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Полк. доц. д-р  Емил Енев

Общоприет е фактът, че концепция-
та „Център на тежестта”, създадена 
от Клаузевиц, служи за фокусиране на 
военните усилия, за да се постигнат 
решителни резултати в операциите. 
Ефективното прилагане на военна 
сила за постигане на тези цели включ-
ва отчитане на сложен комплекс от 
въпроси, всички от които са уникал-
ни сами по себе си в различни обстоя-
телства. Лесно е да се види защо тази 
концепция се вписва толкова добре във 
военната ни култура, когато се съче-
таят изискването за задълбочено, но 
бързо планиране и склонността на во-
енните професионалисти да спорят 
за приоритетите на планирането по 
принцип. 
Ключови думи: център на тежестта, 
мрежов анализ, анализ на социал-

ните мрежи, среда, системи, възли

UNDERSTANDING THE OPERATING 
ENVIRONMENT AND DETERMINING 
THE CENTER OF GRAVITY THROUGH 
NETWORK ANALYSIS AND ANALYSIS OF 
SOCIAL NETWORKS

Assoc. Prof. Dr. Emil Enev

It is widely accepted that the Clausewitz 
Center of Gravity concept serves to 
focus military efforts to achieve decisive 
results in operations. The effective use 
of military force to achieve these goals 
involves taking into account a complex 
set of issues, all of which are unique in 
different circumstances. It is easy to see 
why this concept fits so well into our 
military culture when combined with 
the requirement for in-depth but rapid 
planning and the propensity of military 

РАЗБИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА 
СРЕДА И ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА, 
ПОСРЕДСТВОМ МРЕЖОВ 
АНАЛИЗ И АНАЛИЗ 
НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
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professionals to argue about planning 
priorities in principle.
Keywords: center of gravity, network 
analysis, social network analysis, 
environment, systems, nodes

Приложима ли е все още кон-
цепцията „Център на те-
жестта“? Анализът на те-
кущи и минали конфликти 

показва, че проблемът е в ограничено-
то и некомплексно използване. Счита-
на за полезна, докато благодарение на 
нея се печелят решителни сражения 
в Кувейт, Ирак, Афганистан, Либия, в 
последствие се оказва, че освен чисто 
военни, центърът на тежестта има и 
други форми на проявление. Поради 
това недоглеждане при планирането 
на операциите, сега се проявяват по-
следствията, отрицателните, нежела-
ни ефекти от втори, трети и следващи 
редове. Те са резултат от непълното, 
некомплексно мислене при използ-
ването на центъра на тежестта като 
цялостна концепция в хода на кампа-
ниите и операциите. Късно, но все пак 
се преоткрива забравената истина, че 
печеленето на решаващи операции не 
е достатъчно за спечелването на вой-
ната. 
Трудно е да се твърди, че концепция-
та „център на тежестта” е демодирана 
и нефункционираща, особено на фона 
на бойните резултати от конфликти-
те в последните десетилетия, като се 
има предвид анализите основно воен-

ната част на кампаниите. Проблемът 
е в прекаленото желание да се спазва 
концепцията в чисто изпълнителски 
стил и, че дори на едно и също ниво 
военните специалисти от различни 
оперативни бойни системи определят 
свои собствени центрове на тежестта. 
А това вече противоречи на постула-
тите на Клаузевиц и не е в интерес на 
способностите на Въоръжените сили. 
Проблемът произтича и от неизполз-
ването на два доказани ефективни 
инструмента, свързани с планирането 
и провеждането на операции. Това са 
мрежовият анализ и анализът на со-
циални мрежи.
Мрежовият анализ, в своите специфич-
ни форми, се използва при изучаване-
то на различни системи и структури. 
Интерес поражда приложението на 
мрежовия анализ във военното дело. 
Основните направления, в които може 
да се прилага той са идентифицира-
не на пропуски, модели, определяне 
на точки на въздействие, определя-
не на критични линии. По отношение 
на военното дело мрежовият анализ 
може да поддържа анализ на центъра 
на тежестта, анализ на вариантите за 
действие, анализ на събитията, ана-
лиз на модели, анализ на ефектите, 
системен анализ.
От друга страна анализът на социал-
ните мрежи е инструмент за предста-
вяне на група от индивиди или групи 
от гледна точка на теорията на мрежи-
те, при която всеки обект (група или 
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индивид) е представен като възел и 
връзките като приятелство, родство и 
други асоциации между тези обекти са 
представени с линия.1 Тези диаграми 
често се наричат мрежови диаграми 
или „социограми“2. Важно е да се отбе-
лежи, че макар мрежовата диаграма и 
свързаните с нея конструкции и атри-
бути да са важни, начинът, по който се 
изграждат и разбират мрежите, често 
може да промени съществено резул-
татите от нашите изчисления или да 
промени разбиранията ни за мрежата. 
Все повече изследвания се фокуси-
рат върху многостранния характер на 
взаимоотношенията между индиви-

дите в рамките на групата, системата. 
Във всяка група членовете могат да 
бъдат свързани с взаимоотношения с 
различна сила, включително семейни, 
религиозни, икономически, родстве-
ни, племенни и други връзки3,4,5,. Тези 
взаимоотношения наричаме връзки. 
Степента на централност е характе-
ристика на системата, която зависи 

от броят на директните (преките) 
връзки, които има дадена единица в 
мрежата. За да илюстрираме показа-
телите, ще използваме мрежата тип 
„хвърчило” (фиг.1), посредством която 
се определя степента на централност.

 Степен на централност е проста мярка 
за броя на възлите, към които е при-
крепен определен възел. Това налага 
фокусиране на вниманието при фор-
мирането на всяка представа, осно-
вана единствено на степента на цен-
тралност. За да се формира правилна 
представа трябва да се обърне специ-
ално внимание на силата на връзките, 

Фиг. 1
Мрежа тип „хвърчило”
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които краищата представляват. 
Значението на степента на централ-
ност се състои в това, че тя се раз-
глежда като важен показател за ко-
муникационния потенциал на възела. 
В мрежа за приятелство степента на 
централност би посочила популяр-
ността, докато при разпространение 
на информация или инфекция със за-
боляване, тя би посочила вероятност-
та да получите информация или да 
бъдете заразени. 
Ефективността на този подход се до-
казва все по-често и се счита, че той 
трябва все по-широко да се прилага в 
процеса наречен съвместна операция 
на въоръжените сили. Той е най-при-
ложим при визуализране и разбиране 
на средата, моделиране на операция-
та, определяне на центровете на те-
жестта. Един от начините да се визуа-
лизира и осмисли оперативната среда 
е набор от взаимодействащи системи, 
които ни помагат да направим описа-
ние на оперативната среда. Това не е 
нов подход, както вече си изяснихме 
по-горе, но се прилага рядко във воен-
ните среди. 
В този ред на мисли, в природата на 
всеки офицер е да обмисля и обсъжда 
как да се визуализира и изобрази опе-
ративната среда като набор от взаи-
модействащи системи. Подходите и 
техниките за изобразяване на техните 
взаимоотношения в графична форма 
могат да улеснят общото разбиране за 
оперативната среда между партньори 

от разнородни по своя състав, функ-
ции и предназначение организации, 
като по този начин насърчават един-
ни действия. Изображението на систе-
мите може да се постигне посредством 
набор от графики и текст, които могат 
да подпомогнат визуализацията им. 
Задължително е да се отбележи, че 
тук не става въпрос за системен инже-
нерен подход към военните операции. 
Докато някои системи са относител-
но статични, много системи в опера-
тивната среда, по своята същност, са 
сложни и динамични. Повечето систе-
ми често могат да имат непредсказу-
емо, изненадващо и неконтролируемо 
поведение. Военната операция, осо-
бено съвместната, се развива не като 
инженерно решение, тъй като сили-
те се адаптират към системите (про-
тивостоящи или неутрални), които 
също се адаптират една спрямо друга 
и към съвместните сили. Ето защо тук 
са важни на творческото въображе-
ние, преценката, опитът и умения на 
участващите в процеса. Именно тук е 
областта на приложение на мрежовия 
анализ и анализа на социалните мре-
жи, насочени към разбиране на опера-
тивната среда. 

Фигура 2 показва условната връз-
ка между системите, които често се 
използват в дискусиите, свързани с 
описанието на оперативната среда. 
Най-често срещаните задачи, свър-
зани с разбирането на средата са 
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проблеми в типова група от системи 
обикновено обобщени с акронима ПИ-
ВИСИ (политически, икономически, 
военни, информационни, социални, 
и инфраструктурни). Посредстом нея 
може да се обхванат по-голяма част 
от аспектите на средата на развитие 
на проблемната ситуация. Основните 
елементи, които се търсят, анализи-
рат и предвиждат ефектите от техните 
влияния върху системите при анализа 
на система ПИВИСИ са три. Системни-

те взаимоотношения. Това са връз-
ките, които свързват взаимодействи-
ето на участниците, които изграждат 
системата. Системните възли. Това са 
материалните, веществените елемен-
ти в една система, която може да бъде 
„насочена” към действие, като хора, 
материали и съоръжения. Връзките, 
които са поведенческите или функ-
ционалните отношения между въз-
лите, като командна организация или 
организация с контролна функция, 
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която свързва по-висшес-
тоящо с подчиненото. 
Анализът на възлите и връзките във 
всяка макросистема показва, че въз-
лите в една система могат да взаи-
модействат с възли в други системи. 
Тези връзки трябва да се опишат за 
да се осъзнаят, анализират и разберат. 
Оперативната среда в която ще дейст-
ват въоръжените сили е комбинация 
от съставните части на всички възли 
и връзки - приятелски, противнико-
ви и неутрални в различните систе-
ми ПИВИСИ - които са от значение за 
съвместната операция. Анализът на 

всички възможни възли 
и връзки в оперативната 

среда би бил непреодолима задача за 
щатния планиращ състав. Това не е и 
необходимо на командващия, защото 
не всички възли и връзки имат от-
ношение към предизвикателството 
моделиране на операцията. Той и не-
говия щаб трябва да развият своето 
разбиране достатъчно подробно, за да 
идентифицират съответните систе-
ми, подсистеми, възли и потенциални 
ключови възли (фигура 3). 

  Тяхната визуализация е опростяване 
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на начина, по който графиката на сис-
темата може да подчертае възлите и 
връзките, свързани с дадена операция. 
В началото на операцията тези възли 
и връзки съставляват съществуваща-
та метасистема на средата. Описване-
то на съответните системи трябва да 
се извършва в достатъчна степен на 
подробност, за да идентифицират по-
тенциалните ключови възли. Това са 
възли, които са критични за функцио-
нирането на техните системи. Някои 
ключови възли могат да станат реша-
ващи точки⁷ за военни операции.
Въпреки това, определянето на клю-
чови възли е по-ясно и недвусмисле-

но в материални системи (като инфра-
структурата), отколкото в човешките 
системите (като социалните и поли-
тическите системи). Необходимо е да 
се уточни, че очакваната ефективност 
на действията в интерес на или срещу 
ключови личности, не следва да при-
ема преждевременно и като даденост. 
Тъй като анализът продължава, мо-
гат да използват системи за визуално 
представяне на възли и връзки, кои-
то съдържат центрове на тежестта на 
различни нива – стратегически, опе-
ративен, тактически; силните и сла-
бите страни; критичните изисквания; 

Фиг. 4

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


WWW.NAUKA.BG

15Българска наукаСпециализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

критичните точки и евентуално кри-
тичните уязвими места (фигура 4). 

Визуалното представяне е създаване 
на графичен модел на своя собствена 
схема и символика на това картогра-
фиране (легендата или ключа към 
системата) и олицетворява логиче-
ските модели, които на свой ред сочат 
към нови посоки на изследване и оп-
ределяне на центъра на тежестта на 
противостоящите системи. 
Натрупаният опит, в реализирането 
на концепцията „Център на тежестта“, 
от военните конфликти в последните 
тридесет години, в Ирак, Афганистан, 
Либия, илюстрира твърдението, че ин-
тензивността на конфликтите може да 
се запази и дори да се увеличи и след 
неутрализирането на определеният 
предварително център на тежестта. 
Във всички случаи силите се оказваха 
ангажирани с бойни действия с оста-
тъчни елементи на бившите режими, 
които се трансформираха в съпроти-
вителни групи с разнообразна насока 
на интересите, връзки, зависимости 
и мотивационни нагласи. Характерът 
на разбирането за центъра на тежест-
та се променяше във всеки от анали-
зираните случаи. Това доведе до ситу-
ация, при която, както в теоритични, 
така и в доктринални източници се 
изказа предположение, че центърът 
на тежестта може да се променя в хода 
на определен конфликт.
 Както казва един от най-големите 

специалисти по проблематиката Ан-
тулио Ечевария „Концепцията за цен-
търа на тежестта е неприложима, ко-
гато противниковите елементи не са 
достатъчно свързани”8. Бих добавил, 
когато не са констатирани в достатъч-
на степен връзките и зависимости-
те между тях. Определено сегашното 
доктринално използване на концеп-
цията за центъра на тежестта в този 
му вид изглежда неподходящо. Дали 
използването на мрежовия анализ и 
анализа на социалните мрежи е на-
чин, да се спаси концепцията? Това е 
въпрос на бъдещи изследвания.
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ANALYSIS OF THE SOURCES OF THE 
THREATS WITH THE POTENTIAL FOR 
WORLD CONFLICT

Petko Dimov

Abstract: This article examines the hottest 
points in the world from a historical and 
geopolitical point of view of the likelihood 
of causing a third world war. 

Key words: world war, conflict.

Един от основните научни про-
блеми при идентифициране-
то на потенциалните източ-
ници за започване на трета 

световна война е, че имаме само две 
исторически точки за сравнение, кои-
то са предизвикали световни войни в 
миналото. Това са: атентатът в Сарае-
во над Австро-Унгарския престоло-
наследник Франц Фердинанд, който  
слага началото на Първата световна 
война и нахлуването на Германия в 
Полша, което води до Втората светов-
на война. 
Тези събития очевидно имат различен 

АНАЛИЗ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ 
НА ЗАПЛАХА С ПОТЕНЦИАЛ 
ЗА СВЕТОВЕН КОНФЛИКТ 
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генезис и различни цели, но те също 
така  имат редица прилики, които  по-
казват как регионалните конфликти 
могат да се превърнат в световна вой-
на. Нека разгледаме общите принци-
пи и закономерности, чрез които се 
повтарят зараждащите се световни 
конфликти:

•  Наличие на несигурни съюзи. 
И двете световни войни започват с 
грешки в планирането на съюзните 
структури. Започналите първоначал-
ни двустранни действия постепенно 
задействат цяла система от военни 
съюзи¹. Например, атаката на Хитлер 
в Полша предизвика лавинообраз-
но обявяване на нови декларации за  
война с Германия.  В същото време 
преди  началото на Първата световна 
война е имало поредица от други Бал-
кански конфликти през 1912 и 1913, 
които не са започнали световни вой-
ни, но са оставели редица нерешени 
въпроси. Вероятно това не е станало, 
защото Русия не е била готова за вой-
на с големите европейски държави, а 
позицията на Великобритания е била 
много неясна и така Великите сили не 
са могли да помогнат на някоя от вою-
ващите балкански страни.  По същия 
начин, по късно нацистка Германия е 
атакувала Полша през 1939 г., защо-
то са  вярвали, че това  не би довело 
до по-голяма световна война. Днес в 
съвременния свят военните съюзи и 
гаранции ни изглеждат очевидни, но 

през 1914 г. и през 1939 г. надеждност-
та на тези съюзи е била абсолютно не-
сигурна. Тази несигурност е основен 
фактор, допринасящ за получаване-
то на световен конфликт. Държавите 
обявяващи война на други държави, 
не вярват, че съюзниците на нападна-
тите ще им дойдат на помощ! 

• Намеса на Великите сили. 
Ако разгледаме историята на различ-
ните конфликти лесно ще забележим 
стремежа на Великите сили да огра-
ничават експанзията на потенциални 
съперници. Както се вижда и от исто-
рията на България, когато тя започва 
да става прекалено силна я разделят 
на части. Днешните войни в Сирия и 
в Близкият Изток до голяма степен 
се дължат на изкуственото разпреде-
ление на границите след разпадането 
на Османската империя². В днешната 
геополитика Великите сили все още 
продължават да действат на принци-
па „разделяй – владей“, като създават 
трудности на вероятните си проти-
вници и малки конфликти в точките, 
където може да се зароди друга гло-
бална сила.

• Нерешени конфликти между съ-
седни държави. 

Историята показва, че повечето до-
сегашни войни се водят заради оста-
нали нерешени проблеми от предиш-
ната война. А ние всички знаем, че на  
Балканите имаме много нерешени 
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проблеми?! 
С помощта на тези три отправни зако-
номерности можем да разгледаме по-
тенциално опасните райони, където 
конфликтите могат да излязат извън 
контрол.  Тъй като днес има само един 
основен алианс – НАТО и една глобал-
на сила САЩ, то е много вероятно, ако 
има световна война, точно те да участ-
ват в нея. Нека разгледаме най-опас-
ните горещи точки в света, които имат 
потенциал да се превърнат в световен 
конфликт. ³

1. Близък Изток
Войната в Сирия има потенциал да 
се превърне в Световна война, защо-
то притежава и трите гореописани 
закономерности: много исторически 
нерешени проблеми, наличие на не-
сигурни съюзи и интереси на Вели-
ките сили. В нея са намесени всички 
глобални и регионални сили, както и 
нашите съседи от юг, което може да 
доведе до опасни последици за Бълга-
рия.  Руснаците и Иран помагайки на 
Башар Асад воюват срещу опозицията 
близка до САЩ и Саудитска Арабия, а 
освен това интереси в региона имат 
Ислямска държава и Турция.  Това  до-
веде до охладняване на отношенията 
между САЩ и Турция, която започна 
да води собствена политика на неос-
манизъм в региона.  Стария конфликт 
на република Турция с Кюрдската ра-
ботническа партия е отнел живота 
на повече 30 000 души.⁴ Днес той е в 

пълна сила. Кюрдите се опитват да 
създадат собствена автономия в Си-
рия и Ирак, което притеснява Турция, 
че това ще повлече и турските кюрди. 
Поради тази причина турската армия 
навлезе в Сирия и усложни още пове-
че обстановката там.
При евентуално влизане на някоя от 
другите големи регионални сили и 
война между Саудитка Арабия и Иран 
конфликтът ще премине на друго све-
товно ниво. Саудитска Арабия има 
третия по големина военен бюджет в 
света. Мюсюлманската реторика, коя-
то излиза от там е също толкова войн-
ствена колкото на Ислямска държава, 
но повече от това те мразят Иран. От 
своя страна Иран също притежава яд-
рено оръжие и има военен потенциал 
на нивото на Турция.  Това кара Сау-
дитската кралска кръв бързо да кипва 
и е възможно да обявят война на Иран 
по някаква причина,  покрай вече за-
родилия се конфликт. Това неимену-
емо ще въвлече САЩ на страната на 
Саудитска арабия, защото според тях 
Иран са част от оста на злото, а Иран 
е в съюз с Русия и Китай. Не случайно 
президентът Тръмп потвърди наско-
ро, че Иран е основния враг на САЩ⁵. 
От там при разрастване на подобен 
конфликт със сигурност  ще се наме-
сят всички страни по света. 
Освен горните проблеми в Близкия 
изток нараства и напрежението меж-
ду Ирак и Саудитска арабия. Отноше-
нията между двете държави се вло-
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шиха след екзекуцията на шиитския 
духовник Нимр ал Нимр⁶.
Конфликта в Йемен е един от най-но-
вите и от март 2015 до сега е отнел жи-
вота на повече от 7 000 души и 40 000 
ранени.⁷ Там се води въстание на ший-
ти срещу правителството подкрепено 
от Саудитска Арабия. Друг евентуален 
конфликт между Иран и Израел също 
може да доведе до ядрена война.
Друга гореща точка в региона е Аф-
ганистан, който остава в същото по-
ложение, каквото е бил в последните 
40 години. След намесата на САЩ за 
сваляне на талибаните, те все още са 
сила и дори към момента започват по-
степенна офанзива в някои райони на 
страната. Това е едната от причините 
тази страна да е втория донор за износ 
на бежанци към Европа след Сирия. 
Нашата страна участва с военен кон-
тингент в операция Resolute Support 
в подкрепа на афганистанските сили, 
заедно с 9800 американски войници с 
което е взела страна в конфликта. 
В Либия след свалянето на Муамар Ка-
дафи през 2011 се водят жестоки меж-
дуособици между няколко фракции, 
които се бият за нейните богатства.  
Това също я прави една от основните 
страни формиращи бежанския поток 
към България и Европа.
Според анализ на американската раз-
узнавателна агенция „Стратфор“ в 
следващите 10 години Европа ще се 
изправи пред проблема с нараства-
щия национализъм и увеличаване по-

тенциала на популистките партии⁸. 
В съчетание с икономическата криза 
и бежанската вълна, това ще доведе 
до изостряне на отношенията между 
държавите. Още по-сложно става по-
ложението в условията на пандемия-
та COVID-19⁹. Факт е, че Германия спря 
приема на бежанци заради корона ви-
руса, а лагерите в Гърция се поставят 
под карантина. Какво би станало ако 
те се разбунтуват? 

2. Индийски океан 
Индийския океан е не по-малко взри-
воопасно място от Близкия Изток. 
Такъв до голяма степен е и случаят с 
Източнокитайско море и островите 
Сенкаку, които могат да предизвикат 
война между Китай и Япония. Там се 
оформя едно противопоставяне от 
една страна на коалиция между Ин-
дия, Виетнам и Япония срещу Китай и 
Пакистан. В интерес на истината исто-
рически погледнато повечето войни 
се предизвикват от бързоразвиващи-
те се държави, каквито сега са Брази-
лия, Индия и Индонезия, които про-
менят баланса на силите в световния 
ред.
По-специално, може да се получи го-
лям конфликт между Индия и Пакис-
тан, който да предизвика Китай и 
САЩ, като съюзници с не много изя-
снени политически договорни отно-
шения. От една страна Китай може да 
се опитва да сдържа Индия, а от дру-
га Индия може да иска да избута Ки-
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тай от задния си двор. Всъщност, има 
сходна динамика между Афганистан, 
Пакистан, Индия,  Китай и Непал, как-
то и няколко спорни граници в Каш-
мир, които биха могли да предизвикат 
световен конфликт. 
Да предположим, че през 2030 г., Ки-
тай ще бъде най-голямата икономика 
в света, следван плътно от Индия. Ли-
дерите на Китай биха искали да имат 
по-важна роля в световния ред, може 
би повече отколкото САЩ имат сега.  
В същото време, Индия се нуждае от 
много повече износ в световната тър-
говия, за да извади хората от бедност-
та, тъй като там все още има много бе-
дни райони. Като цяло, Индия следва 
пътя на Китай със закъснение от 10-
15 години. 
Пакистан е единствената ядрена сила 
с нестабилно правителство и идеал-
ното място за наличие  на групи от те-
рористи10. Ако избухне някакъв голям 
атентат в Индия, то нейното правител-
ство няма да знае дали това е един те-
рорист или правителството на Пакис-
тан. Отговорът ще бъде толкова бърз, 
колкото е бил и в Първата световна 
война, когато Австро-Унгария обявя-
ва война, след като ерцхерцог Франц 
Фердинанд е убит от терористи. Освен 
това в предишните Индо-Пакистански 
войни Израел многократно е помагал 
на Индия и със сигурност ще се вклю-
чи, особено ако някоя друга ислямска 
нация се присъединява към Пакистан. 
Този акт ще пусне алармата на  Китай 

и той бързо ще се включи в конфликта 
с което се получава, че  почти полови-
ната от населението на света участ-
ва във война. Когато Индия започне 
да се задушава от хватката на Китай 
ще изпрати емисари в САЩ, Япония.  
Тъй като днес световната търговията 
се извършва основно по океанските 
маршрути за САЩ и Япония е особено 
важно да не позволява на Китай да до-
минират в Индийския океан. Те няма 
как да не се включат, особено ако ико-
номиката на Япония продължава да 
расте. Нещо повече  там усилено се 
говори за разработването на нова тех-
нология, включваща системи за про-
тиворакетна отбрана и т.н., която би 
могла частично да премахне страха от 
ядрени оръжия. Със САЩ и Япония на 
борда, Русия може да бъде принудена 
да вземе страната на Китай. По този 
начин ще се получи троен съюз между 
Русия, Китай и Пакистан от една стра-
на и САЩ, Япония и Индия, от друга 
страна, поради което ролята на Евро-
пейския съюз ще се окаже решаваща.
Точно като в предишните световни 
войни, войната се задейства от двете 
най-големи икономики в света. По-
добно на Германия през 20 век, Ки-
тай с превъзхождащи сили по суша и 
подобно на Великобритания, САЩ с 
превъзхождащи сили по море, но днес 
всяка страна от тях има множество 
нови технологии и ядрено оръжие.
Друга такава точка в която са налице 
и трите конфликтни закономерности 
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може да бъде Тайван, който има дву-
смислен договор за отбрана със САЩ, 
съществуват редица нерешени вла-
стови проблеми между Китай и Тай-
ван, между САЩ и Китай и т.н. Това не 
означава, че ще доведе до световна 
война, но че този район притежава 
всички качества да се превърне в го-
лям конфликт.

3. Украйна и Балтийските държави
Друга изключително близка до нас 
точка, която може да предизвика све-
товна война е Украйна. Тя се намира-
ше до скоро в Руската сфера на влия-
ние, но след разпада на СССР остана 
само един хегемонен съюз НАТО и това 
даде възможност за нахлуване на за-
падно влияние, което доведе до огро-
мна политическа криза и предизвика 
гражданска война. По данни на ООН, 
жертвите са повече от 5600 души, а 
над 1 милион са напуснали домовете 
си.11

Кризата избухва през 2014 г.  след пре-
дизвиканите протести в Киев, които с 
цената на много жертви свалиха пре-
зидента Виктор Янукович. Протеста 
прерасна в бунтовническо движение, 
което започна да действа в източната 
част на Украйна.  В следствие на което 
там се образуваха проруските Логант-
ска и Донецка народни републики.  В 
този хаус Русия анексира Кримския 
полуостров и проведе референдум в 
който жителите му се обявиха за част 
от Русия, което формира поредната 

гореща точка между Запада и Русия.
Макар, че това е може би най-опас-
ния военен конфликт в Европа, него-
вото нарастване на световно ниво е 
по-малко вероятно от гореописания,  
тъй като освен Русия не съществу-
ват големи военни сили граничещи с 
Украйна. Все пак през 2017  Украйна 
сключи споразумението за асоции-
ране с ЕС и кандидатства да влезне в 
НАТО до 2020 г., което налага известен 
сдържащ ефект на Русия. Той може да 
трае поне до тогава, докато САЩ и ЕС 
се чувстват по-силни от постепенно 
стабилизираща се Русия.
НАТО постоянно се разширява и нас-
коро прие тридесетия си член Север-
на Македония, за разлика от началото 
когато са били 12 членки. Повечето 
членки днес са от бившия Варшавски 
договор и това прави Русия враждебна 
към разширяването на НАТО. Поради 
тази причина НАТО и САЩ обещаха го-
лямо количество средства и съвмест-
ни военни учения в Източна Европа. 
Въпреки, че това е по-скоро мярка за 
безопасност, Русия ги възприема с об-
ратен знак и от своя страна увеличава 
армията в граничните райони и об-
разува нови буферни държави между 
нея и НАТО. Допълнително изостряне 
на отношенията между НАТО и Русия 
със сигурност ще доведе до Трета све-
товна война в която България отново 
ще се намира в пограничната зона.
Подобна динамика съществува в Бал-
тийските държави Естония, Латвия 
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и Литва. Има огромен дисбаланс на 
силите между тези държави и съсед-
на Русия. Русия също се опитва да се 
утвърди като глобална сила, въпреки 
опитите на САЩ и ЕС да я ограничат с 
различни санкции. Докато НАТО е дос-
та стабилен съюз, а тези малки дър-
жави са негови членове, евентуални 
действия там ще ангажират САЩ, Ве-
ликобритания, Канада, Франция и Гер-
мания (основни членки на НАТО) като 
гаранти на Балтийската сигурност. 
Поради тази причина днес в региона 
се провеждат редица допълнителни 
мисии на НАТО, което прави по-малко 
вероятно Русия да рискува. (Все пак да 
не забравяме случващото се в Украй-
на и Грузия, което цели да покаже на 
НАТО, че разширяването на съюза към 
тези държави не е осъществимо).

4. Северна Корея
Северна Корея е малка ядрена страна 
с която дори и най-малкия сблъсък 
може да доведе до ядрена война. В 
тази конфликтна точка на света също 
има наличие и на трите закономер-
ности за започване на световна вой-
на: наличие на нерешени конфликти 
от предишните Корейски войни, не-
сигурни политически договорки, за-
висещи от едноличното решение на 
някой диктатор и икономически ин-
тереси на Великите сили. Северна Ко-
рея разработва ядрено оръжие и евен-
туалната му употреба задължително 
ще предизвика помощ от други стра-

ни включително Китай. А както видя-
хме по-горе след включването на тази 
страна ще последва развитие по ана-
логия на гореописания сценарии.
5. Западна Африка
В страните от централна и Западна 
Африка беснее близката до Ислям-
ска държава терористична групи-
ровка Боко Харам. В Сомалия дейст-
ва Ал-Шаба, също клон на Ал-Кайда. 
Много е вероятно след неуспеха в Си-
рия и Близкия Изток, остатъците на 
Ислямска държава да насочат фоку-
са си към Африка. Там на картата се 
появи и най-новата държава в света 
Южен Судан, която още е в нестабилно 
положение и съответно продължават 
да се водят много вътрешни битки, 
което отговаря на горните 3 условия. 
Необходима е само причина за по-се-
риозно противоречие между някои от 
великите сили. 

