник) за изготвяне на експертна оценка, която съдържа определени 

въпроси, които са съставени и включени в нея въз основа на широка база от 

познания.

В резултат на анализите в Глава трета са идентифицирани и 

категоризирани част от хибридните заплахи, вероятностите за хибридни атаки 

върху ключови сектори от критичната инфраструктура, а така също хибридните 

рискове и предизвикателства за сигурността. Чрез математически модел и 

многофакторен анализ са изследвани различни възможности за приложимост 

към различните етапи на разузнавателния процес с цел идентифициране, 

определяне, информиране, обработване и изготвяне на изпреварваща 

информация по отношение на хибридните предизвикателства.

От извършения анализ е направено заключението, че хибридните заплахи 

следват определени принципи (комплексност, адаптивност, асиметричност и 

агресивност) и са целенасочени за постигане на превъзходство, зависимост и 

влияние в различни области. Така представена последователността от свързани 

цели определя необходимостта от провеждане на комплекс от интегрирани и 

синхронизирани действия от разузнавателните органи, чиито резултати са 

взаимно зависими и важни за постигане на желаното крайно решение.

В първата част от моделирането се изследва функционален модел за

практическа насоченост с цел разкриване и ранно предупреждение от

разузнаването на хибридни заплахи. Анализирани са предпоставките,

намеренията и замисъла за подготовка за реализиране на хибридни атаки като
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се предлага функционален модел за ранно разкриване от разузнавателните 

оперативни органи на хибридни проявления с цел информиране за подготвяна 

хибридна агресия. Разглеждат се основните й елементи, както и процесите на 

взаимодействие между тях, даващи възможност за вземане на съответните 

мерки и решения за адекватно противодействане.

Оценява се, че тяхното познаване е необходимо за постигане на 

обективност и своевременност. Нарастващата сложност при добиването на 

разузнавателна информация, особено в условията на хибридни заплахи, налага 

внимателен анализ на целите и задачите на разузнавателната дейност, начините 

и средствата за тяхното постигане, оценка влиянието на различни фактори 

върху средата за сигурност, ефективността и качеството на добитата 

информация, съобразена с принципите за тази дейност. Конкретизира се, че 

това води до необходимостта от задълбочена предварителна подготовка на 

добиващите органи за работа в съвсем нова и непозната среда, съпътствана с 

много неизвестности и неясности.

Анализът на хибридните атаки предоставя възможности за намиране на 

нови механизми за противодействие и за повишаване на информационната 

осведоменост и сигурност. Изследването се състои в разкриване на факторите 

за възникване и реализиране на хибридни заплахи, изграждането на модел за 

анализиране на поведението им и прогнозиране бъдещо развитие.

Използването на статистически модел позволява да бъдат разкрити 

зависимостите между отделните елементи, степенувани по различни критерии 

на проявление. Понятието „зависимост” означава връзка между две или повече 

променливи величини, които съответстват на хибридни заплахи.

В този случай „хибридната заплаха” се разглежда като променлива 

величина или изразена математически, тя се нарича функция.

Основните характеристики на зависимостите са: вид, форма и сила.

На базата на изследваните характеристики се изтъква, че разграничаването 

на зависимостите е важно, тъй като подходите за анализ, статистическите
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показатели, които се изчисляват и интерпретират, при всяка една от 

разновидностите на хибридните заплахи са различни.

О б и к н о в е н а М н о ж е ст в е н а Л и н ей н а I Ie.ni нейн а Ф у н к ц и о н а л н и К о р е ли и н о н н и

Схема на характеристиките на зависимостите между хибридни заплахи

По този начин използвания корелационен анализ позволява да се установи 

силата на зависимостта между характеристиките. На тази основа се 

аргументира, че използването на метода на експертните оценки позволява да се 

избере варианта за най-вероятно реализиране на хибридни заплахи на базата на 

средното квадратично отклонение, коефициентите на дисперсия и на вариация. 

Тези статистически показатели служат за избор на оптималния вариант на 

достоверност за хибридни проявления. При прилагането на метода на 

експертната оценка се използват знанията и опита на експерти в изследваната 

област. Те дават оценка по различни показатели, които се обобщават. При 

определяне броя на експертите е използван прагматичният подход. Ако нивото 

на компетентност на експертите е почти еднакво, крайната оценка се изчислява 

като средна аритметична. Изчислява се относителният дял на всеки експерт и 

крайната оценка се определя като сума от крайните оценки на експертите и 

относителния дял на нивото им на компетентност. Предимството на този метод 

се изразява в намирането на оптималния вариант, без да се оказва влияние от 

лицата, вземащи решения, върху получаването на търсените показатели, чрез 

които се избира варианта за превенция и правилни решения за реакция.

