
"СТУДЕН МИР ПОД ЗАПЛАХА - 
ИНТЕГРАЦИЯ И СИГУРНОСТ“

СБОРНИК  НАУЧНИ  ТРУДОВЕ

МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ

13 май 2022 г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК  НАУЧНИ  ТРУДОВЕ 

МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СТУДЕН МИР ПОД ЗАПЛАХА – ИНТЕГРАЦИЯ И 

СИГУРНОСТ“ 

13 май 2022 г. 
 

  



 

Организатор: Департамент „Национална и международна сигурност (НБУ) 

Съорганизатори: National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland 

Научно-технически съюз по машиностроене „INDUSTRY 4.0” 

Български хъб за обединени Балкани 

Списание „Сигурност“, издател „Парадокс” ООД 

 

 

Научен комитет:  

Председател: Доц. Тодор Коларов, д.н., ръководител на департамент „Национална и 

международна сигурност“ 

Научен секретар: Проф. д-р Калин Гайдаров (НБУ) 

Членове:  

Проф. Николай Радулов, д.н. (НБУ) 

Проф. д.т.н. д-р хон. кауза Георги Попов (НТС) 

Prof. Ryszard Szpyra (WSU, Warsaw, Poland) 

Col. Assoc. Prof. Andrzej Soboń, PhD (WSU) 

Assoc. Prof. Ilona Urych (WSU) 

Assoc. Prof. Piotr Grochamlski (WSU) 

Dr Lech Drab (WSU) 

Д-р Райчо Георгиев (НТС) 

 

 

Организационен комитет:  

Членове: Доц. Тодор Коларов, д.н., проф. Николай Радулов, д.н., гл. ас. д-р Дафинка Сидова, 

 гл. ас. д-р Михаел Димитров, ас. д-р Гергана Йорданова, ас. Николай Марков, Marlena Blicharz, 

PhD 

Технически секретар: Салиха Боровин 

 

 

Съставителство и научна редакция: проф. д-р Калин Гайдаров 

Рецензенти: проф. Георги Бахчеванов, д.н., доц. Тодор Коларов, д.н.  

Техническо оформление и редакция: маг. Инж. Радослав Даскалов, гл. ас. д-р Михаел 

Димитров, гл. ас. д-р Дафинка Сидова и ас. д-р Гергана Йорданова 

 

 

ISBN 978-619-7383-26-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. София 

2022 г.  
 



СЪДЪРЖАНИЕ 
 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА "ШИРОКАТА 

СИГУРНОСТ" И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЧОВЕШКАТА СИГУРНОСТ  
гл. ас. д-р Дафинка СИДОВА ........................................................................................................... 7 

 

СОВРЕМЕН ДИСКУРС НА ДЕФИНИРАЊЕ НА ВОЈНАТА И МЕЃУНАРОДНИОТ 

ВООРУЖЕН КОНФЛИКТ  
Вонр.проф. Д-р Оливер АНДОНОВ Вонр.проф. Д-р Тони ЃОРГИЕВ ........................................ 19 

 

СТУДЕНИЯТ МИР МИНАВА ПРЕЗ КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО  
д-р Пламен АТАНАСОВ ................................................................................................................. 28 

 

ХИБРИДНИ И АСИМЕТРИЧНИ ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА  
Доц. д-р Йордан БАКАЛОВ ........................................................................................................... 35 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ, ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

ПЪРВОНАЧАЛНИ НАВИЦИ ПО СТРЕЛБА СЪС СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ  
Докторант Мирослав Христов КЕНАНОВ ................................................................................. 42 

 

ЗА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ И МЯСТОТО НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - МВР  
Проф. д-р Георги БОТЕВ ............................................................................................................... 48 

 

ЕДИНОДУШИЕ, МНОЗИНСТВА И СКОРОСТИ В ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ НА ЕС  
доц. д-р Васил ГЕОРГИЕВ ............................................................................................................. 56 

 

ДОКТРИНАТА НА ХЪНТИНГТЪН ПРЕД НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
Проф.дн Вихрен БУЗОВ ................................................................................................................. 64 

 

СБЛЪСЪКЪТ МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ ПРЕЗ ХХI ВЕК: ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДИЦИ  
гл. ас. д-р Ерол БУЮКЛИЕВ ......................................................................................................... 69 

 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ С 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ.  
доктор Станимира ЧЮБАТАРОВА – НИКОЛОВА ................................................................... 83 

 

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ УКРАЙНА И РСМ?  
Иво Недялков ................................................................................................................................... 89 

 

ИНДИВИДУАЛНАТА НРАВСТВЕНОСТ КАТО ОСНОВЕН ЛИЧНОСТЕН ФАКТОР В 

ДЕТЕРМИНАЦИЯТА НА СОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ  
проф. д-р Калин ГАЙДАРОВ ......................................................................................................... 96 

 

ПРИЛОЖИМАТА (КИБЕР)СИГУРНОСТ КАТО ПРОБЛЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  
професор д-р Венелин ГЕОРГИЕВ ................................................................................................ 99 

 

 



„ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УС-ЛОВИЯТА 

НА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“  
докторант Даниел ИВАНОВ ...................................................................................................... 110 

 

АКТУАЛНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
доц. д-р Мариан НИНОВ,  докторант Петър ПЕТРОВ .......................................................... 117 

 

ПОЛИТИКИ И ПАРТНЬОРСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА(ОССЕ) В ПОДКРЕПА НА МИРА НА ЗАПАДНИТЕ 

БАЛКАНИ  
Доц. д-р Йордан БАКАЛОВ ......................................................................................................... 126 

 

VLAN HOPPING ATTACK  
доц. д-р инж. Иван ИВАНОВ ...................................................................................................... 134 

 

ФОРМИРАНЕ НА САМОКОНТРОЛ И САМООЦЕНКА В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ 

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ СТРЕЛБА СЪС СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ  
Докторант Мирослав Христов КЕНАНОВ ............................................................................... 139 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЯ КОМПАС ЗА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА НА ЕС – 

ДЕЙСТВИЯ, ЗАЩИТА, ИНВЕСТИЦИИ, ПАРТНЬОРСТВО  
доц. д-р Васил ГЕОРГИЕВ ........................................................................................................... 144 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА В ХОДА НА ФОРМИРАНЕТО У 

СЛУЖИТЕЛИТЕ С ПОЛИЦЕЙСКИ ПРАВОМОЩИЯ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ 

УМЕНИЯ ПО СТРЕЛБА СЪС СЛУЖЕБНО ОРЪЖИЕ  
Докторант Мирослав Христов КЕНАНОВ ............................................................................... 150 

 

ДИНАМИЧНА СИГУРНОСТ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  
инспектор Росен КИРИЛОВ ....................................................................................................... 156 

 

АСПЕКТИ НА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ  
Доц.ДТН Цвета Тодорова МАРКОВА, д-р Николина МАРКОВА ............................................ 162 

 

ВЪЗПИРАНЕТО – УТОПИЯ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕД "НЕИЗБЕЖНАТА" ВОЙНА  
Борис Куманов, д-р Маргарита КУМАНОВА ........................................................................... 168 

 

ТЕСТВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ВЪВ VPN  
доц. д-р инж. Иван ИВАНОВ ...................................................................................................... 172 

 

БЪДЕЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ В СИГУРНОСТТА  
д-р Стефания МИРЧЕСКА ................................... 179 

 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В РБЪЛГАРИЯ В 

УСЛОВИЯТА НА COVID-19  
д-р Розалия АНАСТАСОВА, д-р Емил РАЙНОВ, доц. д-р Полина МИХОВА ..........................187 

 

ЕС ВЪВ ВРЕМЕНА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: НАКЪДЕ ОТИВА 

ИНТЕГРАЦИЯТА?  
д-р Иван НАЧЕВ ........................................................................................................................... 198 

 

 



ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ХИБРИДНА ВОЙНА  
д-р Стефания МИРЧЕСКА ......................................................................................................... 205 

 

СТУДЕНИЯТ МИР И ПАРТНЬОРСКОТО ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАТО  
доц. д-р Мариан НИНОВ, докторант Петър ПЕТРОВ ........................................................... 212 

 

ИДЕЯТА ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА В 

КОНТЕКСТА НА НЯКОИ ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ В СТРАНАТА  
Проф. дн Николай ПРОДАНОВ .................................................................................................. 220 

 

ИНТЕРНЕТ КАТО ОСНОВА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО - 

ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ  
д-р Светослав ВЕЛКОВ ............................................................................................................... 228 

 

РАДИКАЛИЗИРАНЕ НА ИСЛЯМСКИЯ ПРИЗИВ. КЛЮЧОВИ ФИГУРИ, 

СПОСОБСТВАЛИ ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕЛИГИЯТА ИСЛЯМ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ 

ЦЕЛИ.  
д-р Христина ЙОРДАНОВА ........................................................................................................ 236 

 

ВЛИЯНИЕ НА УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ, ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА 

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ - ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ.  
Доц. д-р Йордан БАКАЛОВ ......................................................................................................... 244 

 

 



 



СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА "ШИРОКАТА 

СИГУРНОСТ" И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЧОВЕШКАТА СИГУРНОСТ 

гл. ас. д-р Дафинка СИДОВА, 

Нов български университет 

Ch. Assist. Prof. Dafinka SIDOVA, PhD, 

New Bulgarian University 

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се опита да сравни две ключови в сферата на 

сигурността концепции – Концепцията за „широката сигурност“ и Концепцията за човешката 

сигурност. За да се улесни реализирането на тази цел, се въвеждат пет конкретни критерия за 

сравнение. В резултат се установява, че двете концепции имат немалко сходни 

характеристики, което ги окачествява като взаимно допълващи се, а не противопоставящи се 

една на друга. 

Ключови думи: сравнителен анализ, концепция, „широка сигурност“, човешка 

сигурност. 

Summary: The present research has a primary objective: to compare two of the prime 

Security Studies Concepts – the Broader Security Concept and the Human Security Concept. To 

achieve that, five comparative criteria have been implemented in Comparative Analysis. After all, 

as a result, it has been ascertained that those two Concepts have quite similar characteristics, which 

qualifies them as complementary, rather than opposing each other. 

Keywords: Comparative Analysis; Concept; Broader Security; Human Security. 

Въведение 

Сравнително по едно и също време започват политическите дебати за формулиране на 

Концепцията за човешката сигурност и за разширяване на традиционното военно възприятие 

за сигурността. Още в началото на 80-те години на ХХ век изследователи и анализатори в 

сферата на международните отношения и международната сигурност повдигат въпроса 

доколко школата на политическия реализъм трябва да се придържа единствено и само към 

консервативния военен характер на сигурността.  

За да бъде извършен сравнителен анализ на Концепцията за „широката сигурност“ и 

Концепцията за човешката сигурност, се въвеждат пет критерия за сравнение: 

1. Според обекта на сигурност – на кого следва да се гарантира сигурност и за какви

ценности/блага; 

2. Според субекта на сигурност – кой е отговорен да гарантира сигурност;

3. Според вида на заплахите и техния източник – от какво трябва да се гарантира

сигурност; 

4. Според съставляващите аспекти/измерения и техните специфики;

5. Според политическата школа, към която спада концепцията.

Възникване и същност на двете концепции 

В своя научен труд от 1983 г. „Хора, държави, страхове“ проф. Бари Бузан за първи път 

констатира, че концепцията за сигурност е „твърде тясно обоснована“. Затова целта му е да 

предложи „по-широка рамка на сигурността“, включваща концепции, които преди не са 

7



считани за части от пъзела, наречен „сигурност“. Такива например са политическият, 

социеталният, икономическият и екологичният аспекти на сигурността. Подходът на Бузан е 

по-холистичен и буди интерес. Той подрежда своя анализ с неореалистични вярвания като 

анархията. Дълбочината на анализа му е конструктивистка, тъй като той не приема даденото, 

а по-скоро изследва всеки елемент от това, което смята за „пакет за сигурност“, един по 

един, за да достигне на по-информирани и научно обосновани заключения. Бузан разглежда 

сигурността от всички ъгли, като се започне от микро ниво към макро ниво. Занимава се и 

със социалните аспекти на сигурността и как хората или обществата конструират или 

„секюритизират“ заплахи.
12

 

След падането на „Желязната завеса“, разделяща няколко десетилетия света на два 

съперничещи си полюса, започват да „изплуват“ на повърхността множество, набиращи сила 

за ескалация, проблеми от политически, социално-икономически и екологичен аспект. Това 

се превръща в предпоставка, около идеите за разширяване обхвата на сферите на 

сигурността, да се обединят и други учени и експерти, като така се ражда „Копенхагенската 

школа“ – поддръжник на Концепцията за „широката сигурност“. Видни представители на 

тази школа са Бари Бузан, Яп де Вилде, Оле Уевър, Чарлз Шулц и др.  

През 2009 г. в обстойното си изследване “The Evolution of International Security Studies” 

(„Еволюция на ученията за международна сигурност“)
3
 Бари Бузан и Лине Хансен добавят 

към сферите на сигурността здравето, развитието и равенството между половете. Анализът 

запазва своя разширяващ се и задълбочаващ се характер. Разширяващ се в контекста на 

различни аспекти, освен военния, които се секюритизират и влизат в обсега на сигурността, 

като се поставя едно и също ударение върху вътрешни и трансгранични заплахи и се 

трансформира реалистичната логика на международната сигурност. Задълбочаването се 

изразява в проучване на различни теоретични подходи към международната сигурност - 

конвенционалния конструктивизъм и постструктурализма, както и на различни политически 

течения – феминизъм, човешка сигурност.
4
  

През 1982 г. в доклад на Независимата комисия по разоръжаване и сигурност на ООН, 

касаещ общата сигурност, за първи път се прокарва идеята за разширяване фокуса от 

сигурността на държавата към сигурността на отделния човек. Заедно с това, в доклада се 

засягат и други важни въпроси, обвързани с човешката сигурност: 

 отправя се аргументирана критика спрямо подхода към сигурността, имащ чисто 

военен характер; 

 подчертава се важността на правопропорционалната връзка между сигурността и 

благосъстоянието на хората
5
 

Първоначално се смята, че сигурността на човека и на нацията се основават на 

сигурността на държавния суверенитет
6
 Но това разбиране ограничава човека само в ролята 

                                                
1
 Buzan, B., 1983. People, States and Fear [online]. Wheatsheaf Books LTD [viewed 20 May 2022]. Available from: 

https://www.academia.edu/4780500/People_States_and_Fear_An_Agenda_For_International_Security_Studies_in_the_

Post_Cold_War_Era_Barry_Buzan  
2
 Stone, M., 2009. Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis [online]. Security Discussion 

Papers Series 1, Groupe d‟Etudeset d‟Expertise “Sécurité et Technologies” (GEEST) 2 [viewed 20 May 2022]. 

Available from: http://geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf  
3
 Преводът е мой. 

4
 Buzan, B., Hansen, L., 2009. The Evolution of International Security Studies [online]. Cambridge University Press, 

New York, ISBN 978-0-521-87261-4, 187-223 [viewed 20 May 2022]. Available from: https://ir101.co.uk/wp-

content/uploads/2018/10/buzan-the-evolution-of-international-security-studies-compressed.pdf  
5
 Gregoratti, C., 2018. Human security [online]. Encyclopedia Britannica, [viewed 20 May 2022]. Available from: 

https://www.britannica.com/topic/human-security  
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му на гражданин, чиято сигурност се гарантира, само ако се гарантира сигурността на 

неговата държава. Установява се, че традиционните схващания за национална сигурност не 

са достатъчни, за да задоволят благосъстоянието на хората, особено еманципацията на бедни, 

маргинализирани и в неравностойно положение групи.  
За първи път терминът „човешка сигурност“ се дефинира официално през 1994 г. от 

пакистанския икономист Махбуб ул Хак, бивш министър на финансите, който през 1990 г. 

разработва Индекса на човешкото развитие на ООН
7
. В Доклада за човешкото развитие от 

1994 г. се подчертава, че „човешка сигурност е дете, което не е умряло, болест, която не се 

е разпространила, работа, която не е изгубена, етническо напрежение, което не е 

избухнало в насилие, дисидент, който не е бил заглушен. Човешката сигурност не е 

грижата за оръжията - тя е грижата за човешките живот и достойнство.“
 8

 

В екзистенциалния замисъл на Концепцията за човешката сигурност стои не 

Държавата, както е при традиционното разбиране за понятието „сигурност“, а Човекът като 

биологично, социално, психологическо и духовно същество. Безопасността на държавите от 

военни заплахи отстъпва място на безопасността на хората и общностите, които те 

съставляват, от конвенционални и неконвенционални заплахи. Така например, енергийните 

кризи и енергийните войни могат да бъдат концептуализирани като заплаха за човешката 

сигурност, не само защото могат да предизвикат бунтове и размирици, застрашаващи 

стабилността на държавата, но защото пораждат несигурност за физическото и материалното 

благосъстояние на хората.
9
 

Съвременното разбиране на ООН за Концепцията за човешката сигурност е свързано с 

доклада „Човешката сигурност сега“ на Комисията по човешка сигурност на ООН от 2003 г., 

в който човешката сигурност е: „… да се защити жизненоважното ядро на всички човешки 

животи по начини, които повишават човешките свободи и човешкото удовлетворение. 

Човешката сигурност означава защита на основните свободи - свободи, които са 

същността на живота. Означава защита на хората от критични (тежки) и 

всепроникващи (широко разпространени) заплахи и ситуации. Означава използването на 

процеси, които се основават на силните страни и стремежите на хората. Означава 

създаване на политически, социални, екологични, икономически, военни и културни системи, 

които заедно предоставят на хората онези градивни елементи, нужни за оцеляването, 

препитанието и достойнството."
10

 Определението съчетава описателни, аналитични и 

нормативни измерения в отстояването на това кое е „жизненоважното ядро“, кои са 

„основните свободи“ и каква е „същността на живота“
11
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За ООН човешката сигурност е интердисциплинарна концепция, която притежава 

следните характеристики
12

: 

 насоченост към хората - поставя човека в „центъра на анализa“; 

 многосекторност - основава се на многосекторно разбиране за несигурността; 

 всеобхватност - подчертава взаимосвързаността както на заплахите, така и на 

реакциите спрямо тези несигурности. Заплахите за сигурността на хората взаимно се 

подсилват и са взаимосвързани; 

 специфичност по отношение на контекста – признава се, че несигурностите варират 

значително в различните условия и като такива трябва да бъдат изпреварвани от решения, 

отговарящи на конкретните ситуации, на конкретния проблем; 

 ориентираност към превенция - при справянето с рисковете и първопричините за 

несигурността човешката сигурност е с превантивна насоченост и се фокусира към защитата 

и оправомощаването. 

Според Кофи Анан, човешката сигурност, в най-широкия ú смисъл, обхваща далеч 

повече сфери от липсата на насилствени конфликти. В нея се включват правата на човека, 

доброто управление, достъпа до образование и здравеопазване и гарантирането, че всеки 

човек има възможности и избор да реализира своя потенциал. Всяка стъпка в посока 

гарантиране на човешката сигурност е и решителна стъпка към намаляване на бедността, 

постигане на икономически растеж и предотвратяване на конфликти. Свободата от недостиг, 

свободата от страх и свободата на бъдещите поколения да наследят здравословна околна 

среда – това са взаимосвързаните градивни елементи на човешката сигурност.
13

 

Канадският професор по политически науки Джордж МакЛийн (George MacLean) 

констатира, че в широк контекст човешката сигурност представлява: 

 признаване на индивидуалната сигурност на всеки отделен човек, която е продукт 

не само на държавата като политическа единица, но и на индивидуалното благосъстояние и 

качеството на живот; 

 ангажиране както с въпроси от индивидуална полза (напр. образование, 

здравеопазване, защита от престъпност и др.), така и с такива за защита от неструктурирано 

насилие, което често съпътства много аспекти на нетериториалната сигурност (напр. 