6. Антарктида!?
В този малко известен континент 
също има конфликти, предимно за 
разпределение на земя и ресурси. Ру-
сия твърди, че е собственик на повече 
от половината от Антарктида, вклю-
чително Северния полюс и е започ-
нала да изгражда свои военни бази в 
арктически регион и да подготвя вой-
ски за действие в арктически условия. 
Това може да доведе до размирици в 
страни като Норвегия (член на НАТО), 
която реагира чрез повишаване на 
бойната готовност в арктическия 
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регион. Това може да доведе до кон-
фликт между Русия и НАТО, които и 
без друго са с  изострени отношения.
Смятате ли, че САЩ ги е било грижа за 
Сърбия през 1914 г. или за Полша през 
1939 г.? Не. Те дори не са знаели къде 
се намират на картата, но 2 г. по-късно 
се включват във война на друг конти-
нент срещу Германия. Дали обикнове-
ните американци са знаели нещо за 
Корея, Виетнам или Ирак преди тех-
ните войници да отидат там? А днес 
надали се интересуват от Антарктида, 
но при евентуално откриване на скъ-
поценни суровини в ледовете,  пред-
ставете си какво ще стане?
Войната идва не от любов и омраза, а 
от последователна верига на непред-
видими събития, които се нареждат 
едно след друго, като домино. Много 
е трудно да се предскаже такова съби-
тие, при наличието на което може да 
се каже, че със сигурност ще започне 
война, просто претендентите в пове-
чето случай пробват късмета си, но 
това обикновено предизвиква лока-
лен конфликт. За да се получи светов-
на война трябва да участват световни 
сили, които контролират големи час-
ти от света и предизвикват по-мал-
ките да участват. Може да се каже, че 
предишните две световни войни са 
предизвикани от няколко държави 
на върха на колонизацията (империи 
с най-големите икономики в Света), 
които се борят по между си. В крайна 
сметка няма вечни приятели, а има 

вечни интереси. Всичко зависи от ин-
тереса на силните на деня, на нас ни 
остава само да се молим!
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Резюме: В статията е направен кра-
тък исторически обзор на участието 
на Народна република България в из-
граждането на коалиционните воен-
ни и политически структури на Вар-
шавския договор.
Ключови думи: Организация на Вар-
шавски договор, Студената война, По-
литически консултативен комитет.

PARTICIPATION OF THE BULGARIAN 
ARMY IN THE COALITIONAL MILITARY 
AND POLITICAL STRUCTURES OF THE 
WARSAW CONTRACT (1946 – 1991)

Abstract: The article gives a short 
historical overview of the participation 
of the People's Republic of Bulgaria in the 
construction of the coalition military and 
political structures of the Warsaw Pact.
Key words: The Warsaw Pact, The Cold 
War, the Political Consultative Committee.

УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯ В КОАЛИЦИОННИТЕ 
ВОЕННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ 
СТРУКТУРИ НА ВАРШАВСКИЯ 
ДОГОВОР (1946 – 1991 Г.)
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Идеята за изграждане на бъ-
дещата източноевропейска 
военнополитическа органи-
зация се лансира първона-

чално на Московското съвещание на 
правителствените ръководители на 
страните от „Съветския блок” (29 но-
ември – 2 декември 1954 г.)¹.
Процесът на формирането на източ-
ноевропейския съюз от 1946 г. до 
подписването му на 14 май 1955 г. се 

характеризира с форсираното унифи-
циране на обществените системи и 
стратегическото ръководство на въ-
оръжените сили по съветски модел и 
задаването на основните принципи и 
приоритети в коалиционната струк-
тура и стратегия на съветския блок.
Внесеният проект за договор е приет 
единодушно от ръководителите на 
отделните делегации в четвъртото 
заседание на 14 май 1955 г., председа-
телствано от съветския премиер Н. А. 
Булганин. То продължава само 25 ми-
нути. Съгласно клаузите на Договора 
главен ръководен орган на Организа-
ция на Варшавския договор е Поли-
тическия консултативен комитет. На 
отделно закрито заседание армейски 
генерал А. И. Антонов докладва по 
въпроса за създаване на Обединени 
въоръжени сили (ОВС) към новосъз-
дадената Организация на Варшавския 
договор (ОВС). Прието е специално 
решение за създаване на Обединено 
командване на въоръжените сили. За 
пръв главнокомандващ на ОВС е на-
значен маршалът на Съветския съюз 
И. Г. Конев. Негови заместници са ми-
нистрите на отбраната (или „други 
военни ръководители”) на държави-
те, участнички в пакта. При главно-
командващия ОВС е създаден Щаб на 
Обединените въоръжени сили (ЩОВС) 
със седалище Москва. За пръв начал-
ник на Щаба е назначен армейски ге-
нерал А. И. Антонов. В ЩОВС са деле-
гирани представители на Сухопътни 

Подп. д-р Калин Ранчев
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войски, Военновъздушните сили и 
Военноморските сили. На учредител-
ното Варшавско съвещание не са кон-
кретизирани други организационни 
структури, но съгласно № 6 от колек-
тивния Договор се предвижда към По-
литическия консултативен комитет 
да бъдат изградени допълнително 
„спомагателни органи”².
Основната насока в дейността на Ор-
ганизацията на Варшавския договор 
е координирането на политическата 
линия на източноевропейските дър-
жави с тази на СССР и съхраняване на 
обществената система във всяка една 
от страните в съответствие със схва-
щанията на Президиума на КПСС.
На закрито заседание във Варшава е 
обсъдено създаването на Обединени 
въоръжени сили и на Обединено ко-
мандване като органи на ОВД. Те фи-
гурират в договора, както и органът за 
осъществяване на сътрудничеството 
– Политически консултативен коми-
тет (ПКК). И в ОВД, както и при СИВ, се 
приема принципът всяка държава да 
има равно представителство: в ПКК 
страните участват с по един предста-
вител, член на правителството или 
специално упълномощено лице. Що 
се отнася до Обединените въоръжени 
сили, те от самото начало са оглавени, 
както и Обединеното командване, от 
съветски военни (маршал И. Конев и 
ген. А. Антонов) и тази практика ос-
тава непроменена до края на същест-
вуването на пакта. Вярно е, че всички 

страни имат по един заместник във 
въоръжените сили и в командване-
то, но тяхното присъствие е по скоро 
формално. Седалището на Щаба на 
Обединените въоръжени сили се на-
мира в Москва. Дори и когато отдел-
ните заседания на ОВД и на ПКК се 
ръководят от представител на страна-
та-домакин, най-важните документи 
за заседанието винаги се подготвят в 
Москва и се приемат във вида, в кой-
то са били подготвени. Същевременно 
90% от разходите за издръжка на въ-
оръжените сили и за инфраструктура-
та се покриват от Съветския съюз³.
Четири месеца след учредителната 
конференция, на 7 септември 1955 г. 
Н. С. Хрушчов изпраща до своите из-
точноевропейски колеги проект на 
„Статут за обединеното командване 
на ОВС”⁴.
На първото редовно заседание на По-
литическия консултативен комитет 
на ОВД проведено от 27 до 28 януа-
ри 1956 г. в Прага по първа точка от 
дневния ред проект на „Положение 
за Обединено командване” доклад-
ва главнокомандващия ОВС маршал 
Конев. Обсъдени са и „организацион-
ни въпроси” за структурата и състава 
на ЩОВС, както и някои проблеми на 
сътрудничество между отделните съ-
юзнически армии, отнасящи се глав-
но до въпросите за стандартизацията 
във въоръженията, насищане на ар-
миите със съвременна бойна техника 
в средносрочен план, военното обуче-
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ние на многостранна основа. Разгле-
дани са и някои конкретни меропри-
ятия във военното сътрудничество 
за 1956 г. Подобно на учредителното 
Варшавско съвещание, на заседания-
та на ПКК в Прага се разглеждат вече 
предварително уточнени документи, 
а изказванията на ръководителите на 
отделните делегации имат предим-
но информативен характер. В края на 
второто заседание е приета политиче-
ска Декларация, излагаща възгледите 
на съюза по актуалната международ-
на обстановка.⁵
Избраният на учредителното съвеща-
ние за началник-щаб на ОВС армей-
ски генерал А. И. Антонов в качество-
то си на генерален секретар на ПКК 
докладва по някои „организационни 
въпроси” относно структурата и дей-
ността на ПКК. На първо място това 
се отнася за учредяването на два по-
мощни органа при ПКК: Постоянна 
комисия за изработване на препоръ-
ки по външнополитически въпроси и 
Обединен секретариат. Главна задача 
на Постоянната комисия е да изгот-
вя основните политически препоръ-
ки, които могат във вид на обръще-
ния, декларации и други официални 
документи да представят позицията 
на ОВД по най-важните проблеми на 
международното развитие. В предло-
жения проект „Организация и служби 
на Обединения секретариат” (ПКК/
АДМ/I/1), като основна функция на 
този орган се определя подготовка-

та на протоколите от заседанията на 
ПКК и провеждането на останалите 
необходими организационни мерки. 
Обединения секретариат се състои от 
генерален секретар, заместник гене-
рален секретар и членове – предста-
вители на всички страни участнички.⁶
 Публичната документация на 
ОВД за целия изследван период не 
дава нито един факт за разногласия 
между отделните делегации. Прото-
колите от заседанията на постоян-
ните органи на Съюза и обсъждане 
в тесен кръг информации съдържат 
многобройни данни за наличие на 
различни, нерядко и противополож-
ни становища и оценки по важни въ-
проси. И ако за широката аудитория 
са известни по-скоро различни реак-
ции за събитията в Унгария – 1956 г. 
и Чехословакия – 1968 г., както и съ-
ветско-китайския конфликт от нача-
лото на 60-те години на миналия век, 
то за участниците в събитията конфи-
денциалните информации показват 
различни гедища и на други прави-
телствени ръководители на държави, 
участнички в пакта: полското ръко-
водство (1956 – 1958 г.), албанското 
ръководство (след 1960 г.), румънско-
то ръководство (след 1963 г.). Един-
ствените източноевропейски ръко-
водители, които неизменно застават 
зад съветската позиция, са лидерите 
на България и ГДР. Поради своето ва-
жно местоположение в центъра на 
Европа и неизяснения си междуна-
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родноправен статут (както и поради 
спорния проблем със статута на Запа-
ден Берлин) ГДР често има по-активна 
и в много случаи по-твърда позиция. 
Документите потвърждават тезите на 
редица западни изследователи, че в 
определени случаи В. Улбрихт и други 
ръководители на ГДР са били инициа-
тори за приемането на общи решения, 
като са се опитвали да влияят и върху 
линията на СССР в посока на нейното 
„втвърдяване”. Българското партий-
но и държавно ръководство остава 
най-верен и лоялен съюзник на СССР 
от всички източноевропейски държа-
ви. В определени моменти дори от-
тегля свои предложения в интерес на 
постигането на обща позиция.⁷
Продължилия 14 години процес на 
изграждане на структурите на Орга-
низацията на Варшавския договор е 
наситен с много съвещания, дебати 
и отлагания за постигане на консен-
сус от всички партийни, държавни 
и военни ръководства на държави-
те участнички в коалицията. Редица 
трудности се наблюдават при изграж-
дане на военните структури на съ-
юза, многократно са преразглеждани 
проблемите за статута и функциите 
на коалиционните органи за страте-
гическо ръководство на Обединените 
въоръжени сили: на двустранна осно-
ва между лидерите на комунистиче-
ските и военните органи на страните 
от Източна Европа от една страна и на 
съвещанията на Политически консул-

тативен комитет от друга страна. Те са 
утвърдени едва на 17 март 1969 г. на 
съвещание на Политически консулта-
тивен комитет в Будапеща.
 За разлика от ОВД в Организа-
цията на Северноатлантическия до-
говор (НАТО) до 1955 г. е създадена 
стройна структура на коалиционни-
те органи за военно управление – из-
граждане на регионални командвания 
и специализирани комитети. Граж-
данските, политическите и информа-
ционно-технологичните структури в 
НАТО са развити и усъвършенстване 
през 60-те години на миналия век. За 
разлика от НАТО първоначалната ори-
ентация в дейността на Политическия 
консултативен комитет на Варшав-
ския договор е насочена към развитие 
на координационно-консултативните 
политически функции на равнище ви-
сши представители на изпълнителна-
та власт. Комунистическите лидери на 
източноевропейските страни, които в 
действителност са реалните носители 
на едноличната власт са имали ефек-
тивно участие в Политическия кон-
султативен комитет от началото на 
60-те години на миналия век. Именно 
тогава се усещат празнотите и слабо-
стите в механизмите за функциони-
ране на ръководните органи на орга-
низацията от гледна точка на нейния 
коалиционен характер.
 В процеса на изграждане во-
енните и политическите структури 
на ОВД българското ръководство се 
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проявява, като най-верен и лоялен 
съюзник на Москва, поради което се 
ползва с нейното постоянно доверие 
и благосклонност. Със значителна съ-
ветска помощ през втората полови-
на на 50-те години на миналия век се 
осъществява модернизирането и пре-
въоръжването на българската армия 
със съвременно въоръжение и бойна 
техника. Уастието на страната във во-
енните структури на ОВД гарантира 
нейната защита от външен въоръжен 
конфликт, независимо от неблагопри-
ятното съотношение във въоръжение 
и численост на личния състав спрямо 
въоръжените сили на южните съседи 
на България.⁸
В навечерието на поредното съвеща-
ние на ПКК през юни 1990 г. в Москва 
делегацията на Чехо-Словакия внася 
няколко радикални предложения – за 
ликвидиране дейността на експерт-
ните групи, преименуване на Коми-
тета на министрите на отбраната във 
Военен комитет, преобразуване Щаба 
на Обединените въоръжени сили, 
като „съюзнически задължения се из-
пълняват изключително чрез отбрана 
на национални територии”. Както и в 
предишните десетилетия, българско-
то правителство продължава да про-
вежда съгласувана политика с Москва 
почти до 1990 г. Едва на заключител-
ния етап от Виенската среща се проя-
вяват отделни различия в позициите 
на СССР и България, главно по въпро-
са за броя и съотношението при пред-

вижданите съкращения на войски и 
въоръжение.⁹
Съвещанието на ПКК в Москва приема 
важно решение за създаване на „Вре-
менна комисия от правителствени 
пълномощници по преразглеждане 
всички аспекти на дейността на Вар-
шавския договор”. Първата сесия на но-
вата „Временна комисия” се провежда 
в Чехо-Словакия на 15 до 17 юли 1990 
г. Повечето делегации изразяват съ-
гласие за постепенно освобождаване 
от военните функции и тяхното „раз-
тваряне” в бъдещите общоевропейски 
структури за сигурност. Единствено 
унгарската позиция е за по-радикал-
ни мерки, включително скорошното 
ликвидиране на самата организация. 
Делегацията на СССР, България и Ру-
мъния настояват Варшавския пакт да 
се преустрои в „договор на суверенни 
и равноправни държави”, а Полша – в 
„договор за колективна система с чис-
то консултативни функции”. На след-
ващото заседание в София на 18 и 19 
септември 1990 г. позицията на трите 
централноевропейски страни еволю-
ира в по-категорична форма до иска-
нето за цялостно ликвидиране воен-
ните структури на пакта.10

В края на септември 1990 г. унгарското 
правителство предлага на 4 ноември 
в Будапеща да се проведе извънредно 
съвещание на Политическия консул-
тативен комитет с цел трансформира-
не на Организацията на Варшавския 
договор в чисто политическа органи-
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зация. През октомври Михаил Горба-
чов по дипломатически път уведомява 
унгарското правителство, че „поради 
заетост с вътрешнополитически дела” 
не ще може да участва в съвещанието 
през ноември. В посланието на Горба-
чов основна тема на бъдещото съве-
щание е формулирана като „Мерки за 
коренни изменения в стурктурата и 
характера на Варшавския договор, с 
оглед развитието на интеграционни-
те процеси в Европа”. По време на сре-
щата на Михаил Горбачов с унгарския 
премиер Йожеф Антал през ноември 
1990 г. в Париж окончателно е уточ-
нено съвещанието на ПКК да бъде в 
края на февруари 1991 г. По-късно с 
официално писмо Михаил Горбачов 
уведомява българския президент 
Желю Желев за предложението през 
февруари 1991 г. съюзниците да офор-
мят решение „за разпускане военните 
структури на ОВД до 1 април 1991 г.”.11

На 25 февруари 1991 г. в Будапеща е 
приет „Протокол за прекратяване на 
действията на военните споразуме-
ния, сключени в рамките на Варшав-
ския договор и за ликвидиране на не-
говите военни органи и структури”. С 
това решение от 31 март 1991 г. е лик-
видирана дейността на Комитета на 
министрите на отбраната, Обединено-
то командване на ОВС, Военния съвет 
на ОВС, Щаба и Техническия комитет 
на ОВС и Единната система за ПВО на 
ОВС. Прекратява се действието на во-
енните споразумения от 14 май 1955 

г., 17 март 1969 г. и 18 март 1980 г.12

На 17 май 1991 г. чехословашки-
ят президент Вацлав Хавел отправя 
официална покана до своите източ-
ноевропейски колеги за провеждане 
на заключително съвещание на По-
литическия консултативен комитет 
на 1 юли 1991 г. с цел подписване на 
съвместен Протокол за прекратяване 
дейността на Организацията на Вар-
шавския договор. На 1 юли след три-
десет и шест годишно съществуване 
престава да съществува източноевро-
пейския военнополитически съюз. В 
подписания на първи юли Протокол 
от президенитете на България, Пол-
ша, Румъния, Чехо-Словакия, вицепре-
зидента на СССР и министър-предсе-
дателя на Унгария се посочват четири 
основни мотива и съображения за 
разпускането на Организацията на 
Варшавския договор:
 1. „Дълбоките изменения в Евро-
па, които означават край на конфрон-
тацията и разкола в континента”;
 2. „Постепенен преход към об-
щоевропейските структури за сигур-
ност”;
 3. Стремеж на досегашните съ-
юзници „да развиват отношенията 
помежду си на двустранна и, в зависи-
мост от заинтересоваността, на мно-
гостранна основа”;
 4. Отчитане на обстоятелството, 
че държавите от двата военнополити-
чески блока „вече не са противници и 
ще изградят нови отношения на парт-
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ньорство и сътрудничество”.13

В развитието на източноевропей-
ския военнополитически съюз биха 
могли да се очертаят четири основни 
периода. Първият период започва от 
1946 г. и обхваща предисторията и 
процеса на формиране на източноев-
ропейския военнополитически съюз 
до подписването на Варшавския до-
говор (14 май 1955 г.) и изграждането 
на първоначалните организационни 
структури на коалиционното ръко-
водство. Противоречивият характер 
на събитията от 1956 г. в Източна Ев-
ропа до голяма степен обуславя тен-
денциите на следващия период, който 
продължава от 14 май 1955 г. до на-
чалото на 1969 г. Във втория период 
са изградени и утвърдени структури-
те, статута и функциите на Органи-
зацията на Варшавския договор. Из-
граждането на структурите, статута и 
функциите на ОВД е продължителен 
процес, наситен с много съвещания, 
дебати и противоположни становища 
особенно от страна на Румъния. Този 
процес приключва на 17 март 1969 г. 
Докато в НАТО до 1955 г. е създадена 
стройна структура на коалиционни-
те органи за военно управление, то 
първоначалната ориентация на По-
литическия консултативен комитет 
на Варшавския договор е насочена 
към развитието на консултативни-
те политически функции на висши 
представители на изпълнителната 
власт. Текущата дейност на Обедине-

ното командване на пакта до 1969 г. 
е осъществявана от Генералния щаб 
на Съветската армия. Третият пери-
од се характеризира с окончателно 
структуриране на организацията и 
най-силно развитие на военнополи-
тическото взаимодействие между 
страните-членки. От 1969 г до 1985 г. 
е доизградена окончателно цялостна-
та структура на коалицията. Утвърде-
ни са функционалните взаимовръзки 
и взаимодействия между органите за 
стратегическо ръководство на въоръ-
жените сили на България с тези на Ор-
ганизацията на Варшавския договор и 
СССР. Определящи са контактите меж-
ду лидерите на комунистическите 
партии на двустранна и многостранна 
основа. Четвъртият период се свърз-
ва със закъснелите опити за цялостна 
трансформация на характера, пред-
ставителството и механизмите за взе-
мане на управленски решения в ОВД 
след 1985 г. От структурална гледна 
точка първият период се характери-
зира с форсирано унифициране на 
обществено-политическите системи, 
в това число и на въоръжените сили, 
и определяне на общите принципи и 
приоритети в коалиционната страте-
гия на „Съветския блок”. Вторият пе-
риод би могъл да се квалифицира като 
формативен, третият – като функцио-
нален, а четвъртият – като реформа-
ционен или „перестроечен”, с очеви-
ден стремеж у част от съюзниците за 
приспособяване към изискванията на 
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съвременното развитие.14

Включването на Народна република 
България във Варшавския договор и 
на Българската народна армия в него-
вите Обединени въоръжени силили в 
огромна степен се отразява както и на 
законодателната база, така и на оста-
налите документи, засягащи отбрана-
та на страната. Те са изцяло подчине-
ни на коалиционните интереси, като в 
повечето случаи са копие на съветски-
те възгледи и практика. Нормативна-
та уредба няма традиционния си вид. 
В преобладаващата си част това са 
решения на партийно-политическия 
орган, който няма законодателни пре-
рогативи, но поради конституцион-
ната постановка за ръководната роля 
на БКП те се приемат и изпълняват 
безпрекословно. Законодателната и 
изпълнителната власт само формал-
но узаконяват тези решения. Всички 
решения в областта на отбраната и 
въоръжените сили са обвити в стро-
га секретност на различни равнища 
и не достигат до обществото и дори 
до голяма част от ръководния състав 
на въоръжените сили. Няма офици-
ално приета национална военна док-
трина, нито закони за устройство на 
въоръжените сили. Военната служба 
се регулира с устави, правилници, на-
ставления и заповеди. Независимо от 
липсата на важни за националната от-
брана документи се вземат и провеж-
дат целенасочени решения, водещи 
до издигане отбраната на страната и 

на въоръжените сили на завидно рав-
нище, позволяващо изпълняване на 
отговорностите по националната и 
колективната отбрана.15
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INFODEMY AS AN ELEMENT OF 
DISINFORMATION AND FAKE NEWS

Elislav Ivanov

The article examines emerging epidemic 
coronavirus that generates a huge 
amount of misinformation and false news 
convertible into innfodemiya

„Но ние не просто се борим с епидемия; 
ние се борим с инфодемия“

Тедрос Аданом Гебрейесус 

Генерален директор на Световната 
здравна организация

Развилата се епидемия от коро-
навируса SA RS-CoV-2 генери-
ра огромно количество дезин-
формация и фалшиви новини. 

Те се създават специално за да сеят 
паника, страх, хаос и недоверие.

ИНФОДЕМИЯТА 
КАТО ЕЛЕМЕНТ 
НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 
И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
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Това е ирационална реакция, която 
редовно се наблюдава във връзка с 
всяко голямо огнище на заболяване 
или епидемия. Това е структурата на 
човешкото несъзнателно желание за 
отговор, породен от страха. Борбата 
със страха води до опити активно да 
се направи нещо в името на задоволя-
ване на собствени интереси, желания 
и стремежи чрез разпространяване на 
измислици. Това доведе до дълбоки 
преконфигурации за начина по който, 
фалшивите новини излизат на преден 
план, като основна заплаха в съвре-
менната среда за сигурност. Новите 
модалности произтичащи от тези про-
мени, бяха наложени от цялостна смя-
на на основните заплахи, свидетелст-
ващи за еволюция на тези отношения. 
Това може да послужи за множество 
аргументи и понякога антагонистич-
ни, относно промените в оценките на 
заплахите и рисковете в национален и 
международен аспект.
Следователно не изглежда преувели-
чено да се каже, че разпространение-
то на дезинформацията, свързана с 
епидемията от SARS-CoV-2, е безпре-
цедентна.
Световната здравна организация 
(СЗО) вече нарече ситуацията „инфо-
демия“ - информационна пандемия. 
Следователно основната цел е общото 
разбиране за опасностите от инфоде-
мията и значението за международ-
ната общност да бъдат своевременно 
набелязани превантивни мероприя-

тия и действия, а така също последо-
вателни семантични промени. 
Така Световната здравна организация 
за първи път използва този термин 
на 2 февруари 2020 г. за определяне 
информационното покритие около 
коронавируса. Преди този термин е 
използван неофициално и без кон-
кретна формулировка.
Инфодемията е събирателно на ду-
мите „епидемия“ и „информация“. В 
обстановката на инфодемия медийно-
то пространство е изпълнено с много 
голям обем от информационни по-
тоци, които са по конкретен въпрос, 
което затруднява определянето на 
информацията като достоверна или 
фалшива.
Интересно е да се отбележи, че малко 
след появата на новия коронавирус 
СЗО въведе анти-фалшива информа-
ционна стратегия, като един от чети-
рите си приоритета в борбата с дезин-
формацията и фалшивите новини. На 
уебсайтове на различни езици, бяха 
публикувани най-популярни и поня-
кога невероятни митове за коронави-
руса - например дали е възможно да 
се предпазите от него с кокаин, лимон 
и сода бикарбонат или чесън и други 
нетрадиционни предложения с неси-
гурен и непроверен анализ и произ-
ход.
Въпреки това, борбата срещу разпрос-
транението на невярна информация 
едновременно по целия свят едва ли е 
задача дори за голяма международна 
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организация като СЗО. Защото всяка 
страна има уникална ситуация и всяка 
страна отговаря на това предизвика-
телство по свой начин.
Основната тенденция в инфодемията 
е присъствието на различни конспи-
ративни теории. Една от основните е, 
че вирусът е „пуснат“ умишлено.
Във всяка извънредна ситуация, кога-
то новините тепърва се появяват, но 
подробностите все още не са извест-
ни, има информационен вакуум, кой-
то е изпълнен с дезинформация и не-
надеждна информация.
Този тип фалшиви новини са най-опас-
ни в условията на инфодемията, която 
все по-активно придобива същността, 
вярната информация да се обвърже с 
неверни твърдения.
Друга глобална тенденция е дублира-
нето на невярна информация с помо-
щта на месинджъри, както и разпрос-
транението в групи и социални мрежи 
на снимки и видеоклипове, които ня-
мат контекст и чиято надеждност е 
трудна за потвърждаване.
Освен това информационното прос-
транство е залято с рекламни проду-
кти, които подвеждат потребителите, 
обещавайки да се защитят от инфек-
цията чрез витамини, мехлеми, ете-
рични масла, въздушни филтри, начи-
ни за лечение в къщи, недостоверни 
методи, домашни медикаменти и дру-
ги.
Наскоро интернет компанията Amazon 
трябваше да се оттегли от продажбата 

на повече от милион продукти, които 
или обещаваха да помогнат в борбата 
с коронавирус, или предлагаха на из-
ключително високи цени, например 
медицински маски и дезинфектанти.

Как да се предпазим от фалшифи-
кати?
От СЗО предлагат три практически 
подхода, които ще помогнат да се 
предпазим от фалшификати: хигиена 
на информацията, дисциплина на ума 
и анализ на собствените си емоции.
Първо: запознайте се с вашите източ-
ници - от кого идва информацията, 
какъв вид медия публикува и каква 
е природата на носителя. Например в 
моменталните пратки е почти невъз-
можно да се установи източникът и 
това винаги трябва да се взема пред-
вид. Въпреки това, много твърдения 
могат да бъдат бързо проверени бла-
годарение на Интернет.
Второ: да развие критично мислене 
и да се интересува от историята, за да 
забележи сюжетите и методите за раз-
пространение на фалшификати, които 
се повтарят от век на век в различни 
страни и култури.
Можете да се предпазите от фалши-
фикати, като спазвате правилата за 
сигурност на информацията
Трето: обърнете внимание на чувства-
та, които се виждат, чуват или четат. 
Ако това е гняв или страх, най-вероят-
но се справяте с типични техники за 
ефективно манипулиране на инфор-
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мация. Тези чувства водят до паника. 
Преди да изпратите такава информа-
ция, си струва да спрете за секунда и 
да анализирате какво не е наред с нея 
и дали си струва да я предадете. На-
пример, кой все още не е прочел „пре-
дупреждението“, че коронавирусът 
се предава чрез портокали и ябълки, 
особено ако са внесени от чужбина.
Дори руският президент Владимир 
Путин обвинява външните сили за 
дезинформация относно ситуацията 
с коронавирус в Русия. "Целта на по-
добно влияние е разбираема - да сеят 
паника сред населението", каза той. 
Нито ФСБ, нито Путин уточняват от 
къде точно идват фалшификатите за 
степента на SARS-CoV-2 в Русия. Така 
че вариантите за тези, които искат да 
развият тази тема в социалните мре-
жи, вече могат да бъдат поне толкова, 
колкото има държави в света.