Създаденият модел на тази база може да бъде използван като матрица, 

формула, метод или правило за извършване на сравнения е други модели или 

варианти. При тази дейност се допуска и известен субективизъм, тъй като не
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всички оценки са еднакви. Мнението на един експерт може да е вярно, въпреки 

че е много различно от мнението на всички останали експерти. Но създаденият 

модел може да служи като коректив и база за съпоставяне с постъпващите нови 

оценки от експертите на терен и имащи познания на по-ниско ниво.

Изследването като начин за получаване на информация, се подчертава в 

изследването, е използвано за разработване на решения. Резултатите от тези 

проучвания водят до заключението, че в момента експертните оценки са 

основно разработен научен метод и успешно се прилагат за анализ на сложни 

съвременни проблеми, включително и на такива, свързани с хибридната среда 

за сигурност. Същността на метода на експертната оценка е рационалната 

организация на експертите, които извършват анализ на проблема с 

количествена оценка и последващи преценки и обработка на техните резултати. 

Обобщеното мнение на експертите (специалисти в информационната и 

аналитична работа по оценката и предлагане на решения) се разглежда като 

начин за правдоподобно решаване на проблема.

Втората част от моделирането включва изследователски анализ на 

обединяващите характеристики на базата на натрупан опит и аналитичен 

анализ на базата от налични данни в Аналитичния център, съпоставен с 

новопостъпващите изменения и перспективи на средата за сигурност. На тази 

основа са разгледани въпросите, свързани с конфликтологияга, с основно 

внимание съпоставяне на хибридните проявления в отминали конфликти.

За количествено съпоставяне на оценките за хибридната среда и 

хибридните проявления се използва методът на факторния анализ, 

разработената на негова основа “Методика за комплексна оценка на различни 

обекти и състояния” и „Софтуерен продукт С 92.13 М” на “Института за 

перспективни изследвания за отбраната” към ВА.

В изследването общият замисъл за моделиране, се свежда на по-ниско 

ниво чрез модела на Търстоун за факторен анализ, като по този начин се 

постига приложимост към формите и методите за ранно откриване и 

разпознаване на хибридните заплахи от разузнавателните органи.
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В хода на изследването става ясно, че оценките на изучаваните обекти, 

техните характеристики, получени по някои скали са сходни (висока 

корелация) и се дублират. Основната идея е, че зад изучаваните вариации на 

множество хибридни проявления стои ограничено число фактори. Чрез 

факторния анализ се откриват факторите, обуславящи един или друг хибриден 

процес или хибридно явление, разкриване структурата на средата за сигурност, 

което в изследването е резултативен признак. При метода на Търстоун 

първоначално се съставя групиране на обектите в дървовидни структура или 

т.нар. Дендрограма (.Dendrogram) при която подредбата по значимост започва 

от връхните клони на дървото и върви надолу към стеблото.

■т
ю г-

сп СП го
ь н ь

_ :

ЗаБележка Показателите на проявленията се сгдгржат > Анкетния лист та експертна оценка 

на батата на които е извършена ранговката

Дърво на показателите за оценка на Хибридната среда за сигурност
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Количествените оценки на показателите свързани с оценяваните 

хибридни проявления, получени по време на експертната оценка (Анкета) със 

специалисти от разузнаването се попълват в софтуерния продукт на ИПИО 

„Модели за оценка“, като в случая общата бройка на хибридните проявления е 

72, разпределени в шест основни групи/направления. Получените резултати се 

отнасят към различни проявления и обекти и изразяват тегловите стойности на 

характеристиките. Средните статистически величини, получени от оценките на 

специалистите, са обобщаващи числови характеристики, чрез които се 

установява графичното разпределение на статистическите единици по 

съответното хибридно проявление.

Приложението позволява работа на различни нива от командната 

структура на разузнаването и най-вече на ниво обработка на информацията. 