насилие, произтичащо от недостига на природни ресурси, насилствена миграция и др.); 

 съвкупност от сигурността на отделния човек в неговото лично обкръжение, в 

неговата общност и в заобикалящата го среда.
14

 

Въпреки че проф. Бари Бузан е привърженик на разширяващото се разбиране за 

сигурност, той отчита риск, присъщ на прекомерното разширяване на дефиницията за 

сигурност (вкл. и за човешката сигурност) и третирането на проблемите с правата на човека 

като неотложни елементи от политическия дневен ред.
15

 Проф. Бузан подкрепя критиките по 

отношение на лекотата, с която държавите участват в реториката за човешката сигурност, без 
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обаче да променят в позитивна посока поведението си и приоритетите си на практика.
16

 

Подкрепя мнението на Роланд Парис, че „ако човешката сигурност означава почти всичко, 

тогава всъщност не означава нищо.“
17

 

 

Според обекта на сигурност  

В „Хора, държави, страхове“ проф. Бари Бузан определя три нива сигурност – 

индивидуална сигурност, национална сигурност и сигурност на международните системи. 

Оттук могат да се посочат три обекта, на които трябва да бъде гарантирана сигурност - 

отделните хора, държавите и международните системи. Общото с Концепцията за човешката 

сигурност е първият обект на сигурност – отделният човек, докато разликата е, че другият 

обект на сигурност при човешката сигурност са групите от хора и техните общности
18

.  

Във фокуса на двете концепции попадат сходни ценности/блага, които трябва да бъдат 

защитени и това да спомогне за гарантиране сигурността на обектите. Те имат материален и 

нематериален характер, като последните са екзистенциално значими, тъй като при 

евентуална загуба/унищожаване, възстановяването им е или изключително трудно, или 

напълно невъзможно. Такива са националните суверенитет, независимост, свобода (по 

отношение на Концепцията за „широката сигурност“) и животът, здравето, щастието, 

достойнството на всеки човек (по отношение на Концепцията за човешката сигурност).  

Материалните ценности/блага са делими, докато нематериалните – неделими. 

Интересен е фактът, че сигурността, сама по себе си, също е вид ценност/благо, която става 

налична при гарантирането на редица други ценности/блага, попадащи в обсега на двете 

концепции. Тоест, не може да се говори за наличие на сигурност, когато националният 

суверенитет е застрашен (по отношение на Концепцията за „широката сигурност“) или пък 

здравето на даден човек е засегнато (по отношение на Концепцията за човешката сигурност). 

Специфичното по отношение на сигурността е, че тя не спада нито към материалните 

(делими), нито към нематериалните (неделими) ценности/блага, а както проф. Николай 

Слатински я определя – тя е от умножаемите (синергични) ценности/блага
19

. 

 

Според субекта на сигурност  

Главен субект на сигурност, съгласно двете концепции, е държавата. Други субекти, 

които заемат второстепенно място в гарантирането на сигурност, са различните обединения 

и съюзи, които суверенните държави, като субекти на международните отношения, създават 

и развиват. Различие се установява при Концепцията за човешката сигурност, според която 

субекти на сигурност са и неправителствени организации (международни, регионални и 

национални), гражданското общество и дори самите хора. Според проф. Бари Бузан 

националната държава трябва да е основният гарант за сигурността на хората. Той допуска 

изключение, само когато управлението на държавата е слабо и нестабилно. Тогава се появява 

предпоставката „социални структури като семейства, кланове, племена и религиозни групи 
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да играят ключова роля по отношение на онова, от което индивидуалната сигурност се 

нуждае“
20

. От друга страна, от гледна точка на Концепцията за човешката сигурност, 

стабилната и силна държава не е монополист в гарантирането на човешка сигурност. 

Напротив, тя развива партньорски мрежи, във вертикална и в хоризонтална посока, с 

останалите заинтересовани актьори, които имат потенциал да спомогнат за защита и закрила 

на хората, групите от хора и техните общности. 

 

Според вида на заплахите и техния източник 

Съпоставяйки двете концепции по третия сравнителен критерий, най-общо може да се 

констатира, че всички заплахи, насочени срещу националната държава (в контекста на 

Концепцията за „широката сигурност“), са заплахи и срещу отделния човек, групите от хора 

и техните общности (в контекста на Концепцията за човешката сигурност), живеещи в 

границите на застрашената държава. Обратното обаче не е равносилно – заплахите, насочени 

срещу отделния човек и/или срещу групите хора, почти никога не ескалират до заплахи 

срещу държавата. Единствено заплахите срещу общностите имат потенциала, при 

определени условия, да се превърнат в заплахи и срещу държавата, напр. междуетническите 

и междурелигиозните конфликти. 

В Концепцията за „широката сигурност“ са дефинирани пет вида заплахи: 

 военни – засягат всички сфери на дейност на националната държава. 

Интензивността на военните заплахи и целевите обекти, срещу които са насочени, 

придобиват различни нива, измерения и приоритетност. Използването на сила, като присъща 

за тях характеристика, ги поставя в специална категория заплахи, що се касае до 

сигурността. Актуален пример за военна заплаха не само на национално ниво, но и на 

регионално, та дори и на международно, е военната агресия от страна на Русия спрямо 

Украйна и военните престъпления, извършвани от руската армия по време на военните 

действия на украинска територия; 

 политически – явяват се постоянен ангажимент и приоритет за държавата, като в 

същото време невинаги са еднозначни и лесни за идентифициране, в сравнение с военните 

заплахи. Тъй като държавата сама по себе си е политически субект, политическа заплаха с 

цел отслабване на това образувание може да се счита за равностойна с военна заплаха. 

Например, като потенциална политическа заплаха за ЕС се приемат действията и събитията, 

насочени срещу европейските интеграционни процеси.
2122

 Пример за политическа заплаха от 

най-висока степен са терористичните актове, като подобна заплаха крие потенциал да 

прерасне във военна такава
2324
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 икономически – трудни за дефиниране, поради естеството и характера на самата 

икономика и на икономическите специфики на различните държави. В резултат на 

наложените противоепидемични ограничения и затварянето на държавните граници, дори и 

между Шенгенските държави членки, ограничаването на свободното движение на хора, 

стоки, услуги и капитал на територията на ЕС се явява реална заплаха с икономически 

характер. Енергийната криза, вследствие на войната между Русия и Украйна, е още един 

пример за икономическа заплаха
25

; 

 социетални – насочени срещу идентичността и интегритета, в т.ч. културната и 

религиозната. Ерозирането на националната идентичност и интегритет, заличаването във 

времето на духа, обичаите, традициите, съответно интересите и волята на националните 

общности са заплаха за националната сигурност
26

. Всяка проява на нетолерантност и 

дискриминация по отношение на национална, езикова, културна, религиозна, расова и 

етническа принадлежност е заплаха от социетален характер. Плод на подобни заплахи са 

редица етнически и религиозни конфликти в Близкия изток и на африканския континент;  

 екологични – с най-силно изявен транснационален характер, т.е. не могат да бъдат 

ограничени само в рамките на националната държава. Част от природните бедствия и 

катаклизми (земетресения, урагани, градушки и др.) не могат да бъдат контролирани от 

държавата, тя може само да смекчи негативните последици от тях. Докато екологичните 

заплахи, породени от антропогенно и техногенно въздействие върху планетата, които водят 

до явления като глобално затопляне, замърсяване на въздуха и водата, нарушаване на 

озоновия слой и др., имат същността на контролируема променлива. Специфичното за този 

вид екологични заплахи е, че никоя държава няма достатъчен капацитет и ресурси, за да се 

справи самостоятелно с тях. 

Заплахите за човешката сигурност са много и разнообразни – политически и военни, но 

също така социални, икономически, екологични и здравни. „Широк спектър от фактори 

уязвяват хората и ги карат да се чувстват несигурни – от залагането на мини и 

разпространението на малки оръжия до транснационални заплахи като трафик на 

наркотици и разпространение на ХИВ.“
27

 Липсата на ефективни политически механизми и 

механизми за сигурност, чрез които да бъдат разрешавани конфликти, също се посочват като 

вид заплаха от бившия Върховен комисар на ООН за бежанците – г-жа Садако Огата. В 

допълнение, като преки заплахи за човешката сигурност се определят грубите и системни 

злоупотреби с и нарушения на правата на човека, широкомащабното разселване на цивилно 

население, международният тероризъм, пандемиите, трафикът на наркотици и оръжие и 

екологичните бедствия. 

По-конкретно, групирането на заплахите придобива следния вид: 

 политически – политически репресии и насилие; грубо нарушаване на основни 

човешки права и свободи; липса на справедлив и безпристрастен съд; наказания, 

несъответстващи на извършените престъпления; корупция; слабо/нефункциониращо 
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гражданско общество; политическа дискриминация въз основа на етнически, религиозен, 

езиков или друг признак; и др.; 

 икономически – нарастваща бедност и безработица; икономически колапс; 

разрушаване на имущество и инфраструктура; престъпления срещу собствеността; липса на 

възможности за устойчиво икономическо развитие; сива икономика и „черен“ пазар“; и др. 

 екологични – нерегламентирана експлоатация на и/или неравен и несправедлив 

достъп природни ресурси; увреждане на околната среда и биоразнообразието; липса или 

неефективни процеси на опазване и възстановяване на околната среда; природни бедствия и 

катаклизми; замърсяване на водата, въздуха и почвите; и др.; 

 продоволствени – нарушени или липсващи логистични и дистрибуционни мрежи за 

доставка на базови хранителни продукти; недостатъчен или липсващ физически и 

икономически капацитет за снабдяване с храни и други стоки от първа необходимост; глад и 

недохранване (особено при децата); и др.; 

 здравни – масово разпространение на заразни/смъртоносни болести; 

заразени/отровени храни; физически и/или психологически травми; липса на или 

недостатъчно функционален достъп до неотложна медицинска помощ; нарушена здравна 

инфраструктура; претоварена система за здравеопазване; ниско равнище на здравна култура 

и профилактика; и др.; 

 заплахи срещу личната сигурност – всякакъв вид насилие, изтезания, измъчвания (в 

т.ч. физическо, психическо; от представители на държавната власт; домашно и т.н.); 

нарастваща престъпност (особено престъпленията против личността); психо-социални 

травми; насилствена миграция/разселване; трафик на хора/органи; терористични актове; 

трудова експлоатация (в т.ч. детски труд) и др.; 

 заплахи срещу различните общности в едно общество и срещу обществото като 

цяло – междугрупови, междуетнически, междурелигиозни, междукултурни напрежения и 

конфликти; социално изключване и изостряне на неравенствата; дискриминация въз основа 

пол, език, раса, етнос, националност и други идентичностни признаци; и др. 

 

Според съставляващите аспекти/измерения и техните специфики 

Според съставляващите аспекти/измерения и техните специфики, в двете концепции 

отново се открояват повече пресечни точки, отколкото разделителни линии. Съставните 

аспекти/измерения на Концепцията за „широката сигурност“ и на Концепцията за човешката 

сигурност следват логиката на групите заплахи и корелират със субектите на сигурност, 

предимно с главния субект – държавата. В таблица 1 са представени резултатите от 

сравнителния анализ по четвъртия критерий. 

 

Таблица 1. Съпоставка между Концепцията за „широката сигурност“ и на Концепцията за 

човешката сигурност по аспекти/измерения 

Концепция за „широката сигурност“ Концепция за човешката сигурност 

Военен аспект Представлява традиционното 

разбиране, което взима предвид 

военната мощ на държавата и силовия 

ú потенциал да противодейства на 

външни заплахи.  

 

Политически 

аспект 

Обхваща защитата суверенитета, 

независимостта, териториалната 

цялост и неприкосновеност, 

конституционните и идеологически 

принципи на държавата.  

Политическо 

измерение 

Обхваща защитата на демократичните 

ценности, върховенството на закона, 

гражданските и политическите права и 

свободи, овластяването и 

оправомощаването на гражданското 
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общество. Включва се и правно-

юридическата сигурност. 

Икономически 

аспект 

Гарантира достъпа до ресурси, 

финансовата стабилност и свободния 

пазар, нужни да се поддържа 

задоволително ниво на благосъстояние 

и устойчиво икономическо развитие 

на държавата. 

Икономическо 

измерение 

Гарантира справедлив и равнопоставен 

достъп на хората до пазара на труда и 

ресурсите, необходими за поддържане 

на задоволително ниво на жизнен 

стандарт. Защита на икономическите 

права. 

Социално 

измерение 

Гарантира стабилни нива на заетост, 

качеството на образование, социалната 

справедливост и равните възможности 

за хората от т.нар. рискови групи (деца, 

възрастни, хора с увреждания и др.). 

Защита на социалните права. 

Продоволствено 

измерение 

Гарантира справедлив и равнопоставен 

достъп на хората до основни хранителни 

продукти, както и непрекъсваемост на 

логистичните и дистрибуционните 

мрежи на хранителни стоки и продукти 

от първа необходимост. 

Социетален 

аспект 

Обезпечава устойчивостта на 

традиционните езикови, религиозни, 

етнически и културни модели, на 

националната идентичност, народните 

и поведенческите традиции и обичаи. 

Промените в тези модели следва да се 

случват по естествен, а не по 

принудителен път, като резултат от 

общонационално осъзнаване, а не от 

вътрешен или външен натиск. 

„Способността на дадено общество 

да запази същностния си характер в 

променящи се условия и при възможни 

и действителни заплахи.“
28

 

Културно 

измерение 

Обезпечава устойчивостта на 

културната идентичност на групите 

хора, в т.ч. културното наследство 

(материално и нематериално). Защита на 

културните права. 

Измерение на 

обществената 

сигурност 

Обезпечава устойчивостта и 

недискриминационния характер на 

междукултурния, междуетническия и 

междурелигиозния диалог и 

сътрудничество в обществото. 

Екологичен 

аспект 

Приоритизира съхраняването и 

опазването на националните и 

световните биоразнообразие и околна 

среда, както и постигането на синхрон 

в отношенията между хората и 

останалите видове в биосферата. 

Човешките дейности следва да не 

застрашават и да не нарушават 

климатичния баланс и 

биоразнообразието както на микро, 

така и на макро ниво.
29

 

Екологично 

измерение 

Приоритизира правото на всеки човек да 

живее в безопасна, здравословна и чиста 

околна среда, както и защитата на 

човешкия живот от природни, 

антропогенни и техногенни бедствия, 

аварии и катаклизми. Защита на 

основните човешки права с екологичен 

характер. 

Здравно 

измерение 

Приоритизира свободния и 

равнопоставен достъп до здравни услуги 

и медицинска помощ, до чиста питейна 

вода и безопасни санитарни условия, 

както и повишаване нивото на здравната 

култура (в т.ч. на здравната 

профилактика), 

 Измерение на 

личната 

сигурност 

Фокусира се върху защита на основните 

човешки права и свободи, превенция на 

криминогенни и виктимогенни фактори 

(особено сред уязвими групи хора), 

както и върху физическата и 

психологическата сигурност на всеки 

човек. 
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Според политическата школа, към която спада концепцията 

Последният критерий, по който се провежда сравнителният анализ, е предпоставка да 

се констатира ясно различие между двете концепции. Политическата школа, към която спада 

Концепцията на „широката сигурност“, е реализмът, докато Концепцията за човешката 

сигурност притежава повече характеристики, сходни с политическата школа на идеализма. 

Въпреки това обаче, Концепцията за човешката сигурност не може да бъде „вписана“ 

категорично към идеалистичната (либералната) школа. Основна причина за това е, че около 

Концепцията за човешката сигурност се сформира политически и изследователски кръг от 

поддръжници и критици, причисляващи се към различни политически школи, които развиват 

Концепцията и привнасят в нея специфичен политико-изследователски и теоретичен подход. 

С други думи, Концепцията за човешката сигурност е в „дневния ред“ за изследване и анализ 

както на реалисти, така и на идеалисти, така и на други политически школи. Водещи 

аргументи за това са, че от една страна, Човекът и неговата сигурност присъстват в обсега на 

всяка една от тях. От друга страна пък, както и самият Бари Бузан анализира, Държавата има 

ролята както на ключов гарант за сигурността на Човека, така и при определени 

обстоятелства се явява като основен източник на заплахи за неговата сигурност
30

. 

 

Заключение 

От проведеното изследване може да бъдат формулирани няколко основни извода: 

1. Общ обект на сигурност за двете изследвани концепции е Човекът;  

2. Общ субект на сигурност е Държавата; 

3. Според вида на заплахите и техния източник – двете концепции формулират сходни 

заплахи, като разликата е спрямо какво са насочени заплахите – при Концепцията за 

„широката сигурност“ това е най-вече Държавата, докато при Концепцията за човешката 

сигурност е Човекът; 

4.  Според съставляващите аспекти/измерения и техните специфики – основната 

разлика е, че при Концепцията за човешката сигурност няколко измерения отговарят на 

същността на един аспект на „широката сигурност“, т.е. при Концепцията за „широката 

сигурност“ имаме по-тесен кръг от секюритизирани аспекти; 

5. При последния сравнителен критерий се констатира, че между двете концепции 

няма антигонистични сили. Напротив, Концепцията за човешката сигурност е обект на 

изследване (вкл. и чрез определена степен на критичност) от страна на школата на реализма 

и е призната от нейни видни представители. 
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Апстракт: Трудот „Современ дискурс на дефинирање на војната и меѓународниот 

вооружен конфликт“  има два дела. Првиот дел се однесува на теорискиот развој на 

современото дефинирање на војната, односно на филозофија и физиономијата на војната и 

нејзината поврзаност со современата доктрина на вооружена борба. Вториот дел од трудот 

претставува осврт кон актуелните меѓународни односи низ призмата на гледање на 

вооружената агресија и нејзините последици. И двата дела од трудот се поврзани и во пракса 

актуелизирани низ примерот на вооружената борба и обидот за претставување на 

вооружената агресија како воена интервенција во Украина. 

Тенденција е да ги појасниме новите гледишта како современата војна низ призмата 

на доктринарните измени на водењето на вооружената борба продолжува да претставува 

извор на загрозување на сигурноста. Да ги претставиме новите пристапи кон дефинирањето 

на војната во современи услови, и да направиме пресликување во рамките на меѓународните 

правни норми. Ќе се обидеме да го појасниме дискурсот на меѓународното воено право и 

вооружената агресија како детерминирани категории во меѓународното право.  

Како резултат на овој теориски осврт ќе дадеме еден заклучок за современата 

доктрина на вооружената борба и гледиштата за политичко-прагматичното претставување на 

војната и судирот со определувањата во рамките на меѓународното воено право од правен и 

политичко-прагматичен аспект. 

Клучни зборови: војна, физономија, филозофија, доктрина, агресија, воена интервенција. 

Abstract: The paper "Contemporary Discourse on Defining War and International Armed Conflict" 

has two parts. The first part refers to the theoretical development of the modern definition of war, it 

the philosophy and physiognomy of war and its connection with the modern doctrine of armed 

struggle. The second part of the paper is a review of current international relations through the 

prism of looking at armed aggression and its consequences. Both parts of the paper are related and 

actualized in practice through the example of armed struggle and the attempt to present armed 

aggression as a military intervention in Ukraine. 

We tend to clarify new perspectives on how the modern war through the prism of doctrinal 

changes in the conduct of the armed struggle continues to be a source of security threat. To present 

the new approaches to the definition of war in modern conditions, and to make a reflection within 

the international legal norms. We will try to clarify the discourse of international military law and 

armed aggression as determined categories in international law. 

As a result of this theoretical review, we will give a conclusion about the modern doctrine of 

the armed struggle and the views on the political-pragmatic representation of the war and the 

conflict with the determinations within the framework of international military law from a legal and 

political-pragmatic aspect. 