Световна здравна организация
За да се обясни опасността от това не-
познато до сега явление, генералният 
секретар на Световната здравна орга-
низация Тедрос Адханом Гебрейесус 
припомни, че „…борбата с коронави-
руса трябва да се базира на ключовия 
урок от историята: болестта и неси-
гурността са стари приятели“.¹
Неслучайно пандемията от грип през 
1918 г. избухва в средата на Първата 
световна война и убива повече хора, 
отколкото самата Първа световна вой-
на. Полиомиелита се прояви и разви в 

най-несигурните райони на Пакистан 
и Афганистан. Епидемията свързана 
със заразата Ебола се разпространи в 
най-несигурния регион на Африка Де-
мократична Република Конго.
По тази причина всеобщо е мнение-
то, че епидемиите могат да причинят 
тежка политическа, икономическа и 
социална нестабилност и несигурност.
Има три основни сценария, при кои-
то могат да се развият епидемиите и 
е необходима координирана реакция 
между секторите на здравеопазване-
то и тези отговорни за сигурността:
Първо, епидемиите с високо въз-
действие в ситуации на конфликт и 
несигурност, като Ебола. 
През последните няколко години 80% 
от огнищата на зараза, изискващи 
международна реакция, са се появили 
в страни, засегнати от нестабилност, 
конфликти и несигурност.
Второ, появата на патоген с панде-
мичен потенциал, който бързо се дви-
жи от държава в държава и изисква 
незабавна и мащабна реакция в стра-
ните.
При този  вариант е невъзможно да 
се предвиди в каква посока ще поеме 
тази епидемия и какви ще са мащаби-
те.
И третият сценарии, умишленото 
или случайно освобождаване на биоло-
гични агенти.
Вторият от тези три сценария е това, 
което виждаме сега с избухването 
и развитието в световни мащаби на 
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COVID-19.
Развитието на пандемията доведе до 
повишаване нивата на слуховете и де-
зинформацията, които пречат за адек-
ватна реакцията. Налага се потен-
циален хаос в социалната област и с 
негативни прогнози в икономическия 
сектор.
Практиката показа, че терористични-
те атаки водят до значителни жерт-
ви и материални загуби, но появата 
на патоген с пандемичен потенциал 
може да бъде далеч по-смъртоносен и 
далеч по-вреден в икономически, по-
литически и социален план.²
Фалшивите новини се разпространя-
ват по-бързо и по-лесно от този вирус 
и са също толкова опасни. За разлика 
от непредумишленото разпростра-
нение на фалшива информация, тези 
кампании представляват разпростра-
няване на доказано невярно съдържа-
ние. Това се прави както по политиче-
ски, така и по финансови причини.
Основните усилия на международни-
те организации,  имащи отношение 
към мира и сигурността, са чрез плат-
формите Facebook, Google, Pinterest, 
Tencent, Twitter, TikTok, YouTube и дру-
ги, да се противодейства на разпрос-
транението на слухове и дезинформа-
ция.
Според информационни съобщения 
тези компании агресивно филтрират 
неоснователни медицински съвети, 
измами и друга невярна информация, 
която според тях може да рискува об-

щественото здраве. Facebook и Twitter 
предприеха редица мерки за админис-
триране на информации с невярно съ-
държание, като включително са сва-
лили публикация от държавен глава, 
който лъжливо заявил, че навсякъде 
наркотикът работи срещу коронави-
руса.
Инфодемиите са прекомерно количе-
ство информация за даден проблем, 
което затруднява намирането на ре-
шение. Те могат да разпространяват 
дезинформация, фалшиви новини и 
слухове по време на действия пред-
ставляващи опасност за здравето. Ин-
фодемиите могат да възпрепятстват 
ефективната реакция на обществено-
то здраве и да създадат объркване и 
недоверие сред хората.
Във времена на криза киберсигур-
ността е критично важна. Огромен 
брой хора, които са под ограничения 
или забрани за движение, сега работят 
и учат дистанционно, което ги прави 
податливи на киберпрестъпност. Осо-
бено опасни са фишинг имейли с при-
качени файлове и връзки.
Децата лесно биха могли да станат 
жертва на киберпрестъпниците, тъй 
като често не разграничават реалния 
и виртуалния свят. Това наложи разра-
ботването и прилагането на платфор-
ми за обучение запознаващи децата с 
мерките за противодействие.
Дистанционната работа дава възмож-
ност голяма част от информацион-
ният поток да попадне в ръцете на 
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киберпрестъпници, които да се въз-
ползват от нея.
Според генералният секретар на ООН 
Антонио Гитерас дезинформация 
свързана с COVID-19 е новият най-опа-
сен враг.
Той е на мнение, че светът не се бори 
само с „общия враг“ на коронавируса, 
„…но нашият враг е също и нараства-
щия прилив на дезинформация“ за бо-
лестта COVID-19.³
Едно от нещата, което прави тази епи-
демия различна от предшествениците, 
е доминирането на социалните медии 
в днешния свят. Един от най-възпри-
емчивите анализи на случващото се 
е направен от Кейт Старбърд от Уни-
верситета на щата Вашингтон, която 
е водещ експерт по „кризисна инфор-
матика“ – социологическо проучване 
разкриващо как тече информацията в 
кризисни ситуации, особено в социал-
ните медии⁴. Кризите винаги пораж-
дат нива на висока несигурност, твър-
ди тя, което от своя страна поражда 
безпокойство.⁵ Това кара хората да 
търсят начини за разрешаване на не-
сигурността и намаляване на тревож-
ността, като търсят информация за 
заплахата. Правят това, което винаги 
правят хората - опитвайки се да ос-
мислят объркваща ситуация. Винаги 
авторите на конспиративните теории 
излизат с нови публикации, че щом 
някой се опитва да разбие тезите им, 
значи тя е вярна и някой има интерес 
да ги заглуши. Според Старбърд в ре-

зултат на фалшивите медии, в близ-
кото бъдеще вероятно никой няма да 
вярва на нищо, дори на очевидната 
истина.
И дори невинно замислени вицове 
(снимка на празни рафтове в мес-
тен супермаркет, например) могат да 
предизвикат паника.

ЕС и борбата срещу дезинформаци-
ята⁶
Дезинформацията и фалшивите но-
вини около COVID-19 продължават 
да се разпространяват по целия свят 
с потенциално вредни последици за 
общественото здраве и ефективна ко-
муникация при кризи. В ЕС и на дру-
ги места координираните съобщения 
за дезинформация се стремят да оп-
ределят уязвимите малцинства като 
причина за пандемията и да подхран-
ват недоверието към способността на 
демократичните институции да дават 
ефективни отговори. Някои държавни 
или подкрепяни от държавата учас-
тници се стремят да използват кри-
зата в общественото здравеопазване, 
за да развиват геополитическите ин-
тереси, често като директно оспорват 
доверието на Европейския съюз и не-
говите партньори.
Според ЕС дезинформацията и фал-
шивите здравни съвети относно 
COVID-19 продължават да се разпрос-
траняват в социалните медии в про-
тиворечие с официалните указания 
на СЗО и вътрешните политики на 
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онлайн платформите. Например, сти-
га се и до съобщения, че „миенето на 
ръцете не помага“. Доказателства-
та показват, че онлайн платформите 
продължават да осигуряват приходи 
от свързани с COVID дезинформация и 
теории за конспирация.
НАТО и борбата с фалшивите нови-
ни и инфодемията
Алианса полага усилия пандемията 
да не се превърне в заплаха за сигур-
ността и да не се допусне отслабване 
способностите му. Според генерални-
ят секретар на пакта Йенс Столтен-
берг „…основни цели на съюза са да не 
допусне тази здравна криза да се пре-
върне в криза за сигурността на стра-
ните членки на Алианса“.⁷
НАТО има своя стратегия за борба с 
дезинформацията, Център за комуни-
кации, Публична дипломация (PDD) 
на Международния секретариат, кой-
то играе главно координираща роля. 
„Въпреки че не е на първа линия в 
борбата с коронавируса, НАТО тряб-
ва да продължи да играе важна роля 
– цивилните и военните способности 
трябва да реагират в пълна координа-
ция, това са очакванията и на нашите 
граждани“,8 заявява министър Заха-
риева по време на онлайн среща на 
страните членки на Алианса в начало-
то на април 2020 г.
Тъй като в социалните мрежи и меди-
ите се наблюдават опити чрез фалши-
ви новини да се разколебае доверието 
на гражданите към НАТО, съюзниците 

трябва да информират по-активно за 
действията си за противопоставяне 
на пандемията, за да не се създава ва-
куум, запълван от дезинформация.
На национално ниво, в началото на 
месец март 2020 г., правителството 
обяви сформирането на специално 
звено, което да противодейства на де-
зинформацията, фалшивите новини и 
хибридните заплахи.
Създаването му е заложено в съвмест-
ния план за действие на Европейска-
та комисия и Европейския парламент, 
приет през декември 2019 г. Звеното 
трябва да получи оперативна сглобе-
ност до края на месец април 20202 г. в 
структурата на Министерския съвет, а 
за него пряко ще отговаря вицепреми-
ерът и министър на отбраната Краси-
мир Каракачанов.
Българското звено на европейската 
структура ще представлява "точка за 
контакт" със системата за бързо реа-
гиране, която ще е под ръководството 
на върховния представител на Евро-
пейския съюз по въпросите на външ-
ните работи Федерика Могерини. 
Системата за бързо предупреждение 
е част от Плана за действие за борба 
с дезинформацията на Европейската 
комисия и Федерика Могерини. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сериозни опасения в обозримо бъ-
деще е увеличаването на стигмата, 
речта на омразата и престъпленията 
на омразата по отношение на панде-
мията. Разрушаването на обществата 
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и социалното разделение е може би 
една от най-сериозните катаклизми, 
които пандемията COVID-19 нанася. 
Фалшивите новини за Covid-19 могат 
да бъдат толкова опасни, колкото са-
мия вирус.
Борбата с пандемията е необходимо 
да се провежда успоредно и с борба с 
„инфодемията“ на всички нива на об-
ществото, което е важен фактор за си-
гурността.

ЛИТЕРАТУРА

    1.  Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Munich Security Conference, 15 
February 2020, https://www.who.int/
dg/speeches/detail/ munich-security-
conference, [прегледан на 05.04.2020].

2. Добрева, Х. Tourism and Terrorism: 
The Case of Bulgaria. Trakia Journal 
of Sciences, Volume13, Supplement 1, 
p.107-114, 2015

3. M. Lederer/AP, 28.02.2020, U.N. 
Secretary-General Antonio Guterres, 
https://time.com/ 5811939/un-chief-
coronavirus-misinformation/, [прегле-
дан на 06.04.2020].

4. Starbird Kate, Examining the 
Alternative Media Ecosystem through 
the Production of Alternative Naratives 
of Mass Shooting  Events, University of 
Washington, HCDE, 2017, pdf, Corpus ID: 

26929888, [прегледан на 03.04.2020].

5. Иванов, Г.. Националната сигурност 
на държавата в условията на панде-
мия от коронавирус. Списание „Нацио-
нална сигурност бр. 3, 2020 г. , https://
nacionalna-sigurnost.bg/broi-3/  [пре-
гледан на 06.04.2020].

6. Short Assessment of Narratives and 
Disinformation Around the COVID-19 
Pandemic,
April 01, 2020, EEAS Strategic 
Communications and Information 
Analysis Division, https://eeas.europa.
e u / h e a d q u a r t e r s / h e a d q u a r t e r s -
homepage/76341/coronavirus-latest-
updates-eeas_en, [прегледан на 
06.04.2020].

7.  Stoltenberg Jens, Coronavirus: l'Otan 
veut éviter une crise pour la sécurité, 
http://www.afpforum.com/AFPForum/
Search/Results.aspx?pn=1&smd=8&mu
i=1&q=9987418391038237403_0&fst=j
ens+stoltenberg+nato&fto=1&t=8.2.5.9.
7.11.10&cck=a72a9d, 01.04.2020, [пре-
гледан на 02.04.2020].

8. Захариева Е. Гражданите очакват 
НАТО активно да се включи в борбата 
с COVID-19, 02.04.2020, https://nova.
bg/news/view/2020/04/02/283741/-
covid-19/ [прегледан на 07.04.2020].

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


WWW.NAUKA.BG

45Българска наукаСпециализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

Подп. д-р Йордан Терзиев – „НВУ В. 
Левски“
 
UNEXPLODED ORDNANCE ON THE 
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF 
BULGARIA

Yordan Terziev

Abstract: In the report there are presentеd 
the unexploded ordnance from World War 
I and World War II found on the territory 

of Bulgaria. We have a summary of the 
main tactical and technical characteristics 
and the procedures for detecting and 
neutralizing them.

Key words: unexploded ordnance, 
bombing, engineering specialists.

Националната сигурност на 
Република България е в пря-
ка зависимост от изградени-
те способности за гаранти-

НЕВЗРИВЕНИ БОЙНИ ПРИПАСИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ране на независимостта, суверенитета 
и териториалната цялост на страната 
и за участие в усилията на демокра-
тичната световна общност в запазва-
нето на международния мир и сигур-
ност. Република България разглежда 
националната си сигурност в пряка 
връзка с регионалната, европейската 
и световна сигурност.
Основа на системата за световна, евро-
атлантическа и европейска сигурност 
са Организацията на обединените 
нации (ООН), Организацията на Се-
верноатлантическия договор (НАТО), 
Европейския съюз (ЕС), включително 
Европейските сили за отбрана и Орга-
низацията за сигурност и сътрудни-
чество в Европа (ОССЕ).
Дълбоките изменения в стратегиче-
ската среда обхващат всичките й ас-
пекти. Новите реалности и тенденции 
внасят значителна динамика в меж-
дународната обстановка, но същевре-
менно откриват нови възможности за 
страните. 
Военният аспект на сигурността при-
добива нови измерения, а интензив-
ността на дефинираните доскоро като 
“нетрадиционни” предизвикателства 
и рискове предлага и търсене на не-
традиционни решения за тяхното 
предотвратяване, неутрализиране и 
преодоляване. Намаляването на риска 
от конфликт от световен мащаб, но 
същевременното нарастване на броя 
на регионалните конфликти (поради 
социално-икономически, етнически и 

религиозни причини), както и нара-
стващата заплаха от установилия се 
вече като трансграничен (междунаро-
ден) тероризъм, очертаха рамката на 
взаимодействие между субектите на 
международната сцена. Докато орга-
низации като ООН, ЕС и ОССЕ остават 
най-важните фактори за политиче-
ски решения на проблемите, ролята и 
приносът на НАТО в управлението на 
кризите и решаването на глобални и 
регионални проблеми всекидневно 
нараства.
Дебатът за подходящата роля и мисии 
на НАТО отразява два противостоящи 
си, на пръв поглед, подхода в борбата 
срещу тероризма: “военният” подход 
и подходът за “ управление на риска”. 
Практически тези два подхода не се 
изключват взаимно, но се основават 
на различни стратегии и приоритети 
и изискват компромиси при колек-
тивните действия. Военното виждане 
налага стратегия, предимство в която 
имат офанзивните и превантивните 
мерки, докато стратегията за “упра-
вление на риска” набляга на дефан-
зивните (отбранителните) мерки. За 
да се достигне желаната цел с ефек-
тивно използване на колективните 
усилия e необходимо да се изпълня-
ват едновременно елементи и от два-
та подхода. 
Международният тероризъм поста-
ви световната общност пред сложна 
и трайна заплаха, която изисква под-
робна стратегическа, оперативна и 
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тактическа реакция с участието на 
всички страни-членки на НАТО, стра-
ните-участнички в инициативата 
“Партньорство за мир” и цялата демо-
кратична общност. 
Съществена част от  общите усилия 
е свързана с извършването на пре-
вантивна дейност в мирно време и 
последваща дейност във време на 
военен конфликт и/или в пост-кон-
фликтна ситуация по неутрализи-
ране на потенциалното вредно въз-
действие от използвани и невзривени 
бойни припаси (Unexploded Ordnance 
– UXO), неизползвани и в последствие 
изоставени взривни бойни припаси 
(Abandoned Explosive Ordnance – AXO), 
импровизирани взривни устройства 
(Improvised Explosive Devices – IED), 
включително мини-капани (Booby-
traps) и други саморъчно изработени 
взривни устройства (Other devices).
Невзривените бойни припаси (UXO) и 
изоставените взривни бойни припаси 
(AXO) са известни на международната 
общност под общото наименование 
взривни военни остатъци (Explosive 
Remnants of War – ERW), поради това, 
че оказват изключително вредно 
въздействие върху околната среда, 
пост-конфликтната възстановителна 
човешка дейност и хората в рамките 
на десетилетия след приключване на 
военния конфликт.
Импровизираните взривни устрой-
ства (IED) са основното оръжие на 
международния тероризъм за дес-

табилизиране на установеният де-
мократичен международен ред и въ-
трешната стабилност на страните.
Всички страни-членки на НАТО и по-
вечето от страните по света са изгра-
дили в състава на армиите си специа-
лизирани органи и подразделения 
(екипи, групи), които изпълняват дей-
ности, свързани с неутрализирането 
на споменатите невзривени и изоста-
вени взривни бойни припаси и импро-
визирани взривни устройства.
 В съответствие с международ-
ните договорености, по които Репу-
блика България е страна, вътрешното 
ни законодателство, задълженията 
ни, произтичащи от членството ни в 
ООН, НАТО, ОССЕ и предстоящото ни 
пълноправно членство в ЕС, участие-
то ни в коалиционни операции по под-
държане на мира е необходимо и в БА 
да бъдат създадени органи и подраз-
деления за управление и изпълнение 
дейности за решаване на посоченият 
проблем.
„Въоръжените сили на Република Бъл-
гария имат следните мисии, а Българ-
ската армия, като основна съставна 
част от тях, трябва да изпълнява кон-
кретни задачи в определен обем за ре-
ализирането им:

Мисия I - Отбранителна мисия:
- отбраната на страната в системата 
на колективна отбрана;
- участие в колективни отбранителни 
действия извън територията на стра-
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ната.

Мисия II - Подкрепа на международ-
ния мир и сигурност:
- участие в международни операции в 
отговор на кризи извън територията 
на страната;
- участие в международни операции за 
гарантиране на мира и сигурността;
- международно военно сътрудни-
чество и участие в многонационални 
или двустранни формирования;
- участие в контрола над въоръжения-
та и неразпространението на оръжия 
за масово поразяване, мерки за укреп-
ване на доверието и сигурността.

Мисия III – Принос към национална-
та сигурност в мирно време:
- наблюдение, контрол и защита на 
националната територия, въздушно-
то и морските пространства;
- участие в борбата с тероризма, орга-
низираната престъпност и трафика на 
наркотици, хора и оръжие;
- поддръжка и защита на населението 
при бедствия, аварии и катастрофи;
- подготовка на населението, нацио-
налното стопанство и инфраструк-
турата на страната за реагиране при 
кризи;
- участие в операции по издирване и 
спасяване;
- участие в защита на стратегически 
обекти;
- принос към дейността на други дър-
жавни органи, организации и инсти-

туции (информационно, хидрограф-
ско, картографско, метеорологично 
осигуряване, представителни и други 
мероприятия);
- опазване и възстановяване на окол-
ната среда.”
Тези задачи се изпълняват от Българ-
ската армия при участието й при про-
веждането на три основни типа опе-
рации: 
- настъпателни (Оffensive Оperations - 
OOs); 
- отбранителни (Defensive Operations - 
DOs);  
- стабилизиращи (Stabilizing Operations 
- SOs).
Разкриването на същността на про-
блема е в пряка зависимост негово-
то изследване чрез обобщаване и 
анализиране на опита на останали-
те страни-членки на НАТО и страни-
те от международните коалиционни 
сили, придобит от практиката при 
извършването на подобни дейности 
в текущите операции, проучване на 
исторически документи, теоретични 
и практико-приложни разработки, 
стандартизационни споразумения и 
съюзни публикации на НАТO, стан-
дартизационни споразумения IMAS и 
технически спецификации TN на ООН 
с индекс EOD.
Необходимо условие за решаване на 
проблема е неговото идентифици-
ране чрез определяне на обектите за 
неутрализиране и разкриване на ме-
тодите за тяхното използване в зави-
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симост от функционалното им пред-
назначение и тактико-техническите 
им характеристики.
Наличието на невзривени бойни при-
паси в определена страна е следствие 
от водените на нейна територия воен-
ни конфликти. Много от използвани-
те бойни припаси при срещата си със 
земната повърхност не се взривяват 
поради причини от различно естество 
(конструктивни, технологични, екс-
плоатационни, атмосферни и др.). Те 
се самовкопават дълбоко под земна-
та повърхност, попадат в основите на 
разрушени здания, на дъното на во-
дни басейни и водни пътища. Те про-
дължават да бъдат голяма опасност в 
течение на годините, поради деструк-
тивното влияние, което оказват върху 
тях земните, водните и атмосферните 
условия.
Откритите и неутрализираните на 
територията на нашата страна бой-
ни припаси са от I-та и II-та Световни 
войни и от ежедневната тренировъч-
на войскова дейност.

1.НЕВЗРИВЕНИ БОЙНИ ПРИПАСИ ОТ 
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
При провеждане на изкопни работи в 
района на пристанище Бургас от дъно-
то на морето са извлечени и продъл-
жават да бъдат извличани стари арти-
лерийски боеприпаси, потопени след 
Първата световна война по силата на 
Ньойския договор. При проведеното 
проучване на архивните документи от 

този период е открита информация, че 
през 1921 г., наред с конвенционални-
те снаряди, във Варненския и Бурга-
ския заливи са потопени и химически 
боеприпаси (основно 105 mm и 150 
mm артилерийски снаряди, заредени 
вероятно с раздразнителни, задушли-
ви и кожнообривни токсични химиче-
ски вещества). До настоящия момент 
в Бургаския залив няма извлечени хи-
мически боеприпаси, но остават опа-
сенията, че такива могат да бъдат из-
влечени в бъдеще. 
Потопените през 1921 г. във Варнен-
ския и Бургаския заливи химически 
боеприпаси не се явяват химическо 
оръжие по смисъла на “Конвенцията 
за забрана на разработването, произ-
водството, складирането и употреба-
та на химическото оръжие и неговото 
унищожаване” (т.н. Конвенция за за-
брана на химическото оръжие) до мо-
мента, в който не бъдат извадени на 
повърхността (съгласно изисквания-
та на параграф 2 от Член III). В случай, 
че в хода на изкопните работи бъдат 
извлечени снаряди, които са зареде-
ни с токсични химически вещества, 
то тези боеприпаси се класифицират 
и разглеждат като старо химическо 
оръжие, в съответствие с определе-
нията и критериите на Конвенцията 
(параграф 5 от Член II). Като се има 
в предвид, че Република България е 
ратифицирала Конвенцията за забра-
на на химическото оръжие и член на 
Австралийската група и на основание 
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т.26, ал. 1 от Член 35 на ЗОВС, беше съз-
дадена Експертна група на Министер-
ството на отбраната (ЕГ на МО), която 
организира и ръководи изследването 
на боеприпасите,  извлечени от дъно-
то на морето в хода  на провежданите 
изкопни работи в района на пристани-
ще-Бургас и прилежащата акватория 
на Черно море, и тяхното разделяне 
на конвенционални и химически.
Преди започване на своята дейност, за 
опазване на живота и здравето на лич-
ния състав и околната среда, ЕГ на МО 
разработи  “Инструкция по мерките 
за безопасност при работа с конвен-
ционалните и химическите боепри-
паси и при тяхното унищожаване”. ЕГ 
на МО взаимодейства при изпълне-
ние на дейността си с Командването 
на Военноморска база-Бургас, фирма-
та-изпълнител на изкопните работи, 
Изпълнителна агенция “Пристанищ-
на администрация”, Пристанище “Бур-
гас” ЕАД,  Регионалната инспекция за 
околната среда и водите (РИОСВ)-Бур-
гас, Държавна агенция “Гражданска 
защита” към Министерския съвет на 
Република България и Министерство-
то на транспорта (МТр). От начало-
то на процеса м.ноември 2001г. до 23 
февруари 2002г. извадените конвен-
ционални боеприпаси са унищожава-
ни по взривен способ от специалисти 
по подривно дело и артилерийско въ-
оръжение. От м.март 2002г. извадени-
те конвенционални боеприпаса (ка-
либри – 75мм, 100мм, 105мм и 150мм) 

не се унищожават по взривен способ, 
а се изхвърлят с извадената драгаж-
на маса в точка за депониране в Чер-
но море с координати: 42032I68II и 
27054I52II  в кръг с радиус от 2 км 
(фиг.1).
За евентуално извадени химически бо-
еприпаси е решено да бъдат самостоя-
телно помещение на Военноморска 
база–Бургас, отговарящо на изисква-
нията на “Инструкция за съхранение, 
транспортиране и унищожаване на 
бойни отровни вещества”. За тези, за 
които има съмнение, че са заредени с 
бойни отровни вещества (БОВ) се из-
вършва експресен химически анализ 
с лаборатория за дефектоскопски ана-
лиз и превантивна дегазация с поли-
дегазираща рецептура.
В случай, че от морето бъдат извлече-
ни потопени химически боеприпаси, 
Инспекция “Контрол на въоръжени-
ята” на БА има задължението да пре-
достави (не по-късно от 180 дни след 
откриването им), чрез Министерство-
то на външните работи, в Техническия 
секретариат на Организацията за за-
брана на химическото оръжие в Хага, 
Холандия, информация изискваща се 
по параграф 1 (б) от Член III на Кон-
венцията за забрана на химическото 
оръжие и параграфи 3 и 4 от Част IV 
Б на Приложението за изпълнение и 
проверка.
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Ако е необходимо, чрез Министер-
ството на външните работи, може 
да се поиска помощ съгласно член 10 
на Конвенцията за забрана на химиче-
ското оръжие от Техническия секре-
тариат и други държави-членки  за 
финансово, материално и експертно 
обезпечаване на унищожаването на 
откритите стари химически боепри-
паси в специализирани предприятия 
извън територията на страната или в 
мобилни установки на наша терито-

рия.

2. НЕВЗРИВЕНИ БОЙНИ ПРИПАСИ 
ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
По време на Втората световна война, 
България като страна от Тристранния 
пакт (Германия, Италия и Япония) 
обявява през 1943 война на САЩ и Ве-
ликобритания. 
За периода от м.ноември до края на 
м.декември 1943г. София е била ата-
кувана от 261 бомбардировача Бо-
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инг - Б-24 “Liberator“ (170 бр.) и Б-25 
“Mitchel“ , като са хвърлени над града 
и близките населени места 1268 фу-
гасни бомби, 120 души са убити, 270 
– ранени, разрушени са 327 сгради и 
689 остават необитаеми.
За периода от м.януари до м.април 
1944г. Дупница, София, Враца, Монта-
на, Лом, Русе, Карлово, Казанлък, Пе-
рущица, Пловдив и други близки до 
тези градове по-малки населени мес-
та са били атакувани от 1725 бомбар-
дировача Боинг – Б-24 (1040 бр.), Б-17 
“Fortres” (605 бр.) и 44 “Welington“ (80 
бр.), като са хвърлени 8844 фугасни 
и 8650 запалителни 
бомби, 1024 души са 
убити, 1138 – ранени, 
разрушени са 5186 
сгради и  1784 остават 
необитаеми.
Общо за периода 
1943-1944 са били из-
вършени 23 000 поле-
та на американски и 
английски самолети 
(с бомбардировачите 
В-17, В-24 и 44 Уелинг-
тън) и са хвърлени 
над 45 000 фугасни и 
запалителни бомби 
над София и още 186 
населени места в страната (фиг.1). 
Били са разрушени 12 000 сгради, 
4208 са убитите и 4744 ранените. 
Нанесени са щети на цялата страна за 
около 24 млрд. лева. 

Много от авиационните бомби не са 
сработили. В зависимост от вида на 
бойния припас, надеждността на за-
действане на взривателите тогава е 
била в рамките на 0,5-0,7. Невзриви-
лите се бойни припаси (авиационни 
бомби) са останали под повърхността 
на земята в основите на разрушените 
здания и представляват още по-голя-
ма опасност в наши дни, поради не-
контролируемата промяна в техниче-
ските им характеристики, следствие 
на влиянието на атмосферните и поч-
вените условия.
 

  
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА НЕВЗРИ-
ВЕНИ БОЙНИ ПРИПАСИ.
До 09.03.2001 г. обезвреждането на от-
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крити на територията на страната не-
взривени бойни припаси се е изпълня-
вало от служба “Гражданска защита на 
Република България”, когато тя е била 
в структурата на Министерството на 
отбраната, съгласно изискванията на 
Устройственият й правилник, (обн.
ДВ, бр.24/24.03.2000). За 2000г. служ-
бата е обезвредила и/или унищожила 
775 невзривени бойни припаса, а до 
30.04.2001г. още 192 броя.
След разформироването й и приемане 
на Устройствен правилник на Държав-
на агенция “Гражданска защита” към 
Министерския съвет на Република 
България, (обн.ДВ, бр.22/09.03.2001),  
тази задача би трябвало да се изпъл-
нява от нейни структури. Агенцията 
е юридическо лице на бюджетна из-
дръжка и съгласно изискванията на 
член 3 на глава I “Общи положения” на 
устройственият й правилник: “...осъ-
ществява дейност по гражданска за-
щита на населението и националното 
стопанство при бедствия, аварии и ка-
тастрофи.”. По смисъла на записаните 
определения в Допълнителните раз-
поредби на действащият все още “Пра-
вилник за организацията и дейността 
по предотвратяване и ликвидиране 
на последствията при бедствия, ава-
рии и катастрофи” (ПОДПЛПБАК) 
(обн.ДВ, бр.13/03.02.1998г., измене-
ния и допълнения ДВ, бр.3/2000г., 
бр.22/2001г., бр.15/2003г.), дейност-
ите, свързани с обезвреждането или 
унищожаването на невзривени бойни 

припаси, намерени на територията 
на страната са предмет на този пра-
вилник, без да са записани изрично в 
него. До момента, повече от четири го-
дини след създаването си, агенцията 
все още няма обучени правоспособни 
специалисти и развърнати специали-
зирани органи, които да извършват 
подобен вид дейност. 
В отговор на писмо от Министъра на 
вътрешните работи до Министъра 
на отбраната на Република България 
(вх.№ 04-02-63/13.07.2001г.), с негово 
искане за формиране на структури от 
състава на БА по места, които да осъ-
ществяват оперативен контакт и вза-
имодействие с цел незабавно реагира-
не по унищожаването на инцидентно 
открити на територията на страната 
невзривени бойни припаси, застра-
шаващи живота, здравето и имуще-
ството на гражданите, със заповед на 
Министъра на отбраната № ОХ-641/ 
01.08.2001г. и на основание на чл.35, 
ал.1, т.26 от ЗОВС,  беше възложено 
на Началника на Генералния щаб на 
БА (НГЩ на БА) за всеки конкретен 
случай да създава организация, във 
взаимодействие с органите на МВР, за 
унищожаването на откритите невзри-
вени бойни припаси.
Съгласно заповед на Министъра на 
отбраната на Република България 
№ ОХ-397/28.05.2002г. бяха създаде-
ни модулни групи разузнаване, обез-
вреждане и унищожаване на невзри-
вени бойни припаси.
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На 28.05.2002г., Началникът на Ге-
нералния щаб на БА е утвърдил “Ин-
струкция за унищожаване на невзри-
вени бойни припаси”, която указва 
методите и мерките за безопасност 
при унищожаване на различни видове 
и калибри невзривени бойни припаси.
На основание на МЗ № ОХ-
397/28.05.2002г. (допълваща МЗ № 
ОХ-641/01.08.2001г.) бяха създадени 

17  броя (12 бр. от СВ; 3 бр. от ВВС и 
2 бр. от ВМС) модулни групи с опреде-
лени зони и райони на отговорност, 
които  работят по утвърден от Начал-
ника на ГЩ на БА (Разпореждания  № 
67/09.07.2003г. и № 71/28.09.2005г.) – 
“План на БА за потенциални кризисни 
ситуации” (фиг.3). 
 