Получените резултати са под формата на файл или отпечатани за доклад. За по- 

добра прегледност приложението позволява резултатите да бъдат представени 

и под формата на представителни графики по отношение на важността и 

степента на хибридните проявления. Това улеснява работата на анализиращия 

разузнавателен орган за получаване представителна справка и графика на 

разкрити хибридни заплахи от добиващите разузнавателни органи, която има 

следния вид показана на графиката.
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Разработеният модел позволява съпоставяне на различни варианти, 

включващи информации по отношение на хибридни проявления добити от 

различни източници, е основния (достоверен) модел-матрица, изработен на 

базата на експертните оценки на специалистите. По този начин се извършва 

статистическо пресмятане на характеристиките на хибридните заплахи, тяхната 

оценка по важност и предлагане на адекватни мерки за противодействие.

В изследването се анализира и проверява, чрез коефициентите за 

съгласуваност и корелация, за значимостта и силата, е която си взаимодействат 

хибридните явления.

В заключителната част на трета глава се обобщава, че проведеното 

изследване в областта на хибридните предизвикателства комплексно обхваща 

основните направления по проблема, като се акцентира върху дейността на 

разузнаването за ранно откриване на хибридни заплахи и влиянието върху 

средата за сигурност.

Изводи от трета глава

1. Представеният модел за разкриване на хибридни заплахи посредством 

„дърво на хибридните проявления” позволява извършване на подробен анализ 

на самата хибридна среда за сигурност и предоставя възможности за намиране 

на форми на противодействие, е което улеснява процеса на изграждане на 

адекватна система за защита и следователно спомага за повишаване на 

сигурността на международно и национално ниво.

2. Предложената методология за систематизиране на хибридни 

проявления, като отворена система по отношение на възможностите за обмен 

на информация за нови заплахи и атаки е други независими подобни системи, 

създава условия за разкриване и ефективно противодействие на 

нерегламентирани действия и атаки и опити за такива на най-ранен етап.

3. Предложените функционален модел и механизъм за действие показват, 

че осъществяването на своевременно разкриване на произхода на хибридните 

заплахи от разузнаването е сложен, многостранен и многостъпков процес е ясно 

изграден архитектурен модел за противодействие. Изпълнението и
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управлението на този процес е невъзможно без необходимата многостранна 

подкрепа и организационна структура, както на международно, така и на 

национално ниво е цел предотвратяване реализирането на хибридни агресии и 

противостояния.

III ИЗВОДИ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАУЧНИ И  НАУЧНОПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ

Общи изводи

1. Многообразието на литературните източници и различните виждания, 

становища, мнения и официални определения изразени в тях, показва, че 

хибридните проявления намират все по-широко място в съвременните 

конфликти и са неразделна характеристика на съвременната среда за сигурност 

както в регионален, така и в глобален мащаб.

2. Институционализирането на въпросите свързани е хибридните заплахи, 

изразени в концептуални документи на различни нива, доказва тяхната 

значимост и измеримост чрез инструментариума на проявление и влияние на 

различни обществено политически, социални, военни и други нива.

3. За успешно противодействие на хибридните заплахи е наложително 

засилване на сътрудничеството, координацията и обмена на информация, както 

между институциите, така и в международен план е цел своевременно 

откриване и вземане на решение за ефективно противодействие на заплахи от 

подобен вид. По тази причина от изключително важно значение е дейността на 

разузнаването, което поема отговорностите за ранното идентифициране, 

определяне, анализиране на средата за сигурност и своевременно информиране 

за хибридни заплахи.

4. Получените резултати от изследването за проявленията на хибридни 

предизвикателства и заплахи в уязвими места от ключовите инфраструктури, 

които може да са обект на хибридна агресия, потвърждават работната хипотеза, 

като доказва предимствата на използваната методология, ранжиране и 

определяне на значимостта на хибридните предизвикателства. Всичко това дава
25



възможност за реализиране на прогностичните цели в практическата работа на 

добиващите и анализиращите разузнавателни органи.

Научни резултати

1. Изследването дава нови теоретични и практически познания в областта 

на разузнаването в сферата на хибридните предизвикателства и заплахи. 

Разработени са методи за разкриване, добиване, обработване, анализиране и 

информиране за организиране и провеждане на хибридни превантивни 

действия с цел успешно противодействие. Въведен е авторски термин 

„Хибридна среда за сигурност”, съставен елемент на хибридната война.