Keywords: war: physiognomy, philosophy, doctrine, aggression, military intervention. 
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Вовед Да зборуваме за војната нејзината концептуализација, физиономија, 

феноменологијта и за доктрината на вооружената борба во 21-от век што е нешто што е 

сосема различно од тоа што го знаеме за војната како традиционален пристап на нејзиното 

општествено значење, но и како доктрина на водењето на вооружената борба. 

Токму најновиот вооружен судир – војна, помеѓу Русија и Украина наметнуваат две 

насоки во размислувањето за физиономијата на војната и доктрината на вооружената борба 

во современи услови и во размислувањето на дефиницијата на војната низ призмата на 

меѓународното воено право. И во двете насоки ќе наидеме на судир на традиционалното 

разбирање на физиономијата и феноменологијата на војната и со тоа и новиот пристап во 

доктрината на вооружената борба, како и со општественото оправдување на војната во 

меѓународните односи во 21-от век. 

Имено, уште кон крајот на минатиот век и самиот почеток на овој век како последица 

на современите војни или војни од петтата генерација се пристапи и кон промената на 

разбирањето на војната, а со тоа и на доктринарните пристапи на вооружената борба. Секако 

тие искуства несомнено придонесоа и кон општествено-политичкото редефинирање на 

војната, но и нејзиното „прифаќање“ во меѓународната заедница како неминовност и 

оправданост. Во овој пристап имавме две насоки на доктрината на вооружената борба, а со 

тоа и два пристапи на меѓународната сцена во однос на оправдувањето за водењето на 

војната или агресијата. При пристапот за меѓународно правното оправдување на водењето на 

војната се пристапи кон покривање на војната како општествен феномен кои има оправдание 

од ООН, односно Советот за безбедност на ООН и со негова одлука дејствува една или 

повеќе држави во насока на зачувување на светскиот мир, односно спречување на геноцид од 

страна на некоја држава во внатрешен конфликт или спречување на употребата на оружје за 

масовно уништување. Врз основ на оваа оправдување пред меѓународната јавност за целите 

на војната како праведни, хумани и оправдани се примени и нова доктрина на вооружената 

борба која во основа ја измени физиономијата и физиологијата на војната и употребата на 

вооружените сили во современите услови. Таа промена на доктрината на вооружената борба 

се движеше од примената на воздушни удари и удари од дистанца, поддржани со дејствија на 

специјални сили врз инфраструктурни објекти или политички и војни лидерства, па се до 

противпобуненички дејствија кои во овој период дадоа карактеристики на таканаречените 

војни од петтата генерација. 

Овие дејствија вклучуваа изразено многу висока технологија, но за разлика од војната 

во Ирак и Афганистан во првата фаза, војната со СРЈугославија не влезе во втора фаза, 

бидејќи проценките на сојузниците беа дека ќе се претрпат неприфатливи загуби, а во исто 

време проценката на тогашниот Југословенски политички врв беше дека населението, 

посебно во урбаните средини нема да може да ги издржи последиците врз инфраструктурата 

од воздушните удари и ударите од дистанца. Поради овие факти војната со СР. Југославија 

заврши со резолуцијата 1244 на ООН и со политичко-територијалните последици врз Србија 

и регионот кои ги имаме и денес, а се рефлектираат и во глобалната политика на 

меѓународните односи видлива во војната помеѓу Русија и Украинаи политичкото емпириско 

оправдување на сецесијата на дел од Украина поврзано со Косово како преседан кој раѓа нов 

преседан. Оттука, дефинирањето на војната во современи услови како теориски, така и во 

пракса преку барање на оправдување за водење на војната или сецесија на дел од 

територијата е исклучиво и само изговор, но традиционалната дефиниција на Клаузевиц дека 

„војната е продолжување на државната политика со други средства“
1
, останува во суштина 

основа за дефиниција на војната во меѓународните односи и нејзината поврзаност со 

политиката. Единствената разлика која можеме да ја забележиме во однос на важењето на 

оваа дефиниција за војната од Клаузевиц е во тоа што истата може да се употреби како 

полноважечка исклучиво за големите сили, посебно членките на Советот за безбедност на 

ООН. Останатите држави во меѓународната заедница тешко дека преку оваа дефиниција би 

1
Карл фон Клаузевиц, „За војната“, МАГОР ДОО, Скопје, 2009,стр.16 
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можеле да оправдаат отпочнување на војна. Секако, никој никогаш нема на буквален начин 

преку дефиницијата на Клаузевиц да ја оправдува војната, туку во секој случај политичкото 

и општественото оправдание за водење на војната е сместено во филозофскиот пристап и 

поимање на причините и целите на војната. Така, несомнено дека во пракса гледаме јасно 

изразена цел на војната на Русија против Украина, а тоа е „денацификацијата“. Употребата 

на поимот денацификација заради оправдување на војната не значи дека тоа е така иако за 

оправданоста на употребата на овој поим како политичка алатка во рацете на Русија пред 

меѓународната јавност многу аргументи даде и самата Украина изминативе години. Токму 

определувањето на целите на војната при што на „денацификацијата“ се додава и 

“демилитаризација“ на Украина е поврзано со современите политички теории 

детерминирани во Русија, особено детерминирани како „четврта политичка теорија“ која би 

требало да биде замена за досегашните класични политички теории и тоа тоталитаристички 

политички филозофии (фашизам и комунизам), односно либерализмот како политичка 

идеологија (лев или десен) кој во 20-от век ги победи тоталитарните политички филозофии, 

но прашањето на четвртата политичка теорија го поставува токму прашањето на 

метаморфоза на сите овие три политички теории од 20-от век во современи услови на 21-от 

век. Токму затоа оправдувањето низ целите на војната која денес ја гледаме во Украина има 

свој концепциски и теориски основи во таканаречената „четврта политичка теорија“ на 

Дугин и потребата од дефинитивно спротивставување на досегашните три политички теории 

на модерниот и постмодерниот свет преку враќање на традицијата и основната творба на 

земјата – рајот
2
. Сепак, ова е само теориски пристап заснован врз политички теории и 

нивната политичко-општествена функционалност и како и да е не е целосен, бидејќи не се 

работи за оправдување на војната како општествен феномен, туку како потреба војната да 

биде објаснета нејзината феноменологија и физиологија. 

Вториот пристап кон дефинирањето на војната во насока на нејзино оправдување е 

избегнувањето на употребата на терминот „војна“, бидејќи во конкретниот случај повлекува 

и објаснување на дефинирањето на војната според Повелбата на ООН и нејзина забрана со 

што агресорот подлегнува на меѓународна осуда и реакција на колективниот систем за 

безбедност на ООН за што ќе зборува подетално подолу во трудот. Овде се работи за 

употреба на еуфемизам како „безбедносна воена операција - интервенција“, а што треба да не 

дозволи употреба на терминот „војна“ или вооружена агресија и со тоа да се избегнат 

политичките и други последици по агресорот. 

Всушност ниту теорискиот пристап во рамките на идеолошката основа на војната, 

ниту меѓународно-правната детерминираност на војната, ниту пак традиционалните или 

современите дефиниции за војната не ја определуваат нејзината физиологија и 

феноменологија. Тоа што ја определува војната во пракса е доктрината на вооружената 

борба, а војната во Украина гледано низ призмата на нејзината физиономија и доктрина на 

вооружена борба во пракса ја дефинира современата војна. 

  

1.Војната како филозофија, физиономија и доктрина на вооружената борба 

 

 Историски гледано, војната има две значења како филозофија на пристап кон војната. 

Западниот дискурс на размислување за војната доминантно ја прифаќа дефиницијата на 

Клаузевиц која војната како организирано насилство ја поврзува, односно претставува како 

алатка за остварување на политичките цели. Во овој контекст не се посветува внимание на 

прашањето кое и не е реторичко: „дали војната е специфично или општо гледано легална или 

етичка“? Во секој случај воените цели или воената цел е неморална, но етиката во војната и 

нејзината законска враменост се многу важни, но за политичкиот пристап кон филозофијата 

на војната, не за стратегискиот или доктринарниот пристап. 
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 Ова е првото филозофско толкување на војната исклучиво низ призмата на 

политиката за да може да се зборува за воени закони, обичаи на однесување во војната 

помеѓу завојуваните страни и кон населението вклучувајќи ја етиката на војувањето. 

Второто значење или филозофски пристап кон војната е филозофијата на правниот 

пристап, односно определување на војната како правна состојба со дефинирани граници на 

организираното насилство. 

 И двата пристапи во основа ја ограничуваат војната, а на тој начин и стратегискиот и 

доктринарен пристап определувајќи ги законските и етичките граници на војната или кој 

кого, кога и каде може да убие, што се легитимни цели или што се заштитени подрачја и 

категории на учесници или жртви во војната. Како и да е во однос на антогонистичките 

страни во војната неопходно е и двете да имаат формална власт и да не се владеат во 

однесувањето според сопствената волја без разлика дали се победници или победени во 

војната, особено во случаеви кога единствено ограничување на војната е волјата на 

победничката страна
3
. Токму во овој контекст и стратегискиот пристап и доктрината на 

водењето на вооружената борба зависат од филозофскиот пристап и законската рамка на 

војната, но секако дека е потполно погрешно водењето на војната да се ограничи исклучиво 

на оперативната употребата на вооружените сили што несомнено доведува до погрешни 

заклучоци во однос на филозофијата на војната и особено нејзината политичка природа. 

 Карактерот на војната во минатото секако бил различен, а тоа се заклучува врз основ 

на стратегискиот пристап кон операционалното водење на војната и доктрината на водењето 

на вооружената борба. Доминантно е разбирањето дека војната е меѓудржавен акт кој во себе 

вклучува две компоненти: конвенционалната армија и цивилното население. Армијата со 

своите видови, пред се копнената војска и морнарицата во минатото се борат на линијата на 

фронтот во борбен строј или колони водејќи организирани борбени дејства во облик на 

борби, боеви и битки. Во реалноста, малите борби против герилските и партизанските сили 

низ целата човечка историја биле многу чести, како и опсадните борби. Всушност 

вообичаено војната е комбинација на разновидни борбени дејствија на видлив фронт или во 

оперативната длабочина или заднина со употреба на еден вид армија па се до комбинирани 

копнено-поморско-воздушни операции.  

 Традиционално пристапувајќи кон војната и од филозофски аспект и како 

физиономија, но и како доктрина на вооружената борба, некако „најнормално“ е 

прифаќањето на војната помеѓу организирани држави (меѓународно-правни субјекти) на 

чело со политички лидерства, влади или легитимни суверени (владетели). 

 Враќајќи се кон западните гледишта на војната, особено кон американскиот пристап 

несомнено се добива впечаток дека влијанијата врз политиката на војната се неминовни за 

дефинирањето на војната од филозофски и општествен феноменолошки пристап. Како што 

вели Хансон, американците ја гледаат војната на доста точен начин вклучувајќи во него 

широка перспектива на политика, економија, историја (како контекст) и национални 

интереси - цели
4
. 

 Во периодот на 19-от и поголемиот дел на 20-от век и на истокот, поточно во Русија 

погледите кон војната не се разликуваат од оние на западот. Кон оваа истоветност на 

погледите кон филозофијата на војната придонесува и фактот кој поради некои околности се 

случил, а тоа дека Клаузевиц и Антоан-Анри Жомини, двајца исклучителни воени 

теоретичари на 19-от век биле во служба кај рускиот цар. Ова секако придонело и во руската 

војна мисла да биде прифатена основната политичко-филозофска теорија на војната како 

„продолжување на политиката со насилни средства“. Во овој период на едноставното 

прашање „што е тоа војна“ и во руската војна мисла и теорија се пристапувало исклучиво од 

                                                           
3
 Steven Metzand, Phillip R.Cuccia,„DefiningWarForThe 21st Century“ , Strategic Studies Istitute Annual Strategy 

Conference Report 2010, U.S. Army War College, Carlisle, 2011, pp 2 
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позициите на стратегиските расправи кои се однесуваат на стратегијата на употребата на 

вооружените сили како почеток на доктринарниот пристап за водење на вооружената борба. 

Дури по втората светска војна, во руската (советската) војна мисла се проширува поимањето 

на војната од политичко-филозофски пристап кон доктринарен пристап, зборувајќи дека 

специфична содржина на војната е вооружената борба. Сепак, дури и по распадот на СССР, 

во Русија, војната се перципира како политичко-социјална појава. Во воената енциклопедија 

од 1994 година војната се дефинира како: „социјално-политичка појава која представува еден 

од начините за разрешување на социјално-политичките, економските, идеолошките, како и 

националните, религиозните, територијалните и други противречности помеѓу државите, 

народите, нациите, класите и социјалните групи со помош на средства за воено насилство, 

при што вооружената борба претставува специфично својство на војната“
5
. Секако, ова 

специфично својство на војната определено како вооружена борба подразбира употреба на 

моќта на оружјето и методите на неговата употреба како што впрочем потполно исто се 

дефинира на запад. 

 Сепак концентрирањето врз моќта на оружјето и методите на неговата употреба 

претставува пристап низ кој се поврзува политичката филозофија на војната со доктрината 

на вооружената борба, но без тенденција да се поедностави војната низ призмата на 

конвенционалното војување како парадигма. Оттука и пристапот кон промената на 

физиономијата на војната и доктрината на водењето на вооружената борба во контекст на 

актуелните случувања во војната помеѓу Украина и Русија претставува конкретна научна 

потреба за компаративна анализа на современиот и научен пристап кон разбирањето на 

физиономијата на војната и посебно доктринарните пристапи на САД, Русија и Кина во 21-от 

век, за кои доста храбро можеме да заклучиме дека поради нивното искуство и согледување 

не се дијаметрално спротивни. 

 Овие современи разбирања на физиономијата на војната и доктрината на вооружената 

борба несомнено наметнуваат и редефинирање на дефиницијата на војната и низ политичко-

филозофскиот пристап кон војната. Основното современо прашање е: „Како знаеме дека сме 

во војна“? На ова прашање не следува одговор, туку токму набројување на сите облици во 

кои војната може да започне, а тоа не е вооружен напад, односно започнување на борбени 

дејства туку други облици на непријателски активности со цел ослабување или 

дезориентирање на непријателот. Тоа може да бидат и ограничени непријателски активности 

во поедини аспекти во зависност од целите на војната кои пак за јавноста може да бидат 

невидливи или нејасни. Така што нацијата може да биде во постојана војна, а тоа и да не го 

знае до степен да неможе да го препознае непријателот, односно непријателот нема 

таканречен „борбен идентитет“. 

 Токму затоа, разбирањето на современата физиономија на војната и доктрината на 

вооружената борба при отворен вооружен судир во чии рамки е познат борбениот идентитет 

претставува нов пристап кон современото војување. 

 

1.1.Компаративен пристап на физиономијата и доктрината на современата војна 

 

 Да се направи компаративен пристап на физиономијата и доктрината на современата 

војна претставува исклучителен предизвик кој во еден труд со ограничен обем нема да може 

во целост да биде опфатен. Промените од традиционален пристап кон современ пристап кон 

определувањето на војната и нејзината политичко-филозофска перцепција во чии рамки се 

истакнува физиономијата на војната и доктрината на вооружената борба, но не давајќи 

примат на вооружената војна при водењето на војната, започнува кон крајот на 20-от век. 

Теориските пристапи во руската војна мисла и теорија во оваа насока во 1997 година ги 

започнува Василиј Гулин, тврдејќи дека од филозофска точка на гледање, војната не ја 

обликува обликот на насилство туку бескомпромисната борба против средствата за примена 
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на насилство, победа на едната страна и пораз на другата страна, како и промена на односите 

на моќ и сила. Гулин дури и ја претскажува епохата на „цивилизирани војни“ во чии рамки 

ќе се постигнуваат политичките цели преку примена на други облици на насилство, односно 

не исклучиво со директно вооружено дејствие
6
. Исто така, Гулин ја третира студената војна 

како специфична Трета светска војна и смета дека во мултиполарниот свет во 21-от век 

„бескрвната војна“ ќе биде доминантна како начин на решавање на противречностите помеѓу 

државите и светските центри на моќ
7
. Овој пристап на осовременување во погледите кон 

физиономијата на војната претставен од Галин дури во втората декада од 21-от век е 

прифатен како основа за согледување на современите тенденции на војната и поврзаноста на 

физиономијата на војната и доктрината на водењето на вооружена борба. Тоа не е случаен 

пристап и „откровение“ на руската воена мисла, туку се работи за реакција на 

геополитичките промени и искуствата од војните на самиот крај на 20-от век и почетокот на 

21-от век, а особено е резултат на заострување на односите помеѓу големите сили и 

сложеноста на политичката и стратегиската позиција на Русија, со што пристапот кон 

„откривањето“ на новата физиономија на војната и со тоа и современиот доктринарен 

пристап добива нов импулс, која пак не останува ограничен исклучиво на Русија. 

 Овој нов пристап кон физиономијата на војната и доктрината на вооружената борба 

во пракса ја спроведува генералот Валериј Герасимов како началник на генералштабот на 

вооружените сили на Руската Федерација во периодот од 2013 до 2019 година. Токму 

актуелните случувања во Украина и војната која Русија ја започна кон Украина, преку 

физиономијата на војната и доктрината на водењето на вооружената борба во пракса ќе ни ја 

потврдат или отфрлат оваа хипотеза на Герасимов чие тестирање го гледаме во реалноста. 

Тоа што ние можеме да го компарираме и анализираме во овој труд е само тоа што го 

добиваме како информации од водењето на борбените дејствија и евентуалните резултати 

без можност точно да го предвидиме крајниот исход, особено затоа што не се јасни руските 

воени цели, како и теренските собитија. 

 Но, да се вратиме на теоријската расправа за физиономијата на современата војна и 

доктрината на водењето на вооружената борба што не е ексклузивитет на руската воена 

мисла. 

 Втората декада од 21-от век го карактеризира светот како период на заострување на 

геополитичките противречности помеѓу големите сили, обидот за воспоставување на 

мултиполарен свет со нова распределба на моќта, регионални и суб-регионални политички и 

социјални потреси и вообичаено државни ненасилни или со незначително насилство 

преврати и војни судири од локално значење без разлика на учесниците во истите. Сите овие 

феномени особено се манифестираа на голем геополитички појас од атлантскиот брег во 

Северна Африка преку Медитеранот и Левант до Блискиот и Средниот Исток. Оваа 

нестабилност трае и денес во состојба на граѓански и хибридни војни со видливо надворешно 

мешање со постојани кризи на работ на вооружени судири што не го заобиколуваат и 

просторот на Средна Азија, односно постсоветскиот простор во Азија, но како отворена 

меѓудржавна војна за прв пат на меѓународната сцена ја имаме војната помеѓу Русија и 

Украина. 

 Во концепциска смисла сите овие феномени на војната пред теоријата за војната и 

научната јавност поставија нов проблем, или проблем кој се однесува на појмовното 

определување (дефинирање), типологизацијата и класификацијата на современите војни. 

Всушност, се наметнува дилема што и кои од овие загрозувања на безбедноста може да се 

стави во контекст на феноменот на војната и да се определи современата физиономија на 

војната и доктрината на вооружената борба. Спротивно на оваа теоретска расправа за 

врамување на војната низ призмата на современите случувања – вооружени конфликти и 

утврдување на физиономијата на современата војна е образецот на политичкото дејствување 

колку и да е тоа во разни форми на прагот на „војна“. 
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 Од теориски аспект, многу е важно да направиме дистинкција помеѓу утврдувањето 

на изразените феномени на војната кои ќе ни овозможат да ја утврдиме нејзината 

физиономија и определиме доктринарниот пристап во современите војни, а што од научен 

аспект претставува движење во рамките на истражувањето на воените – одбранбените науки, 

додека на мислење сме дека поради изразената мултидисциплинарност на современото 

војување, а со тоа и пристапот кон физиономијата на војната дефинирана како „бескрвна 

војна“, може да биде врамен во рамките на научните истражувања на мирот и конфликтите. 