Групите включват: инженерни спе-
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циалисти (сапьори), специалисти по 
бойни припаси (артилерийски и/или 
авиационни), лекар, лек, санитарен и 
товарен автомобил с повишена про-
ходимост и трима водачи и бяха ком-
плектувани със средства за разузна-
ване, обезвреждане и унищожаване на 
невзривени бойни припаси.

Охраната на намерени невзривени 
бойни припаси, до пристигане на мес-
тоположението им на модулна група, 
информирането на местното населе-
ние за опасностите от тях и транспорт-
ното съпровождане на автомобилите 
на групата до подготвени площадки и 
полигони за последващото унищожа-
ване на боеприпасите,  се извършва от 
органи на Служба “Полиция” към МВР, 
съгласно изискванията на “Инструк-
ция за действие при откриване на не-
взривени боеприпаси”.
Впоследствие излизаха още три за-
поведи, като модулните групи бяха 
трансформирани във формирования 
за овладяване и/или преодоляване на 
последствията от бедствия (ФОППБ) 
при разузнаване, транспортиране и 
унищожаване на невзривени бойни 
припаси.
С последната заповед на Министъра 
на отбраната на Република България 
№ОХ-13806.02.2019 г., се формира-
ха 16 (шестнадесет) ФОППБ, като 11 
(единадесет) са от състава на Сухопът-
ни войски, 2 (две) от състава на Воен-
новъздушните сили, 2 (две) от съста-

ва на Военноморските сили и 1 (едно) 
от състава на НВУ „Васил Левски”.
 
ИЗВОДИ:
Пълното и задълбочено изучаване на 
проблематиката се явяват гаранция 
за придобиване на пълни знания за 
същността и значението на опасност-
та от невзривените бойни припаси;
 Необходимост от създаването на фор-
мирования от Българската армия за 
унищожаването на невзривените бой-
ни припаси;
 Необходимост от обучението на ин-
женерни специалисти от  формирова-
нията на Българската армия за уни-
щожаването на невзривените бойни 
припаси.
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гл. ас. д-р Стоян Николов
 

GENERAL OF THE INFANTRY NIKOLA 
BAKARDJIEV (1881 - 1954)

Стоян Николов

Abstract:   General of the Infantry Nikola 
Bakardjiev was one of the Bulgarian 
officers who have reached the highest rank 
in the Bulgarian Army. During the First 
Balkan War he was a assistant chief of 
the Operations Section at the Active Army. 
During the First World War he was a chief 
of the Operations Section at the Active 
Army and had merits for the quick defeat of 
Serbia and Romania and for the stubborn 
defense in the positional phase of the war. 
In January 1929, General Bakardzhiev 
was appointed Minister of War. In May 
1934, he was promoted to rank general of 
the infantry and was immediately fired by 
the army.
 
 

Роден е на 26 септември 1881 г. в 
Търново. Детските му години 
преминават под знака на об-
щонародното въодушевление 

от Съединението и победите на бъл-
гарската войска през Сръбско-българ-
ската война 1885 г. Завършва гимна-

ГЕНЕРАЛ ОТ ПЕХОТАТА 
НИКОЛА ПЕТКОВ БАКЪРДЖИЕВ 
(1881-1954)
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зиално образование в родния си град. 
Младият Никола Бакърджиев решава 
да се посвети на военната професия 
и през 1897 г. отива в София, където 
след успешно издържан приемен из-
пит постъпва във Военното училище.¹ 
През юнкерските си години показва 
висок успех и през 1901 г. завършва 
обучението си като отличник на 22-и 
випуск. За награда получава премия 
от фонда на генерал Кишелски и не-
говото име е записано на мраморната 
плоча на първенците на военноучеб-
ното заведение. ²
На 1 януари 1901 г. е произведен в чин 
подпоручик от артилерията и по не-
гово желание е изпратен да служи в 
5-и артилерийски полк в Шумен. През 
свободното си време продължава да 
се самообразова. През 1902 г. участва с 
полка си в маневрите край Шипка. 
Големите му способности са оценени и 
в края на 1903 г. полага успешно при-
емен изпит за Генералщабната ака-
демия в Торино, Италия. На 1 януари 
1904 г. е повишен в чин поручик. ³ През 
зимата на 1904 г. заминава за Италия 
и до започване на учебните занятия в 
академията изучава италиански език в 
специално устроени за целта курсове. 
По време на тригодишното обучение 
Никола Бъкърджиев слуша лекции по 
тактика, фортификация, военна исто-
рия, организация на родовете войски 
и тиловите служби, оръжезнание и 
военна география. В Генералщабната 
академия в Торино се провеждат лек-

ции и по международно и военно пра-
во, политическа икономия, английски, 
френски и немски език. Слушателите 
провеждат занятия по езда и фехтов-
ка, както и полеви учения. Като всеки 
випускник и Никола Бакърджиев раз-
работва самостоятелна тема по воен-
на география за оперативното значе-
ние на долината на река Марица. През 
1905 г. полага практически стаж в 
63-и италиански пехотен полк, а през 
1906 г. в кавалерийски полк в Милано. 
По време на отпуските от академията 
той опознава музеите и исторически-
те забележителности в Западна Евро-
па. През 1907 г. посещава Франция, за 
да се поклони пред гроба на Наполе-
он Бонапарт, когото смята за един от 
най-великите пълководци. Дипломи-
ра се успешно и през есента на 1907 г. 
се завръща в България като генерал-
щабен офицер. 
В редовете на българската войска 
преминава задължителния по разпо-
редбите на военното ведомство стаж 
в различните родове войски, Воен-
ното училище и Генералния щаб⁴. 
Служи като старши адютант в 7-а пе-
хотна Рилска дивизия, след което е 
командирован в Генералния щаб като 
помощник-началник секция Военни 
съобщения. Оценява важната роля на 
телеграфа и телефона, като насочва 
усилията си в организирането на ко-
муникациите в Българската войска. 
От 6 септември 1908 г. е командиро-
ван във Военното училище, където и 
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преподавател по обща тактика. Месец 
по-късно е произведен в чин капи-
тан. В училището написва и първата 
си публикация - ,,Военното колоезда-
чество”. Благодарение на този анализ 
са създадени колоездачните роти в 
българската войска. След това служи 
в 1-ви конен полк и в 5-и артилерий-
ски полк. По-късно отново е назначен 
за помощник-началник секция Воен-
ни съобщения. Извършва проучване 
за пригодността на българските же-
лезопътни линии за военни цели и 
набелязва многобройни недостатъци. 
През 1911-1912 г. след настояване от 
Генералния щаб пред правителството 
са взети конкретни мерки за отстра-
няване на недостатъците.
След това капитан Бакърджиев е на-
значен за началник на Строева секция 
към Генералния щаб. В навечерието 
на Балканската война изнася доклад 
сред офицерите от Генералния щаб за 
големите румънски маневри в Север-
на Добруджа, в който има и анализ на 
румънската армия. ⁵
По време на Балканската война е по-
мощник-началник на Оперативна 
секция при Щаба на действуващата 
армия.⁶ В навечерието на Междусъю-
зническата война участва в подготов-
ката на плана за война с Гърция и Сър-
бия. На 5 август 1913 г. е произведен в 
чин майор. Участва в определянето на 
българо-гръцката граница.
През пролетта на 1914 г. се жени за 
дъщерята на опълченеца Михаил На-

чев. През лятото младото семейство 
отива на сватбено пътешествие в Ита-
лия, Франция и Австро-Унгария, но 
поради започване на Голямата война 
се завръщат в България. От този брак 
се ражда синът им Михаил.
Влиза в Първата световна война като 
началник на Оперативна секция в 
Щаба на Действащата армия. Участ-
ва в организирането и планирането 
на бойните действия на българската 
армия с въоръжените сили на Сър-
бия и дошлите на помощ от Солун ан-
гло-френски части. 
След настояване на главнокомандва-
щия генерал Никола Жеков генерал-
щабните офицери да се изпращат в 
бойните части, за да трупат практика 
и авторитет сред станалите офице-
ри, от 1916 г. е назначен за командир 
на дружина в 1-ви пехотен Софийски 
полк. Участва във военния разгром на 
Румъния, включително в атаката на 
Тутраканската крепост.
След това продължава да работи в 
Щаба на Действащата армия. На 16 
март 1917 г. е повишен в чин подпол-
ковник. През първата половина на 
1918 г. заедно с подполковник Дими-
тър Азманов по покана на германско-
то командване посещават Западния 
фронт. Изводите им, че Германия е на 
път да загуби войната не са взети под 
внимание от висшите ръководители 
на страната. Продължава работата си 
в  Щаба на Действащата армия.
В началото на ноември 1919 г. е по-
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вишен в чин полковник. Назначен е 
за председател на Военноисториче-
ската комисия при Щаба на войската. 
Подема инициатива за издаване на 
поредица ,,народна библиотека. Вой-
ните за обединение на България“. За 
нея получава одобрение от минис-
тър-председателя Александър Стам-
болийски, който одобрява този начин 
за достигане но широка аудитория, 
но въпреки поставените теми на офи-
цери, тя не се осъществява. В следва-
щите години отново застава начело 
на комисията, като благодарение на 
усилията му запасният генерал-лей-
тенант Иван Фичев, бивш началник 
-щаб на Действащата армия, както и 
полковник Стефан Нерезов, бивш на-
чалник на Оперативния отдел на щаба 
на Действащата армия изпращат свои 
ръкописи, които по-късно са използ-
вани при написването на томовете на 
Военноисторическата комисия, пос-
ветени на Балканската война. Полага 
грижи за развитие на военноизследо-
вателската дейност за обобщаване и 
анализ водените от българската вой-
ска войни за национално обединение. 
Сътрудничи и на изданията ,,Военен 
журнал”, ,,Народна отбрана” и ,,Воен-
ноисторически сборник”. Участва в 
написването на капиталния труд на 
Военноисторическата комисия ,,Ис-
тория на Сръбско-българската война 
1885 год.” 
В трудните следвоенни години реша-
ва да разшири знанията си и завърш-

ва международно право, дипломация 
и финанси в Свободния университет 
в София. Същевременно усъвършен-
ства английския и немския си език. 
Така владее свободно пет чужди ези-
ка, което му позволява да ползва раз-
нообразна военна литература.⁷ 
Дистанцира се от политиката и отказ-
ва предложения на Военния съюз да 
стане негов член. Застъпва мнение, че 
войската не трябва да участва в поли-
тическите борби. 
Продължава службата си в Пловдив, 
като през 1926 г. е произведен в чин 
генерал-майор. След това е назначен 
за началник на Щаба на войската. Ос-
тава на този пост до началото на 1929 
г. Като началник на Щаба на войската 
полага грижи за издигане авторитета 
на офицерството и обръща внимание 
на модернизирането и увеличаването 
на бойната техника във въоръжените 
сили. ⁸
През януари 1929 г. генерал Бакър-
джиев е назначен за военен минис-
тър. На 15 май 1930 г. е произведен 
в чин генерал-лейтенант. През годи-
ната в страната се разгаря шпионски 
скандал. Военните разузнавания на 
Югославия и Гърция са подозирани 
в нерегламентирани контакти с бъл-
гарски офицери. Стига се до изтезава-
не на български офицер от ВМРО. На 
31 януари 1931 г. подава оставка като 
министър, за да защити офицерската 
чест. 
Веднага след това е назначен повтор-

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА

60Българска наука

 

Специализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

но за  началник на Щаба на войската. 
При второто заемане на тази длъж-
ност генерал-лейтенантът обръща 
внимание на навлизането моториза-
цията и механизацията в българската 
войска. Стреми се и към повишаване 
подготовката на щабните офицери. В 
началото на май 1934 г. в страната из-
бухва правителствена криза. На 9 май 
1934 г. за военен министър е назначен 
генерал-майор Анастас Ватев, който 
е председател на Централното упра-
вление на Военния съюз. Недоволен 
от пренебрегването на неговото стар-
шинство и от навлизането на полити-
ческите борби в армията генерал Ба-
кърджиев подава оставка. На 16 май 
1934 г. е произведен в чин генерал от 
пехотата и веднага след това е увол-
нен от армията.
В следващите години посвещава сили-
те си на военноисторическата наука. 
Същевременно продължава да следи 
развитието на българската войска.⁹
Умира на 21 март 1954 г. в София.
Награден е с военния орден „За хра-
брост” III ст. 2 кл., IV ст, 1 и 2 кл.; ор-
дена „Св. Александър” V ст. с мечове; 
същия орден I ст. без мечове; народ-
ния орден „За военна заслуга” V ст. на 
военна лента и същия орден I ст. на 
обикновена лента.10
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Резюме: Статията има цел да запоз-
нае читателя с принципите на добро-
то управление и общото разбиране 
за прилагането им в планирането и 
изпълнение на дейности от специали-
стите по гражданско-военно сътруд-
ничество в операции и мисии.

Ключови думи: Управление, обще-
ство, гражданско-военно сътрудни-
чество, ситуационна осведоменост, 
напреднала културна компетенция.

EMPLOYING PRINCIPLES AND METHODS 
OF EFFECTIVE MANAGEMENT IN 
PLANNING AND IMPLEMENTING CIVIL 
MILITARY COOPERATION ACTIVITIES

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ 
И ТЕХНИКИТЕ НА ДОБРОТО 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО
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       Аbstract The aim of the article is 
introducing to the principles of good 
governance and general understanding 
of their application in the planning and 
execution of activities by specialists in 
civil-military cooperation in operations 
and missions.
       Keyword: governance, society, 
civil-military cooperation, situational 
awareness, advanced cultural 
competence.

При изпълнение на дейности 
по гражданско-военно съ-
трудничество в операции и 
мисии почти винаги се сти-

га до въпросите „Как да бъде описано 
най-лошото състояние на управле-
нието, което е нашите представи за 
това? Как да се организира и поддър-
жа доброто управление?
Благоприятното, справедливо и ефек-
тивно управление е очевидно един от 
най-доминиращите фактори за устой-
чиво развитие на съвременния етап 
от развитие на човечеството. Днес, до-
брото управление е ключ към устой-
чивото развитие. Честното и компе-
тентно управление въздейства на 
всеки аспект от живота ни - от защи-

тата на основните ни права на човека 
до продоволствената и водната сигур-
ност. Управлението обхваща нещо по-
вече от действията на правителства-
та и по принцип включва всичко - от 
безпристрастна и ефективна съдебна 
система до училищата и здравеопаз-
ването и до икономическа система, 
която предлага сигурност на работни-
те места и доходите за издръжка. Сил-
ното и добро управление е основата 
на жизненото гражданско общество.
Въздействието на лошото управление 
е с тежки последици. Неефективните 
или корумпирани правителства мо-
гат да позволят или дори да насър-
чат изчерпването на ресурсите и уни-
щожаването на околната среда. Това 
може да изкриви и наруши местната 
и националната икономика, да дове-
де обеднявайки гражданите, както и 
да отстрани инвеститорите. В край-
ни случаи, лошото управление може 
да доведе до граждански или меж-
дународен конфликт. Този конфликт 
може да продължи, без да възмож-
ност да се намали напрежението и 
предотврати ескалацията му, докато 
всички компоненти на здравото граж-
данско общество не се унищожат, а са-
мото правителство изгуби връзката с 
това общество. Много кървави възли 
от конфликти, вътре в страната биха 
били с големи трудности развърза-
ни, за да настъпи мир. В индустриа-
лизираните страни безотговорното, 
небрежно управление дава също тол-
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кова пагубни резултати: апатия и раз-
единяване на гражданите. Хората при-
емат лесно отговора на въпроса „защо 
да се притеснявам?“ за отношението 
към политиката и правителството. 
По-силните институции на управле-
нието могат да управляват по-ефек-
тивно взаимозависимостта между 
икономиките и екосистемите. По този 
начин, принципа за управлението е 
да се разработят трайни решения по 
ключови екологични проблеми като 
глобалните промени в климата, из-
черпването на озона и свързаните 
с тях рискове за здравето. Такава е 
страшната мозайка от факти, която 
постепенно се събира в трагическа 
картина. 
Ползите от доброто управление ва-
рират от подобреното качество на 
живота на всички граждани на всяка 
държава до по-ефективно и отговор-
но отношение към околната среда. 
Силното и здравото гражданско обще-
ство носи в себе си почти автоматична 
гаранция за намаляване на бедността 
и решаване на проблемите на място. 
И най-важното, разпространението 
на доброто управление в рамките на 
страните в крайна сметка ще доведе 
до намаляването на конфликтите и 
по-голямата възможност за мир меж-
ду нациите. Трите взаимосвързани 
части, които съставляват управление-
то, са държавата, организациите на 
гражданското общество и частният 
сектор. Медиите също играят същест-

вена роля за ефективното управление 
чрез подобряване на комуникацията 
между всички сектори.
Основни фактори за определяне ка-
чеството на доброто управление са 
отзивчивостта и участието. Доброто 
управление означава, че заинтересо-
ваните страни или бенефициентите 
чувстват, че имат глас в това, което ги 
засяга и че техните конкретни инте-
реси са признати. Както в развиващия 
се, така и в индустриализирания свят, 
гражданското общество е най-важни-
ят градивен елемент в този процес. 
Колкото по-сложно и разнообразно е 
обществото, толкова по-голяма е не-
обходимостта от ефективно управле-
ние и това може стане в приобщаваща 
демокрация и участие във вземането 
на решенията.
Подкрепата на обществата в тяхно-
то движение от конфликт към мир е 
много трудно и сложно предизвика-
телство. Тъй като граждански субекти 
може да имат различен начален старт 
в сравнение с този на военните сили, 
използвани за реагиране на кризата, 
то е важно да се познават способно-
стите и желанието за участие в тази 
процес. Тези преходни общества изис-
кват различен тип фокус от този, към 
който насочва ситуационния анализ 
на военния персонал. Този анализ на 
военната ситуация не обмисля всички 
фактори, които са и трябва да са част 
от уравнението на безопасността. За 
да се улесни цялостната визия за во-
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енните сили, може да се представи 
Модел за напреднала културна ком-
петентност (МНКК). Той включва поч-
ти всички сектори на всяко общество, 
както и влиятелните фактори за това 
общество, което военните сили имат 
нужда да разберат, за да го включат 
в планирането си с цел да дадат не-
обходимата и изисквана подкрепа. 
Моделът е своеобразен вход към раз-
бирането на условията, в които воен-
ните сили да постигат желаното от 
тях крайно състояние, в тясно сътруд-
ничество с граждански субекти, които 
също са ангажирани с усилията в про-
цеса на реагиране на кризата.
Преди да бъде разгледан въпроса как-
во е доброто управление, важно е да 
се разбере как може да бъде опреде-
лено самото управление. Въпреки, че 
дори ако се представи ясно изразена 
концепция за управлението, по всяка 
вероятност няма да бъде общоприе-
та. Управлението е процес на взема-
не на решения, фокусиран върху 
обществото на различни нива (на-
ционални, регионални и местни) и 
метод, чрез който се внедряват (или 
не) решенията. Управлението се със-
тои или от отделен процес (процес на 
няколко мениджъра) или от няколко 
ръководни процеси, като всички те 
обикновено се управляват от прави-
телство. Правителството обаче е само 
един от участниците в управлението. 
Съществуват редица други участни-
ци в акта на управление, които могат 

да се различават по вида и характера 
на управлението и те могат да бъдат 
идентифицирани от всички измере-
ния на модела за културна компетент-
ност. В анализирането може да бъдат 
включени някои области на действи-
ята и аспекти на участниците, кои-
то могат да са „брокери“ във властта, 
военни лидери, неправителствени и 
международни организации, изсле-
дователски институции, религиозни 
лидери и институции, политически 
партии, милиции или военни сили. 
Организациите или лицата, различ-
ни от правителството, сили за сигур-
ност и военни сили, могат да бъдат 
групирани като част от „гражданско 
общество“.¹ Това оставя място за дру-
ги, по-широки тълкувания на доброто 
управление. Разбира се, никое от тези 
измерения не трябва да се разглеж-
да отделно, а като взаимосвързани 
сложности. Насърчаването на анали-
зирането на всеки един от гореспо-
менатите аспекти най-вероятно ще 
засегне един или повече от другите 
аспекти на доброто управление. Ето 
защо, в крайна сметка, персоналът за 
ГВC ще трябва да оценява и анализира 
критериите за доброто управление в 
конкретния случай или ситуация, въз 
основа на широк спектър от формули-
рани по-горе измерения и аспекти.
Поради това, принципите културната 
информираност, осъзнаване на си-
туацията и напредналите културни 
компетенции сред военния персо-
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нал и местните граждански участни-
ци са от решаващо значение за взаим-
но разбиране на целите на другите, за 
да се насърчава доброто управление и 
мястото, което то има или заема в съ-
ответните програми на страната и на 
правителството. Успехът или неуспе-
хът на настоящите и бъдещите мисии 
няма да се определят само от воен-
ния отпечатък. Всъщност, културна-
та информираност, осъзнаване на си-
туацията и напредналите културни 
компетенции се основават на ситу-
ационната осведоменост и следо-
вателно това е двупосочен процес. 
Имайки предвид, че понякога е много 
трудно военните специалисти да се 
адаптират към ситуацията на място, 
така че влиянието, което военното 
присъствие оказва върху местните ак-
тьори, не бива да се подценява. Важна 
част от резултата от военните мисии 
ще бъде определена от предизвика-
телството да се подпомогне на прави-
телството на приемащата държава да 
бъде способно да бъде самодостатъч-
но за осигуряване на основни нужди, 
като сигурност и безопасност, в коор-
динация с други граждански субекти.
Трите основни цели на определянето 
и оценяването на аспектите на добро-
то управление са:
1. да осигури аналитична информация 
и преглед на доброто управление;
2. да се покаже защо тази концепция 
съществува и е основен елемент за 
постигането на устойчив успех на во-

енните операции;
3. да се покаже как ГВC може да се из-
ползва като основен инструмент в 
подкрепа на гражданските усилия за 
насърчаване на доброто управление и 
подкрепа на задачата или мисията на 
военния командир.
Внимателното вглеждане в тези ва-
жни теми ще даде възможност на во-
енният персонал, чрез използването 
на принципите за това управление 
да дешифрира редица проблеми в 
обществата. Това, само по себе си, е 
предпоставка за цялостен анализ на 
ситуацията в областта на операции-
те. Започвайки от това разбиране, во-
енните силите ще бъдат в състояние 
да вземат информирано решение за 
най-ефективните мерки за решаване 
на проблеми. Това разбиране и мерки-
те, предприети в следствие, са ключа 
към идентифициране на областите от 
общ интерес с гражданските партньо-
ри с цел да се постигне съгласуваност 
на решенията и траен характер на по-
стигнатото.
В крайна сметка, оперативното значе-
ние на доброто, последователно упра-
вление е в разбирането, че това упра-
вление влияе на всички съответни 
сектори на всяко общество. Въвежда-
нето в темата за доброто управление 
прави нещата по-предизвикателни и 
по-чувствителни, отколкото да се по-
добри управлението и да помогне на 
държавите да управляват развитието 
си и сигурността си. Важността на раз-
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бирането, че е стабилното, жизнеспо-
собно управление е ключът към дъл-
готрайния успех на мисията, много 
след военните силите са се оттеглили 
от зоната на операциите и са изпъл-
нили мисията си.
Военният капацитет и способността 
за подкрепа на управлението на ре-
конструкцията и развитието особено 
на държави като Афганистан, е важен 
елемент във формирането на солидна 
и единна основа за противодействие 
на корупция и тероризма, за създа-
ването на компетентен вид добро 
управление, способно само да под-
държа всички аспекти на доброто 
управление. Това, което се анализира 
и извлича като поуки от операциите в 
Афганистан, е че не става въпрос само 
за сигурността, а да се постигнат же-
ланите ефекти и да се осигури ста-
билно и правилно функциониране 
на правителството. Затова се оказа, 
че е нужен един интегриран или 
всеобхватен подход за постигането 
на тези и много други цели. Освен 
това, във всяка мисия ще бъде трудно 
да се създаде сигурност и стабилност 
в страната без да са създадени граж-
данските способности за подкрепа на 
правителството, реконструкция и раз-
витие.
Доброто управление става все по-ин-
тересно и ценно за военните сили, 
тъй като се счита за ключов компо-
нент за постигането на устойчив ус-
пех във военните мисии. Скорошни-

те примери за международни военни 
мисии показват това като предпос-
тавка за стабилната политическа сре-
да и макроикономическа стабилност; 
регулация, дерегулация и конкурен-
ция в нея, а и външноикономическа 
политика, и следователно (като част 
на желаните за тях резултати) се отбе-
лязва значението на доброто управле-
ние в мисията и видимите резултати 
от него. Въпреки, че гражданските 
участници обикновено са по-добре 
подготвени от военните за задачата 
„Укрепване на доброто управление“, 
понякога са налице конкретните ус-
ловия и ситуации, в които военните 
сили и техните способности предос-
тавят подкрепа и улесняват изпълне-
нието на тази задача. Така може да се 
допусне, че ГВС може да бъде използ-
вано като основен инструмент за под-
помагане на гражданските усилия за 
насърчаване доброто управление и за 
подкрепата на задачите на военния 
командир или мисия.
Усилията за въвеждане на дейности-
те по ГВС в основната рамка за оценка 
на доброто управление и сложността 
на военните мисии, особено когато се 
взема предвид всеобхватния подход, 
принуждава военните командири да 
получат пълен преглед на управлен-
ската ситуация в определена държа-
ва или регион. Както беше посочено 
по-горе, военните мисии вече не тър-
сят само за военната победа над про-
тивостоящите си. Военните и полити-
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ческите цели все повече се занимават 
с постигането на цялостна трансфор-
мация на структурата на управление 
на нацията, като по този начин допри-
насят за насърчаването на доброто 
управление и укрепват националната 
сигурност. Това е анализ от проведе-
ните операции и дейности, водещ до 
извода, че е все по-важно именно пер-
соналът по ГВC да извършва оценки 
на аспектите на управлението. Тези 
въпроси да могат да бъдат включени 
във военното планиране във всички 
фази на операцията, но не само във 
вид на първоначална оценка на упра-
вленската ситуация (което не е задача 
само на ГВC, но и на други функции и 
специалисти). Тук се налага нуждата, а 
не само изискването към тези специа-
листи да са в състояние да дават съве-
ти относно наличните инструменти, 
възможности и начини (методи) за 
справяне с проблемите и аспектите, 
произтичащи от тези оценки. 
Следователно, специалистите по ГВC 
могат, от една страна, да оценяват и 
анализират аспектите на управление-
то в определена ситуация (частична 
оценка за дадена ситуация и даден 
момент). От друга страна те трябва да 
могат да определят инструментите 
или мерките, които трябва да бъдат 
предприети, за да повлияят на тези 
аспекти по отрицателен начин. Следо-
вателно, основната рамка за оценка на 
доброто управление може да бъде по-
лезен инструмент в процеса на плани-

ране на военните операции, особено 
когато има нужда от цялостен преглед 
на ситуацията (добро) управление.
Специалистите по ГВС, участващи в 
този процес, трябва да прилагат ана-
литична логика и методика, за да оп-
ределят какви са факторите, които са 
открили, за възможна ангажираност. 
Гражданската оценка на театъра е ос-
новният документ за всички следва-
щи фази на процеса на планиране на 
ГВC. Той също така ще определи кри-
тичните въпроси по ГВС за включване 
в следващата фаза на процеса на пла-
ниране.²
За да се илюстрира по-подробно как 
персоналът, работещ в областта на 
гражданско-военните измерения, 
може да направи цялостна оценка на 
аспектите на (добро) управлението в 
дадена ситуация и какви инструменти 
могат да бъдат използвани за влия-
ние върху тези аспекти, ще се предос-
тави основно рамка за оценка на до-
брото управление. Тази рамка служи 
като опростено „ръководство“ за това 
как да се направи оценка на същест-
вуващата ситуация по управлението 
и обяснява стъпка по стъпка как може 
да бъде постигнат определен резултат 
въз основа на тази оценка. Рамката се 
фокусира върху три фази на военната 
мисия - предварително разполагане, 
разполагане на силите и преход. Това 
прави рамката релевантна за плани-
рането, изпълнението и оценката на 
мисията и следователно е оперативно 
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изчерпателна.
Въпреки, че не е задължение на пер-
сонала на ГВC или на други военни 
участници да установят критериите 
за добро управление и да не бъдат из-
цяло заети с изграждането или под-
държането на различните измерения 
на управлението, те играят ключова 
роля в оценяването и оценката на из-
искванията, които могат подкрепят 
този процес. Всъщност, разпростра-
нението на оценките на съответните 
военни командири на всички нива и 
етапи на военното планиране може да 
допринесе за цялостния успех на ми-
сията. Освен това, той помага на во-
енния командир да разбере какви са 
последствията, които неговите дейст-
вия могат да окажат върху ситуацията 
на местно и регионално управление.
Успехът или неуспехът на настоящи-
те и бъдещите мисии няма да се оп-
ределят само от военния отпечатък 
и постигнати резултати. Важна част 
от резултата от военните мисии ще 
бъде предопределена от предизви-
кателството да се подпомогне прави-
телството на приемащата държава. То 
трябва да бъде способно да бъде само-
достатъчно за осигуряване на основни 
нужди, като сигурност и безопасност, 
в координация с други граждански су-
бекти.
Изводите се основава на цялостна 
перспектива за доброто управление. 
Наистина, военното участие в укреп-
ването и насърчаването на доброто 

управление може да има успех само 
ако използва хармонизиран и коор-
диниран подход, включващ всички-
те пет измерение на модела.
Следователно, целта за укрепване на 
доброто управление чрез ГВC може 
да бъде истински успешна и легитим-
на само когато самите отбранителни 
институции са свободни от корупция, 
прозрачни и ангажирани с почтеност-
та. Накратко, ГВC е жизненоважен 
елемент от военните мисии за под-
помагане на гражданските усилия за 
насърчаване на доброто управление. 
По този начин, компетентността и 
разбирането са основните елементи, 
които трябва да се постигнат и усили-
ята да имат положителен и траен ре-
зултат. Така може да бъде постигната 
всеобхватната (политическа) цел за 
насърчаване на сигурността и мира. 
В заключение, в крайна сметка, за 
макроикономическа, социална и дори 
политическа стабилност, регулация, 
дерегулация и конкуренция, както и за 
външноикономическа политика може 
да се каже че с голяма доза увереност 
Гражданско-военно сътрудничество 
може (и вече трябва) да бъде използ-
вано като основен инструмент и тех-
нология за подпомагане на граждан-
ските усилия за насърчаване доброто 
управление и за подкрепата на зада-
чите на военния командир или мисия. 
Това са важните уроци и за страната, и 
за обществото, и за военните сили, но 
и за света като цяло.
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Подп. гл. ас. д-р инж. Данко Фаразов

Резюме: Статията разглежда способ-
ностите на НАТО за превенция и упра-
вление на кризи. Проследено е разви-
тието на този процес от началото на 
новото хилядолетие до сега. Разгледа-
на е структурната организация, как-
то процесите и процедурите, които са 
в основата на управлението на кризи. 
Представено е развитието на способ-
ностите в съответствие със сложна-

та среда за сигурност. 