2. Предложени са класификации на:

- проявленията на хибридните предизвикателства и заплахи;

- потенциално уязвими места на ключовите инфраструктури, които 

може да са обект на хибридна агресия;

- различни методи за разкриване на хибридни заплахи, тяхната оценка и 

анализиране с цел своевременно информиране от разузнавателните органи за 

евентуални хибридни проявления с последващи заплахи и агресия.

3. Определени са критерии за извършване на оценка на хибридните 

заплахи, тяхното функционално предназначение, обхвата на проявленията им и 

условията за ранно разкриване и своевременно информиране от 

разузнавателните органи.

4. Извършено е ранжиране по важност на хибридните проявления, което 

има определен теоретичен принос и предпоставка за приложимост в дейността 

на разузнаването.

5. Предложена е обща методологична рамка за оценка по значимост на 

хибридните проявления в съвременните конфликти и на тази база са разгледани 

вероятности за „размразяване” на „замразени” конфликти, като елемент на 

хибридна агресия.

6. Дефиниран е механизъм за работа на разузнаването в различни условия 

по разкриване, обработване, анализ и предлагане на варианти за 

противодействие на хибридни заплахи.
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7. Разработен е методологичен модел за оценка на хибридните заплахи и 

са дефинирани начините за многофакторен анализ на базата на експертни 

оценки на специалисти от разузнаването за хибридните проявления.

Научноприложни резултати

1. Приложен е и е апробиран инструмент за моделиране и анализ на 

съвременна хибридна среда за сигурност чрез съставянето на „Дърво е 

характеристики” и оценка на същите чрез:

- “Методика за комплексна оценка на различни обекти и състояния”, 

базирана на метода на факторния анализ, е разработен на негова основа 

софтуерен продукт;

- „Методика”, базираща се на статистическата обработка на експертните 

оценки, които осигуряват необходимия инструмент за изследване, и 

анализиране на добиваните информации от разузнаването в областта на 

хибридните заплахи.

2. Създадени са предпоставки за генериране на ново учебно познание и 

съдържание в рамките на специализираните обучаващи звена към службите за 

сигурност и във В А „Г. С. Раковски” относно своевременното разкриване на 

хибридните заплахи, позволяващи адекватно противодействие.

3. С цел осигуряване на точка за контакт и действени тактики, техники и 

процедури за непрекъснат обмен на информация е подобни институционални, 

национални, съюзни и международни експертни центрове и други структури се 

предлага изграждане на архитектура на “Звено/Лаборатория за борба е 

хибридни заплахи” на територията на ВА и международна сглобеност в 

рамките на ЕС и НАТО и “Центъра за високи постижения в борбата е 

хибридните заплахи”, разположен в Хелзинки, Холандия. В зависимост от 

възможностите тази нова структура може да функционира и като 

специализиран съставен елемент на Национален учебно-методически 

ситуационен център към ВА.

4. Натрупаният от проведените изследвания опит и постигнатите 

резултати могат да бъдат използвани като учебно помагало при обучение на
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специалисти за работа на терен, при обработка и анализ на информацията, 

свързана с хибридните предизвикателства, от служби за сигурност, имащи 

отношение по темата, а така също и като справочна литература във Военна 

академия “Г. С. Раковски”.

IV  НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

1. Иванов Елислав, Янакиев Янцислав, „Военнополитически аспекти на 

сигурността в държавите от Черноморския регион”, Сборник с доклади от 

международна научна конференция на тема „Проблеми на сигурността в 

Черноморския регион”, 2017, ВУСИ -  Пловдив, ISBN 978-619-7343-09-0, 2017, 

стр. 42-51.

2. Иванов Елислав, „Общ подход за отговор на съвременните хибридни 

заплахи и тероризма”, Сборник научни трудове с доклади от международна 

научна конференция на тема „Асиметрични заплахи, хибридни войни и 

влиянието им върху националната сигурност”, НБУ, Издател: Научно- 

технически съюз по машиностроене, 181Ш 978-619-7383-09-6, 2018, стр.79-83.

3. Иванов Елислав. „Общ подход на ЕС и НАТО в контекста на 

съвременните хибридни заплахи, тероризма и миграцията”, Научна 

конференция ВА „Г. С. Раковски”, 11-12.04.2018, (под печат).

4. Иванов Елислав, „Среда за сигурност в регионален и глобален мащаб”. 

-  В: Роля на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за 

укрепване отбраната и сигурността на страната. Сборник доклади от 

конференция. София: Военна академия „Г. С. Раковски”, 2019 (под печат).

28