При тоа, конфликтноста опфаќа и политички аспект на истражување на физиономијата на 

војната како значаен индикатор за придвижување на теоријата и праксата на доктрината на 

вооружената борба која е составен дел на војната како традиционална теориска поставеност 

низ призмата на вооружен судир. 

 Поаѓајќи од стратешката проценка на геополитичката сцена, руската воена мисла 

обидувајќи се да ја редефинира војната во современи услови во времето на Герасимов 

утврдува дека во 21-от век постои тенденцијата за занемарување на разликите помеѓу војната 

и мирот и дека војните повеќе не се објавуваат, а кога ќе започнат не се одвиваат спрема 

вообичаените шаблони кои ги знаеме
8
. Ова тврдење и спознание за редефинирање на војната 

од страна на Герасимов од позицијата началник на генералштаб на ВС на Руската 

федерација, всушност претставува теориски вовед на современиот пристап кон војната и со 

тоа промена на физиономијата на разбирањето на војната и вовед во „реформите“ на руската 

војска кон нова доктрина на водењето на вооружената војна.  

 Овој современ теориски пристап кон физиономијата на војната од страна на Русија не 

поминал незабележано на Запад, но истиот е наречен колоквиално „доктрината на 

Герасимов“
9
, концентрирајќи се на Руско-Украинскиот спор околу Донбас и Крим и 

дефинирајќи го како хибридна војна со изразени субверзивни активности што би 

претставувало нова руска концепција за водење на модерна војна. Всушност Западното 

мислење се насочи од игнорирање на ставовите и изјавите на Герасимов до нивно 

евидентирање како некој вид на беспрекорен план и нов начин за водење на војна. При тоа, 

гледањето на Запад било доста ограничено, не водејќи сметка дека не се работи за 

доктринарен пристап туку едноставно за промена на теориските гледања на војната, за да 

подоцна врз таа основа се направи измена на доктрината на вооружената борба и употребата 

на единиците на Руската армија што денес го гледаме како тест за успешност или 

неуспешност во Украина. 

Резултатите од овој нов теориски пристап од пред скоро една деценија денес ги 

гледаме во пракса низ војната помеѓу Русија и Украина. Токму редефинирањето на 

дефиницијата на војната веројатно создаде лажна слика кај Руската федерација дека 

именувањето на оваа војна како интервенција ќе остави простор за политичка манипулација 

со воените цели на агресијата. Сепак во пракса видлива е промената на доктрината на 

водењето на вооружената борба и тоа конкретно во соодносот на силите на теренот при што 

обратно од традиционалната доктрина на водење вооружена борба и нападни операции 

предноста во персонал е на страна на бранителот наместо на напаѓачот. Во исто време се 

потенцира воено-техничката и огнена надмоќ на напаѓачот кој се потпира врз маневарските 

способности на сопствените единици за брза концентрација на силите и големата огнена моќ 

и маневар со оган на големи дистанци и удари по длабочина врз целата територија на 

Украина. 

 Тешко е да се даде прецизно предвидување за тоа како ќе заврши војната и дали 

новата руска доктрина на вооружена борба ќе биде успешна. Секако дека засега е далеку од 

„бескрвна војна“, и на терен покажува многу слабости поради што се поставува прашањето: 

„дали можеби Русија нема да ја смени доктрината во масовен напад со цел потполно 

                                                           
8
 Валерий Герасимов, „Основные тенденции развития форми способовприменения ВС, актуальные задачи 

военной науки по их совершенствованию“, Вестник Академии военныхнаук 42(1), Москва, 2013, стр. 24-29  
9
 Mark Galeotti, “I‟mSorryforCreatingthe „GerasimovDoctrine‟”, ForeignPolicy, March 5, 2018, 

https://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-forcreating-the-gerasimov-doctrine/ Видено: 05/05/2022 
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окупирање на територијата на Украина“? Тоа би значело отворено прифаќање на голем број 

жртви, но и можеби видлив успех доколку се променат целите на војната кои засега се 

сеуште нејасни. 

 Како и да е оваа војна ја определи променетата физиономија на војната како 

сеопфатна зафаќајќи ги сите области на живеење и покрај на бојното поле истата се води 

интензивно во информатичкиот простор со целата жестина и интензитет, а тоа подразбира и 

обострана пропаганда на страните и нивните сојузници. 

  

 

 

 

2. Меѓународно правен дискурс на војната и воената интервенција 

 

 За да можеме да изведеме попрецизни заклучоци за дефинирањето на современата 

војна во 21-от век, неопходно е да се осврнеме на правниот дискурс на војната и војната 

интервенција. Многу е важно најпрво да утврдиме кој учествува во војната и кои правила 

управуваат со војната во 21-от век, односно кој е одговорен за одржување на мирот и 

спроведување на меѓународното право. Ако веќе ја имаме погоре дефиницијата на Клаузевиц 

за војната (продолжување на политиката со други средства), тогаш ќе мора да се каже дека 

Агресија е призната како кривично дело во вообичаеното меѓународно право. Во Член 6 од 

Нирнбершката повелба ја дефинира својата судска надлежност како вклучување на 

„Кривично дело против мирот“.   

Имено, планирање, подготвување, иницирање, или водење на воена агресија или војна 

која ги прекршува меѓународните договори, спогодби или ветувања, или учество во 

заеднички план или заговор за исполнување на гореспоменатото. Резолуцијата 95(1) од 

Генералното собрание ги потврди принципите признати од Нирнбершката повелба и 

пресуди, каде агресијата беше именувана како „врховно меѓународно кривично дело“
10

.  

Повелбата од Токио ги вклучува истите принципи како и Здружената контрола за 

правото на Советот бр. 10, Резулуцијата 3314 (ХХIХ) од Генералното собрание од 14 

декември 1974 година, што содржи дефиниција за агресија спорна во однос на Повелбата.
11

 

Прашање е сега во конкретниот случај во Украина под која дефиниција ќе се води повредата 

на меѓународното право иако од вселената се гледа дека е повредено и кој суд ќе биде 

признат за легитимен, имајќи во предвид дека Русија е постојана членка во ООН и дека 

истата делегира судии во меѓународниот суд.  

Гледано од друг агол, дека Русија се повикува на практиката на меѓународниот суд на 

правдата каде врз СР. Југославија (денес се подразбира Србија) во 1999 година беше изврши 

воен напад од страна на НАТО алијансата, а меѓународниот суд даде свое мислење за 

легитимноста на нападот поврзано со одлуката за независно Косово во 2008 година. Дали 

сега станува збор за погрешно толкување од стана на Русија и истата таа одлука се користи 

како аргумент за сепаратизмот на Донецк и Луганск и нивното право за прогласување на 

независност, каде Русија воено би интервенирала во нивна „заштита“, при тоа отфрлувајки го 

зборот „агресија“ и додавајќи дека станува збор за меѓународна воена интервенција.  

Доколку едно право раѓа друга неправда тогаш сериозноста на пристапот и 

почитување на меѓународното право или кршење на истото може да биде од исклучително 

значење не само за човековите права и нивното почитување туку и уште повеќе од тоа 
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  Види ја пресудата 186, 41 АЈIL, 1947 год., 172. 
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против мирот и безбедноста на Комисијата за меѓународно право , 1954 год. и член 1(2) од преправениот нацрт-

код усвоен во 1996 год., Член 16 од подоцнежниот инструмент, одрдува дека лидерот  кој како лидер или 

организатор активно учествува или наредува планирање, подготвување, иницирање или зпочнување на агресија 

извршена од државата, ќе биде одговорен за злосторства за агресија. 
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опстанок на светот или дел од тој свет. Доколку пак, се оди во нова насока на веќе 

започнатото, а тоа е создавање на државност или нови држави и дали раѓањето на нова 

држава првенствено е прашање на факт или закон и како интеракција помеѓу критериумот за 

ефикасност и други релевантни принципи можат да се усогласат, се прашање на значителна 

сложеност и значајност. Откако terrae nullius не се веќе очигледни, создавањето на нови 

држави во иднина, откако ќе биде завршен процесот на деколонизација, може да се постигне 

само со намалување или исчезнување на постојаните држави и оттука произлегува потребата 

за внимателна регулација. Неодамнешните настани како, растурањето на Советскиот Сојуз, 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Чехословачка го обележуваат ова. 

Дали употребата на ефективна контрола каде се третира како начин на окупација и 

препишување како посебна категојија е клучниот фактор кој ги поврзува концептите на 

употреба на ефективна контрола во иста широка рамка. Окупацијата е метод на стекнување 

територија која не припаѓа никому (terra nullius) и која ќе биде стекната од држава во 

одредени ситуации. 

 

 

Заклучок 

 

 Поаѓајќи од редефинирањето на војната како поим, односно дефинирајќи ја војната во 

современ аспект како општествена појава која се води на сите нивоа и во сите општествени 

области, а при тоа во прв план имајќи ја за цел промената на доктрината на вооружената 

борба, може да заклучиме дека целите во новата (бескрвна војна) се насочени кон потполна 

контрола во разузнавачко-информативниот простор. Од друга страна имаме видлива промена 

во толкувањето на правните аспекти во рамките на меѓународното право во врска со 

агресијата, а сето тоа благодарение на непостојаноста на меѓународно-правниот поредок 

како емпирија во односите на големите сили меѓу себе и кон државите, а во зависност од 

нивните стратешки интереси. 

 Во овој контекст доктрината на вооружената борба која ја гледаме во Украина, а која 

ја применува Русија претставува нов пристап во водењето на вооружена борба во нападни 

операции на туѓа територија и во основа станува збор за епохална промена на парадигмата 

согласно современите тенденции. Дали таа ќе биде потврдена во пракса ќе видиме на крајот 

од војната односно од резултатите и суштината на договорот кој секако како мировен 

договор на крајот ќе мора да биде потпишан помеѓу Русија и Украина. 

 Меѓународно правниот пристап исто така за очекување е да биде под влијание на 

резултатите од ефикасноста на доктрината на вооружената борба која Русија ја применува во 

Украина. Сепак, мора да кажеме дека и покрај сите изговори и емпириски пристапи заради 

оправдување на агресијата врз Украина, според меѓународното право и Повелбата на ООН, 

Русија е агресор. При тоа, во овој заклучок не навлегуваме во детална елаборација на 

мотивите и причините и поводот за ваквата реакција на Русија туку едноставно се 

придржуваме исклучиво на словото на меѓународното право кое ја дефинира агресијата. 

 Во крајна инстанца, и промената на дефинирањето на војната и промената на 

парадигмата за војната како општествена појава и промената на доктрината на вооружената 

борба и промената на современите меѓународни односи и опкружување, како и изворите на 

загрозување што влијае врз редефинирањето на војната и нејзината физиономија, во 

конкретниот случај во војната помеѓу Русија и Украина може да заклучиме дека станува збор 

за меѓународен вооружен судир, акт на агресија и војна во која освен промената на 

доктрината на вооружена борба, тестирањето на истата таа доктрина и употребата на 

современи видови на вооружување, се друго е исто и на терен се води класична војна преку 

копнени, воздушни и поморски операции на целата територија и длабочина на Украина. 

 Теорискиот пристап кон современото дефинирање на војната и вооружениот судир 

низ призмата на сеопфатноста на војната, нејзината физиономија и водењето на вооружената 

борба ќе остане предизвик за научната јавност, но завршувањето на војната во Украина ќе 
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даде практични одговори не само за поимањето на војната и ефикасноста на новата доктрина 

на вооружена борба која ја применува Русија туку и на новиот меѓународно-правен и 

воопшто севкупен меѓународен поредок и односите помеѓу големите сили и центри на моќ. 
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Резюме: Докладът изследва актуалния проблем, че киберподготвеността изисква заделяне на 

все повече средства и затруднява икономиките. Тенденцията отвежда към същевуващите 

концепции, че светът отново се доближава до студен мир, или до нова студена война. 

Ключови думи: студен мир, киберготовност, Нова студена война  

 

Summary: The present work explores the topical issue that cyber-preparedness requires the 

allocation of ever more funds and presents an economical burden to the state. This tendency 

corresponds with the existing concepts that the world is moving, again, towards a Cold peace, or 

towards a new Cold war. 

Keywords: Cold Peace, Cyber Readiness, New Cold War   

 

„Студен мир“е сложен термин. Когато акцентът се постави върху смисъла на първата 

дума „студен“, същият конструкт е допустимо да бъде разбиран и като Нова студена война. 

Причината е, че в студеното воюване няма инструментални сблъсъци. В така очертания вид, 

конструктът Студен мир/Нова студена война е предмет на настоящия доклад, а обект е 

киберпространството.  

Киберпространството е разбирано като като пространство, в което се преплитат 

прецизното управление, размаха на човешката изобретателност и ирационалността на 

социалните процеси.  

Целта на изследването е поне частично да докаже, че кражбите на данни, както и 

интензивното развитие на хардуера, софтуера и информационната свързаност в 

киберпорстранството водят до непрекъснатото повишаване на разходите за кибероборудване, 

което изтощава хората и наподобявайки студено воюване, се превръща в заплаха за  

сигурността на държавите и на обществото. Изследването е проведено по съществуващи 

теоретични разработки и достъпни в медиите съобщения. 

В края на последното десетилетие на 20-ти век интернет навлиза активно в 

социалниите сфери: в ежедневието на личността, в бита на семейството, в граждански 

организации (напр. политически партии), в корпорации, в институции, в индустрията, в 

културата и др. Изискванията към мрежата (по-скоро – към свързаността), към хадуера и към 

софтуера стават все по-големи и очевидно са оправдани, тъй като се изпълняват, отварят 

вратите към нови възможности, но и към нови ангажименти.  

Проблемът, който се очертава не е само как да се задоволят новите изисквания и 

пълноценно да се усвои киберпространството. Оказва се, че развити компании, които 

десетилетия наред са произвеждали една стока или услуга, днес са прецизирали 

управлението на това производство, но така са увеличили и заплахата да бъдат блокирани 

поради срив точно на това управление, което, както показва действителността, се оказва 

твърде крехко. Преодоляването на тази заплаха изисква влагане на средства за нови 

компютри, нови мрежи и нови технологии за свързаност, за нов и по-сложен софтуер и т.н. 

Подобно е положението и в кибервъоръжаването, и в семейството, че и за личността. Видимо 

е, че хората вече не всеки 1-2 години си купуват ново дигитално устройство – било то 

мобилен смарт-телефон, таблет или компютър и то поради причината, че старото вече не 

отговаря на изискванията на новия софтуер (напр. смарт телефонът не поддържа 4G или 5G 

технологията, да които ще стане дума по-нататък).  

Това означава, че отделените средства, вместо за подобряване на живота, на 
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произведеното или на услугата са отишли за някаква надпревара в киберпространството, 

която ни идва малко в повече и която прилича на особена война, подобна на характерната за 

втората половина на 20-ти век Студена война.  

 

1. Студена война и Нова студена война в киберпространството 
Приликата между Студената война и Новата студена война е видима, особено когато се 

погледне на Студената война като на пренасочване на средства от индустрията 

(производството на машини, автомобили, техника за бита и др)  и социалните услуги (детски 

градини, здравеопазване, образование и т.н.) към въоръжаването, чиито блага, по време на 

студено воюване, не могат да се консумират от никого, освен от производителите на оръжие. 

Смятам, че днес в тзи контекст е оправдано да се мисли за някои производители на хардуер, 

на софтуер и на инфраструктурни технологии за свързаност 

Студената война от втората половина на 20-ти век, всъщност се водеше за мир. В нея, 

поради създаването на атомната бомба светът се оказва изправен пред възможността да се 

самоунищожи. Конкурентноста между разделените в два лагера Източен и Западен държави
1
 

обаче остава и продължава под формата на надпревара във въоръжаването, която цели 

поддържането на паритет във възможностите, но и изтощава икономически двата блока. Една 

популярна версия е, че точно липсата на капиталовложения в социалните услуги е причина за 

разпадането на Източния блок през периода 1989–1991 г. 

 

Същото е и с днешния студен мир. Когато се съобрази надпреварата в 

киберпространството се вижда, че неговата разлика с мира от Студената война е 

незначителна. Разходите на днешните организации се увеличават непрекъснато. Причината 

не е само конкурентността, а и фактът, че в света винаги се намират авантюристи, които 

създават все по-усъвършенствани вируси и разработват все по-сложни атаки срещу 

кибернетичните системи. Това принуждава всички по веригата – от личността, до 

институциите и корпорациите, непрекъснато: да закупуват софтуер и хардуер, тъй като с 

усложняването си, софтуерът предявява все по-тежки изисквания към хардуера; да 

усъвършенстват мрежата на информационната свързаност, че и да поддържат все по-големи 

екип от непрекъснато квалифициращи се експерти, когато става дума за по-големите 

организации.  

Във военната област, положението не е по-различно. Там, за да организират адекватно 

сигурността си, държавите следва да подменят своето оборудване в съответствие с 

необичайно интензивното за миналия век модернизиране на технологиите. Това подменяне 

обаче интензифицира и потока, и размера на разходите. Поради конкурентнстта, надпрварата 

в преоборудването е неизбежна. Както пише журналистът Лоренц Хаймикер (Lorenz 

Hemicker) от "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ): 

„... нито едно правителство по земното кълбо не желае да живее в свят, в който 

всяка държава може да бъде извадена от коловоза с помощта на виртуални атаки"2.  

 Наблюдението показва, е съществува и друга актуална особеност, която отличава 

Новата студена война от тази през 20-ти век: Студената война е водена между двата лагера 

(Източен и Западен), докато студеното воюване в киберпространството е по-сложно откъм 

участници и се води: 

– между потребителите, били те личности или организации (вкл. и държави), които 

искат да са по-оборудвани и по-защитени от конкурентите си в киберпространството;  

– между потребителите и експерти, както и съответни групи в киберпространството, 

които стоят зад създаването на компютрите вируси и зад организирането на хакерски и 

тролски групи и прояви.  

                                                 
1  Съществува и трето множество, т. нар. „държави от третия свят“, за които по онова време се полагат усилия 

да бъдат привлечени към един от двата блока – бел. моя. 

2  Хаймикер, Л. (2016, октомври 26). Русия срещу САЩ: първата Студена кибервойна. DW, 26.10.2016. 

https://www.dw.com/bg/русия-срещу-сащ-първата-студена-кибервойна/a-36155731 
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Видимо е, че ансамбълът от участници при Новата студена война в 

киберпространтвото е променен и количествено и качествено. 

Специфичен е и фактът, че в киберпространството държавните споразумения, 

норми и др. не действат пълноценно. Показват го затрудненията, с които Европейският 

съюз се сблъсква при защитата на личните данни, при налагането на решението за изтриване 

на информация във връзка с „Правото да бъдеш забравен“ и т.н. 

Пример: „Правото да бъдеш забравен“ принуждава испански гражданин, който е 

изпитал затруднения и чиито имот е бил обявен за продажба от властите да заведе дело. 

Причината е, че десетина години напред, при търсене на информация по неговото име, в 

онлайн търсачките излиза въпросната обява. Нищо, че  човекът отдавна преодолява 

затрудненията и сам изкупува имота обратно. След решение на съда, испанската Агенция за 

защита на личните данни разпореждат на Google Spain и Google Inc. да направят съответното 

изтриване, но от двете корпорации обжалват и случаят се заплита.
3
 Делото стига до Съда на 

Европейският съюз в Люксембург. Номерът е С-131/12, а казус е спорът, започнал през 1998 

г. 
4
 

5
. През април 2015 г. съдът се произнася срещу информационния гигант Гугъл, а 

търсачката е задължена, след обосновано искане да изтрива (за което в Гугъл създават и 

софтуерна процедура) данните, свързани с личния живот на европейците. Оказва се обаче, че 

компанията изтрива информация, но само от сървърите, разположени на територията на ЕС. 