Ключови думи: НАТО, Европейски 
съюз, кризи, управление на кризи, 
операции, среда за сигурност, съгла-
суване, взаимодействие.

CONTEMPORARY ASPECTS 
OF THE NATO CRISIS MANAGEMENT 
PROCESS
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Abstract: The article looks at NATO's 
crisis prevention and management 
capabilities. The progress of this 
process from the beginning of the new 
millennium to the present is traced. The 
structural organization, as well as the 
processes and procedures that underlie 
crisis management, are examined. The 
development of capabilities following 
the complex security environment is 
presented.

Keywords: NATO, European Union, crises, 
crisis management, operations, security 
environment, coordination, interaction.

На фона на променящата се 
среда на сигурност, в конте-
кста на нестандартно упра-
вление на кризи и нови ви-

дове конфликти Алиансът разработва 
собствена система за предотвратява-
не на конфликти и управление на кри-
зи. Характерно за промяната, настъ-
пила след срещата на върха в Прага 
през 2002 г., е приемането на решение 
за разширяване на НАТО и създаване 
на военна концепция за Силите за от-
говор на НАТО (military concept for the 
NATO response force) – юни 2003 г., и 
преструктуриране на командната сис-
темата. По този начин Алиансът се фо-
кусира върху превенцията и борбата с 

въоръжени конфликти и се възприема 
като организация способна да решава 
много по-широк спектър от кризи, да 
трансформира ескалацията в спора-
зумение, въоръжените конфликти да 
преминават в спорове от невоенен ха-
рактер. 
Това естествено води след себе си до 
процес за преконфигуриране и ця-
лостно трансформиране на органи-
зацията на силите, трансформиране 
на системата на управление и взаи-
модействие и основната командната 
структура на Алианса. Този процес е 
свързан също и с промяна в източни-
ците на информационен обмен в раз-
узнаването, процедурите за вземане 
на решение и методите и процедурите 
по организация на планирането.
Системата за управление на кризи в 
НАТО (NATO Crisis Response System – 
NCRS), представлява набор от мерки, 
които да бъдат приложени в практи-
ческата дейност от Алианса, самостоя-
телно или в сътрудничество, за да се 
отговори на дадена криза по подхо-
дящ и координиран начин. Този ме-
ханизъм е създаден, за да подпомага 
предотвратяването на кризи, както 
по член 5 от Вашингтонския договор, 
така и извън него. Системата за упра-
вление при кризи на НАТО има за ос-
новна цел да развие способностите на 
НАТО да реагира при кризи, пред кои-
то Алиансът ще се изправи.
Основните институционални струк-
тури в Алианса, които осигуряват 
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функционирането на Системата за 
управление при кризи на НАТО, са Се-
верноатлантическият съвет (North 
Atlantic Council – NAC) и Комитетът 
по планиране на отбраната (Defence 
Planning Committee – DPC). Те от своя 
страна се подпомагат в дейността си 
от Група по координиране на поли-
тиката (Policy Coordination Group – 
PCG), Политически комитет (Political 
Committee – PC), Военен комитет 
(Military Committee – MC) и Старши ко-
митет за гражданско аварийно плани-
ране (Senior Civil Emergency Planning 
Committee – SCEPC). Допълнително  
дейността се подпомага от Между-
народния секретариат (International 
Staff – IS) и Международния военен се-
кретариат (International Military Staff 
– IMS), които осигуряват координа-
цията на различни нива в процеса за 
предотвратяването на конфликти и 
управление на кризи. В подкрепа на 
този процес съществуват постоянни 
и временни работни групи, съвместно 
договорени мерки и процедури, както 
и конкретни мерки за превенция или 
управление на кризи.
Основната задача на Системата за 
управление на кризи на НАТО е упра-
вление на кризи в целия спектър от пе-
риода на зараждане на кризата, който 
се характеризира с мир и стабилност, 
през всички етапи на кризата до окон-
чателното ѝ уреждане. 
Системата за управление при кризи 
на НАТО работи заедно със Система-

та за ранно предупреждение на НАТО 
(NATO Intelligence Warning System – 
NIWS), която е предназначена да оси-
гури ранно предупреждение за потен-
циални кризи. 
Ситуационният център на НАТО 
(NATO Situation Centre – SITCEN) е ос-
новен стълб в рамките на предотвра-
тяването на конфликти и управление 
на кризи. Той осигурява постоянен 
обмен на данни и информация между 
Централата на НАТО и военните ща-
бове и между Централата и столиците 
на страните членки. 
Генералният секретар на НАТО е от-
говорен от името на Северноатланти-
ческия съвет за цялостната политика, 
организация и ефективна работа на 
Ситуационния център, а помощник 
генералният секретар по операции-
те от името на генералния секретар 
е основният отговорен за развитието 
и контрола на Ситуационния център. 
Генералният директор на Междуна-
родния военен секретариат (Director 
General of the International Military Staff 
– DG IMS) действа от името на Военния 
комитет на НАТО за координиране на 
дейностите заедно с ръководителя на 
Ситуационния център. За ежедневни-
те операции тази роля се изпълнява 
от заместника по операциите.
Ситуационният център има адми-
нистративна служба за поддръжка, 
която отговаря за управлението на 
информацията и контрола, коорди-
нацията, обучението и финансовото 
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управление. Тази служба има задъл-
жението да работи с ведомства, отго-
ворни за получаване и обмен, както 
и разпространение на политически, 
икономически, военни въпроси и въ-
проси¹ свързани с терористична дей-
ност – 24 часа в денонощието, 7 дни 
в седмицата. Ситуационният център 
също така предоставя информацион-
ни услуги, като по този начин подпо-
мага вземащите решения в работни 
групи на високо ниво.
В рамките на процеса на адаптация 
към новите геостратегически обстоя-
телства НАТО разработва процедури с 
цел:
Идентифициране и наблюдаване на 
кризисни ситуации;
Обмен на данни и информация;
Оценки в подкрепа на вземането на 
решения и съвместни консултации;
Развитие на връзките с общественост-
та и тези с медиите;
Включване в случай на извънредни 
граждански ситуации.
По този начин най-общо се описват 
механизмите и процедурите, използ-
вани в НАТО за предотвратяване на 
конфликти и управление на кризи. 
В процеса на вземане на решения, 
Северноатлантическият съвет и Ко-
митетът по планиране на отбраната 
имат на разположение широк спек-
тър от мерки, предварително одобрен 
от всички страни членки. Тези мерки 
осигуряват трайно адаптиране към 
постоянно променящата се среда на 

сигурност.  Управлението при кризи 
включва превантивни, дипломатиче-
ски и икономически мерки, както и 
широка гама от военни опции за отго-
вор.
Договорените мерки от Алианса изис-
кват страните членки, подчинените 
командвания и агенции да извърш-
ват определени действия. Това поз-
волява да се покрие целия спектър от 
дейности на Алианса, като постоянна 
бойна готовност, разузнавателни и 
логистични операции. Националните 
системи за превенция са тясно свър-
зани със Системата за ранно преду-
преждение на НАТО. Те се актуализи-
рат постоянно въз основа на поуките 
от практиката на Алианса по време на 
различните учения и операции, както 
и на годишните тренировки по упра-
вление на кризи, провеждани в рам-
ките на Организацията. 
Ранното предупреждение дава пове-
че време за анализ, планиране и из-
готвяне на отговор и при включване 
на повече участници увеличава ве-
роятността за успех. Ранното преду-
преждение може също да доведе до 
подобряване на цикъла на вземане на 
решения (decision-making cycle), свър-
зан с управлението на кризи. Този 
процес се стартира от поставяне на 
целите, разработване на варианти за 
действие, сравняване и изпълнение-
то на един от тях, както и последващ 
анализ и преглед. Поради важността 
на дейностите от Системата за ран-
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но предупреждение в началните ета-
пи на управлението на кризи и пре-
дотвратяване на конфликти, всички 
дейности се фокусира върху събиране 
на данни, оценка и анализ на средата.
Системата за ранно предупреждение 
обхваща не само военна заплаха, но 
и много по-широк кръг от невоенни 
рискове, включително несигурност и 
нестабилност в евро-атлантическата 
или заобикалящите я зони, възмож-
ни кризи, които могат да възникнат в 
периферията на Алианса. Освен това 
тя осигурява предупреждение за на-
растване на нестабилността, кризи, 
заплахи, рискове, които могат да за-
сегнат интересите в областта на си-
гурността на Алианса.
Трябва да се подчертае, че предупреж-
дението не е събитие, а цикличен про-
цес, в който се идентифицира криза, 
риск или заплаха, които са измере-
ни и установени и за които е налице 
списък с критични показатели. Това 
днес е по-трудно, като се имат пред-
вид характеристиките на настояща-
та международна среда за сигурност. 
Критичните показатели са обект на 
непрекъснат контрол и тяхната ма-
трица за оценка се актуализира непре-
къснато. Предупрежденията се преда-
ват и цикълът се повтаря отново.
В рамките на дълги преговори относ-
но участието на съюзниците и парт-
ньорите, които не са членове на Ев-
ропейския съюз – ЕС, за намирането 
на решения на проблемите, свързани 

с отбраната на ЕС през 2002 г. се прие 
съвместна декларация между НАТО и 
ЕС, която проправя пътя и полага ос-
новите за сътрудничество между две-
те организации за предотвратяване 
на конфликти и управление на кризи. 
Документът очертава политическите 
принципи на сътрудничеството меж-
ду НАТО и ЕС и дава достъп до систе-
мата за планиране на НАТО. Изготвя 
се също и общ дневен ред на двете 
организации, което включва опреде-
лянето на конкретни начини за кон-
султации, сътрудничество и прозрач-
ност. В допълнение споразумението 
се отнася до подобряване обмена на 
класифицирана информация и доку-
менти, което е от съществено значе-
ние за ефективното сътрудничество 
при предотвратяването на конфликти 
и управление на кризи. 
Управлението при кризи в Алианса се 
основава на следните принципи: 
Наблюдение на цялата област на стра-
тегически интереси и очаквани кризи;
Едновременното разглеждане на мно-
жество кризи;
Разработване на стратегически оцен-
ки и провеждане на необходимите 
дейности с повишено внимание;
Подготвяне на необходимите военни 
консултанти и насоки, включително 
чрез разработване на начини за пла-
ниране, като оперативни планове;
Осигуряване на необходимата под-
крепа за командните и контролните 
структури на стратегическо ниво за 
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правилното изпълнение на операци-
ите;
Приспособяване и изучаване.
 Системата за ранно предупреждение 
на НАТО включва следните поетапни 
дейности:² 
Идентифициране на кризи – целта е 
да се разгледа, анализира и филтрира 
информацията от всички наблюдава-
ни области, за да се формират първо-
начални оценки за нови потенциални 
кризи и да се идентифицират проме-
ните свързани с тях, които могат да 
имат въздействие върху стратегиче-
ски области от заобикалящата среда, 
както и за транснационалните запла-
хи, като тероризъм, пиратство и кибе-
ратаки.³
 Оценка и възможности – анализира 
специфичен проблем, които е свързан 
с потенциалното възникване на кри-
за. Цялостното разбиране зависи от 
постоянното развитие и обновяване 
на информацията за ситуацията и от 
разработването на стратегически ва-
рианти за отговор.
Предоставяне на насоки за реагиране 
при криза – постига се чрез подготов-
ка и съставяне на стратегически ва-
рианти за отговор след необходимите 
одобрения на Северноатлантическия 
съвет или решение на Върховния съ-
юзен командващ за Европа (SACEUR). 
Крайните резултати, разработени в 
рамките на този етап, представляват 
стратегическа концепция на операци-
ята или план за операция.

Провеждане на текущите операции – 
включва всички дейности на команд-
ването от стратегическото ниво за 
провеждането на текущи и нови опе-
рации, като: 
координиране на действията, необхо-
дими за започване на операцията;
мониторинг, разработване на страте-
гически анализи и отчитане на теку-
щите и бъдещите операции, включи-
телно стратегическа идентификация 
на риска;
разработване на план за нова опера-
ция;
оценка на приложимостта на настоя-
щите планове и директиви при разра-
ботването на нова операция;
периодичен преглед на напредъка 
за постигането на поставените цели, 
включително чрез разработване на 
PMR (Periodic Mission Review);
мониторинг и организиране на прехо-
да при завършване на мисията;
събиране и архивиране на инфор-
мацията, използвана/генерирана по 
време на изпълнението на операция; 
отчитане на приключилите задачи;
изготвяне на отговори на външни въ-
проси относно операцията.
Преглед на кризата – осигурява оцен-
ката за процеса на управление на кри-
зата, чрез институционализиране на 
най-добрите практики и подобряване 
на процесите, като включва следното: 
събиране и съпоставяне на обратната 
връзка от групите по управление на 
кризи;
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Фиг. 1. Синхронизиране на процеса на управление на кризи
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допринася за събирането на извлече-
ните поуки от практиката;
идентифициране на възможности за 
подобряване на бъдещото управле-
ние на кризи, включително процеса за 
управление на кризи.
Може да се направи извода, че проце-
сът на управление на кризи на НАТО 
има задача да предвижда потенциал-
ни кризи и да се избягва стратегиче-
ска изненада. 
Както е показано на фигура 1, фазите 
на Системата за управление при кризи 
на НАТО са синхронизирани с процеса 
на планиране на операции на всички 
командни нива. Този модел дава въз-
можност за своевременно и ефикасно 
разработване на единен план на опе-
рация в отговор на действителна или 
разрастваща се криза. В рамките на 
процеса на планиране основна задача 
е разширяването на мероприятията 
свързани с гражданско-военното вза-
имодействие и сътрудничество. 

и процеса на планиране на операции
Основната структура за планиране 
и провеждане на операции в НАТО е 
Съюзното командване по операциите 
(ACO).⁴ Състои се от малък брой по-
стояннодействащи щабове, всеки със 
специфична задача.
На военностратегическо ниво – Съ-
юзното командване по операциите се 
ръководи от Върховният съюзен ко-
мандващ за Европа (SACEUR)⁵, който 
осъществява цялостното командване 

на операциите. Щаб на Съюзното ко-
мандване по операциите е Върховно-
то главно командване на Обединени-
те въоръжени сили на НАТО в Европа 
(SHAPE)⁶, което се намира в Монс, Бел-
гия. Този стратегически щаб изпълня-
ва следните функции: 
Отговаря за планирането и изпълне-
нието на всички военни операции на 
НАТО и се ръководи от SACEUR. 
Извършва своята дейност на три при-
покриващи се нива: стратегическо, 
оперативно и тактическо. 
Основната цел на Командването е да 
допринесе за съюзната отбраната и 
сигурността, като поддържа целостта 
на територията на Алианса, защитава 
свободата на морските икономически 
зони и запазва сигурността на своите 
членове.
На оперативно ниво за планирането и 
провеждането на операциите отгова-
ря едно от двете оперативни команд-
вания – Съвместното командване на 
силите  разположено в Брунсум, Ни-
дерландия и Съвместното командва-
не на силите разположено в Неапол, 
Италия, в зависимост от това, кое от 
двете е в дежурство.
Системата за управление на кризи на 
политическо ниво и процесът на пла-
ниране на операции на стратегическо 
ниво изискват да има адекватна отго-
ворност, и връзка с процеса на плани-
ране на оперативното ниво.
По време на планирането на операци-
ите е важно за командирите на всички 
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нива да оценят правилно съответната 
информационна среда и нейното по-
тенциално въздействие върху плани-
рането и провеждането на операции. 
Командирите трябва да са напълно 
осведомени за начина, по който во-
енните действия, особено тези, свър-
зани с използването на сила, могат 
да повлияят стратегически и да въз-
действат на възприятията на широк 
кръг от участници и наблюдатели. В 
процеса на планиране на операциите 
командирите и техните щабове тряб-
ва да обмислят различни начини за 
създаване на желаните ефекти, вклю-
чително смъртоносни и несмъртонос-
ни мерки, за да се гарантира, че из-
браните мерки подкрепят цялостното 
стратегическо намерение.
Общите принципи за планиране на 
операциите⁷, които са приложими при 
разработването на дизайна на опера-
цията в НАТО в контекста на съвре-
менната стратегическа среда са след-
ните:
Стратегическо съгласуване – от съ-
ществено значение е процесът на 
планиране да бъде съгласуван в рам-
ките на нивата на военната команд-
на структура – стратегическо, опера-
тивно и тактическо, така и външно с 
други невоенни участници, като пра-
вителствени, неправителствени и 
международни организации според 
конкретната обстановка.
Всеобхватно разбиране на средата 
– съгласуваността в планирането и 

провеждането на операции изисква 
изграждане и насърчаване на споде-
лено и цялостно разбиране на ситуа-
цията от самото начало на планиране 
и през целият този процес. За да може 
да се подпомогне процеса на вземане 
на решения от страна на командира, 
трябва да се разбере, сложността на 
оперативната среда, силните и слаби-
те страни на участниците, взаимоза-
висимосттите и техните уязвимостти, 
като това трябва да се случи в рам-
ките на наличното време. Процесът, 
предприет за разбирането на средата, 
е непрекъснат процес от началото на 
планирането до приключването на 
операцията.
Взаимно уважение, доверие, прозрач-
ност и разбирателство – планирането 
на операциите в подкрепа на прино-
са на НАТО към всеобхватния подход 
трябва да бъде подкрепено от кул-
тура на взаимно уважение, доверие, 
прозрачност и разбирателство. Това е 
изградено чрез обмен на информация 
и практическо сътрудничество, като 
трябва да бъде насърчаван за разви-
тие на сътрудничество между агенци-
ите на НАТО, гражданските и военни-
те участници, както и със съответните 
участници извън НАТО и местните 
власти.
Консултации и съгласувано планира-
не – взаимно подкрепяне, съгласува-
но и хармонизирано планиране е от 
основно значение за успеха при все-
обхватния подход. Ето защо трябва 
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плановете да отговарят на политиче-
ското ниво на съгласуваност на взаи-
модействието с външни граждански и 
военни участници, и като минимум да 
позволяват последователност между 
действията и желаните ефекти. Съ-
ответно, планирането на операциите 
в НАТО и свързаните с това процеду-
ри за обмен на информация трябва да 
позволяват съгласуване на усилията, 
съдействие и сътрудничество, въз-
можно най-пълноценно.
Ефективно използване на ресурсите – 
по време на планирането, вземащите 
решения трябва да бъдат информира-
ни за риска от недостатъчно ресурс-
но осигуряване на операцията. Освен 
това, за да се постигне максимална 
ефективност, планиращите трябва да 
вземат предвид в най-голяма степен 
основните отговорности на военните 
и невоенните участници.
Гъвкавост и адаптивност – оператив-
ната среда е сложна и постоянно се 
променя. Противниците притежават 
„воля” и поради това са непредвиди-
ми, сложни и адаптивни. По този на-
чин, процесът на планиране не може 
да гарантира предсказване. Планове-
те трябва да позволяват гъвкавост и 
адаптивност в рамките на мисията и 
договорената политическа и ресурсна 
рамка. Необходима е постоянна оцен-
ка на напредъка на операциите за на-
сочване към постигането на целите и 
приноса им за достигането на желано-
то състояние.

За по-пълното изпълнение на тези 
принципи и координация между двете 
организации във Варшава през 2016 г. 
председателят на Европейския съвет, 
председателят на Европейската коми-
сия и генералният секретар на НАТО 
обявиха подписването на съвместна 
декларация. Приетата съвместна де-
кларация между ЕС и НАТО обхваща 
две групи действия за изпълнение в 
седем приоритетни области. На след-
ващата среща на върха през 2018 г. в 
Брюксел се постигнаха договорености 
за координация и сътрудничество 
между двете организации, като седем-
те области бяха обобщени в четири 
сфери:⁸
Военна мобилност – През есента на 
2017 г. бившият американски гене-
рал от НАТО, генерал-лейтенант Бен 
Ходжис, командващ Сухопътните вой-
ски на САЩ в Европа (2014 г – 2017 г.) 
призова за създаване на „военна Шен-
генска зона“, с цел намаляване на ло-
гистичните и регулаторни бариери за 
транспортиране на тежко военно обо-
рудване или на опасни материали (бо-
еприпаси) през европейските граници 
при необходимост в случай на криза.
През март 2018 г. Европейския съюз 
и НАТО изготвят съвместен План за 
действие свързан с военната мобил-
ност. Изготвения план е в съответ-
ствие с параметрите на транспортна-
та инфраструктура в Европа. През май 
2018 г. Европейския съюз изразява 
готовност да вложи 6,5 милиарда евро 
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от следващата многогодишна финан-
сова рамка (за периода от 2021 г. до 
2027 г.) в подкрепа на прилагането 
на плана [7]. От своя страна по време 
на срещата на върха в Брюксел, НАТО 
приема решение за създаване на ново 
съвместно командване в Улм, Герма-
ния имащо за задача - насърчаване, 
подкрепа и активиране на военната 
мобилност. Командването функцио-
нира с първоначални оперативни спо-
собности от 17.09.2019 г. с основна 
цел, координиране на придвижването 
на съюзническите сили през европей-
ските граници.
Противодействие на хибридните за-
плахи – хибридните заплахи съчета-
ват в себе си военни, невоенни, както 
и скрити и открити средства за въз-
действие, включително дезинфор-
мация, кибер атаки, икономически 
натиск, разполагане на нередовни 
въоръжени групи и използване на 
редовни сили. Различните хибридни 
прийоми се използват за размиване 
на границите между войната и мира 
и се характеризират със скритост на 
реалните действия, огромна доза де-
зинформация и заблуждаващи откри-
ти действия, целящи объркване на 
атакувания обект. Приетите за изпъл-
нение двадесет мерки за противодей-
ствие на хибридните заплахи са част 
от набелязаните седемдесет и четири 
общи мерки за сътрудничество между 
двете международни организации.
В подписаната съвместната деклара-

ция между ЕС и НАТО през 2016 г. се 
посочва, че организациите имат за цел 
да засилят способностите си да проти-
водействат на хибридните заплахи, от 
една страна чрез сътрудничество при 
анализ, превенция, стратегическа ко-
муникация и отговор на възникващи 
или съществуващи заплахи.
Важна стъпка към по-тясно сътрудни-
чество по координиран анализ е съз-
даването на Европейския център за 
върхови постижения за противодей-
ствие хибридни заплахи в Хелзинки 
през 2017 г. Центърът е нито с мандат 
на ЕС, нито на институция на НАТО, 
той има статут на международен ор-
ган за диалози и консултации на стра-
тегическо ниво при евентуални за-
плахи или агресивни действия срещу 
техните членове. С този статут той е 
защитен от политическо блокиране, 
имащо за цел да наруши сътрудни-
чеството между ЕС и НАТО. В момента 
в центъра са се включили единадесет 
членове на ЕС и НАТО, две държави, 
които не са членки на НАТО (Швеция 
и Финландия), и две държави, които 
не са членки на ЕС (САЩ и Норвегия) 
и е отворена за други членове на ЕС и 
НАТО.
Координирани и паралелни учения 
– първото паралелно и координира-
но учение, с водеща роля на НАТО и 
участие на ЕС „CMX-17“, от одобрените 
мерки за борба с източниците на не-
сигурност влияещи на сигурността в 
Европа, бе проведено през септември 
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и октомври 2017 г. С провеждането на 
учението бяха поставени основите за 
подобряването на координацията и 
взаимодействието не само между две-
те международни организации (НАТО 
и ЕС), а и между отделните държави 
членки и организациите, към които 
принадлежат. Проведеното учение се 
явява и един от най-конкретните и 
видими резултати от прилагането на 
общия набор от предложения. Интен-
зивното взаимодействие между учас-
тниците се проведе в четири области 
на хибридните заплахи: Ранно преду-
преждение (Ситуационна осведоме-
ност); Стратегически комуникации; 
Кибер защита; предотвратяване на 
заплахите и реагиране при кризи. Ма-
щабът на взаимодействие между две-
те организации ЕС и НАТО по време на 
PACE.⁹ Това e и първият път, когато:
Служители на НАТО участват в кръг-
ла маса на Съвета за реагиране при 
кризи на ЕС, чрез прилагане на Инте-
грираните договорености за реакция 
на политическо равнище в кризисни 
ситуации - IPCR10. По този начин пред-
седателството на Съвета на Европей-
ския съюз координира реакцията при 
кризи на политическо равнище, като 
обединява: институциите на ЕС; за-
сегнатите държави членки и други 
ключови участници.
На своя страна участниците от ЕС бяха 
поканени да участват в обсъжданията 
на Северноатлантическия съвет и Ко-
митета за планиране на извънредни 

ситуации в НАТО;
По време на етапа на провеждане на 
учението в щаба на НАТО бе осигурен 
достъп на представители на ЕС;
Следващите паралелни и координи-
рани учения (с водещата роля на ЕС) 
бяха проведени през ноември 2018 г. 
В подготвителна фаза служителите на 
НАТО бяха поканени да участват във 
всички срещи за планиране и семина-
ри на ЕС, с което се затвърждават при-
етите мерки за повишаване и коор-
динация на взаимодействието между 
двете международни организации при 
противодействие на източниците на 
несигурност. Подобно на първото про-
ведено учение тук водещата роля бе 
на ЕС, проведеното през 2018 година 
„HEX-ML18“ се основаваше на хибри-
ден сценарий, включващ кибер-еле-
менти, и беше поставена идентична 
цел с първото проведено учение, а 
именно синхронизиране на дейности-
те за реакция при кризи в двете орга-
низации, с конкретна насоченост към 
хибридните заплахи. Кризисният сце-
нарий обхващаше следните направ-
ления: ситуационна информираност, 
стратегически комуникации, кибер 
сигурност, и действия за предотвра-
тяване на кризи и като допълнение от 
учението през 2017 година беше отра-
ботено сътрудничеството за борба с 
тероризма.
Морско оперативно сътрудничество – 
от 2016 г. операцията на НАТО „Мор-
ски пазител“ предоставя подкрепа на 
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провежданата морска операция от ЕС 
за борба с контрабандата EUNAVFOR11 

в Южното Централно Средиземномо-
рие. Подкрепата се състои от подпо-
магане на ситуационна осведоменост, 
логистична подкрепа, включително 
зареждане с гориво. От друга страна 
НАТО предостави и разположи своя 
постоянна морска група през 2016 г. 
в подкрепа на Гърция, Турция и гра-
ницата на ЕС, като се изпълняват съв-
местни действия с агенцията Frontex12 

с основна цел разузнаване и наблюде-
ние в Егейско море. Тези нови форми 
на оперативното сътрудничество се 
основават и на гражданско-военни 
механизми, подпомагащи установява-
нето на условия за координация и вза-
имодействие между НАТО и ЕС.
Споделянето на информация между 
ЕС и НАТО е една от основните преч-
ки за гладкото протичане на всички 
планирани мерки, и към момента про-
дължава да бъде основна пречка. От 
друга страна ЕС все още не разполага 
с пълни способности за разузнаване, 
добиване на информация и наблю-
дение, което от своя страна съчетано 
с посочените по-горе проблеми при 
споделянето на информация с НАТО 
се явяват сериозни недостатъци свър-
зани с осведомеността за ситуацията. 
Въпреки че са предприети мерки за 
придобиване на морски средства, към 
днешна дата те не са факт.
Заключение
Процесът очертава необходимото вза-

имодействие с политико-военното 
ниво и сътрудничеството с оператив-
ното ниво, за ефективния процес на 
планиране. Процесът за управление 
на кризи на НАТО е преди всичко с 
цел да позволи на щабовете на НАТО, 
да координират своята дейност. Това 
им дава възможност да представят 
становища на Северноатлантическия 
съвет, по един съгласуван начин, за да 
се улесни вземането на стратегически 
решения. Процесът за управление на 
кризи осигурява процесуална струк-
тура, която позволява SACEUR да 
предприеме разумни дейности в пред-
варителното планиране срещу разви-
ващите се кризи или съществуващи 
кризи, като впоследствие, да осигури 
стратегически оценки, консултации 
и да предприеме оперативно плани-
ране. Процеса за управление на кризи 
в НАТО е приложим за политическо-
стратегически, военностратегически 
и оперативни нива на планиране.
Осъщественото сътрудничество меж-
ду двете големи организации до този 
момент има за цел засилването на си-
гурността в Европа и подобряване на 
оперативната съвместимост и взаи-
модействието между НАТО и ЕС в об-
хвата на повече от седемдесет пункта 
през последните пет години и е дока-
зателство за еволюцията на Алианса 
в процеса на предотвратяване и упра-
вление на кризи в съвременните усло-
вия.
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проекти и колективи за разработване 
на стратегически и доктринални до-
кументи в областта отбраната. Има 
богат опит от мисии зад граница - по-
следно до месец февруари тази година 
е бил съветник във Военния колеж в 
Багдад като участник в Мисията на 
НАТО в Ирак.