За сървърите от други места оправданието е с различия в законодателството. Резултатът 

показва, че към 01 декември 2015 г., от Гугъл са изпълнени едва 42,1% от заявките за 

изтриване
6
. 

Дори и само перипетиите около „Правото да бъдеш забравен“ разкриват затрудненото 

прилагане на законовите норми в защита на държавата и на гражданите. Това съществено 

утежнява и разрешаването на проблемите около Новия студен мир, най-малкото, защото 

киберпростраството надхвърля териториалните граници „жонглирането“ с извадки от 

законите на различни държави съществено улеснява и борбата срещу производството на 

вируси и използването им. Следователно – като ефективен и ефикасен остава методът за 

усъвършенстване на софтуера и за усложняване на хардуера, а това означава пренасочване на 

още разходи към „придобивката“ да си защитен в киберпространството. 

 

2. Размерите на Новата студена война 
Днес дори и да не е уточнен въпросът, влизат ли кражбите на данни в измеренията на 

кибероюването, е ясно, че тези кражби и защитата срещу тях не могат да с е изключат от 

активните фактори за Студения мир. В тази посока е известно, че днес различните държави 

създават различни институции, чиято мисия е „сражаване и спечелване на война в 

киберпространството“
7
 и които институции удвояват или утрояват състава си всяка 

година.
8
  

Средствата които се влагат са трудно определими. Известна представа създава фактът, 

че според статистика, публикувана още през 1999 г. от анализатора на риска Дирк Проске 

(Dirk Proske): 

“загубите от компютърни сривове за САЩ са близо 100 млрд. американски долара. 

                                                 
3  Давидова, Ф. (2014). Правото да бъдеш оставен на мира. Програма за достъп до информация, 

Информационен бюлетин ПДИ, бр. 5 (125). www.aip-

bg.org/publications/Бюлетин/Правото_да_бъдеш_оставен_на_мира/107514/1000242839/ 

4  Огнянова, Н. (2014). Съд на ЕС: Google Spain v AEPD, правото да бъдеш забравен. Медийно право, 

13.05.2014. https://nellyo.wordpress.com/2014/05/13/google-spain-2/ 

5  Давидова, Ф. (2014). Правото да бъдеш оставен на мира. Програма за достъп до информация, 

Информационен бюлетин ПДИ, бр. 5 (125). www.aip-

bg.org/publications/Бюлетин/Правото_да_бъдеш_оставен_на_мира/107514/1000242839/ 

6  Кабатлийска, В., Антонова, Г. Забрави ме ако можеш. Капитал, 02.12.2015. 

https://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2015/12/02/2661720_zabravi_me_ako_mojesh/ 

7  Singer, P. & Friedman, A. (2016). Cybersecurity and cyberwar : what everyone needs to know, p. 3. 

8  Singer, P. & Friedman, A. (2016). Cybersecurity and cyberwar : what everyone needs to know, p. 3. 
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[...] Доказаните щети през 2001 г.  възлизат на ок. 13 млрд. американски долара, през 2002 – 

между 20 и 30 млрд., а през 2003 г. - достигат 55 млрд.“
9
.  

През 2020 г., според антивирусната компания McAfee и аналитичния институт „Център 

за международни изследвания“ (Center for Strategic & International Studies – CSIS) сумата вече 

е над 1 трилион американски долара (820 млрд евро), която сума е два пъти по-голяма 

отколкото през 2018.
10

  

Що се отнася до обхватът на новото студено воюване, той също е трудно определим.  

 

• нанасяне на щети и търсене на откуп 

Например, тръбопроводът на една от най-големите газопреносни компании  в САЩ – 

създадена още през 1962 г. компания Colonial PipeLine – през 2021 г. временно спира работа. 

Причината не е, че няма какво да се транспортира или че са компрометирани тръбите, а че 

хакери блокират компютрите, с чиято помощ компанията продава и отчита продажбите.
11

 

Причина е счетоводният софтуер„Касея“, в който са открити пропуски. Очевидно е, че, ако 

вместо тотално компютъризиране, в процеса беше използван труда на хора, подобен 

инцидент не би се случил. Почти по същото време са блокирани касите на шведската 

компания „Кооп“ и на още стотици други фирми, заради открити пропуски в същия софтуер, 

който съдържа, широко достъпни за онлайн-потребителите, скриптове.
12

 Общото между 

двата случая намирам във факта, че вече дори и големите компании закупуват  широко 

достъпен за онлайн-потребителите софтуер. От една страна, това прилича на управленски 

пропуск, но от друга, със същата основателност може да се тълкува и като признак, че 

надпреварата в кибероборудването вече става непосилна дори и за големите 

корпорации. 

 

• намеси в социалното инженерство 

По-горният пример разкрива посоката към търсене на откуп за „отключване“ на 

системите, но агресиите не спират дотам. Според  руската компания за информационна 

безопасност Positive Technologies
13

, през 2020-2021 г. 66% от хаковете са използвани 

„преимуществено подходи на социалното инженерство“
14

, а само в 21% от случаите за 

обикновено пробиване на мрежата (хакване).
15

 

 

• рефлексии в международните отношения 

Новата студена война не се ограничава до хакерски атаки и подтикване към 

закупуването на хардуер и софтуер. В нейните рамки се развива сложна конкурентност, която 

рефлектира върху международните отношения. Красноречива проява от този тип виждам в 

скандалите около 5G-технологията и китайската компания Huawei, започнали през 2018 г.  

5G-мрежите са новосъздадени версии на мрежите за техническа свързаност, които 

новости няма как да не повлияят на мултимедийността, а от там и на социалното. Става дума 

за са хетерогенни мрежи на информационна свързаност, при които скоростта за пренос на 

                                                 
9  Proske, D. (2008). Catalogue of Risks: Natural, Technical, Social and Health Risks . Berlin – Heidelberg: Springer 

Verlag,  p.196. https://books.google.bg 

10  Гункель, Е. (2020, декабрь 07). Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов. DW, 

07.12.2020. https://p.dw.com/p/3mNHm  

11  Най-голямата петролопроводна компания в САЩ е блокиранаот кибератака. (2021, май 10). Медиапул, 

10.05.2021. https://www.mediapool.bg/nai-golyamata-petroloprovodna-kompaniya-v-sasht-e-blokirana-ot-

kiberataka-news321644.html 

12  Кибератака засегна над 200 компании в САЩ. (2021, юли, 3). Епицетър.бг (по Нова телевизия). 

https://epicenter.bg/article/Kiberataka-zasegna-nad-200-kompanii-v-SASht/253568/7/0 

13  Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года. (2021, апрель 28).  Positive Technologies, 28.04.2021. 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/ 

14  Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года. (2021, апрель 28).  Positive Technologies, 28.04.2021. 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/  

15  Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года. (2021, апрель 28).  Positive Technologies, 28.04.2021. 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020/  
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данни е 100 пъти по-голяма в сравнение с предшественика им 4G.
16

 Очакванията са през 2025 

г. потребителите на 5G да са ок. 1,2 млрд. души, като 1/3 от тях са в Китай.
17

 

Китайският консорциум Huawei е сред пионерите по внедряването на 5G-технологията 

и с напредъка си, конкурира позициите на САЩ, като лидер в развитието на интернет. Още 

през м. май 2018 г., в САЩ приемат, че китайският консорциум Huawei е заплаха за 

националната им сигурност и го включват в „черния“ търговски списък. През м. август 

същата година, президентът Д. Тръмп забранява на правителствените институции да 

използват продукцията на Huawei, под предлога, че устройствата са опасни за преминаващата 

през тях информация.
18

  

През 2020 скандалът отново става публично достояние. Американското правителство 

обвинява компанията в шпионаж, в нелоялна конкуренция, във връзки с китайските власти и 

в податливост на натиск от КНР, по силата на който да поставят възли на уязвимост в 

мрежата
19

. На фона на тези инициативи, останалите държави от НАТО не реагират с 

очакваната подкрепа. През същата 2020 г. във Великобритания, след заседание на Британския 

съвет за национална сигурност, въпреки предупрежденията на Д. Тръмп, подписват договор 

за привличането на Huawei към изграждането на британската 5G мрежа. Така реагират и 

повечето европейски държави.
20

 

Активни действия предприема и Литва.  През 2020 г. държавата обаче напуска 

китайския икономически форум за сътрудничество с държавите от Централна  и Източна 

Европа „17+1“.  През 2021 г. отваря посолство на Тайван и става първата страна-членка на 

ЕС, която по този начин признава Тайван. От Литва заявяват, че разширяването на 5G 

мрежата ще стане без Китай, поради съображения за сигурност. Официозът на Китайската 

комунистическа партия „Глобъл таймс“ пише: „Литва е просто мишка, дори бълха под 

стъпалата на разярен слон“. Освен това, Китай отзовава посланика си във Вилнюс и обявява 

литовския представител за персона нон-грата.
21

 

Ето как един привидно технически спор прераства в дипломатически скандал и води до 

икономическо противопоставяне. Това е една рефлексия на Новата студена война от 

киберпространството в необезпокоявания доскоро физически свят на отношения.  

 

3. Перспективи за поддържане на Студения мир. Индекс на  киберподготвеност 
Въпреки неяснотите по обхвата на Новата студена война, в света е ясно, че тя няма как 

да се развива единствено в посока на инвестирането. Необходимо е да се знае срещу какво е 

противопоставянето и по какви параметри може да се определи готовността за посрещане на 

киберзаплахи. Систематизирането на тези въпроси не е лека задача, но вече са налични 

първите готови модели. Един такъв откривам в предложението на изследователи от 

Потомакския институт за политически изследвания в САЩ (Potomac Institute for Policy 

Studies )
22

.  Те предлагат въвеждане на Индекс на киберготовност (Cyber Readiness Index), 

който се оценява по седем (7) показателя: 

„1. Национална стратегия; 

2. Реагиране при инциденти; 

                                                 
16  Арменчева-Козарева, И. (2015). Киберсигурността – ключовият въпрос в глобалното общество.София: ВА 

„Г. С. Раковски“, с. 19-20. 

17  Беляев, Д. (2020, январь 30). 5G в Старом Свете. Почему союзники США выбирают Huawei. ТАСС, 

30.01.2020. ttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7632815 
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3. Електронна престъпност и правоприлагане; 

4. Обмен; 

5. Инвестиции в научни изследвания и развитие (R & D); 

6. Дипломация и търговия; и 

7. Отбрана и кризисна реакция“
23

. 

В проучването на Института, Индексът е използван за оценяване на 125 държави, сред 

които САЩ, Русия, Китай, Великобритания, Франция, Германия, и други, вкл. и България
24

. 

Резултатът показва, че нито една от проучените държави не е кибер-готова. Освен това, 

учените от Потомак подчертават:  

„Агенциите за икономическа и национална сигурност трябва да се обединят, за да 

осигурят прозрачност в киберсигурността. Демонстрирането на тази жизненоважна 

връзка може да предизвика национален и глобален интерес към решаването на проблема с 

тази икономическа ерозия“
25

. 

Оценяването на адекватността и качеството на предложения модел излиза извън 

рамките на настоящото изследване, но за настоящия доклад е интересно, че това е една от 

посоките за разрешаване на проблема: Не само да се отчита нарастването на инвестициите в 

киберпросранството, а да се задълбочи изследователското внимание в посока на 

организирането на тези инвестиции.  

Смятам, че днес това е една от неотложните задачи пред държавите, корпорациите, 

институциите и обществото. 

 

Заключение 
Интензивното развитие на киберпространството изисква непрекъснато пренасочване на 

средства към закупуване на хардуер, на софтуер и към подобряване на информационната 

свързаност. Това обаче затруднява все повече и хора, и корпорации, и институции, и 

държавите и обществата в тях.  

Създадената обстановка наподобява воденето на Нова студена война. Поради водещото 

място на фактора „студен“ и на факта, че при студеното воюване практически няма 

инструментален сблъсък, разликата между Нова студена война и днешен Студен мир не е 

голяма. 

Новата студена война се отличава от Студената война през 20-ти век с по-сложен 

ансамбъл от участници, със затруднена намеса от страна на държавите и с пряко 

инструментално засягане на отделни кибер-потребители. 

Въпреки, че вече се появяват първите предложения за оценяването на киберготовност, 

поддържането на такъв Студен мир тепърва са изследва и побира в аналитични и практико-

приложни модели. Поради това, заплахата, която съпътства Новата студена война в 

съвремието ни все още е особено висока. 

Едно обаче е сигурно: Студеният мир, минава през киберпространството, защото докато 

не се разреши проблема с все по-изтощителните, описани по-горе ерозиращи разходи, 

социалното измерение, в което е и материята на сигурността, не може да функционира 

пълноценно. 
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ХИБРИДНИ И АСИМЕТРИЧНИ ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА 
 

Доц. д-р Йордан БАКАЛОВ  

Нов български университет 

 

 

Резюме: Едно от най-съществените съвременни предизвикателства за сигурността е т.нар. 

хибридна война или асиметричните заплахи. Нарастването на ролята и влиянието на 

недържавните актьори различава „хибридната война“ от останалите конфликти. В резултат 

на глобализацията държавите разполагат с много по-богат арсенал за водене на война, който 

се разпростира отвъд военната им мощ. Хибридната ,,военна“ дейност е най-използвана в 

сегашната среда за сигурност. През 2014г., съгласно военната доктрина на Русия, НАТО е 

определен като най-голямата заплаха. Прилагането на методите на ,,хибридната война“ е по-

евтино и въздействащо и за това, този инструмент се използва много активно от Кремъл. За 

това е необходимо, Алиансът да има ясна представа какво Русия разбира под „хибридна 

война“, защото по този начин, ще може да идентифицира техните действия и ще може 

пълноценно и навременно да противодейства.  

Ключови думи: хибридна война, Русия, НАТО, заплаха; 

 

Summary: One of the most significant modern security challenges is the so-called hybrid warfare or 

asymmetric threats. The growing role and influence of non-state actors distinguishes "hybrid 

warfare" from other conflicts. As a result of globalization, states have a much richer arsenal of 

warfare that extends beyond their military might. Hybrid "military" activity is most used in the 

current security environment. In 2014, according to Russia's military doctrine, NATO was 

identified as the biggest threat. Applying the methods of "hybrid warfare" is cheaper and more 

effective, and therefore, this tool is very actively used by the Kremlin. For this, the Alliance needs 

to have a clear idea of what Russia means by "hybrid war", because in this way, it will be able to 

identify their actions and be able to fully and timely counter. 

Key words: hybrid war, Russia, NATO, threat; 

 

     Несъмнено едно от най-съществените съвременни предизвикателства за сигурността е 

т.нар. хибридна война или асиметрични заплахи. Популярността на тези термини се 

разпространи след войната в Украйна през 2014 и последвалото анексиране на Кримския 

полуостров от Русия. В резултат на това тези термини станаха част от обществения речник, 

както и от речника на журналисти и политици. Това създаде впечатлението, че хибридна 

война е заплаха от ново поколение. През 2015 Янис Бержинс правилно посочи, че „думата 

хибридна заплаха е разпространена, защото може да представлява комбинация от всичко.“
1
 В 

резултат на това в много случаи терминът се използва за общо описание на всички 

неконвенционални конфликти, което затруднява задълбоченото изследване на темата. 

Успоредно с това, независимо че има редица примери за т.нар. хибридни войни от началото 

на 20 век, в т.ч. операциите на Хизбуллах срещу Израел, Руско-Грузинската война, 

действията на Русия хванаха неподготвени и осветлиха редица слабости в политиките за 

сигурност и отбрана на ЕС и НАТО. В резултат на това е необходимо да се създаде 

оптимално конкретна дефиниция на т.нар. хибридна война, която да оптимално да я 

разграничава терминологично. 

Войната sui generis e социален феномен който, както посочва Даниел-Корнел 

Стефанеску, представлява „ожесточената манифестация на противопоставящи си 

политически взаимоотношения между големи групи хора (класи, нации, държави, 

                                                           
1
 Jānis Bērziņš, “A New Generation of Warfare,” Per  Concordiam 6, no. 3 (2015): 24, 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/perConcordiam/pC_V6N3_en.pdf, 

16 февруари 2021. 
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коалиции)“
2
, които преследват конкретна политическа, религиозна, териториална, 

икономическа или друга цел. В исторически контекст това е основната цел на почти всички 

тактики и стратегии – разработване на начини за подчиняване на врага. Вероятно най-

ранната дефиниция, която се доближава до съвременните интерпретации на „хибридна 

война“ може да се намери в „Изкуството на Войната“ на китайския стратег Сун Дзъ, който 

посочва неконвенционалните нападения срещу конвенционални цели, като начин да бъде 

изненадан врагът, както и че върховното изкуство на войната е подчиняването на врага без 

бой.
3
 Същевременно от историческа гледна точна, британският историк Питър Мансур 

посочва, че този тип бойни действия са конфликти „включващи комбинация от 

конвенционални и нередовни въоръжени сили (партизани, бунтовници и терористи) и 

държавни и недържавни актьори“
4
 които имат споделена политическа цел.  

Успехът на такива нередовни въоръжени групи могат да бъдат посочени в редица 

конвенционални конфликти – виетнамската война, немският Вермахт и Наполеоновата 

Велика армия. Тези редовни сили са почти без равнопоставени от гледна точка на 

подготовка, технологии, професионализъм и боеспособност. Независимо от това 

бунтовнически формирования съумяват да им се противопоставят, като се възползват от 

познанията си за особени характеристики на местната география и култура, което им 

позволява да атакуват логистична центрове и коридори.
5
 Франк Хофман предлага следната 

дефиниция през 2008: „Заплахи, които включват пълния спектър от различни видове война, 

включително конвенционални способности, тактики и формации, терористични действия, в 

т.ч. безразборно насилие и заплахи“
6
 които се извършват както от недържавни така и от 

държавни актьори. Според Джеймс Уидър именно нарастването на ролята и влиянието на 

недържавните актьори различава „хибридната война“ от останалите конфликти. Той посочва, 

че докато нередовните сили са имали съществена роля в почти всички големи конфликти, в 

хибридните те са интегрирани в бойните действия и командната верига.
7
 

Генералният Секретар на НАТО, Андерс Фоу Размусен, дефинира хибридна война 

като „комбинация от военни действия, тайни операции и агресивна дезинформация.“
8
 Тази 

дефиниция е предоставена в опит да се опише пълният спектър от действия на Русия в 

конфликта с Украйна, където са използвани конвенционални сили, нередовни сили, 

политическо и икономически влияние, както и кампании по дезинформация. В този ред на 

мисли, докато идеята за „хибридна война“ не е нищо ново от историческа гледна точка, това 

хоризонтално разрастване на дефиницията се явява безпрецедентно. В резултат на това може 

да се заключи, че сред основните цели на тези „хибридни войни“ е както замъгляването на 

границите между войната и мира, така и на тези между конкуренцията и подривната дейност. 

Ако приемем думите на пруския генерал Карл фон Клаусевиц, който описва войната, като 

„продължение на политиката с други действия“
9
, може да заключим, че то „хибридната 

война“ е целият този набор от методи за постигане на конкретна политическа цел без de facto 

обявяване на война.   
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 Daniel-Cornel Ştefănescu, “Is hybrid Warfare a New Manner of Conducting Warfare,” Review  of  the  Air  Force  

Academy 14,  no. 2  (2016): 155-160,  quote  on  p.  155, https://doi.org/10.19062/1842-9238.2016.14.2.20.  
3
 Sun  Tzu, The  Art  of  War,  , http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html, 4 март 2021 

4
 Peter R. Mansoor, “Hybrid War in History,” in Hybrid  Warfare:  Fighting  Complex Opponents from the Ancient 

World to the Present, ed. Williamson Murray and Peter R. Mansoor (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 2.  
5
 James K. Wither, “Making  Sense  of Hybrid Warfare,” Connections 15,  no. 2 (2016): 73-87. 

6
 Frank  G.  Hoffman, Conflict  in  the  21st Century:  The  Rise  of  Hybrid  Wars (Arlington, VA: Potomac Institute for 

Policy Studies, December 2007), 8.  
7
 Wither, “Making Sense of Hybrid Warfare.” 

8
 Mark Landler and Michael R. Gordon, “NATO Chief Warns of Duplicity  by  Putin  on Ukraine,” The    New    York    

Times,    July    8, 2014,    http://www.nytimes.com/2014/07/09/world/europe/nato-chief-warns-of-duplicity-by-putin-

on-ukraine.html, 18 март 2021, 
9
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Преди да се анализират заплахите за НАТО произтичащи от действията на Русия е 

редно да се посочи, че Москва не е нито единственият източник на тези заплаха, нито 

единствената страна, която ги прилага. След края на Студената Война и разпада на 

Съветския съюз, Западът се оказа в позиция на безпрецедентно икономическо, технологично 

и военно превъзходство спрямо останала част на света. Това принуди всеки субект – 

държавен или недържавен – който се стреми да се съревновава със Запада, особено в лицето 

на НАТО и ЕС, да разработи неконвенционални тактики и методи, за да компенсира своята 

изостаналост. От своя страна тези асиметрични способи имат за цел, както да се възползват 

от съществуващи слабости, така и да създават нови такива, които да експлоатират, по-този 

начин допълнително замъглявайки границите между концепциите за конфликт и мир.
10

  

Успоредно с това е редно да се посочи, че немалка част от характеристиките на 

„хибридна война“ са налице и в концепцията за „война от четвърто поколение“, теория 

разработена и популяризирана през 90-те години.
11

 Ключов компонент при нея е 

използването на развиващите се информационни технологии, които позволяват да се оказва 

влияние както върху политици, така и върху обществото, т.е. възможност за симбиоза между 

информационни операции и информационни технологии. В резултат на това „войната от 

четвърто поколение“ като теория позволява интегрирането на културни, социални, 

психологически и други измерения, като начини за постигане на цели без да се престъпва 

границата по Клаусевиц.  

През 90-те години, Китай също предоставя своя концепция за това какви ще са 

войните на бъдещето. През 1999 Киао Линг и Унг Сиангсуи, офицери от запаса на 

китайската народна армия, публикуват идеята си за „неограничена война.“
12

 Според авторите 

в съвременните сблъсъци трябва да се използват военни и не-военни методи, които включват 

кибератаки, икономическа война, тероризъм, дезинформация и война в градски условия. 

Според тях в резултат на глобализацията държавите разполагат с много по-богат арсенал за 

водене на война, който се разпростира отвъд военната мощ, като акцентират, че „първото 

правило на неограничената война е, че няма правила и нищо не е забранено.”
13

 

Целесъобразно е да се посочи, че преди конфликта в Украйна, войната най-често давана за 

пример като „хибридна“ е тази между Израел и Хизбуллах
14

 през 2006 (Ливанската война). 

Независимо от военното и технологичното превъзходство на израелската армия, ливанската 

групировка съумява да се противопостави, използвайки комбинация от конвенционални и 

асиметрични тактики, както и подкрепата на Сирия и Иран. Това което обаче характеризира 

конфликта като „хибриден“ за много изследователи е, че Хизбуллах осъществява редица 

информационни и пропагандни кампании в интернет и успешно съумява да повлияе на 

мнението на много хора на запад.
15

 В резултат на това независимо, че първите специфични 

теории за „хибридни войни“ са разработени на запад и изток, конфликтът между Израел и 

Хизбуллах е вероятно първият, който включва всички основни характеристики – 

информационна война, пропаганда, психологически операции, конвенционални и 

неконвенционални сили
16

. В контекста на т.нар. хибридна война основна заплаха за НАТО е, 
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и почти сигурно ще се запази в средносрочен план-Русия. Хибридната ,,военна“ дейност е 

най-използвана в сегашната среда за сигурност и още през 2014г., съгласно военната 

доктрина на Русия, НАТО е определен като най-голямата заплаха, тъй като ,,хибридната 

война“ е по-евтина и въздействаща, този инструмент се използва много активно от Кремъл, 

главно към евроатлантическите държави и страните кандидатки за членство в НАТО и ЕС. 

Голяма част от западните експерти днес преценяват, че въпреки намаляващите икономически 

възможности на Русия, а от там и военните такива, тя си остава една от държавите с най-

сериозната заплаха към международния ред.  

 В резултат на това е необходимо Алиансът да има ясна представа какво Русия 

разбира под „хибридна война“, защото по този начин могат да се идентифицират техни 

действия и потенциално пълноценно и навременно да се противодейства. Първият елемент, 

който трябва да се акцентира е, че идеята за хибридна война в руската литература фигурира, 

като „войни от ново поколение“. Вторият ключов момент е че докато китайската концепция 

за „неограничена война“ например произтича от необходимостта да се противопостави на 

западното военно, технологично и икономическо превъзходство, в руската идея е на лице 

тезата, че именно западът е започнал и води война от ново поколение още през 80-те 

години.
17

 Както свидетелстват редица научни трудове на авторитетни руски учени, в техния 

светоглед именно западни сили, в т.ч. посредством НАТО и ЕС, използват способи като 

либерализъм, демокрация, международни институции като Световната банка, ООН и 

Международния валутен фонд, неправителствени организации и международни частни 

корпорации като „оръжия“ с които постигат целите си без de facto да обявяват или водят 

конвенционална война.
18

 В резултат на това Русия вижда враг навсякъде, а успоредно с това 

оценява почти всички протести в други държави, които не съвпадат с нейните възгледи, като 

резултат от Западна намеса, в т.ч. цветните революции, арабската пролет и дори вътрешните 

си политически демонстрации. Началникът на генералния щаб на Руската Федерация, 

генерал Валери Герасимов, описва през 2013 комбинирането на „политически, 

икономически, информационни, хуманитарни и други невоенни мерки приложени в 

съответствие с протестния потенциал на населението“
19

 като метод за водене на война от 

ново поколение. Същевременно, конкретно от Чекинов и Богданов и трудът им относно 

концепцията за „война от ново поколение“ можем да систематизираме, че развитието на 

хибриден конфликт протича по следния начин:
20

 

1. Невоенни мерки, които съчетават морални, информационни, психологически, 

идеологически и икономически мерки, целящи създаването на по-благоприятна 

политическа, икономическа и военна среда.  

2. Медиите, дипломатическите канали и висшите държавни и военни агенции 

извършват координирани специални операции, за да заблудят политическите и 

военните лидери. Това може да включва изтичане на неверни данни, поръчки, 

директиви и инструкции.  

3. Подкупване, заблуждаване и/или сплашване на държавни и военни служители, 

за да ги принуди да се откажат от задълженията си.  
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4. Насърчаване на недоволство и протести сред местното население, като това 

може да бъде подпомогнато с пристигането на руски „доброволци“.  

5. Над страната се установяват зони за забрана за полети и блокади. 

Сътрудничество между частни военни изпълнители и въоръжена опозиция.  

6. Започват се мащабни разузнавателни и подривни операции, които веднага се 

подпомагат с военни действия.  

7. Започва комбинация от информационна и електронна война и военновъздушни 

операции.  

8. Последните точки на съпротива се елиминират чрез разузнавателни операции, 

специални операции и нанасяне на ракетни и въздушни удари. 

От гледна точка на Кремъл асиметричните действия, които използва срещу Запада са 

същите, които Западът използва срещу Русия. Според Москва разпространението на 

демократични ценности е начин, Западът да води своя хибридна война, като с цел 

противодействие на това, Русия, по думите на Померанцев: „не се занимава просто с 

дезинформация, фалшификации, лъжи, компромати, и кибер-саботаж, които са елементи на 

информационната война. Русия се стреми да изгражда изцяло нова версия на реалността.“
21

 

Несъмнено тези характеристики на „подмяна на реалността“ бяха налице по време на руската 

операция в Украйна от 2014г., където изключително успешно бяха комбинирани 

стратегическа комуникация, дезинформация, кибератаки, т.нар. зелени човечета, местни 

наемници, използване на протестния потенциал на населението в източна Украйна, като и 

психологическа война. За първоначалния успех на тази операция са показателни 

обстоятелствата, че за едва три седмици и ограничени сблъсъци украинската армия беше 

победена, а 190 военни бази се предадоха.
22

 Същевременно е важно и да се акцентира, че 

докато в ретроспекция пословичният успех на Русия в Украйна днес може да се постави под 

въпрос
23

, през 2014 тази операция беше успешен пример за хибридна война на стратегическо 

и тактическо ниво. Последвалите от тогава насам неуспехи на Русия, както и многото жертви 

са повече в резултат на политически процеси, отколкото на провалена военна операция. 

Поради това е необходимо конфликтът в Украйна да продължи да се разглежда и изучава 

като успешна хибридна операция, тъй като неговото разбиране и оценяване подпомага 

разбирането на подхода на Русия към войните от ново поколение.
24

 

След като „зелените човечета“ бяха прехвърлени в Източна Украйна една от първите 

им задачи бе да блокират украинските военнослужещи в базите им. Непосредствено след 

това бяха инициирани елементи на психологическа война, подкупване, заплахи и пропаганда 

с цел разрушаване на морала и елиминиране на съпротива. В резултат на това армията на 

Украйна беше неутрализирана почти без съпротива, а тази чиста победа на бойното поле е 

резултат от умелото комбиниране на политически, психологически и информационни 

операции.
25

 По този начин нагледно се демонстрира успехът и важността на тези подходи, 

тъй като руснаците правилно оценяват, че умът и съзнанието са основното бойно поле на 21 

век. Разбира се, този подход не се ограничава само до въоръжените сили на врага, но и до 

населението като цяло; както пояснява Берзинс: „основната цел е да се намали 

необходимостта от разполагане на твърда военна мощ до необходимия минимум, за да 

накара военното и цивилното население на противника да подкрепят нападателя в ущърб на 

собственото си правителство и държава“.
26

 По този начин, подходът на Русия към текущата 
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война е подриване на врага и за да използваме Клаусевиц, подчиняване на врага още преди 

започване на военни действия, което през настоящите военни действия в Украйна не им се 

отдава. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ, ЗА 

ФОРМИРАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ НАВИЦИ ПО СТРЕЛБА СЪС 
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Резюме: Фокусът на настоящия доклад е върху подобряването на педагогическия процес на 

първоначални навици по стрелба със служебно оръжие, създаване на най-рационалната и 

модернизирана среда за обучение в използване на пълноценни, интелектуални, физически и 

умствени способности на преподаватели и служители. 

Ключови думи: стрелкова подготовка, първоначални навици по стрелба, организационни и 

методически указания по стрелба. 

 

Abstract: The focus of the report is to stimulate the pedagogical process of the initial modern habits 

of shooting with service weapons, creating the most rational and specific learning environment in 

the use of full, intellectual, physical and mental abilities of teachers and employees. 

Key words: shooting training, initial shooting habits, organizational and methodological instructions 

for shooting. 

 

УВОД 

Подобряването на професионалното обучение в Академията на Министерството на 

Вътрешните Работи на България, в интерес на формирането на тяхната готовност за употреба 

и използването на служебно оръжие в условията на служба и военни дейности, включва най-

подходящата организация, подобряване на структурата му, актуализиране на нейното 

съдържание, форми и методи, привеждането им в съответствие със съвременните 

изисквания. 

Целите и съдържанието на професионалното обучение на служителите в служебните 

действия се определят от заповеди и директиви на МВР на България, устави, инструкции и 

програми за обучение. Те се обуславят на нуждите на социалното развитие на обществото и 

задачите, изпълнени от органите на реда, лични изисквания към служителите, защитаващи 

конституционни основи за правата и свободите на гражданите. 

Подобряването на ефективността в процеса на формиране на първоначални умения по 

стрелба със служебно оръжие намира своето проявление в научно обосновани учебни 

програми и при тяхното актуализиране и обновяване на съдържанието им. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Основните цели за изграждане на програма като контролен документ е правилно 

програмиране на резултатите от обучението, с други думи, точно подробни задачи
1
.  

За целта е необходимо да се раздели обучението в лесни за разбиране и изпълнение 

компоненти и да се идентифицира тяхната структура. Тези компоненти могат да бъдат или 

дефинирани понятия или операции. 

 

Второто условие за изграждане на програма е спецификацията на образователните дейности, 

които формират необходимите знания, умения и личностни качества. 

 

                                                           
1
 Вж. Шляхтер В.В. Человек-оружие. Курс профессиональной психофизической 

подготовки бойца. СПб. 1998 
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Програмата за обучение се основава на теоретически положения за това, че психиката на 

служителя се формира въз основа на външни материални дейности. 

При избора на съдържанието на учебния материал е необходимо да се вземе предвид 

изискванията за ефективно изпълнение на служебно-огневите дейности на служителите на 

реда в различни ситуации.  Заедно с оптималният избор на най-целесъобразните форми и 

методи на стрелково и психологическо обучение, в такава комбинация, която би позволила 

постигането на висока степен на учебно-възпитателни резултати. 

Известно е, че педагогическия процес –това е  взаимносвързана дейност между 

преподаватели и служители, който е предназначен да гарантира усвояването на учебния 

материал. Поради тази причина е много важно преподавателят да избере отговарящите 

организационни форми на обучение за служителите. 

Разнообразието от форми и методи на преподаване, специалният им подбор, като се вземат 

предвид целите и задачите на всеки конкретен етап за всеки елемент, съдържанието на 

темата е важно психологическо и педагогическо условие, подобряващо процеса на обучение 

у служителите по стрелба със служебно оръжие. Взети заедно и в разумна целева 

комбинация, те дават възможност за индивидуално или групово обучение, целенасочено и 

последователно разработват теоретична, практическа и психологическа подготовка на 

служителите с полицейски правомощия. 

Изучаването и формирането на умения  за изпълнение на успешен изстрел  по време на 

учебния процес в Академията на МВР
2
 дава възможност да се заключи, че най-трудният 

елемент от  подобряването на този процес е изборът и комбинацията от методи и учебни 

техники. 

Във вътрешната педагогическа наука има различни класификации за използването на методи 

за преподаване. В основата на всеки от тях лежи принципът на подхода. Така че, според 

източника на предаване и възприемане на информацията, методите се разделят на вербални, 

визуални и практически. 

В зависимост от основните дидактически задачи, решавани във всеки етап от обучението, се 

разграничават методи за придобиване на знания, формиране на умения и способности, 

прилагане на знания, консолидиране, тестване на знания, умения и способности. 

Въз основа на характера на познавателната дейност на служителите при усвояването на 

съдържанието в обучението съществуват обяснително-илюстративни, изследователски и 

евристични методи. 

 Проблемният подход към преподаването включва комбинация с подходящи методи на 

преподаване, като същевременно се решават определени проблеми. 

 Методите на преподаване трябва да бъдат класифицирани въз основа на цялостен подход 

към цикъла на учебния процес от организация, стимулиране до мониторинг на неговата 

ефективност. 

 Основата на тази система е целта на взаимната активност на преподавателя и обучаващите 

се да постигнат задачите на обучението и дисциплината, тоест проблемно-активната 

концепция на преподаването. 

 Анализ на различни гледни точки, педагогически опит, обучение в образователните 

институции  дава възможност да се подчертаят следните методи за организиране на 

педагогическата дейност; 

-методи за развитие на устойчива мотивация за професията и способността за преодоляване 

на трудностите при изпълнение на предстоящите реални задачи;  

-методи за стимулиране на желанието за самоусъвършенстване; 

- методи за контрол и самоконтрол върху ефективността за постигане на целите на 

професионалното обучение на служителите с полицейски правомощия. 

 Тези групи методи се прилагат в образователните институции и обхващат връзката на 

образователния процес в логичното решаване на целия обхват на задачите във всичките му 

                                                           
2
 Дойков. Н. Специална полицейска тактика за противодействие на престъпността и тероризма, С. 2019, ISBN 

978-619-90093-3-8, стр. 110-122 
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връзки. Тази връзка е от функционален характер, тъй като комбинацията от методи, известни 

в педагогиката в посочените групи, се осъществява от преподавателите въз основа на целите 

и съдържанието на темата на съответния учебен предмет
3
. 

 Известно е, че всеки метод за обучение  има своя доминираща функция, но успешно се 

прилага в педагогическата практика само в тясна връзка с други методи, които най-често са 

допълнителни, тоест елементи от основния тип и по този начин образуват методическа група 

от инструкции, съответстваща на даден етап от занятието и дадената му организация. 

 Обобщавайки горното, може да се заключи, че колкото по-богати са идеите на 

ръководителя, за разнообразието от методи и многостранността на взаимодействието на 

всеки от тях с други методи и техники за преподаване и обучение на служители с 

полицейски правомощия, толкова по-целенасочена ще бъде избраната система от методи. От 

практиката е известно, че добросъвестния ръководител като преподавател никога не се 

ограничава до един конкретен метод, а търси комбинация от тях. По този начин той изхожда 

от целите, съдържанието и организацията на определен урок, характеристиките на екипа и 

отделните обучаеми. 

 Използването на предложения подход при комбиниране на система от методи на 

преподаване и възпитание в учебния процес при организиране и провеждане на практически 

занятия и самостоятелна работа на обучаващите се активира процеса на развитие, умения и 

способности за стрелба със служебно оръжие и оказва положително влияние върху неговата 

ефективност. 

Проблемът с усъвършенстването на методите за обучение на служители от  Академията на 

МВР е актуален независим проблем. Оценката на възможностите на всеки метод, изборът на 

оптималните им комбинации изисква допълнително търсене и проучвания. Тук този проблем 

се отнася до провеждането на експериментална работа по намиране на рационални условия 

за повишаване ефективността на формирането на първоначалните умения за стрелба със 

служебно оръжие  в часовете по стрелкова подготовка. 

 Разговорите с преподаватели и командири на служителски звена ,за това как те избират най-

добрия вариант за провеждане на конкретен урок показват, че всички те по различен начин 

са обмисляли някои етапи на дейност при подготовката за провеждане на обучението
4
. 

 -Първият етап е -определянето и формулирането на задачите на образователната работа на 

преподавателя по време на процеса на формиране на начални стрелкови умения сред 

служителите. Техния характер влияе върху хода на двигателните функции, процеса на 

овладяване на двигателните умения и навици. 

 Проучванията показват, че преподавателите са доста успешни в решаването на проблема с 

определянето на дидактическите задачи. Образователните задачи се определят в най-добрия 

случай от една трета от преподавателите. Формулирането на задачите на психологическата 

подготовка на служителите изглежда още по-слабо. Всичко това подсказва, че с такова 

изпълнение на образователния процес мисленето през началния етап на усъвършенстване на 

професионалната подготовка на бъдещите служители с полицейски правомощия продължава 

с големи трудности. Това несъмнено се отразява негативно на всички следващи етапи от 

обучението. Основните причини, които се отразяват негативно върху подобряването на 

процеса на преподаване са: недостатъчна психологическа и педагогическа подготвеност на 

преподавателите по стрелкова подготовка, липсата на целенасочено отношение по време на 

обучението и по време на учебните часове и недостатъчно познаване на индивидуалните 

характеристики на служителите. Качественото определяне и формулиране на конкретни 

задачи от образователната работа в класната стая създава необходимите предпоставки за по-

нататъшно усъвършенстване на педагогическия процес, насочен към формиране на умения за 

стрелба сред служителите. 

 -Вторият етап се състои в подбор и уточняване на съдържанието на програмния материал: 

                                                           
3
 Дойков. Н. Личната безопасност в полицейската служба, С.  2011, ISBN 978-954-912-814-7, стр. 207-220 

4
 Шестаков А. Г. Психологические методики изучения личности и коллектива в войсках и органах МВД СССР. Л., 

1989. ч.1 и 2. 
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Изисква се да се подчертае основното и същественото в съдържанието, да се намерят 

допълнителни факти, които разкриват или илюстрират съдържанието и да се гарантира 

решението на поставените в първия етап задачи. 