Резюме: Статията акцентира върху 

взаимовръзката между променената 
среда за сигурност след края на Студе-
ната война, стратегическото възпи-
ране и условията за неговото реализи-
ране. Анализирани са някои фактори, 
произтичащи от тази среда, със съ-
ществено влияние върху балансира-

нето на условията и средствата за 
реализиране на възпирането, с оглед и 
на цялостното повишаване ефектив-
ността на стратегията за възпиране.
Ключови думи: Стратегическо възпи-
ране, студена война, среда за сигур-
ност, заплахи, многополюсен свят. 

THE CHANGED SECURITY 
ENVIRONMENT AFTER THE END OF 
THE COLD WAR AND ITS IMPACT ON 
STRATEGIC DETERRENCE
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Defence College

Abstract: The article focuses on the 
relationship between the changed security 
environment after the end of the Cold War, 
strategic deterrence and the conditions 
for its implementation. Some factors 
arising from this environment have 
been analyzed, with a significant impact 
on the balancing of the conditions and 
means of implementing deterrence, with 
a view to the overall enhancement of the 
effectiveness of the deterrence strategy.

Keywords: Strategic deterrence, Cold 
War, security environment, threats, 
multipolar world.

„Възпирането е това, което най-общо 
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отличава реалната война от „напи-
саната на хартия”.¹

Възпирането и неговото при-
лагане под една или друга 
форма има дълга традиция 
в изкуството на войната. То 

е част от военната стратегия откакто 
съществуват армии. Стратегията на 
възпирането, имаща водеща роля за 
теоретичната и политическата рамка 
на Студената война², търпи сериозни 
промени след нейния край. Предизви-
кателствата, породени от промените в 
средата за сигурност, оказват същест-
вено влияние особено върху услови-
ята и средствата за реализиране на 
стратегическо възпиране.
По време на Студената война, страте-
гическите ядрени и конвенционални 
средства за възпиране се развиват 
едновременно и допълват взаимно, 
въпреки че конвенционалното въз-
пиране е до известна степен „подчи-
нено” на ядреното. След нейния край, 
въз основа на променящата се среда и 
произтичащите от нея заплахи, стра-
тегията за възпиране и по-скоро начи-
ните, по които тя ще бъде реализира-
на при необходимост, трябваше да се 
„актуализират”. Една от причините е, 
че в новия многополюсен свят, държа-
вите и тяхното регионално влияние³ 
са освободени от ограниченията, на-
ложени от двете съществуващи дото-
гава суперсили – САЩ и СССР. Освен 
това, с разпадането на двуполюсния 

свят, намалява и заплахата от употре-
ба на ядрени оръжия.
Целта на този статия е да се разгледа 
влиянието на някои от факторите на 
средата за сигурност върху стратеги-
ческото възпиране и условията за не-
говото реализиране. Анализирането 
на тези фактори, търпящи фундамен-
тални промени от края на Студената 
война насам, ще доведе до правилното 
балансиране на условията и средства-
та за осъществяване на възпирането с 
оглед подобряване ефективността на 
цялостната стратегия за възпиране.
За да се постигнат целите на страте-
гическото възпирането, трябва да се 
разглеждат и съпоставят широк спек-
тър от способности, които притежават 
както държавите, така и актьорите, 
които не са държави (недържавните 
субекти). Краят на Студената война 
води и до големи промени във факто-
рите, които са били с основно влияние 
за „господството” на ядреното възпи-
ране в този период. Тези промени на-
лагат и преоценка на стратегиите за 
възпиране, в резултат на което в съ-
временната епоха все по-ясно се очер-
тава важността и на другите средства 
за възпиране, освен ядрените. За да се 
изясни как става това, ще разгледам 
някои от факторите на съвременната 
среда за сигурност и тяхното влияние.

Геополитическа структура
Геополитическата структура в ера-
та на Студената война е двуполюс-
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на, относително лесно предвидима и 
стабилна. Тези характеристики са се 
развивали с течение на времето и в 
крайна сметка определят действията 
на повечето нации. Този период е бе-
лязан с използването на внимателно 
премерени средства за възпиране и 
води до разработването на стратегии, 
в рамките на които основно са били 
ангажирани въоръжените сили.
Двете суперсили в този период САЩ и 
СССР и техните ръководители са били 
в основата на почти всички междуна-
родни събития и решения. Останалите 
национални лидери са вземали реше-
ния, съобразявайки се с ефекта, който 
биха оказали те върху суперсилите и 
особено с реакцията им. Това в дейст-
вителност води до предвидимост в 
техните действия. САЩ и Съветския 
съюз в повечето случаи не са се ан-
гажирали пряко, но до голяма степен 
индиректно са се намесвали в полити-
ката на другите държави. Това форми-
ра разделителни линии в географски 
региони, а понякога и в рамките на 
националните държави, обикнове-
но на „двуполюсен принцип”. Анали-
зирайки това се вижда, че средата е 
била ограничена до рамки, въведени 
от двете суперсили, описващи точни и 
конкретни отношения с други нации.
Тези условия водят до голяма степен 
на предсказуем и стабилност на сре-
дата, а с нейната предвидимост идва 
и особеното чувство за всеобхватна 
сигурност. Това води до извода, че в 

двуполюсната стратегическата среда, 
политиците са били в състояние да 
предскажат, понякога много ефектив-
но, действията на опонента. Самата 
заплаха от ядрено унищожение всъщ-
ност създава странно сътрудничество 
и сигурност между суперсилите. За-
плахите, към които възпирането се 
насочва, могат да бъдат внимателно 
планирани, режисирани и премерени.
С края на Студената война идват ради-
кални промени в средата за сигурност, 
характеризиращи се с многополюс-
ност, многообразност и непредсказуе-
мост. Съветският съюз се разпадна, а 
Русия като негов наследник не би мог-
ло да се каже, че притежава същите 
способности. Още повече, че губи по-
зициите си в Централна и част от Из-
точна Европа. При тези условия, въз-
пирането във вида, който познаваме 
- между двете суперсили, по същество 
почти изчезна. Разраства се индивиду-
алността на другите държави и актьо-
ри, които не са държави. Резултатът 
от това е значително увеличаване на 
стратегическата несигурност и слож-
ност. В тази нова обстановка след края 
на Студената война, се очертават две 
ключови насоки, които оказват влия-
ние върху възпирането - регионално-
то фокусиране и глобализацията.⁴
Относно регионално фокусиране - по 
време на Студената война в голяма 
степен световната нестабилност е 
пряко свързана с двуполюсното ге-
ополитическо разделение и съвет-
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ско-американското съперничество. В 
епохата след края на Студената война 
тенденцията е в съсредоточаване на 
нестабилността в регионални про-
блемни отношения и съперничества, 
каквито са съществували и пред, но 
може да се каже, че тогава те в дейст-
вителност са били проекция на отно-
шенията между двете суперсили.
След края на Студената война, с раз-
падането на двуполюсната конфрон-
тация и на двустранните ядрени рам-
ки, вниманието на основни актьори 
като САЩ/НАТО и Русия се пренасоч-
ва към текущи регионални пробле-
ми. Основното предизвикателството, 
произтичащо от тези проблеми, е обе-
диняването на чисто националните, а 
също и регионалните чувствителност 
и динамика, и използването им по 
един реалистичен и стабилен начин 
за постигане на глобална сигурност.⁵ 
Това изисква по-широка политическа 
намеса и по-малко военностратегиче-
ски подход, които периода на Студе-
ната война не може да предостави. В 
действителност, стратегията на въз-
пирането в случая би могла да ком-
пенсира неефективността на ядрени-
те средства за възпиране за сметка на 
политическите.
Другият ключов елемент на геополи-
тическата структура след края Студе-
ната война, който влияе на възпира-
нето, е глобализацията. Това явление 
значително усложнява средата на си-
гурност и увеличава взаимовръзките 

между нациите, обвързвайки ги в по-
литически, културен и икономически 
аспект.⁶ Отпадането на ясните двус-
транни взаимоотношения от време-
то на Студената война и транснацио-
налната ориентация предполага, че 
използване на ядрено оръжие срещу 
дадена държава означава, че неизмен-
но всички страни ще изпитат някакъв 
негативен ефект, като се има предвид 
преките или косвени взаимоотноше-
ния между тях. 
Отсъствието на предсказуема среда 
води до неефективност стратегиче-
ското възпиране, базирано на прите-
жавани ядрени способности, в смисъ-
ла на използването му през Студената 
война. Разбира се това не значи, че 
трябва да бъде отхвърлено, защото 
както е записано в Стратегическата 
концепция на НАТО: „Възпирането, 
основано на подходяща комбинация 
от ядрени и конвенционални способ-
ности, ще продължи да бъде основен 
елемент от цялостната ни стратегия. 
Обстоятелства, при които би могло да 
се мисли за каквато и да било употре-
ба на ядрени оръжия, са изключител-
но малко вероятни. Докато съществу-
ват ядрени оръжия, НАТО ще остане 
ядрен Алианс”.⁷ 

Заплахи
В продължение на повече от 40 годи-
ни през времето на Студената война 
фокусът и на двете суперсили е вър-
ху стратегическите и идеологически 
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заплахи от страна на опонента. Стра-
тегическите се явяват военната мощ 
и способности на двата съюза/супер-
сили – НАТО/САЩ и Организацията 
на Варшавския договор/СССР. Тези за-
плахи доминират във всички аспекти 
на сигурността и отбраната им - пла-
ниране, доктрини, обучение, изграж-
дане и развитие на силите, добиване 
на информация, разработване на нови 
военни технологии, превъоръжава-
не и т.н. Идеологическите заплахи в 
най-голяма степен се заключават в 
прокарване на собствените идеоло-
гии в други държави, което се явява 
и основно предизвикателство за опо-
нентите. Това често води и до различ-
ни видове намеса: директно - с воен-
ни средства, както това става в Корея, 
Виетнам, Афганистан, и индиректно 
- с подпомагане, обучение и продажба 
на оръжие.
В действителност заплахите се опре-
делят от самите съюзи/държави, как-
то и средствата и разходите за пре-
дотвратяването им. Стратегическото 
възпиране се дефинирана и усъвър-
шенства в продължение на десетиле-
тия, като достига рутинна форма в по-
следните години на Студената война. 
Тази рутина се заключава в оценката 
на разходите и ползите от средствата 
и действията за възпиране. Заплахи-
те са били предвидими и поради това 
благоприятни за прилагане на такива 
специфични военни средства, което 
води и до оптимална преценка на не-

обходимия военен потенциал за въз-
пиране.⁸
През този период много регионални 
и национални спорове са били въве-
дени в пределите на двуполюсната 
рамка. Когато тази рамка изчезва след 
края на Студената война, те се тран-
сформират под формата на етниче-
ски, културни и други конфликти. В 
допълнение към възродили се стари 
противоречия и заплахи, новата сре-
да за сигурност води до появата и на 
нови такива. Това са заплахи, произ-
тичащи от разногласия в рамките на 
разпаднали се държави, групи с про-
тиворечия от културно и етническо 
естество, „престъпни държави”, антиг-
лобалистки движения, международни 
криминални елементи, екстремисти, 
терористи и др. Все по-трудно е да се 
определят заплахите поради разли-
чията в многостранния им характер, 
политическите идеологии и социал-
но-икономическите условия, които са 
увеличили тяхната сложност и вид.
Въпреки това, използването на ядре-
ното възпиране на страни, притежа-
ващи ядрени оръжия, все още е на-
пълно валидно. Освен това, ядрените 
оръжия може да имат и роля за въз-
пиране на „престъпни държави”, раз-
полагащи с ОМУ. Ядреното възпиране 
срещу неядрени държави, които са по-
дписали Договора за неразпростране-
ние на ядрени оръжия и недържавни 
субекти, като терористи, екстремисти 
и противостоящи си етнически гру-
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пи би било доста неефективно и не-
правдоподобно тъй като надвишава 
международно допустимия праг за 
използване на такъв вид оръжие. Ка-
зано накратко, възпирането като цяло 
е изключително трудно да се проекти-
ра срещу отделни лица и групи. Широ-
кият кръг от заплахи, появили се след 
края на Студената война, води до нуж-
дата от преосмисляне на стратегията 
и средствата за възпиране.
В някои определени случаи, когато 
става въпрос за терористични групи 
или актьори, които не са държави, 
възпирането не може да сработи. При-
чина може да бъде ирационалността 
на вероятния противник или невъз-
можността той да бъде локализиран.

Съюзи и коалиции
Съюзите и коалициите са били и про-
дължават да бъдат важен аспект на 
политика за сигурност на НАТО и во-
дещите страни като САЩ и Русия. Но с 
течение на времето те коренно се про-
менят.
Съюзите и коалициите в ерата на Сту-
дената война са доминирани от двете 
суперсили САЩ и СССР. Дадена държа-
ва, обвързана с една от суперсилите 
обикновено действа в съответствие с 
нейните „желания”, интереси и идео-
логическа позиция. Съветският съюз 
и Съединените щати са имали висока 
степен на контрол върху всеки един 
от своите съюзници и съществено 
влияние върху по-малките държа-

ви в рамките на сферите им на влия-
ние.⁹ В днешната многополюсна среда 
за сигурност и намалено влияние на 
суперсилите, съюзите и коалициите 
действат изпълнявайки национални 
политически цели или съюзни/коа-
лиционни политики, които се форми-
рат въз основа на общи интереси, кои-
то по отношение на стратегическото 
възпирането се определят от общата 
заплаха. Тази обща заплаха стимули-
ра сътрудничеството и действа като 
ограничение на неизбежните разли-
чия и противоречия, които възник-
ват между съюзниците. Самото фор-
миране и поддържане на такъв съюз 
или коалиция в съвременни условия 
е много сложен и всеобхватен процес, 
изхождайки от скоротечността на по-
литическите процеси в международ-
ната среда, както и често променящи-
те се интереси на страните-участници.

Военни способности
По време на Студената война и два-
та блока са изключително активни 
от гледна точка на повишаването на 
военните си способности, като значи-
телната част от разходите за това се 
правят за създаването на по-мощни 
ядрени оръжия. 
Две десетилетия след края на Студе-
ната война напредъка в развитието 
на конвенционалните оръжия води 
до увеличаване способностите за осъ-
ществяване на възпирането по някол-
ко начина. Първо, чрез наличието на 
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изключително прецизни бойни сис-
теми и средства, способни да нанесат 
огромни щети на вероятния против-
ник. Възможността за осъществяване 
на хирургически удари с високо смър-
тоносни и прецизни боеприпаси е на-
дежден възпиращ фактор срещу голя-
ма част от заплахите в съвременната 
среда. Те са за предпочитане пред яд-
рените оръжия, при които поразява-
нето обхваща големи райони и би до-
вело до дълготрайни опустошителни 
последици.
Второ, чрез развитие на отбранител-
ни способности и трансформация на 
силите на база напредъка в техноло-
гиите. Наблюдавайки основните иг-
рачи като САЩ, Русия, Китай се вижда 
прогресиращото им развитие в сфера-
та на отбраната като в доктринален 
аспект, така и в значителните инвес-
тиции за трансформация и използва-
не на нови технологии. Това е с цел 
осигуряване противодействието на 
нововъзникващи предизвикателства 
пред сигурността. В потвърждение на 
това, в Стратегическата концепция на 
НАТО е отбелязано: „За да изпълняват 
целия набор мисии на НАТО възмож-
но най-ефективно и ефикасно, Съю-
зниците ще се ангажират с постоянен 
процес на реформа, модернизация и 
трансформация.”10

Като пример може да се даде страте-
гическия капацитет на САЩ, които 
чрез използване на далекобойни сис-
теми, съчетани с развърнати сили по 

целия свят, имат възможност за по-го-
ляма гъвкавост на действията. Тази 
гъвкавост е от голяма важност за въз-
пирането на заплахи, произтичащи 
от съвременната среда за сигурност и 
позволява бързо адаптиране към про-
менящите се военни и политически 
условия.
В заключение може да се каже, че 
фундаменталните промени в средата 
за сигурност оказват огромно влия-
ние върху стратегията за възпира-
не и в частност върху средствата за 
осъществяване на военно възпира-
не. Факторите, влияещи на избора 
на средства, с които ще се осъщест-
вява военното възпиране, са изклю-
чително разнообразни и променли-
ви, каквато е и съвременната среда 
за сигурност. Ядреното възпиране, 
господствало по време на двуполюс-
ното разделение, отстъпва място по-
литическите и конвенционалните 
средства за възпиране. Това естестве-
но не означава обезличаване използ-
ването на стратегията на възпира-
нето като цяло, тъй като в своята си 
същност тя е базирана на притежава-
не на ядрени средства от този, който 
я прилага. Възниква необходимостта 
от разкриване на нови по-ефективни 
пътища и средства за реализиране на 
стратегическо възпиране, изхождай-
ки от предизвикателствата и новите 
заплахи, произтичащи от съвременна-
та среда за сигурност.
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Ас. д-р Христина Добрева

Резюме: Индустриалното общество се 
разпада и се превръща в рисково. Този 
преход, наречен „рефлексивна модер-
ност” е демократичен, но засилва не-
сигурността. Рискът е в поддържане 
на приемствеността и избягване на 
общественото фрагментиране и лип-

са на държава. Но рискът дава и сила 
за мобилизация, чрез ad-hoc диалог, 
чрез повече познание. Тази среда влияе 
както отрицателно така и положи-
телно на способностите за реакция на 
хибридните заплахи. 

Ключови думи: „рефлексивна мо-
дерност”, рисково общество, хибри-
дни заплахи

РИСКОВЕ НА „РЕФЛЕКСИВНАТА 
МОДЕРНОСТ” И ВЛИЯНИЕТО 
И ПРИ ОТГОВОРА НА 
ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ
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Risks of “Reflexive Modernity” and Its Influence 
in Response to Hybrid Threats

Abstract:

The industrial society is disintegrating and 
transforming into a risk society. This transition 
named “reflexive modernity” is democratic 
and global. However it increases insecurity 
because it is not free of conflicts. Rules of the 
system change, activities for achieving a certain 
purpose have been coordinated. The risk is in 
maintaining the continuity and avoiding the 
societal fragmentation and the lack of a state. 
The risk however gives strength for mobilization 
through an ad-hoc dialogue and more 
knowledge as well. This environment affects 
both negatively and positively the capabilities 
for reaction of hybrid threats. Examples from 
Bulgaria, NATO and the EU have been pointed 
out.

Темата е опит да се очертаят 
тенденциите на развитие на 
глобално рисково общество 
в условията на системата на 

„рефлексивна модерност” в пост-мо-
дерното съвременно общество. След 
разглеждане на съществените оп-
ределения за тази система (която в 
същността си се противопоставя на 
системния подход) се разглежда вли-
янието и върху реакции в отговор на 
хибридните заплахи (които също ос-
порват принципите на йерархичност 
в традиционното разбиране за дър-
жавност).

Определение за „рефлескивна мо-
дерност”

Под „рефлексивна модерност”¹ се раз-
бира съзидателно саморазрушаване 
на епохата на индустриалното обще-
ство, за да се създаде нова модерност. 
Това е процес на преобразуване на 
връзката капитализъм-демокрация и 
пренасянето и на глобално ниво. Тази 
„модернизация на модерността,” на-
ричана нова модерност или симбиоза 
между обичайното и желаното, има 
разрушителен ефект поради вътреш-
ния динамизъм на модерното (индус-
триално) общество. Успехите, (а не 
кризата) на индустриалното обще-
ство водят до нови социални форми, 
но без революция и чрез демократич-
ни решения-т.е. преходът става без да 
се заобикалят установените закони.
Рефлексивната модерност е атоми-
зирана радикализация на модерност-
та. Тя засилва несигурността в обще-
ството поради поява на фракционни 
борби на всички нива. Конфликтният 
динамизъм в обществото се изразява 
в национализъм, бедност, фундамен-
тализъм, икономически кризи. Във 
пост-индустриалното общество, нари-
чано рисково общество, поради изха-
бяване на институциите на индустри-
алното общество, отделните рискове 
(социални, икономически, индивиду-
ални, политически) не могат да бъдат 
уловени и няма механизми за само-
контрол. В тази крайна фаза на ин-
дустриалното общество и отвъд него, 
под рефлексивност се разбира прехо-
да от индустриалното към рисково 
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общество. Рефлексивната модерност 
е конфронтация с последиците на ри-
сковото общество, които не могат да 
се асимилират в системата на индус-
триалното общество. 

Рисковото общество
Характерно за рисковото общество е, 
че конфликтите за разпределяне на 
благата (доход, социална сигурност) 
от индустриалната епоха се заменят 
от конфликти за разпределяне на от-
говорността за риска при производ-
ството на благата. Основни въпроси 
стават как рисковете да се разпреде-
лят, предотвратяват, контролират и 
легитимират. По този начин произ-
водството на рискове (“Bads”) според 
Олброу² става по-важно от производ-
ството на богатство (“Goods”) –т.е. за-
плахите започват да доминират. Вни-
манието се насочва към определяне 
на стандарти на отговорност, сигур-
ност, ограничаване на вредите.
Рисковото общество води до системни 
трансформации и дори до отхвърля-
не на системната теория. На индиви-
дуално ниво индивидите се оттеглят 
(освобождават) от институциите и от 
формите на политическо участие. Об-
ществото се смята за независимо от 
субекта, а индивидите сами посрещат 
заплахите. Тъй като заплахите стават 
все по-непредвидими се увеличива не-
сигурността, а социалните конфликти  
се разглеждат не като проблеми на 
реда, а на риска. Възприятието за 

риск като пост-рационален феномен 
намалява способността за действие. 
Индивидуализацията не е изолация, 
а самостоятелно изграждане на иден-
тичност и решение за обвързаност с 
дадена(и) социална мрежа. Политика-
та става неясна, традиционните поня-
тия са размити и се развива субполи-
тика-т.е. оформяне на обществото от 
долу. За да се преодолее разкъсването 
между две различни епохи-на „недву-
смислената” и на „двойствената” мо-
дерност, държавата преминава през 
метаморфоза, т.е. самоорганизира се 
чрез рефлексивна субполитизация на 
обществото. Новата алтернативна мо-
дерност деферинцира обществото, на-
сърчава междусистемното посредни-
чество и институциите за преговори. 
По този начин рефлексивната модер-
низация реформира рационалността 
и променя правилата. 
Чрез рисковото общество глобализа-
цията се интегрира към модерността. 
Рационалността при модерността са 
иновации в четири сфери-индивиду-
ално съзнание, суверена власт, печал-
ба и контрол над природата. Ирацио-
налността (като другия елемент на 
модерността) е в незавършената мо-
дерност, защото зависи от експанзията 
на рационалност (т.е. разширяване на 
познанието), ресурсите и територия-
та. Основна роля в модерния проект 
има рефлексивността, а същността на 
проекта е координацията на дейнос-
ти около обща цел. Рискът е как да се 
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премине от фазата на рационалност 
чрез институции (пазар и държава) 
към фаза на  формиране на универсал-
ни идеи в проекта. При комбинацията 
от модерност (рационалност, негати-
визъм, теоретична обоснованост) и 
постмодерност (глобалност, позити-
визъм, ускорение) въпросът е как да 
се запази приемствеността и дали е 
възможно националната държава да 
се съпротивлява на силите на фраг-
ментиране в обществото.
Чрез рисковото общество се прави 
опит за предефиниране на риска от 
локален проблем, свързан с индиви-
дуална отговорност в глобален, свър-
зан с политическа значимост. Дестаби-
лизирането на старите идентичности 
създава хибридни единици под форма 
на общности. При това преобразуване 
се разпада системата на Т. Парсънз и 
за разлика от съгласуваната система, 
обществото става неясна, динамична 
организация, в която държавата няма 
контрол. 

Новият риск
Шокът от увеличаване на интензив-
ността води до неопределеност при 
управлението на международни орга-
низации, корпорации, комуникации. 
Рисковата общност прави граници-
те ирелевантни и увеличава риска в 
глобален мащаб. Рискът се превръща 
в модерен подход за контролиране на 
бъдещи последици от човешките дей-
ности.³

Рискът става основна сила за полити-
ческа мобилизация, виртуална реал-
ност. Възприятието за опасност създа-
ва “ad hoc глобална рискова общност,” 
при която риска е товар от вземането 
на важни решения, които могат да за-
сегнат оцеляването ни, без да са ос-
новани на познание. Рискът може да 
се изчисли чрез проследяване на вла-
стовата динамика (т.е. защо групите 
печелят от „производствената неси-
гурност”), субполитиката на глобал-
ното несъгласие (антиглобализъм) и 
рефлексивната модерност, която от-
говаря на кризите с предположения и 
увеличаване на политическия диалог.
Периодът на късната модерност на за-
пада се характеризира с производство 
и разпространение на рискове. Риско-
вете са невидими и последиците им са 
необратими. Това, че са базирани на 
условни интерпретации ги прави от-
ворени и податливи на предефинира-
не.Тясната дефиниция за рисково поле 
включва оценка на вероятност на съ-
битията и сила на последствията. Ши-
роката дефиниция включва оценка на 
влиянието на социални, културни, ор-
ганизационни фактори в перцепцията 
за риска. Причина за увеличаване на 
несигурността е рефлексивната мо-
дернизация или парадокса, че повече 
възможности (познание) значи и по-
вече риск.
Влияние на рисковото общество 
върху способностите за реакция на 
хибридните заплахи
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Минуси
Определението за хибридни заплахи 
е широко –включва военни, невоенни, 
открити и тайни средства като дезин-
формация, кибер атаки, икономиче-
ски натиск, използване както на не-
военни въоръжени групировки така и 
на традиционни въоръжени сили.⁴
Определението на хибридна запла-
ха, дадено в Българската стратегия 
за киберсигурност, включва три еле-
мента: идентифицирано намерение и 
способност, държавен  (суверена дър-
жава) или недържавен субект, хибри-
дна стратегия. За да се приложи тази 
стратегия субектът може да прилага 
всички елементи на силата, дори и да 
е недържавен субект.⁵
Първа опасност при отговора на хи-
бридни заплахи идва именно от все-
обхватността на понятието и пре-
връщането му в теория на всичко, 
търсеща всеобхватна съгласуваност 
на действията. Например, това е по-
сочено като опасност пред НАТО от 
Д-р Паулаускас.⁶ Нужна е адаптация 
към една нова среда на сигурност, в 
която да се разчита не само на сдър-
жане, а на нова „политическа парадиг-
ма”⁷  за т.нар „сива зона” между мира 
и конфликта. Сдържането е било пре-
обладаваща концепция за реакция на 
заплахите от времето на Студената 
война, където основните политиче-
ски сили инвестират в поддържане на 
стратегическа стабилност. Постъпва-

нето на множество хибридни заплахи 
в един съюз, който има по-скоро от-
бранителен, отколкото нападателен 
характер, не могат да бъдат спрени 
чрез сдържане. Тук си проличава иде-
ята на рефлексивната модерност, че 
повече познание значи и повече риск.
Втората опасност е при разпадането 
на традиционната йерархична връз-
ка държава-общество и отслабването 
на контрола на модерната държава 
над т.нар глобално рисково общество. 
Тази опасност произтича от факта, че 
основна отговорност при отговора 
на хибридни заплахи има държавата, 
като НАТО само подпомага под форма-
та на колективна отбрана. ⁸
Третата опасност е в ускоряването на 
скалата и интензитета на хибридните 
атаки, улеснени от бързите техноло-
гични промени и глобалната взаимо-
зависимост. ⁹

Плюсове-Адекнатни реакции при 
отговор на хибридните заплахи 
Първа адекватна реакция е изгражда-
нето на “ad hoc глобална рискова общ-
ност”. Примерът е с НАТО: от 2018г. на-
сам лидерите на държавите членки са 
взели решение по искане на съответ-
ната засегната държава да се реагира 
чрез екипи за подкрепа срещу хибрид-
ни заплахи, в подготовка и отговор на 
хибридни дейности. 10

Освен това НАТО служи като център 
за експертиза при подготовката на от-
говора на такива заплахи. Към него се 
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добавят и Европейският център за от-
личие при борбата срещу хибридните 
заплахи в Хелзинки (European Centre 
of Excellence for Countering Hybrid 
Threats), Центъра за стратегическа 
комуникация в Рига, Латвия (Strategic 
Communications Centre of Excellence), 
Центъра за сътрудничество по кибер 
отбрана в Талин, Естония (Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence), 
Центъра по енергийна сигурност във 
Вилнюс, Литва (Energy Security Centre 
of Excellence).
Втора адекватна реакция на ниво 
държава би било възприемането на 
подход обхващащ цялото общество, 
а не цялата държава. Би трябвало да 
се започне с оценка на уязвимостите 
в обществото, отговорът да обхване и 
частния сектор. Причината е, че сами-
те заплахи са мрежово базирани. 11

В тази връзка е похвална и дълго-

срочната цел на актуализираната 
стратегия за национална сигурност 
на България да формира национална 
култура за сигурност като основа за 
реализиране на политиките на сигур-
ност. 12

Реакцията възприема институции-
те като интегрирани компоненти на 
системата на национална сигурност. 
Прилага се принципа за работа на ми-
нимален брой звена при вземане на 
управленско решение.13

В Националната стратегия за киберси-
гурност се говори за постигане на „ки-
берустойчивост на цялото общество и 
държава”.14 На политическо и страте-
гическо ниво, с цел развитие на необ-
ходимите капацитети и способности, 
т.е на националната система за кибер 
сигурност и устойчивост, се придвиж-
да изграждане на постоянен консул-
тативен Съвет по кибер устойчивост 
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(СКУ) към Министерски съвет 
на Република България както и 
Национален координатор по ки-
бер сигурността (НККС)15. СКУ и 
НККС работят на стратегическо 
ниво, а на оперативно работи На-
ционална координационно-ор-
ганизационна мрежа за кибер 
сигурност (НКОМКС), която се 
определя като „нервната систе-
ма”16 на националната система 
за кибер сигурност. Последната 
осъществява и мониторинг т.е. 
кибер картина и реакция т.е. ко-
ординиран отговор.17 Изградена 
е по модела на публично-частни-
те партньорства и осъществява 
мониторинг, превенция, реакция 
и възстановяване. Има функ-
ции на „координираща мрежа, а 
не на централизиран команден 
център”.18 С други думи тя има мрежова форма на управление в отго-
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вор на мрежовите заплахи. 
Чрез НКОМКС се взаимодейства с цен-
трове за кибер сигурност в различни 
сфери на техническо ниво в различни-
те сегменти от кибер пространството 
като финанси, енергетика, транспорт, 
телеком и др. По този начин се пости-
га интеграция в Националната систе-
ма за управление при кризи, системи 
на ЕС и НАТО, международни парт-
ньорски мрежи.19 За съжаление обаче 
до 2020г. не е постигната фазата на 
зряло и кибер устойчиво общество.20

За сравнение, в ЕС се говори за процес 
на отговор на хибридни заплахи, а не 
за система. Процесът е на три нива: 
технически, операционен и поли-
тико-стратегически.21

Заключение

„Рефлескивната модерност” има раз-
нопосочно влияние върху способно-
стите за реакция на хибридните за-
плахи. Отрицателно е влиянието и 
поради превръщането на понятието 
за хибридни заплахи във всеобхватно, 
поради отслабването на йерархични-
те връзки в държавата и поради уско-
ряването на събития. От друга стра-
на, влиянието е положително при ad 
hoc реакции на НАТО, изграждане на 
мрежови структури за отговор, прила-
гане на подход, обхващащ цялото об-
щество и интеграцията на различни 
системи при отговор (по примерите 
на България и ЕС). За в бъдеще е нуж-

на цялостна смяна на модела на реак-
ция при изградена устойчива общест-
вена кибер култура.
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Резюме
 Темпа на икономическо разви-
тие на страната има пряко отраже-
ние върху сектора за сигурност и от-
брана. Модернизацията на ВС зависи 
както от реалистичната оценка на 
наличните и прогнозираните бъдещи 
ресурси за капиталови разходи, така 
и от управленските решения свързани 
с приоритизирането на планираните 

МОДЕЛ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 
В ОТБРАНАТА
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за изпълнение инвестиционни проек-
ти, които да осигурят националните 
и съюзни ангажименти на страната.
Ключови думи
Икономическо развитие, отбра-
нителни способности, въоръжени 
сили, сценарии, инвестиционни 
проекти 

Defence investment projects prioritizing 
model
Major Zhivko LAVCHEV
assistant Security and Defense 
Management Department, National 
Security and Defense Faculty, National 
Defense College „G. S. Rakovski“
Abstract:
The pace of economic growth of the country 
has a direct impact on the security and 
defence sector. The modernization of the 
armed forces depends on both a realistic 
assessment of the available and projected 
future resources for capital expenditures, 
as well as on the management decisions 
related to the prioritization of the planned 
for implementation investment projects, 
that aim to ensure the national and allied 
obligations of the country.
Key words:
Economic growth, defence capabilities, 
armed forces, scenarios, investment 
projects

Отбраната, като основна 
функция на държавата, е 
неразривно свързана с ико-
номическото състояние на 

страната. Усложнената среда за сигур-
ност поставя нови предизвикателства 
пред способностите на Въоръжените 
сили и пред възможността на прави-
телството да осигури придобиването 
на липсващите и поддържането на 
съществуващите способности съо-
бразно ресурсната макрорамка. Ста-
билната отбрана оказва и позитивна 
обратна връзка върху чувството за 
сигурност сред населението и чуждес-
транните инвеститори, което води до 
допълнителни стимули за развитието 
на икономиката.
 Дори в условията на участие в 
икономически и военни съюзи е труд-
но да се предвиди темпа на икономи-
ческо развитие на страната. Връзката 
между БВП и държавните разходи на 
всяка страна в повечето случай пред-
ставлява еднопосочна зависимост. 
Държавните разходи в ЕС след 2001 
г. са променливи, като между 2001 и 
2008 г. възлизат на 45 до 46 % от БВП. 
През 2009 и 2010 г. делът им рязко се 
повишава до 50 % поради финансо-
вата криза, като оттогава намалява 
постепенно и през 2017 г. достига 46 
%. Република България, като пълно-
правен член на ЕС следва да съобра-
зява дела на държавните си разходи 
с общоприетите норми в общността. 
Логиката диктува нарастването на 
БВП да води до увеличаване на раз-
мера на средствата, които държавата 
може да преразпределя чрез бюджета, 
съответно нарастване на държавните 
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разходи. Това би се отразило и вър-
ху трите направления на разходите 
за отбрана - разходи за личен състав, 
разходи за издръжка и капиталови 
разходи.
Реализирането на националните ин-
тереси и съюзните ангажименти на 
Република България изискват оси-
гуряване на устойчивост на дълго-
срочното отбранително планиране, за 
период по-дълъг от 10 години, подкре-
пен с адекватна инвестиционна поли-
тика, формираща единната интегри-
рана рамка на капиталовите разходи. 
С оглед гарантиране изпълнението на 
целите, заложени в стратегическите 
документи за развитие на Въоръже-
ните сили (ВС) и осигуряване на ця-
лостен поглед върху инвестиционния 
процес, в МО е формирано Портфо-
лио от инвестиционни проекти (ИП) в 
подкрепа на изграждането и поддър-
жането на необходимите отбранител-
ни способности (НОС). Съгласно Ръ-
ководство за проектно управление в 
Министерството на отбраната, струк-
турите на пряко подчинение на ми-
нистъра и Българската армия от 2016 
г., инвестиционен проект е: реализа-
цията на комплекс от дейности съ-
гласно одобрена обосновка (Business 
case), с цел постигане и поддържане 
на отбранителна способност, когато 
е свързано с придобиване на отбра-
нителен продукт*, техника, системи 
и инфраструктура или постигане на 
съществена промяна по отношение на 

техническото им състояние. Инвести-
ционни проекти се разработват при 
наличие на едно от следните условия: 
сложност от техническа и/или орга-
низационна гледна точка; значителен 
размер на необходимото финансово 
осигуряване или координирано из-
пълнение на няколко договора/дей-
ности. Под значителен размер следва 
да се разбират: прогнозни стойности 
в размер надвишаващ 5 000 000 лв. 
без ДДС за строителство и прогнозни 
стойности в размер надвишаващ 817 
524 лв. без ДДС за доставки и услуги. 
Портфолиото е съвкупност от финан-
сово осигурени проекти (Категория 
1), такива с висок приоритет, за които 
се търсят възможности за финанси-
ране (Категория 2) и временно пре-
установени проекти (Категория 3). 
Изключително сложно и от ключово 
значение за състоянието на страна-
та е балансирането между отделяния 
финансов ресурс и придобиването 
на „материалния“ компонент на НОС. 
Проблемът със сложността е част от 
общата теория на системите и най-об-
що произтича от изменчивостта, мно-
госвързаността и неопределеността 
на средата. 
За справяне със сложността ще на-
правим диагностика на средата, ба-
зирана на метода на проекциите – а 
като основен проекционен метод се 
приема методът на сценария. Той се 
основава на генерирането на множе-
ство на „приемливо бъдеще“ от n (n 
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∈ N) сценарии, за които се планират 
политиката в областта на отбрана-
та и възможността за изграждане на 
„материалния“ компонент на НОС. За 
да се съобразим с процедурите за от-
бранително планиране в НАТО и ЕС и 
за целите на настоящата разработка 
разглеждаме пет сценария за иконо-
мическо развитие на страната, съот-
ветно „песимистичен“, „реалистичен-“, 
„реалистичен“, „реалистичен +“ и „оп-
тимистичен“ за периода от 2020 г до 
2032 г. Опитът показва, че поради раз-
личията в съдържанието (и степента 
на подобието) във възможните сце-
нарии, едва около една трета от общо 
възможните сценарии са достатъчни, 
за да покрият 80% от полето на ве-
роятното. Два от петте сценария ще 
считаме за гранични (ограничителни, 
контролни) - Сценарии №1 „песимис-
тичен“, който е с най-лоши макроико-
номически показатели и Сценарии №5 
„оптимистичен“, който респективно е 
с най-добри такива, а останалите меж-
динни сценарии са с по-близки до ре-
алността показатели за темп на ико-
номически растеж и дефлатор на БВП. 
Тези два показателя са в основата на 
формирането на разходите за отбрана 
за конкретната година, като процент 
от номиналната стойност на БВП. Па-
раметрите на разгледаните сценарии, 
от които зависи номиналната стой-
ност на БВП, като темп на икономиче-
ски растеж и дефлатор на БВП, трябва 
да бъдат на база анализ на водещите 

международни финансови институ-
ции.
Средния темп на икономическо разви-
тие на страната за последните десет 
години е около 2,3%, а за последните 
пет години е около 3,5%, следовател-
но можем да приемем, че Сценарии №3 
„реалистичен“ е със среден темп на 
икономическо развитие от 3,1% на го-
дишна база. Съответно реалистичния 
Сценарии №2 с негативна перспекти-
ва би могъл да бъде със среден темп 
на растеж от 2,3%, а реалистичния 
Сценарии №4 с положителна перспек-
тива – с 3,8%. Полезността на силно 
песимистичния Сценарии №1, който 
служи за контролен случай „отдолу“ 
на спектъра от варианти, се изразява 
във възможността да се направят на-
блюдения и да се стигне до изводи, 
какви щети биха били нанесени върху 
ВС при евентуалното му реализиране. 
Можем да допуснем, че нарастването 
на БВП на страната при една предпо-
лагаема икономическа криза, за раз-
глеждания дванадесетгодишен пери-
од, ще бъде около 1,2 % годишно. По 
аналогия силно оптимистичния Сце-
нарии №5 е „горен“ граничен случай 
на спектъра от варианти, при който 
допускаме, че макроикономически-
те показатели на страната биха били 
близки до тези, преди спада на БВП 
през 2009 г. вследствие на глобална-
та икономическа криза – тоест около 
5,5%. (фиг. 1).
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Фиг. 1. Връзка между темпа на растеж 
на икономиката и Портфолиото от 
инвестиционни проекти в Министер-
ството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра и 
Българската армия

Съгласно Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Република Бъл-
гария финансовото осигуряване на 
дейностите в областта на отбраната 
се извършва от държавния бюджет и 

от други източници, предвидени в за-
кон или в акт на Министерския съвет. 
За целите на настоящата разработка 
няма да разглеждаме други приходи, 
като такси, услуги,  дарения и други и 
ще приемем, че бюджета за отбрана се 
формира само от БВП на страната. 
Според Националния план за повиша-
ване на разходите за отбрана на 2% 
от брутния вътрешен продукт на Ре-
публика България до 2024 г. разходи-
те за отбрана като процент от БВП за 
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периода 2020 – 2024 г. ще бъдат съот-
ветно 1,61; 1,64, 1,70; 1,85 и 2,00. Тези 
данни също ще се използват при раз-
работването на сценариите за опре-
деляне на разходите за отбрана, като 
приемаме, че процентното съотноше-
ние след 2024 г. няма да бъде промене-
но до края на периода, тоест до 2032 г. 
 За целите на настоящата разра-
ботка при провеждане на изследва-
нето ще използваме стойности за ка-
питаловите разходи при различните 
сценарии, които не зависят от избора 
на мащаба, тоест ще използваме без-
размерни единици. Така, за успешната 
реализация на всички инвестиционни 
проекти от Портфолиото (n на брой) 
в МО е необходим финансов ресурс 
от 1 (една) единица (ед.). Абсолют-
ното задоволяване на потребностите 
на отбранителния сектор или в част-
ност изграждане на всички НОС би 
заплашило другите компоненти на 
качеството на живот, следователно се 
намираме в сложната ситуация, кога-
то избираме, подреждаме или комби-
нираме трите основни блага: демо-
крация; сигурност; благосъстояние. 
Поради тази причина ще допуснем, че 
при Сценарии № 1 – „песимистичен“ 
ще разполагаме с 0,2 ед. финансов ре-
сурс, съответно при Сценарии № 2 – 
„реалистичен –“  с 0,35 ед., Сценарии № 
3 – „реалистичен“  с 0,45 ед., при Сце-
нарии № 4 – „реалистичен +“ с 0,5 ед. и 
при Сценарии № 5 – „оптимистичен“ с 
0,6 ед. за изпълнението на проектите 

от Портфолиото (фигура 2). Същевре-
менно, невъзможността всички ИП да 
бъдат реализирани поставя на преден 
план въпроса кои проекти да бъдат из-
пълнени и кои не, поради което се на-
лага необходимостта от разработване 
на модел за приоритизирането им, ка-
къвто е представен в настоящата раз-
работка, чиято структура включва пет 
етапа. 

Първи етап 
Компетентният орган, съгласно 
действащата нормативна уредба, кой-
то взима решения за иницииране на 
проекти е т. нар. Борд за управление 
на портфолиото от проекти (П2Б). 
П2Б взима решение в следствие на 
разглеждането на Доклади за отбра-
нителна способности в Съвета по от-
бранителни способности (СОС) и тях-
ното утвърждаване от министъра на 
отбраната. Целият процес на проект-
но управление се осигурява чрез спе-
цифични структура, залегнала в Ръ-
ководството за проектно управление, 
която предоставя рамка от хармони-
зирани процедури и правила, общо 
валидни за всеки проект в Министер-
ството на отбраната.
Така, структура с идентичен характер, 
но различен състав, спрямо необхо-
димите компетенции за всеки про-
ект, ръководи процесите на проектно 
управление. Тя включва Борд за упра-
вление на проект (БУП), Ръководител 
на проект (РП) и Проектен екип (ПЕ). 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА

108Българска наука

 

Специализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

Важно е да се посочи, че за започване 
на процеса по управление на проект, 
административният орган изпълня-
ващ ролята на секретариат по под-
дръжка на П2Б (дирекция отговаряща 

за проектното управление) изготвя 
проект на заповед, чрез която се оп-
ределя състава на структурата упра-
вляваща проекта и се възлага на БУП 
мандат за разработване на първона-
чалната необходима документация, а 
именно Доклад за иницииране на про-
ект (ДИП).
След разглеждане на Концепция за 
изграждане на отбранителна спо-
собност (КИОС) от Съвета по въоръ-
женията и становище за финансово 
осигуряване на проекта от Програм-
ния съвет, П2Б анализира и оценява 
постъпилите ДИП, като  взема реше-

ние за включването им в Портфолио-
то. Борда извършва първоначалната 
им категоризация и прави предложе-
ния за приоритизация на ИП пред СОС. 

Фиг. 2. Етап 1 и Етап 2 от Модела за 
приоритизиране на ИП

Втори етап
През втория етап СОС и експертна ра-
ботна група извършват оценка на де-
фицитните способности изискващи 
материално решение. Те трябва да 
бъдат развити и придобити според 
важността/необходимостта им за пос-
тигането на желания краен резултат 
в рамките на сценариите за отбрани-
телно планиране с акцент на изпъл-
нението на сроковете и изискванията 
на целите за способности и определе-
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ните приоритетни способности. Оце-
няването се извършва на базата на 
„Предложения за финансиране на про-
ектите, с оглед на реализацията им в 
рамките на сроковете за постигане на 
Целите на силите“ от Ръководителите 
на програми и трябва да отчита: съот-
ветствието на определена способност 
със сценариите за планиране; броя 
на елементите на дадена способност, 
които ще се изграждат; съответстви-
ето ѝ с целите и задачите в приетите 
регламентиращи документи; времева-
та рамка за преодоляване на дефици-
та от способности и др. В планирането 
основано на способности (Capability 
Based Planning) за дефиниране необ-
ходимите действия по изграждане и 
развитие на Въоръжените сили се из-
ползва моделът DOTMLPFI. Този мо-
дел се използва и от всички съюзници 
в НАТО. Той дефинира способностите 
в конкретни измерими направления и 
включва: Доктрина (теория и практи-
ка на военното дело); Организация на 
въоръжените сили; Обучение/натре-
нираност на личния състав;  Матери-
ални ресурси; Лидерство и образова-
ние; Съоръжения и инфраструктура; 
Оперативна съвместимост.
 След извършване на оценката Порт-
фолиото придобива нов облик, а на 
подредените по важност/необходи-
мост ИП се задава „тежест“ в скалата 
от едно до десет, като с десет се отбе-
лязва проекта с най-висока „тежест“, 
а с единица – проекта с най-ниска 

такава. Възможно е няколко проекта 
да имат една и съща относителна „те-
жест“.
Зависимостта „БВП на страната – раз-
ходи за отбрана“ определя големина-
та на финансовия ресурс, който ще 
бъде отделян за капиталови разходи. 
Количеството на реализираните ИП 
от Портфолиото корелира с постига-
нето на целите на отбраната и изпъл-
нение на задълженията на страната в 
системите за колективна сигурност и 
отбрана, поради което ще дефинира-
ме „Общия принос на предвидените за 
изпълнение ИП“ като сбор от „тежест-
та“ на всеки един от тях. (фиг. 3)
Ще допуснем, че при изключително 
ниския темп на растеж на икономика-
та, представен в Сценарии №1 – „пе-
симистичен“, МО ще е в състояние да 
изпълни само двата най-важни/не-
обходими ИП. Общият им принос към 
целите на отбраната и изпълнение на 
задълженията на страната в системи-
те за колективна сигурност и отбрана 
ще бъде сбор от „тежестта“ на най-ва-
жния/необходим ИП (ИП №2), която е 
10 и „тежестта“ на следващия по важ-
ност/необходимост ИП (ИП №5), коя-
то е 9. Подобна аналогия може да бъде 
направена за общия принос на пред-
видените за изпълнение ИП за всеки 
един от спектъра възможни сцена-
рии. Например при реализирането на 
хипотетичния Сценарии №2 – „реалис-
тичен –“ е възможно МО да е в състоя-
ние да изпълни трите най-важни/не-
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обходими ИП. Отделените средства за 
капиталовите разходи отразени в Сце-
нарии №3 – „реалистичен“ обаче могат 
да бъдат достатъчни за изпълнението 
само на първите три, но не и за чет-
въртия по важност/необходимост ИП. 
В такъв случай се изпълнява следва-
щия по важност/необходимост ИП, за 
който има достатъчно финансов ре-
сурс (например пети, шести, осми и 
т.н.). Също така можем да допуснем, че 

е възможно да бъдат заложени три ос-
новни ИП (за СВ, ВВС и ВМС), които ще 
бъдат изпълнявани при всеки един 
бюджет за отбрана.
 След изчисляването на Общия принос 
на проектите, които могат да бъдат 
изпълнени в зависимост от големи-
ната на капиталовите разходи за все-

ки един от хипотетичните  сценарии, 
чрез разработването на програмни 
меморандуми за шестгодишен период 
се търси такова разпределение на ре-
сурсите от определените финансови 
квоти по програми и по направления 
на разходите, така че планираните 
крайни резултати да осигуряват из-
граждането и поддръжката на необхо-
димите способности.

Фиг. 3. Етап 3, Етап 4 и Етап 5 от Мо-
дела за приоритизиране на ИП

Приоритизираните проекти с осигу-
рен финансов ресурс за съответния 
програмен период се включват в „Ука-
занията на министъра на отбраната 
по програмиране“. 
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Трети етап
Синхронизирането на планираните 
ресурси с развитието на необходими-
те способности за изпълнение на вся-
ка мисия от утвърдените области на 
мисии се извършва чрез разработване 
на програмна структура.  Обособени 
са пет нива на програмна структура: 
първо ниво - основни програми, вто-
ро ниво – програми; трето ниво -под-
програми; четвърто ниво - програмни 
елементи; пето ниво -обособени про-
грамни елементи. За общо название 
на всички нива от програмната струк-
тура ще бъде използвано понятието 
„отбранителни програми”. Отбрани-
телната програма е съвкупност от дей-
ности, за които е отговорна определе-
на структура и по която се разходват 
ресурси от бюджета за реализиране на 
конкретна цел на
определена политика.
Разработването на средносрочните 
планове (меморандуми) на отбрани-
телни програми (МОП), чиято състав-
на част са Инвестиционните проекти 
от Портфолиото, се извършва въз ос-
нова на Предложения за финансиране 
на проектите с оглед реализацията 
им в рамките на сроковете на Целите 
на силите от Ръководителите на про-
грами и Приоритизирания списък с ИП 
от предишния етап. Възможно е инвес-
тиционните проекти от Портфолио от 
проекти за модернизация на ВС да бъ-
дат включени в отделна основна про-
грама или програма. МОП описват на-

чина за разпределяне на ресурсите по 
програми и се извършва от програмни 
екипи за период от шест години, като 
първите три години са съобразени с 
бюджетна прогноза на Министерство-
то на финансите (МФ). Мениджмънта 
на всяка отбранителна програма се 
извършва от програмни екипи, кои-
то включват програмен ръководител, 
програмен секретар и финансов мени-
джър, както и екип за управление на 
риска в програмата. Програмния ръ-
ководител ръководи разработването 
и изпълнението на отбранителните 
програми от всички нива. Също така, 
той отговаря за разпределението на 
отбранителните ресурси, изпълне-
нието на целите, приоритетите и за-
дачите на отбранителната програма. 
Във връзка с анализа на структурата 
на процеса на програмиране, е редно 
да се посочи, че основен нормативен 
документ на дейностите в областта 
е „Указанията за програмиране на 
министъра на отбраната“. Той бива 
утвърждаван от ръководителя на ве-
домството, след одобрението на пред-
ставената от Министерството на фи-
нансите бюджетна прогноза от страна 
на Министерския съвет. Съгласува-
ността на целите, приоритетите, зада-
чите и планираните ресурси за отбра-
на в МОП с Указанията се извършва 
чрез програмни прегледи на три нива 
– първо ниво в подпрограмите, про-
грамните елементи и обособените 
програмни елементи; второ ниво в 
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програмите и подпрограмите от съ-
ответната основна  програма; трето 
ниво в основните програми и про-
грамите. Резултатите от проведените 
прегледи се разглеждат от Програм-
ния съвет. Едновременно с програм-
ния преглед се извършва и бюджетен 
такъв за съгласуване и доуточняване 
на бюджетите на основните програ-
ми (програмите) и тригодишната бю-
джетна прогноза.
Изходен продукт от третия етап може 
да бъде План-график за осигуряване на 
необходимите финансови средства за 
реализация на проектите в рамките 
на сроковете за постигане на ЦС.

Четвърти етап
П2Б внася за разглеждане в Съвета 
по отбрана Доклад (списък) с приори-
тизираните и категоризирани ИП по 
отношение на приноса и сроковете на 
Целите на силите, включени в мемо-
рандумите на отбранителните про-
грами. Окончателната приоритизация 
и категоризация на инвестиционните 
проекти от Портфолиото се извърш-
ва от СО. По този начин актуализира-
ното Портфолио е възможно да съ-
държа няколко проекта с по-ниска 
важност/необходимост, които да уве-
личат „Общия принос на предвидените 
за изпълнение ИП“. Например при ре-
ализирането на хипотетичния Сцена-
рии №2 – „реалистичен –“ е възможно 
СО да реши, че за реализирането на 
стратегическите цели на отбраната 

МО ще изпълни проект №2, №5, №1 и 
№ 7 вместо определените за изпълне-
ние през Втори етап проект  №2, №5 и 
№3. Съответно Общия принос ще бъде 
равен на 33 (Проект №2 [„тежест“ 10] 
+ Проект №5 [„тежест“ 9] + Проект №1 
[„тежест“ 8] + Проект №7 [„тежест“ 6]). 
Важно е да се посочи, че разходите 
за отбрана се формират от бюджета 
на МО, допълнително необходимите 
средства над тези по прогноза, отделе-
ните средства от Централния бюджет 
и трансфера от държавните висши во-
енни училища. Така, след разглеждане 
на актуализираното Портфолио в СО и 
актуализирания Общ принос на плани-
раните за изпълнение ИП, министъра 
на отбраната може да направи пред-
ложение за отпускане на допълнител-
ни финансови средства от Централ-
ния бюджет, по реда на нормативната 
уредба и законодателство на Репу-
блика България, за изпълнението на 
ИП от Категория 2 на Портфолиото. 
По този начин допълнително ще бъде 
увеличен Общия принос на ИП за из-
пълнението на целите на отбраната 
заложени в стратегическите докумен-
ти. 

Пети етап
През последния етап следва да се ак-
туализира Портфолиото и да се раз-
работи Меморандум на програмните 
решения (МПР), който представлява 
утвърдено от министъра на отбраната 
решение за управление на ресурсите 
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за отбрана за шестгодишен период в 
МО, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и БА. МПР 
по своята същност този меморандум е 
план, с времеви обхват от шест годи-
ни, който се характеризира със съгла-
суваност по отбранителни политики 
и програми, цели,  приоритети, мисии, 
задачи, бюджети, проекти, договори, 
съюзни и национални отговорнос-
ти, време, планирани крайни задачи 
и отговорници. МПР е необходимо да 
бъде в съответствие с разработените 
програми и планове за развитие на от-
бранителни способности от военните 
формирования и националните про-
грами за превъоръжаване и модерни-
зация на ВС.

Заключение
 Инвестиционната политика на 
Министерството на отбрана е от съ-
ществено значение за изпълнение на 
мисиите на Въоръжените сили на Ре-
публика България. Развитието, усъ-
вършенстването и използването на 
отбранителни способности, отразя-
ващи тенденциите в развитието на 
геостратегическата среда на сигур-
ност, и изграждане на единен ком-
плект оперативно съвместими ВС, 
способни да изпълнят целия обем от 
задачи, са в пряка връзка с разходите 
за отбрана. Придобиването на необ-
ходимия „материален“ компонент на 
отбранителните способности или мо-
дернизацията на ВС зависи както от 

реалистичната оценка на наличните 
и прогнозираните бъдещи ресурси за 
капиталови разходи, така и от адек-
ватното приоритизиране на планира-
ните за изпълнение инвестиционни 
проекти, които да осигурят национал-
ните и съюзни ангажименти на стра-
ната. 
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на сложни организации, сценарийно-
то моделиране и управление на чо-
вешките ресурси, обучението, кариер-
ното развитие и административното 
осигуряване в сектора за национална 
сигурност. Участва в множество на-
учноизследователски проекти и ко-
лективи за разработване на страте-
гически и доктринални документи в 
областта на сигурността и отбраната. 
Член е на съюза на учените в Бълга-
рия. Заместник-председател е на Об-
щото събрание на Военна академия „Г. 
С Раковски“.

 Резюме: В статията е анализи-
рана настоящата структура на во-
енно-образователната система на 
Република България и нейните взаимо-
връзки. Описани са професионалните 
направления, специалностите и спе-
циализациите, по които се извършва 
обучение във военно-образователна-
та система. Предложени са бъдещите 
перспективи за трансформация на во-
енно-образователната система в кон-
цептуален, организационен и техноло-
гичнен аспект.
Ключови думи: Военно-образователна 
система, обучение, квалификация. 
 
 HIGHLIGHTS OF TRANSFORMATION
OF THE MILITARY EDUCATIONAL 
SYSTEM 
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
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Abstract: The article analyzes the 
current structure of the military-
educational system of the Republic of 
Bulgaria and its interconnections. The 
professional directions, specialties and 
specializations in which training in the 
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military education system is carried out 
are described. Future perspectives for the 
transformation of the military education 
system in conceptual, organizational and 
technological aspects are suggested.
Keywords: Military-educational system, 
training, qualification.
 