 Важно е преподавателят да обмисли задачите и упражненията, насочени към развиване на 

практическите умения  необходими за умелото боравене със служебни оръжия и 

ефективното им използване в служебни и бойни дейности
5
. 

 -Третият етап е изборът на формата на организация на работата на служителите в учебна 

среда, обусловени от целта и задачите за развитие на уменията им за стрелба със служебно 

оръжие и  готовността за употреба на служебно оръжие в условията на изпълнение на 

служебни и бойни задачи. В този случай преподавателят трябва да вземе под внимание 

индивидуалните възможности на всеки служител. 

 -Четвъртият етап за повишаване ефективността на процеса на обучение у служителите е 

изборът на основни и допълнителни методи, техники и средства за психологическо и 

педагогическо влияние върху служителите, като се вземат предвид формите на обучение.  

 Умишленото и творческо използване на различни педагогически техники и средства в 

образователния процес създава определени психологически и педагогически условия за 

оптимално съчетаване на съдържание, организация и методи за формиране на 

първоначалните умения  за стрелба със служебно оръжие. 

Тези условия са: 

-осигуряване на тясна връзка между теоретичните въпроси на обучението по стрелкова 

подготовка и анализа на задачите, решавани от служителите по време на стрелбата със 

служебно оръжие; 

 -разработване на допълнителни практически задачи и използването им в учебния процес; 

проучване на теоретични въпроси във връзка с практиката на служебни и бойни действия, 

като се отчита опитът от изпълнение на задачите от служители на реда в различни ситуации, 

анализ на положителните страни и недостатъци в психологическото обучение на 

служителите; провеждане на занимания, в които се използват реплики на оръжия, специални 

средства и оборудване, с които служителите трябва да действат в реални условия; 

използването на методи за обучение за подобряване на образованието и самодисциплината. 

Проведеното изследване показва, че прилагането на тези условия в учебния процес повишава 

ефективността на усвояването на учебния материал от служителите, ще има положителен 

ефект върху процеса на формиране на уменията, необходими за изпълнение на успешен 

изстрел. Целенасоченото и съзнателно спазване  на психолого-педагогическите условия за 

подобряване на обучението  по стрелба със служебно оръжие им позволява едновременно да 

активират познавателната дейност  и да ги превърнат в активни участници в заниманието и 

по този начин по-ефективно да формират необходимите умения и способности, а също така и 

морални и психологически качества. 

Както обаче показва анализът на процеса от стрелковата подготовка на служителите, 

оптималното формиране на необходимите умения и способности у тях зависи и от това 

доколко добре преподавателят познава характеристиките на всеки служител, неговите 

нужди, мотиви, интереси, ценности и системата на взаимоотношенията с хората. 

Следователно петият етап от усъвършенстването на тренировъчния процес по стрелба е 

свързан с задълбочено и всеобхватно проучване на нивото им, на овладяване на 

професионални знания и умения и формирани професионално значими качества. 

Разговорите с командири и инструктори показват, че те не познават достатъчно 

индивидуалните психологически характеристики на служителите. Освен това те нямат 

специално организирана система за изучаване на личността на служителя, следователно 

характеристиките  от командири и преподаватели са дадени в по-голямата си част чрез 

външни наблюдения. 

                                                           
5
 Вж. Дойков. Н. Основи на тактическите действия в населени места, С.2016.  ISBN 978-954-912-814-7, стр. 100 

- 110 
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Проучването на преподавателския опит показва
6
, че ако характеристиките на служителите и 

техните образователни дейности не се планират и изучават систематично, тогава 

преподавателите не могат да конкретизират образователните задачи, съдържанието, 

организацията и методите на педагогическите влияния. Това довежда до стандартизация и 

деперсонализация на плановете и дейностите в работата със служителите с полицейски 

правомощия. В резултат на това, не могат да бъдат създадени благоприятни условия за 

постигане на оптимални резултати при изпълнението на учебната програма. В хода на 

учебния процес е необходимо преподавателят да получи конкретна информация за личността 

на обучаваните, за образователния екип, да направи изводи, черти на характера, способности, 

възгледи за живота, интереси, взаимоотношения и сплотеност, психологически 

характеристики на индивида и екипа. 

Известно е, че подобряването на процеса на обучение у служителите е немислимо без 

постоянен анализ на резултатите и оценка на качеството на решаване на поставените 

образователни проблеми
7
. Постоянният контрол върху качеството на стрелковата подготовка  

позволява да се идентифицират пропуските в знанията, уменията и способностите в нивото 

на развитие на професионалните качества и да се направят корекции в съдържанието, 

формите и методите на психологическото и педагогическото въздействие, това е един от най-

важните етапи за целенасочена оптимизация на обучението в стрелковата подготовка. 

 Въз основа на критериите за оценка на степента за формиране на уменията за стрелба е 

важно преподавателят да определи нивото на професионални знания, умения и способности 

в предстоящата дейност, степента на формиране на професионално важните качества на 

служителя. 

В преподавателския състав целесъобразно се създава нагласа за оптимизиране на работата за 

всеки урок, разчитайки на опита на преподавателите, овладели методиката за оптимално 

решаване на проблемите при преподаването, възпитанието, развитието и психологическата 

подготовка на служителите , разработването на методика на преподаване по всяка тема. И 

това е възможно, тъй като учебните програми по учебните предмети са предварително 

разработени. 

Анализ на дейностите на преподавателите, разговори и беседи с тях  позволяват да се 

заключи, че горните етапи на работа за подобряване на процеса на преподаване и възпитание 

протичат  индивидуално за почти всеки преподавател, но комбинирани в система, която  

позволява да  се постигне високо ниво на педагогическо умение и формиране на стрелкови 

умения сред служителите - само от опитни преподаватели. 

Проучването показа, че ако един преподавател активно използва различни методи и техники 

на преподаване и възпитание, усвоил е съвременни учебни умения, но в същото време не 

организира внимателно обучението на служителите, не формулира ясно целия обем от 

учебни задачи, не провежда други етапи за усъвършенстване на преподаване и обучение на 

служителите,  е невъзможно да се разчита на успех в преподаването. Повишаване на 

ефективността за формирането на стрелкови умения сред служителите се постига, когато 

преподавателите  провеждат всички видове обучения и занимания с тях, ясно дефинират и 

формулират целия комплекс от образователни задачи и съответно целенасочено избират 

съдържанието, формите и методите на преподаване и възпитание, развитие на 

психологически качества, като се вземат предвид техните възможности и нивото на обучение 

на обучаващите се, в условията на определеното време за обучение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основните психологически и педагогически условия за успеха в обучението на служители по 

стрелба със служебно оръжие са цялостно и систематично подобряване на професионалните 

и педагогическите умения на преподавателите в процеса на обучение по стрелба; снабдяване 

на служителите с професионални знания, умения и способности, необходими в практиката за 

използване на служебно оръжие в условията на служебни и бойни действия на настоящия 

                                                           
6
 Якунин В.А., Наследов А.Д. Методическое сопровождение интенсивных технологий обучения.- Л., 1990. 

7
 Вж. Шляхтер В.В. Человек-оружие. Курс профессиональной психофизическойподготовки бойца. СПб. 1998 
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етап; управление на обучението, което осигурява най-рационалното използване на техните 

възможности, способности и ресурси за решаване на образователни и оперативно-служебни 

задачи; подпомагане на служителите при преодоляване на отрицателни психични състояния 

и постепенна подготовка за служебна дейност. 

Съдържанието на педагогическия процес за формиране на първоначалните умения  по 

стрелба със служебно оръжие е въоръжаването на служителите със система от добре 

обосновани знания, умения и способности, ефективни практически действия, формиране на 

мироглед, високи морални, психологически и бойни качества; физическо и интелектуално 

развитие, психологическа подготовка на бъдещия професионалист за дейността по избраната 

професия. 

Подобряването на този процес в хода на планираното обучение е най-важното условие за 

повишаване ефективността на формирането на готовността на служителите за служебни и 

бойни дейности. 
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Резюме: В доклада e разгледано съдържанието на системата за гражданска защита. Направен 

е кратък преглед на историческото развитие на дейността по осигуряване на пожарната 

безопасност и защитата на населението. Основно място е отделено на готвената реформа в 

МВР, свързана с извеждането на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ от структурата на министерството и обособяването и в държавна агенция. 

Направен е сравнителен анализ на резултатите от дейността на сродни на ГДПБЗН-МВР 

структури в държави членки на ЕС по относителни показатели и са посочени основни 

проблеми, към решаването на които следва да бъде насочена реформата.   

Ключови думи: гражданска защита, пожарна безопасност и защита на населението 

 

FOR THE STRUCTURAL REFORM IN THE MINISTRY OF INTERIOR AND THE 

PLACE OF THE GENERAL DIRECTORATE "FIRE SAFETY AND PROTECTION OF 

THE POPULATION" - MVR 

 

Summary: The report examines the content of the system for civil protection. A brief overview of 

the historical development of the activities for ensuring fire safety and protection of the population 

has been made. The main part is given to the prepared reform in the Ministry of Interior, related to 

the removal of the General Directorate "Fire Safety and Protection of the Population" from the 

structure of the Ministry and the establishment of a State Agency. A comparative analysis of the 

results of the activities of structures similar to the General Directorate "Fire Safety and Protection of 

the Population" - MVR in other EU Member States by relative indicators is made, the main 

problems are identified and the solution of those should be targeted by the reform. 

 

Key words : civil protection, fire safety and protection of the population 

 

През последните години сме свидетели на редица необосновани предложения за 

структурни промени в системата за национална сигурност. Част от тях са свързани с промяна 

на структурата на МВР и по-специално с извеждането на Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ от министерството. Под въпрос се поставя една от 

най-важните основни дейности на МВР -  осигуряването на пожарна безопасност и защита 

при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Свойствена или несвойствена е тя за 

министерството? Въпросът е риторичен. Осигуряването на гражданската защита в мирно и 

военно време не може да не бъде основна дейност на МВР. Това е така в цялата история на 

министерството и в най-добрите практики в страните от ЕС. 

За гражданската защита 

Гражданската защита е много голяма и сложна система и дейност по защита на 

населението и националното стопанство в мирно-и военновременни условия от природни и 

предизвикани от човека бедствия и кризи от военен характер. Тя е основна част от системата 

за национална сигурност, макар това да не личи от яловия и вредния за сигурността на 

страната Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност [1], приет у нас през 2015 г. 
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За съжаление терминът „гражданска защита“ не се използва и в един от основните ни 

нормативни актове, касаещ защитата на населението и националното стопанство от големи 

рискове - Закона за защита при бедствия  [2], както и в редица други закони, регламентиращи 

обществени отношения, свързани с тази система и дейност. Независимо от това, такава 

система е имало, има и следва да има у нас. Има я и във всяка друга държава, защото е  

жизнено важна за обществото. Една от причините за липсата на този термин в основни 

нормативни актове е свързана с неправилното отъждествяване на системата за гражданска 

защита със структурата с това наименование (държавна агенция в периода 2001-2005 г., 

главна дирекция в Министерството на държавната политика при бедствия и 

аварии/Министерството на извънредните ситуации в периода 2005-2009 г. и главна дирекция 

в МВР в периода 2009 – 2010 г.), най-вече координираща тази дейност в страната. След 

обединяването на Главна дирекция „Гражданска защита“- МВР и Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и спасяване“-МВР  през 2011 г. това е основна дейност на новосъздадената 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН-МВР).  

„Реформаторите“ следва да знаят, че от 1879 г. до 2005 г. и от 2009 г. до сега основен 

участник, координатор, а в по-голямата част от този период и осъществяващ общото 

ръководство на дейността по защита на населението и националното стопанство от природни 

и предизвикани от човека бедствия е Министерството на вътрешните работи. Прехвърлянето 

на отговорности в тази дейност от МВР на Министерството на държавната политика при 

бедствия и аварии (2005-2008г.)/Министерството на извънредните ситуации (2008-2009г.) 

беше отчетено като политическа грешка, влошила взаимодействието и координацията между 

участниците в системата за гражданска защита. 

Много са участниците в тази много голяма и сложна система за защита на 

населението и националното стопанство от природни и предизвикани от човека бедствия. 

Общото ръководство на същата след 2006 г. се осъществява от Министерския съвет. Много и 

от различен характер са и големите рискове, които има задача да управлява. Нашата и 

добрите практики на страните-членки на ЕС  показват, че водещата роля в същата следва да 

принадлежи на МВР. За съжаление тези практики малко се познават. МВР има важни задачи, 

както в областта на превенцията, така и в реагирането при такива ситуации, участва с най-

големи и значими сили за реагириране в Единната спасителна система, има най-добри 

способности за организиране на взаимодействието и координиране на дейността на всички 

участници в същата.  

 Началото на изграждането на системата за защита на населението и националното 

стопанство от природни и предизвикани от човека бедствия е поставено още през 1878 г., 

годината на освобождението на България от османско владичество. Първите стъпки в това са 

били насочени към изграждането на сили за реагиране при такива ситуации – пожарни и 

полицейски структурни звена, структури на БЧК и др. Едновременно с това, видно от 

приетата нормативна база в този период са предприети мерки и в областта на превенцията от 

такива рискове [3-6]. Възходящото развитие на тази система до началото на ХХ век е 

последвано от етап на криза в същата в периода на участието на страната в балканската, 

междусъюзническата и в първата световна война. Следва нов период на възход,  в резултат 

на който към 1935 г. България разполага с много модерна система за защита при обществени 

бедствия, съпоставима с най-добрите европейски практики [7-14]. След 1948 г., независимо 

от възложеното на МВР със Закона за подпомагане при обществени бедствия (отменен през 

2005 г.) [15] общо ръководство и надзор по провеждането на борбата с бедствията, 

ведомството не успява да изведе системата на качествено по-високо ниво. В определени 

дейности дори връща същата назад в развитието. През 1988 г. в разрез със Закона за 

подпомагане при обществени бедствия общото ръководство на дейността е възложено на 

Постоянна правителствена комисия за борба със стихийни бедствия и крупни 

производствени аварии при  Министерския съвет [16]. 
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За пожарната безопасност и защитата на населението 

Както беше посочено по-горе, първите професионални противопожарни служби у нас 

възникват още през 1878 г. [3]. МВР ръководи тяхната дейност от годината на неговото 

учредяване до сега [4-7, 15-19]. От самото начало същата основно е несочена както  към 

предотвратяването на пожарите, така и към защита на населението и националното 

стопанство при пожари и всички други обществени бедствия. 

Дейността на противопожарните служби е оценявана високо от наши и чужди 

експерти [9-14] и от населението, и е способствала за издигане на авторитета на МВР и на 

страната като цяло. В отделни периоди (от 1927 – 1946 г.) тя е включвала и много широко 

участие  на същите в оказването на спешна медицинска помощ с медицински персонал и 

санитарни автомобили, представлявало 67% от тяхната оперативна заетост, каквито са днес 

най-добрите практики в аналогичните структури в развитите страни [ 20, 21] – табл.1. 
Таблица 1 

Дейност на Столичната пожарна команда в периода 1934-1935 г. [20, 21] 
№ Вид на повикванията 1934 г. 1935 г. 

1 Пожари 145 153 

2 Комини 75 92 

3 Нещастни случаи 21 45 

4 Санитарна бърза помощ 339 577 

5 Инструментална кола - 28 

6 Наводнения 8 15 

7 Лъжливи 5 15 

 

В историята на противопожарните служби у нас има и периоди на кризи в тяхното 

развитие, предизвикани от политически грешки. Не трябва да забравяме  репресията върху 

противопожарната охрана в периода 1951-1953 г., убитите и интернираните ръководители на 

тези служби, тихомълком реабилитирани през 1956 г. Не трябва да повтаряме вредата от  

структурната реформа в МВР през 1962 г., в резултат на която част от звената на системата 

за противопожарна охрана (районните служби за противопожарна охрана) са изведени от 

щата на МВР и са включени в щата на общините. В резултат на настъпилия голям срив в тази 

система четири години по-късно районните служби за противопожарна охрана са включени 

отново в структурата на МВР. Такива политически грешки, коствали десетки човешки 

животи и огромни икономически загуби на страната, не трябва да се забравят и не трябва да 

се повтарят.  

 

За реформата в МВР и мястото на ГДПБЗН-МВР 

Въпросът за структурната подчиненост на ГДПБЗН-МВР е обсъждан на 

правителствено ниво в периода 1989 – 2021 г. не веднъж. При всяко такова след задълбочен 

анализ е надделявало мнението, че  дейностите, задачите  и функциите на главната дирекция 

не са несвойствени за МВР и същата следва да остане в структурата на МВР. Основанията за 

това са свързани както с историческото развитие на звената за пожарна безопасност и защита 

на населението в България, така и с най-добрите практики в дейността на аналогичните 

структури в развитите страни  и по-специално в страните-членки на Европейския съюз 

табл.2. През последните години към тези мотиви трябва да се добави и становището на 

Европейската комисия, изразено в ключовите констатации и препоръки в Доклада за 

резултатите от партньорската проверка на нашата държава от страна на същата, извършена в 

периода 2015 – 2016 г. в рамките на сътрудничеството в областта на гражданската защита и 

управлението на риска от бедствия. Според Европейската комисия, водещо министерство в 

областта на гражданската защита и управлението на риска от бедствия следва да бъде МВР, 

и негова следва да бъде основната отговорност за осъществяване на дейностите в областта на 

готовността за реагиране при такива събития, като аварийно планиране, обучение и учения 

на национално, областно и общинско ниво. 

 
 

50



Таблица 2 

Общо управление, методическо ръководство и контрол на професионалните 

противопожарни и спасителни служби в страни от ЕС 
№ по 

ред 

Държава Общо управление, методическо ръководство и контрол на 

професионалните противопожарни и спасителни служби в страни от 

ЕС 

1 Германия МВР 

2 Дания Агенция за управление при извънредни ситуации 

3 Унгария МВР 

4 Гърция Министерството на обществената сигурност и ред 

5 Франция МВР  

6 Белгия МВР 

7 Полша МВР 

8 Чехия МВР 

9 Румъния МВР 

10 Финландия МВР 

11 Естония МВР 

12 Португалия МВР 

13 Латвия МВР 

14 Кипър Министерство на правосъдието и обществения ред 

15 Словения МВР 

16 Словакия МВР 

 

Структурите на ГДПБЗН-МВР и Областните дирекции на МВР са основни звена от 

Единната спасителна система на страната. Това е практика у нас от 143 години. От 

координацията и взаимодействието между тях в голяма степен зависи успешното справяне с 

бедствията и с инциденти от всякакъв характер. Извеждането на ГДПБЗН-МВР от 

структурата на МВР ще влоши не само ефективността на Единната спасителна система, но и 

тази на системата за управление на гражданската защита като цяло.  

Има още нещо много важно, касаещо статута на служителите от ГДПБЗН-МВР. Няма 

здравословно професионално по-увредени служители от сектора за сигурност от тях. 

Заболеваемостта и травматизма сред същите са силно изразени. Много по-малка е средната 

продължителност на живота им [ 22]. 

През 2021 г. от управляващата коалиция  без извършването на задълбочен анализ е 

взето политическо решение за извеждане на ГДПБЗН-МВР от структурата на МВР и 

създаване на Държавна агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“ като нова 

административна структура на пряко подчинение на Министерския съвет. Ще се превърне ли 

то при неговата реализация в поредната политическа грешка и кой ще понесе отговорност за 

негативните последици за обществото? 