Целта на статията е да се ана-
лизират особеностите на 
трансформацията във воен-
но-образователната система 

и подготовката на човешки ресурси за 
нуждите на системата за национална 
сигурност.
Националната отбранителна система 
следва да се изгражда на основата на 
нови политически идеи, базирани на 
нов начин на мислене за военните и 
невоенни заплахи и рискове, за съю-
зниците и потенциалните противни-
ци, което от своя страна налага нова 
философия на организацията на воен-
но-образователната система (ВОС) и 
нови критерии за военния професио-
нализъм. В същото време ограниче-
ните ресурсни възможности и небла-
гоприятните икономически условия, 
създадени от външни и най-вече въ-
трешни (през последните 25 годи-
ни) фактори, оказват непрекъснато 
негативно влияние върху целевото 
функциониране на националната от-
бранителна система и от там и върху 
военно-образователната система.
Ключов момент при ресурсното обез-
печаване на реформирането на на-

ционалната отбранителна система е 
създаването на мисийно ориентиран 
потенциал от хора - цивилни и воен-
ни, мениджъри и командири, които 
са дълбоко убедени в тази необходи-
мост, способни да провеждат целена-
сочени и наблюдаеми процеси, да ус-
вояват нови знания и същевременно 
да осигуряват приемственост на по-
литиката на трансформации. Всъщ-
ност стратегическата дилема на тран-
сформацията е, че хората са основната 
пречка за промяната, а в същото време 
са тези, които трябва да я извършат. 
Това стратегическо противоречие¹   
има пряко отношение към системата 
за подготовка на кадри за отбрана-
та и формулира основната и цел: из-
граждане, развиване и поддържане в 
личния състав на необходимите зна-
ния, умения, нагласи, висок морал и 
мотивация, осигуряващи ефективно 
изпълнение на функционалните за-
дължения. Следователно военно-об-
разователната системата за подго-
товка на човешките ресурси е важен 
елемент на националната отбрани-
телна система. От тук произтича необ-
ходимостта от периодично анализира-
не на състоянието на съществуващата 
система за подготовка на кадри, както 
и това да се разкриват външните и въ-
трешни предизвикателства пред нея 
и да се определят перспективите за 
развитието и в съответствие с проме-
нящата се среда за сигурност.
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Структура на военно-образовател-
ната система на Република 

България

Съгласно ЗОВСРБ, ВОС е структурира-
на от: органи за управление на стра-
тегическо ниво (структури от Ми-
нистерство на отбраната и Щаба по 
отбрана), военни академии - Военна 
академия „Г. С. Раковски”, Военноме-
дицинска академия и висши военни 
училища - НВУ „Васил Левски”, ВВВУ 
„Г. Бенковски“ и ВВМУ„Н. Й. Вапцаров”. 
Освен това, към ВОС се причислява и 
Института по отбрана.² 
Военната академия и висшите военни 
училища са създадени с решение на 
Народното събрание, професионал-
ните сержантски колежи - със заповед 
на Министъра на образованието и на-
уката по предложение на Министъра 
на отбраната, а учебни центрове – със 
заповед на Министъра на отбраната. 
Военната академия и висшите воен-

ни училища прилагат разпоредбите 
на Закона за висшето образование и 
Закона за развитието на академич-
ния състав в Република България, а 
професионалните колежи – Закона за 
професионалното образование и обу-
чение и Закона за народната просвета.
Институтът по отбрана³ е наследник 
на богатите традиции на бившите 
военно-научни организации - Военен 
научно-технически институт, Военен 
научно-изследователски институт, 
Институт за перспективни изслед-
вания за отбраната, Изпълнителна 
агенция „Изпитвания и контролни 
измервания на въоръжение, техника 
и имущества”, Апарат на Генералния 
конструктор на КАС и системите C4I 
на МО.
Професионалните колежи⁴ за подго-
товка на сержанти (старшини) към 
НВУ “В. Левски” и ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров” са държавни професионални учи-
лища – юридическо лице. 
В Българската армия функционира 
система за подготовка на сержанти, в 
която колежите провеждат обучение 
на сержанти (старшини) за придоби-
ване на четвърта степен на професио-
нална квалификация по професии и 
специалности, включени по предвиде-
ния от Закон за професионалното об-
разование и обучение ред⁵, съгласно 
Списък на професиите за професио-
нално образование и обучение⁶. Про-
фесиите и специалностите в област на 
образование – Обществена сигурност 
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и безопасност⁷ и професионално на-
правление – Военно дело и отбрана⁸ 
са описани в посочения списък.

Националният военен университет 
„Васил Левски” е структуриран в два 
факултета - „Общовойскови” (гр. Ве-
лико Търново) и „Артилерия, ПВО и 
КИС” (гр. Шумен). В неговия състав са 
включени „Център за професионално 
и продължаващо обучение“ (със сек-

тори за следдипломна квалификация 
и кариерно развитие, дистанционно 
обучение, компютърни симулации 
и за професионално обучение), Ин-
ститут за научно-изследователска и 
иновационна дейност, Департаменти 
„Чуждоезиково обучение”(гр. Шумен) 
и „Eзиково обучение и физическа под-
готовка“ (гр. Велико Търново), и Про-
фесионален сержантски колеж.

Фиг. 1. Структура и взаимовръзки на ВОС на Република България
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Висшето военноморско училище „Ни-
кола Й. Вапцаров” е структурирано 
в два факултета - „Навигационен” и 
„Инженерен”. Към неговия състав са 
включени Департамент за следди-
пломна квалификация и обучение на 
чуждестранни студенти, Батальон за 
подготовка на курсанти и Професио-
нален старшински колеж. Училището 

е позиционирано в гр. Варна.
Висшето военно-въздушно учили-
ще в Долна метрополия е създаде-
но на основата на бившия факултет 
„Авиационен“ (от състава на НВУ-гр. 
Велико Търново) и функционира от 
01.01.2020 г. 

Фиг. 2. Специалности и специализации за обучение в НВУ „В. Левски“
(Забележка: ОУ на ТП от ВВС от 01.01.2020 г. излиза от структурата на НВУ 

„Васил Левски“ и преминава в състава на новооткритото ВВВУ-Долна Митро-
полия.)
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Обучение на военнослужещите и 
цивилните лица във военно-обра-

зователната система

Подготовката и обучението на офице-
рите за нуждите на въоръжените сили 
на Република България се извършва 
на три нива на управление: тактиче-
ско, оперативно и стратегическо. 
Придобиване на висше военно обра-
зование за тактическо ниво на упра-
вление се осъществява във висшите 

военни училища и в чуждестранни 
военни академии и училища. Висшите 
военни училища обучават български 
и чуждестранни граждани със средно 
образование като курсанти за придо-
биване на образователно-квалифи-
кационна степен и професионална 
квалификация „офицер за тактическо 
ниво на управление” и специализира-
на подготовка за служба във въоръже-
ните сили съгласно единните държав-

Фиг. 3. Специалности и специализации за обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
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ни изисквания. 
Обучение на офицерите на оператив-
но и стратегическо ниво се извършва 
във Военна академия „Г. С. Раковски”. 
Основните звена на академията са фа-
култет „Национална сигурност и от-
брана”, факултет „Командно-щабен”, 
департамент „Езиково обучение”, Ин-
ститут за перспективни изследвания 
за отбраната и Център за професио-
нално обучение.

• Обучението на офицери на „Опера-
тивно ниво” се извършва във факул-
тет “Командно щабен” на Военна 
академия “Г. С. Раковски” за при-
добиване на образователно-ква-
лификационна степен “магистър” 
по специалности от професионал-
но направление „Военно дело” в 
областта на висшето образование 
“Сигурност и отбрана”. Обучението 
осигурява широко профилна под-

Фиг. 4. Специалности и специализации за обучение във Военна академия 
„Г. С. Раковски“
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готовка и задълбочаване на под-
готовката в областта на военното 
дело в съответствие с придобитата 
специалност.

• Обучението на офицери на „Стра-
тегическо ниво” се извършва във 
факултет “Национална сигурност 
и отбрана” на Военна академия 
“Г. С .Раковски” за придобиване на 
образователно-квалификационна 
степен „магистър” по специалност 
„Стратегическо ръководство на от-
браната и въоръжените сили” от 
професионално направление „Во-
енно дело” в областта на висшето 
образование “Сигурност и отбрана”.

•  Обучение в курсове за следди-
пломна квалификация на цивилни 
лица с висше образование за при-
добиване на военна квалификация 
и присвояване на офицерско зва-
ние за назначаване на длъжност 
във въоръжените сили в обхвата 
на кариерно поле „професионал-
но”, т.е. по специалности, по които 
не се провежда обучение във ви-
сшите военни училища, а именно: 
метеоролози, финансисти, юрис-
ти, топогеодезисти, диригенти на 
военни оркестри и др.) със срок на 
обучение до 1 година.

• Военната подготовка на ръководи-
телите на държавната и местна-
та администрация, дружествата 
и организациите се извършват във 
Военна академия “Г. С. Раковски” по 
ред, установен от Министерския 

съвет. В Академията се обучават и 
държавни служители от Министер-
ството на отбраната, други минис-
терства и ведомства, централната 
и териториалната администрация. 
Обучението се провежда за придо-
биване на висше образование на 
образователно-квалификационна 
степен “магистър” по специалности 
от професионалното направление 
“Национална сигурност” и квали-
фикация за анализиране, форму-
лиране и провеждане на политика 
по въпросите на националната си-
гурност и отбрана на страната. За 
нуждите на централната и мест-
ната администрация Академията 
организира различни семинари по 
проблемите на националната си-
гурност, нормативите документи 
за управление на сигурността и от-
браната, формиране на екипи за ра-
бота в кризисна ситуация, модели 
за вземане на решение в кризисна 
ситуация, ситуационни игри и др.

Перспективи за трансформация на 
военно-образователната система 

за подготовката на човешки ресур-
си за нуждите на системата за 

национална сигурност

Концептуална трансформация на 
военно-образователната система
Предвидено е системата за придоби-
ване на военно образование и квали-
фикация да се актуализира в съответ-
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ствие със стратегическите доктрини 
и директивите на НАТО от Лисабон-
ската стратегия за изграждането на 
европейско образователно простран-
ство и европейската квалификацион-
на рамка, и свързаните с тях изисква-
ния към висшето военно образование 
и професионалното обучение.
От членството на Република България 
в НАТО и ЕС произтича необходимост-
та в средносрочен план за пълно хар-
монизиране на военно-образовател-
ната система с военното образование, 
предоставяно от аналогични колежи 
и академии в съюзните страни, за по-
вишаване конкурентоспособността 
на системата за военно образование и 
квалификация на оперативно и стра-
тегическо ниво.
Дейността по развитието и привежда-
нето на системата за придобиване на 
военно образование и квалификация 
се провежда в следните направления:
• Усъвършенстване на ВОС съобра-

зено с националното и европейско-
то законодателство и директивите 
на НАТО за постигане на качестве-
на индивидуална подготовка на 
личния състав от въоръжените ни 
сили.

• Привеждане и обвързване на на-
ционалната квалификационна сис-
тема с Европейската квалифика-
ционна рамка (ЕКР).

• Придобиване на знания и повиша-
ване на уменията с цел изграждане 
на необходими способности и ком-

петентности за постигане на съв-
местимост със страните-членки на 
НАТО, при участие в многонацио-
нални мисии, учения и операции.

• Осъществяване на тясна и непре-
късната връзка между образова-
телните и обучаващи институции и 
потребителите на обучени човеш-
ки ресурси.

• Активно използване на информа-
ционните технологии, базирани на 
WEB-обучението⁹, симулатори и 
тренажори и въвеждане на съвре-
менни технологии на преподаване 
и учене.

• Осигуряване високо качество на 
висшето образование и на профе-
сионалното обучение в квалифика-
ционни курсове.

• Създаване на нови и промяна на 
съществуващите курсове за придо-
биване и повишаване на квалифи-
кацията.

• Осигуряване на обучение през це-
лия период на военна служба и 
използване на възможностите на 
информационните и комуника-
ционни технологии за достъп до 
обучение по всяко време.

• Повишаване на инвестициите10 във 
военното образование11 и квали-
фикация и стремеж към осъвреме-
няване и модернизиране на мате-
риалната и учебна база.

• Всички сертификати за придобита 
квалификация, дипломи и други 
документи, издавани от военно-об-
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разователната система на Републи-
ка България да показват ясно осно-
ваване на съответното ниво от ЕКР.

Организационна трансформация на 
военно-образователната система
Организационното усъвършенстване 
на ВОС обхваща елементите човешки 
ресурси и организация на обучение-
то, тъй като този процес се отнася за 
взаимовръзките между академичния 
състав, обучаемите, административ-
ния и обслужващ персонал на воен-
но-учебните заведения, а освен това 
оказва влияние върху организацион-
ната структура, отговорностите и вза-
имодействието между заведенията, 
провеждащи обучението и организа-
циите потребители и заявители на ка-
дри.
Нужно е висшите военни училища да 
поддържат институционалната си 
и програмна акредитация, да опти-
мизират структурите си главно чрез 
редуциране на административния и 
осигуряващ състав и създават нови 
възможности за максимален обхват 
на кандидати за обучение в тях.
Процесите, протичащи в НАТО и Евро-
пейския съюз по отношение на обра-
зованието и обучението, са основни-
ят благоприятен фактор за бъдещото 
развитие и усъвършенстване на воен-
но-образователната система на Репу-
блика България. Активното включва-
не и участие в инициативата „Военен 
Еразъм” все повече допринася за сбли-

жаване на стандартите в подготов-
ката на бъдещите офицери във воен-
ните училища на страните-членки на 
Европейския съюз.12

Съвместното обучение и подготовка 
на военни и цивилни специалисти за 
работа на различните управленски 
равнища придобива все по-важно зна-
чение в общественото пространство. 
Обучението на това ниво (съвместно 
на военни и граждански специалисти) 
се осъществява от подбрани препода-
ватели с привличането на експерти 
от министерства, ведомства и други 
граждански структури, от щабовете 
на видовете въоръжени сили и обу-
чаеми, в групи не повече от 14–16 
души, позволяващи по-пълноценни 
дискусии с използване на най-съвре-
менни мултимедийни продукти за 
онагледяване и анализ. Освен това 
съвместното обучение на офицери от 
видовете въоръжени сили и родовете 
войски е от първостепенна важност за 
трансформацията във военното обра-
зование и постигането на целите по 
оперативната съвместимост. Образо-
ванието по съвместни програми има 
съществен принос за изграждането на 
нова военна култура и манталитет и 
гарантира максимално използване на 
специфичните способности за пости-
гане на бърз и решителен ефект в опе-
рациите.
От друга страна, съвместното обуче-
ние е едно от основните направления 
в процеса на трансформация на воен-
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ните способности на НАТО. Това изис-
ква както координация и обединяване 
на индивидуалното и колективното 
обучение и оперативната подготов-
ка13 в НАТО, така и уеднаквяване на 
националните програми за обучение 
и оперативната подготовка със стан-
дартите на Съюза. Ето защо, ключов 
подход в реализацията на политика-
та в областта на военното образова-
ние и квалификация трябва да бъде 
усъвършенстване на съвместността 
на обучение на стратегическо ниво и 
нейното разширяване и утвърждава-
не на оперативно и тактическо ниво. 
От особена важност за организацион-
ното усъвършенстване на ВОС и по-
вишаване качеството на обучение е 
ефективното участие на потребители-
те/заявителите на кадри, т.е. МО, ЩО и 
видовете въоръжени сили в изработ-
ването на квалификационните харак-
теристики, както и разширяване на 
сътрудничеството между Военна ака-
демия „Г. С. Раковски“ и висшите во-
енни училища, Българската академия 
на науките, университетите и други 
институции и висши специализирани 
училища в България и особено между-
народното сътрудничество.
Организационната трансформация 
може да бъде изключително полез-
на за преодоляване на всеобщия про-
блем с недостатъчните финансови и 
материални ресурси за осигуряване 
дейността на военните академии и ви-
сшите военни училища, като чрез на-

ходчиви организационни решения се 
ограничават разходите и се осигуря-
ват допълнителни приходи в бюджета 
на съответното училище. Това може 
да се осъществи чрез: оптимизиране 
процеса на планиране, програмиране 
и бюджетиране; финансово осигуря-
ване по приоритети; увеличаване на 
собствените приходи чрез организи-
ране провеждането на курсове за обу-
чение и квалификация, участие в на-
учни проекти и проекти за енергийна 
ефективност; тясно взаимодействие и 
сътрудничество с видовете въоръже-
ни сили и бизнеса по съвместни про-
екти и др.

Технологична трансформация на 
военно-образователната система
Високите изисквания към военното 
образование и квалификация нало-
жиха широкото внедряване в обуче-
нието на информационните техноло-
гии, моделирането и симулациите и 
изграждане на съвременно уеб-бази-
рано обучение. Виртуалният свят на 
моделирането и симулациите е съвре-
менната среда на военното образова-
ние и военно-научните изследвания. 
Новите национални и съюзни мисии и 
задачи изискват подготовка за водене 
на операции във всякакви географски 
и климатични условия, които могат 
виртуално да бъдат възпроизведени 
само с моделиране и симулации.
Новите реалности изискват от ВОС 
повишаване на качеството и ефектив-
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ността в процеса на обучение на ка-
дри за сектора на сигурност и отбрана 
чрез прилагане на нови интерактивни 
методи и технологии на преподаване, 
налагат повишени изисквания към 
професионалната компетентност на 
завършващите военноучебни заведе-
ния и към подготовката на препода-
вателите за адекватно използване на 
информационните технологии, бази-
рани на WEB-обучението, симулатори 
и тренажори и въвеждане на съвре-
менни технологии на преподаване и 
учене, както и осигуряване на достъп 
до обучение по всяко време.
Чрез прилагането на най-новите по-
стижения на науката, техниката и 
технологиите в сферата на военно-
то образование и квалификация се 
постига оптимизиране на елемента 
технология на обучението и чувстви-
телна модернизация на самия учебен 
процес в няколко акцента: повишена 
ефективност и ефикасност; обхват на 
по-големи групи обучаеми; уплътня-
ване на учебното време и обучение по 
всяко време; дистанционно обучение 
и по индивидуален план; съвместно 
кооперирано обучение с други акаде-
мии в страната и чужбина, училища и 
институции в реално време; повиша-
ване цялостната подготовка на акаде-
мичния състав и др. Това все повече 
допринася за сближаване на стандар-
тите в подготовката на бъдещите офи-
цери във военните училища на стра-
ните-членки на НАТО и Европейския 

съюз и постигане на висока степен на 
съвместимост.
Последните години голяма роля се 
отдава на дистанционната форма на 
обучение. Военна академия “Г. С. Ра-
ковски” и НВУ „В. Левски” спечелиха 
проекти в областта на развитие на 
дистанционното обучение. Това нала-
га разработване на електронен учеб-
но-методически комплект. Интензив-
ното развитие на информационните 
технологии в сферата на образова-
нието обуславят внедряването на 
електронен учебно-методически ком-
плект за подпомагането на учебния 
процес с използването на дистанцион-
ни образователни технологии според 
нормативните документи. Нараства-
щата актуалност на използването на 
електронното обучение в процеса на 
реализирането на основните и допъл-
нителни образователни програми за 
подготовка на експерти поражда не-
обходимостта от създаването на мето-
дически препоръки към авторите от-
носно организацията и оформлението 
на учебно-методическите материали 
и ресурси за самоподготовка.
Тези направления за трансформа-
ция не изчерпват всички възмож-
ности за оптимизиране на дейност-
та, но въвеждат актуални акценти за 
преодоляване на затрудненията и са 
възможност за ВОС да отговори на 
предизвикателствата свързани с по-
вишените изисквания, произтичащи 
от средата за сигурност.
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Акценти за усъвършенстване на во-
енно-образователната система
Военната академия, висшите военни 
училища и Институтът по отбрана са 
уникални центрове за подготовка и 
обучение на кадри в пет от деветте 
области на висшето образование – 
„Сигурност и отбрана“, „Хуманитарни 
науки“, „Социални, стопански и прав-
ни науки“, „Природни науки, матема-
тика и информатика“ и „Технически 
науки“. Обучаващите се във Военната 
академия и висшите военни учили-
ща студенти запълват свободния ка-
пацитет от обучаеми, определен от 
Националната агенция за оценяване 
и акредитация, с което се осигуряват 
допълнителни приходи, покриване 
изискванията за учебна натовареност 
на преподавателския състав и относи-
телно се намаляват финансовите раз-
ходи за индивидуалната подготовка 
на военнослужещите.
Военна академия и висшите военни 
училища трябва да стават все по-тър-
сен партньор за съвместни образова-
телни проекти, учения и тренировки. 
Все повече български курсанти и сту-
денти да се обучават по граждански 
специалности във висши военни и 
граждански училища на страни от Ев-
ропейския съюз със средства по про-
грама „Еразъм +” на реципрочен прин-
цип. Военна академия „Г. С. Раковски“ 
и висшите военни училища следва да 
оценят развитието на научните из-

следвания за нуждите на въоръже-
ните сили, отбраната и сигурността и 
потенциала им за превръщане в при-
тегателен център на тези изследва-
ния в определени области. 
Процесът на постоянна трансформа-
ция на въоръжените сили, новите за-
дачи стоящи пред тях и динамиката 
на средата, в която функционира во-
енно-образователната система обу-
славят необходимостта от нейното 
постоянно усъвършенстване и изра-
ботване на ясна визия за бъдещото и 
развитие. 

В краткосрочен период във ВОС след-
ва да се:
• осигури тясна връзка на военното 

образование със съвременните ре-
алности и практики в сферата на 
сигурността и отбраната;

• утвърди актуализиран лидерския 
модел на възпитание на бъдещите 
командири;

•  постави военното образование в 
конкурентна среда – както по от-
ношение на гражданското образо-
вание у нас, така и в международен 
план, посредством активно участие 
в националния и международния 
научен обмен, разкриване на нови 
перспективни и атрактивни специ-
алности и привличане на чуждес-
транни обучаеми и чуждестранни 
учени и преподаватели за участие 
в съвместни проекти;

• изпълняват препоръките на НАОА 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


WWW.NAUKA.BG

129Българска наукаСпециализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

за поддържане на институционал-
ната и програмна акредитация, 
чрез сътрудничество с авторитет-
ни международни институции;

• търсят възможности за въвеждане 
на външна програмна акредитация 
от европейски акредитационни ин-
ституции, членки на Европейска 
асоциация за осигуряване на ка-
чеството във висшето образование 
(ENQA) и Европейски регистър за 
осигуряване на качеството във ви-
сшето образование (EQAR);

• усъвършенства чуждоезиковата 
подготовка, като предпоставка за 
подобряване на оперативната съв-
местимост и качествена работа на 
нашите военнослужещи в коали-
ционна и съюзна среда;

• търси повишаване на конкурентос-
пособността на международния об-
разователен пазар, чрез все повече 
образователни услуги предлагани 
на английски и френски език;

• развиват научните изследвания14 с 
поставяне на акцента върху нужди-
те на въоръжените сили, отбраната 
и сигурността.

Заключение
В настоящата статия може да се на-
прави комплексно обобщение, че 
военно-образователната система e 
комплексна, адаптивна и гъвкава сис-
тема, която се развива в единство, с 
взаимно допълване със системата на 
гражданското образование в Републи-

ка България и образователните систе-
ми на страните от ЕС и НАТО. Синхро-
низирането на българското военно 
образование и квалификация с това 
на страните от ЕС и НАТО в концепту-
ален, организационен и технологичен 
аспект е от първостепенна важност за 
трансформацията във военното обра-
зование и постигането на целите по 
оперативната съвместимост на въ-
оръжените ни сили.
Военно-образователната система на 
страната е изправена пред предизви-
кателствата, които са продиктувани 
от външната и вътрешната среда за 
нейното функциониране. Фундамен-
талните външни предизвикателства 
за военно-образователната система 
са свързани с: изменението на стра-
тегическата среда за сигурност, тран-
сформацията на системата за висше 
образование в европейски и национа-
лен аспект, функционирането на во-
енно-образователната система в кон-
курентна среда, демографската криза 
в страната, измененията на икономи-
ческите условия в държавата, както и 
форсмажорни обстоятелства предиз-
викани от настоящата пандемична 
криза от коронавируса.
Основните вътрешни предизвика-
телства за военно-образователната 
система са трансформацията на въ-
оръжените сили; мотивацията на во-
еннослужещите за служба във въоръ-
жените сили и занимаване с активна 
преподавателска и изследователска 
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дейност за нуждите на ВОС, активно 
участие на преподаватели и изследо-
ватели в анализиране на опита и раз-
работването на доктриналните доку-
менти за нуждите на Въоръжените 
сили, както наложените съвременни 
изисквания за непрекъснато повиша-
ване на качеството на обучението.
Военно-образователната система на 
Република България функционира в 
условията на недостатъчно финансо-
ви, материални и човешки ресурси за 
изпълнение на своята мисия и задачи 
и се развива за привеждане в пълно 
съответствие с държавните образо-
вателни и квалификационни изисква-
ния, националната квалификационна 
рамка и европейските директиви и 
директивите на НАТО.
Възможно е създаването в бъдеще (но 
този акцент зависи от развитието и 
доказването на тази необходимост) 
на Национална академия по отбрана в 
Република България, с разполагане на 
факултетите в градовете: София, В. 
Търново, Д. Митрополия, Шумен и Ва-
рна (като тя няма да включва струк-
тури от Военномедицинска академия). 
По този начин ще се оптимизират 
част от дублиращите структури, ще 
се редуцира административния пер-
сонал, ще се осигури единна методи-
ческа поддръжка, което ще доведе до 
осъществяване на единно планиране и 
управление на учебния процес. От дру-
га страна при такава трансформация 
ще се постигне по-малка загуба на на-

учен потенциал и няма да има отлив 
на слушатели, курсанти и студенти 
за обучение във ВОС.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.  Недялков, Н., Стратегическото ми-
слене в съвременните системи за 
сигурност и за отбрана на Републи-
ка България // Сборник доклади от 
научна конференция „Съвременни 
предизвикателства пред сигурността 
и отбраната“, Втора част // ISBN 978-
619-7478-14-3, 2018, стр. 105.

2.  Институт по отбрана е научноизсле-
дователско, опитно-конструкторско и 
експертно-техническо звено към Ми-
нистъра на отбраната.

3.  Институт по отбрана е създаден с 
ПМС № 140/04.06.2009 г.

4. Професионалните колежи са съз-
дадени със заповед на Министъра на 
образованието и науката № РД–14–
261/24.08.2007 г., по предложение на 
Министъра на отбраната.

5.  Закон за професионалното образо-
вание и обучение, Обн. ДВ. бр.68 от 30 
Юли 1999г., многократно изменен.

6.  Списък на професиите за про-
фесионално образование и обуче-
ние, Утвърден със Заповед № РД 
09-413/12.05.2003 г., многократно из-

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


WWW.NAUKA.BG

131Българска наукаСпециализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

менян и допълван със заповеди на На-
ционалната агенция за професионал-
но образование и обучение.

7.  Представени под № 86.

8.  Представени под № 863.

9.  Димов, П., Приложение на уеб тех-
нологиите за защита на национална-
та сигурност, Издателство „ДиоМира“, 
ISBN 978-954-2977-47-6, С., 2018, стр. 
66.

10.  План за развитие на въоръжени-
те сили до 2020 г, приет с ПМС № 382 
от 30 декември 2015, ДВ, бр. № 3, от 
12.1.2016г. 

11.  Програмата за развитие на от-
бранителните способности на Въоръ-
жените сили на Република България 
2020, Приета с Решение на Народното 
събрание от 25.11.2015 г., ДВ, бр. 93, от 
01.12.2015 г.

12.  При срещата на началниците на 
военни академии и училища в Европа 
в Син-Сир, Франция е уточнен факта, 
че военно-образователните системи 
в Република България, Белгия и Че-
хия са сходни. Отчетено е, че и трите 
военно-образователни системи пре-
доставят паралелно военно и граж-
данско образование, почти еднакви 
са и преподаваните специалности и 
дисциплини. Учебните дисциплини, 

по който се провежда обучението по 
програма „Еразъм” съответстват на 
учебните планове и кредити, което 
позволява на участващите в нея сту-
денти и курсанти, след завръщането 
си в изпращащите ги висши училища, 
да продължат обучението си без да 
повтарят семестър или да приравня-
ват учебни дисциплини.

13.  Фаразов, Д., Водещата роля на 
командира в процеса на планиране 
на операции на оперативно ниво, // 
Сборник с доклади от Научна конфе-
ренция „Съвременни предизвикател-
ства пред сигурността и отбраната“, С., 
2018., стр. 22.

14.  Nedyalkov, N., Gechev, A., Challenges 
to the Security and Defence Systems in 
the Context of Strategic Thinking // Спи-
сание „Военен журнал“, бр. 3 // ISSN 
0861-7392, 2019, стр. 35.

 

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com


БГ НАУКА

132Българска наука

 

Специализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com
https://nauka.bg/bgnauka129/
https://nauka.bg/bgnauka129/
https://kupinauka.com/products?search=%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


WWW.NAUKA.BG

133Българска наукаСпециализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com
https://nauka.bg/bgnauka128/
https://kupinauka.com/products?search=%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


БГ НАУКА

134Българска наука

 

Специализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com
https://nauka.bg/bgnauka127/
https://kupinauka.com/products?search=%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


WWW.NAUKA.BG

135Българска наукаСпециализиран брой на www.nauka.bg МАЙ 2020

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО (PDF)

http://nauka.bg
http://kupinauka.com
http://nauka.bg
http://kupinauka.com
https://nauka.bg/bgnauka-matematika/
https://nauka.bg/bgnauka-matematika/