Да, реформа е необходима, но в ГДПБЗН-МВР. Основание за това например дава 

направеният сравнителен анализ на оперативната дейност на структурните звена за ПБЗН в 

редица държави членки на ЕС (Българи, Франция, Унгария, Румъния, Дания, Латвия, Италия, 

Полша, Естония,  Белгия, Швеция, Нидерландия и др.) за периода 2013 – 2017 г. въз основа 

на официални данни на Международната Асоциация на пожарните и спасителни служби 

[23], който показа следното: 

1. Средният брой за година на повикванията на ГДПБЗН-МВР за пожари, аварии, 

спешна доболнична помощ и други извънредни събития на 1000 души от населението 

е два пъти по-малък от средната стойност на този показател за звената за ПБЗН в 

сравняваните държави, многократно по-малък от този за звената във Франция, 

няколкократно по-малък от този в Унгария  и Румъния и значително по-малък от този 

в Дания, Латвия, Италия, Полша, Естония,  Белгия, Швеция, Нидерландия и др. По-

малкият брой оперативни дейности, които звената на ГДПБЗН-МВР осъществяват, се 

дължи на много ограничения брой повиквания за спешна доболнична помощ, както и 

на неголемия брой такива за аварии и други извънредни събития, които са обслужени 

през анализирания период – фиг.1. 
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2. Средният брой  на загиналите у нас в резултат на пожар за година  на 100 000 души от 

населението е с близо 50% по-голям от средния за сравняваните страни – фиг.2. По-

висока от тази за България е стойността на показателя за Латвия, Литва и Румъния. 

3. Средният брой противопожарни депа на 100 000 души от населението у нас е повече 

от пет пъти по-малък от средната стойност на този показател за сравняваните държави 

– фиг.3. Това се отразява негативно на ефективността от оперативното реагиране на 

звената за ПБЗН у нас и на дейността по осигуряване на ПБЗН като цяло. 

 

 
Фиг.3. Среден брой противопожарни депа на 100 000 души от населението на държави в Европа 

за периода 2013- 2017 г. 

 

4. Средният брой пожарникари (професионални, съвместители и доброволци) на 1000 

души от населението на България е близо пет пъти по-малък от средната стойност на 

този показател за сравняваните държави – фиг.4. Това говори за недостатъчен 

капацитет на звената за ПБЗН у нас – професионални на ГДПБЗН-МВР и доброволни. 

По отношение на средния брой професионални пожарникари на 1000 души от 

населението, нашата страна разполага с малко по-голям състав от средния такъв за 

сравняваните държави – фиг.5. 

 

Фиг.1. Среден брой на повикванията за година на 

звената за ПБЗН на 1000 души от населението на 

държави в Европа     за периода 2013 -  2017 г. 

 

Фиг.2. Среден брой загинали в резултат на 

пожар  за година на 100 000 души от населението 

на държави в Европа за периода 2013- 2017 г. 
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5. По отношение на ресурсното осигуряване на звената за ПБЗН с пожарни 

автомобили за пожарогасене, автостълби и автоподемници, сравнителният анализ показа, че 

средният брой пожарни автомобили за пожарогасене, както и този на пожарните автостълби 

и автоподемници на 100 000 души от населението на България е три пъти по-малък от 

средния такъв за пожарните автомобили за пожарогасене  в сравняваните държави и повече 

от два пъти по-малък от този при пожарните автостълби и автоподемници, което е показател 

за по-малка ресурсна осигуреност на звената за ПБЗН у нас – фиг.6 и фиг.7.  

 
 

 

 

 

От ключово значение за реформата в областта на ПБЗН е приемането на  стандарт за 

оперативно реагиране на звената за ПБЗН у нас (професионални и доброволни) с ясно 

определени критерии и показатели (съобразени с добрите практики в страните от ЕС), който 

да бъде основа за организацията на дейността по оперативното обслужване на населението. 

Същите ще наложат по-голяма наситеност на населените места със звена  за ПБЗН, по-голям 

човешки ресурс от доброволци пожарникари и по-добро материално-техническо осигуряване 

на службите.  Сега у нас дори в София, най-наситеното у нас населено място с 

противопожарни служби, пожарни автомобили и пожарникари, средната площ  и средния 

радиус на обслужване от едно противопожарно депо са значително по-големи от 

аналогичните показатели за сравняваните градове в Европа – фиг 8 и фиг.9.  

 

 

 

Фиг.4. Среден брой пожарникари (професионални, 

съвместители и доброволци) на 1000 души от 

населението на държави в Европа за 2017 г. 

Фиг.5. Среден брой професионални 

пожарникари на 1000 души от населението на 

държави в Европа за 2017 г.  

Фиг.6. Среден брой пожарни автомобили за 

пожарогасене на 100 000 души от населението на 

държави в Европа за 2017 г. 

 

 

Фиг.7.  Среден брой пожарни автостълби и 

автоподемници на 100 000 души от населението 

на държави в Европа за 2017 г. 
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От ключово значение за държавата е  и необходимостта от много по-активно участие 

на звената за ПБЗН в дейностите по оказване на спешна доболнична помощ. По настоящем 

то е крайно недостатъчно, несъизмеримо с добрите практики у нас преди 09.09.1944 г. и с 

тези в страни от ЕС. Необходима е нова стратегия за развитие на спешната медицинска 

помощ у нас, която да бъде в интерес на българските граждани, а не в интерес на отделни 

ведомства. В същата трябва да бъде отредено значимо място и на участието на звената за 

ПБЗН в доболничната помощ.  

Следва да се увеличи капацитета на ГДПБЗН-МВР и за оказване на хуманитарна 

помощ на гражданите в случай на кризисни ситуации. 

Посоченото по-горе не изчерпва проблемите в дейността на ГДПБЗН-МВР и в 

защитата при бедствия като цяло. Макар и само част от тях, това показва, че Системата за 

ПБЗН у нас се нуждае от реформа и тя не бива повече да се отлага, но не чрез извеждане на 

ГДПБЗН-МВР от МВР, което ще доведе до влошаване на защитата на населението при 

пожари, бедствия и други извънредни ситуации. 
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Резюме: Докладът изследва процедурите по вземане на решения в Съвета на ЕС в рамките на 

ОВППС и възможностите държавите-членки да осъществяват по-интензивно 

сътрудничество.  
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1. Въведение 

Един от най-актуалните въпроси, свързани с бъдещето на Европейския съюз, е 

начинът на вземане на решения в институциите и най-вече – в Съвета на ЕС, като орган, 

който наред с Европейския парламент, упражнява законодателната функция в Съюза. По 

отношение на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, където 

законодателни актове не се приемат, Съвета на ЕС е компетентната институция, която 

приема решенията. 

Начинът на вземане на решения е важен поради две причини.  

На първо място, той е определящ за съотношението на суверенните правомощия 

между Европейския съюз и държавите членки. Според преобладаващото становище, 

вземането на решение с единодушие (както това се осъществява понастоящем) установява 

държавите-членки като суверенен субект в международните отношения. Обратното, 

приемането на решения с квалифицирано мнозинство оспорва правото на държавата-членка 

да бъде суверенен субект на международните отношения. В настоящия доклад авторът счита, 

че това становище е неточно и прекалено схематично, неспособно да илюстрира всички 

възможни взаимодействия между ЕС и държавите-членки. 

На второ място, въпросът, свързан с начина на вземане на решения има отношение и 

към способността на ЕС и държавите-членки да осъществяват действително политическо 

влияние върху международните отношения. В това отношение, според автора, принципът на 

единодушно приемане на решения обезсилва както способностите на ЕС да осъществява 

единна външнополитическа позиция, така и способностите на самите държави-членки. 

Настоящият доклад изследва случаите на вземане на решение с единодушие, 

случаите на вземане на решение с квалифицирано мнозинство, както и възможностите, които 

Договора за ЕС (ДЕС) и Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) предоставят на 

желаещите държави-членки да осъществяват по-интензивно сътрудничество помежду си в 

областта на външната политика и сигурността.  

 

 

2. Принципът на единодушното вземане на решения 

Съгласно чл. 24, пар.1, подп. 2, както и чл. 31, пар. 1 ДЕС, в областта на Общата 

външна политика и политика на сигурност (ОВППС), вкл. Общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО) не могат да бъдат приемани законодателни актове. Това означава, че тези 

актове не се приемат съгласно някоя от законодателните процедури, предвидени в договора. 
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 В чл. 24 ДЕС е посочен и принципът на вземане на решения – с единодушие, 

потвърден в чл. 42, ал. 4 ДЕС по отношение на ОПСО. Това определя междуправителствения 

характер на тази политика и компетентността на институциите и органите в ОВППС при 

формулирането и изпълнението на тази политика.  

 Традиционно, принципът на единодушно вземане на решения в областта на 

отбраната и сигурността има много ограничени изключения, при които решенията могат да 

бъдат приемани с квалифицирано мнозинство. Договорът от Лисабон обаче съдържа 

възможности, които да преодолеят несъгласието на една държава да участва в инициативи на 

ОВППС и ОПСО.  

 

3. Изключения от принципа на единодушие 

Те са свързани на първо място с възможността за неучастие от дадена страна и 

неприлагане на решенията спрямо нея. На второ място - с приемането на определени 

решения с квалифицирано мнозинство – тенденция, която Договорът от Лисабон 

задълбочава. На трето и четвърто място, те са свързани с възможността определени държави 

да предприемат по-тясно сътрудничество в определени области под формата било на 

постоянно структурирано сътрудничество (сътрудничество за изграждане на военни 

способности) или на засилено сътрудничество (инструмент, приложим и към въпросите на 

външните работи и сигурността). 

 

3. 1. Въздържане и конструктивно въздържане 

Договорът от Лисабон запазва договорените в Амстердам принципи, свързани с 

въздържането и конструктивното въздържане.  

Съгласно нормата на чл. 238, пар. 4 от Договора за функциониране на ЕС, 

въздържането от гласуване от страна на държава-членка не е пречка за приемане от страна на 

Съвета на актове, изискващи единодушие. В този случай това решение се прилага за 

съответната държава членка. 

В чл. 31, пар. 1, абз. 2 от ДЕС пък е предвидена възможността решението да не се 

прилага за съответната въздържала се държава-членка. Съгласно разпоредбата, държава, 

която не е съгласна с дадено решение, може да се въздържи без да препятства вземането на 

решението. В този случай тя не е длъжна да прилага решението, но приема, че това решение 

е обвързваща за Съюза. При тази хипотеза на конструктивно въздържане, държавата-членка 

се въздържа от действия, които да противоречат или да попречат на действия на Съюза, 

основани на това решение. При положение, че такива декларации са внесени от поне една 

трета от държавите-членки, обхващащи поне една трета от населението на ЕС, решението не 

се приема.  

 

3.2. Приемане на решения с квалифицирано мнозинство 

Чл. 31 ДЕС предвижда няколко случая, в които решенията се вземат в отклонение от  

заложения в чл. 24, пар.1 и чл. 31 пар.1ДЕС  принцип на единодушие на вземане на 

решенията в областта на външните работи. С изключение на хипотезата по чл. 31, пар. 1 

ДЕС, във всички тези случаи решенията се приемат с квалифицирано мнозинство, което 

според чл. 16, пар. 4 от ДЕС и чл. 238, пар. 2 от ДФЕС (след 2014 г.) се постига, когато 55% 

от държавите-членки гласуват за, ако тези държави-членки представляват най-малко 65% от 

цялото население на ЕС, когато Съветът действа по предложение на Комисията и/или 

Върховния представител, а когато не действа по тяхно предложение  -  при положение, че 

решението се подкрепя от най-малко 72 % от членовете на Съвета, представляващи държави-

членки, които обхващат най-малко 65 % от населението на Съюза. 

Случаите, в които решенията в областта на външната политика и сигурността се 

приемат с квалифицирано мнозинство, са следните: 

- когато Съветът приема решение, определящо действие или позиция на Съюза въз 

основа на решение на Европейския съвет относно стратегическите интереси и цели на Съюза 
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– това  е принцип, който е възприет още от Договора от Амстердам, според който решенията 

на Съвета, които се вземат въз основа на приета стратегия (до приемането на Договора от 

Лисабон тя се нарича „обща стратегия”) се вземат с квалифицирано мнозинство. В Договора 

от Лисабон общата стратегия като инструмент е изоставена и е  заменена с решение на 

Европейския съвет
1
; 

- когато Съветът приема решение, определящо действие или позиция на Съюза по 

предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, представено вследствие на конкретно искане, което Европейският 

съвет му е отправил по собствена инициатива или по инициатива на върховния представител. 

Тук държавите-членки имат възможност да „натиснат спирачката” по чл. 31, пар. 2 ДЕС, т.е. 

да предотвратят процеса на вземане на решение с квалифицирано мнозинство чрез 

единодушието, което се изисква за решението на Европейския съвет да отправи искане до 

Съвета или до Върховния представител; 

- когато приема решение по изпълнението на решение, определящо действие или 

позиция на Съюза; 

- при назначаване на специален представител съгласно член 33 ДЕС. Според тази 

разпоредба, Съветът, по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност, може да назначава свой специален 

представител с мандат във връзка с отделни политически въпроси. Правилно е преценено, че 

назначаването на специален представител на ЕС е от въпросите, които биха могли да бъдат 

приети с квалифицирано мнозинство, като това е един от двата случая (и единствения по чл. 

31 ДЕС) които не включват като своя процедурна предпоставка предварителното 

единодушно одобрение от държавите-членки (което не означава, че държава-членка не би 

могла да се противопостави изтъквайки жизненоважни причини, свързани с национална 

политика) 

- в хипотезите, в които Европейски съвет с единодушие е приел решение, според 

което Съветът действа с квалифицирано мнозинство. Първата разпоредба, наречена „клауза 

за преход” (чл. 31, пар. 3 ДЕС), има за цел да даде възможност за извъндоговорна еволюция 

на правната рамка на общата външна политика и политика на сигурност. Втората хипотеза е 

вземане на решение по реда на опростената процедура за преразглеждане на ДЕС, 

определена в чл. 48, пар. 7 ДЕС
2
. Тези две разпоредби, различаващи се по процедура (втората 

включва нотифицирането на националните парламенти) и по правни последици (втората 

процедура представлява договорна ревизия, за разлика от първата) 

- чл. 31, пар. 5 ДЕС, който възпроизвежда съществуващото още от Маастрихт 

положение, според което Съветът взема решения с квалифицирано мнозинство по отношение 

на процедурни въпроси; 

В допълнение към хипотезите на чл. 31 ДЕС, още две групи решения в областта на 

сигурността и отбраната, се вземат с квалифицирано мнозинство: 

- решението, с което Съветът определя статута, седалището и реда и условията за 

дейността на Европейската агенция по отбрана, се приема с квалифицирано мнозинство (чл. 

45, пар. 2 ДЕС); 

- решението, с което Съветът приема решение за установяване на постоянно 

структурирано сътрудничество (чл. 46, пар. 2 ДЕС), както и решенията на Съвета за 

потвърждаване на участието на държава-членка (чл. 46, пар. 3 ДЕС) или за спиране на 

                                                           

1 Приемането на решение на Европейския съвет по стратегически въпроси не е необходимо условие за 
възприемането на една стратегия. Напр. Глобалната стратегия на ЕС, макар да е общопризнат документ, 
не е приета от Европейския съвет, което означава, че хипотетично решенията, които се основават на нея, 
не могат да бъдат взети с квалифицирано мнозинство 
2  За съотношението между чл. 31, пар. 3 ДЕС и чл. 48, пар. 7 ДЕС, Böttner, R. The Treaty Amendment 
Procedures and the Relationship between Article 31(3) TEU and the General Bridging Clause of Article 48(7) 
TEU, December 2016 European Constitutional Law Review,12(03), стр. 499-519. 
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участието на държава-членка в постоянното структурирано сътрудничество (чл. 46, пар. 4 

ДЕС); 

Възможността за гласуване с квалифицирано мнозинство търпи две ограничения. 

Приемането на решения с квалифицирано мнозинство не се отнася до военни 

въпроси или до въпроси, свързани с отбраната. Това включва отбранителните и военни 

аспекти на Общата политика за сигурност и отбрана, като хипотетично то не би следвало да 

се разпростира върху върху цялата ОПСО – напр. върху гражданските аспекти на управление 

на кризи, за които е възможно да се прилага гласуване с квалифицирано мнозинство, ако 

Европейският съвет приеме такова решение.  

Член 31, ал. 2 ДЕС съдържа още едно ограничение, което предоставя на всяка 

държава-членка право „на достъп до спирачния педал”. Според него, ако член на Съвета 

заяви, че поради жизненоважни причини, които излага, свързани с националната политика, 

възнамерява да се противопостави на приемането на решение, за което се изисква 

квалифицирано мнозинство, тогава не се пристъпва към гласуване. В този случай 

Върховният представител, в консултации със заинтересованата държава-членка, търси 

приемливо за нея решение, като при липса на резултат Съветът, като действа с 

квалифицирано мнозинство, може да поиска Европейският съвет да бъде сезиран по въпроса, 

с оглед приемането на решението с единодушие. 

 

4. Принципът на единодушие като риск за сигурността  

Вземането на решения с единодушие е сериозен проблем не само за способността на 

ЕС да взема своевременни решения, свързани с външната политика. То е проблем и за 

тежестта на самите национални държави, заради невъзможността тяхната позиция да бъде 

усилена от позицията на общия форум, който представлява ЕС, особено когато това се 

случва не поради принципни съображения, както беше например в случая със забавянето на 

санкциите на ЕС срещу Беларус през 2020 г., заради желанието на Кипър това решение да 

бъде обвързано със санкции срещу Турция. 

Подобна употреба на правото на вето съдържа екзистенциална заплаха за бъдещето 

на външната политика на ЕС.  

На първо място, това е поради очевидния факт, че ЕС се компрометира заради 

неспособността си да взема решения по безспорни външнополитически проблеми, позицията 

по които от разумна гледна точка не следва да има никакво забавяне
3
.  

На второ място, принципът на единодушие позволява на определени държави-

членки да наложат своя дневен ред на европейския дневен ред. Това е оправдано единствено 

в случаите, когато се засягат жизненоважни национални интереси на държавата-членка, 

какъвто не е случая с противопоставянето на Кипър на решение за налагане на санкции на 

Беларус. 

На трето място, правото на вето води до невъзможност ЕС да формира своя 

независима външна политика, доколкото всяка държава-членка става уязвима за външен 

натиск от трети държави, към които едно външнополитическо действие е насочено. 

Достатъчно е този натиск да бъде осъществен срещу една държава-членка, за да предотврати 

вземането на общо решение от страна на ЕС. Конфузното положение, което се получи на 21 

септември 2020 г. когато Съветът за външни работи на ЕС не постигна решение за налагане 

на ограничителни мерки на Беларус има своята предистория именно в натиска, който Турция 

налага върху държави-членки (като България), с цел да не бъдат наложени ограничителни 

мерки на Турция, в отговор на считаните за нарушение на международното право нефтени и 

                                                           

3 Повече по въпроса за случаите, в които ЕС не успява да формулира единна позиция в Съобщение на 
Комисията до Европейския съвет, Европейския парламент и Съвета „По-силен Европейски съюз на 
световната сцена: по-ефикасен процес на вземане на решения в общата външна политика и политика на 
сигурност”, 12.09.2018, COM (2018) 647 
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газови сондажи на турското правителство находища в Средиземно море, около остров 

Кипър, нарушаващи изключителната икономическа зона на Кипър.   

При описаните обстоятелства, разширяването на областите от външната политика, в 

които Съветът може да взема решения с квалифицирано мнозинство, е наложително.  

Съображенията, че с подобни решения ще бъде накърнено правото на отделна 

държава да взема автономни решения във външната политика, съответно, ще бъде нарушен 

нейния суверенитет (по-точно външното измерение на суверенитета на държава-членка, 

което изразява способността на държавата да действа автономно в международните 

отношения), са по-скоро неоснователни.  

Практиката при вземане на решения в ЕС сочи, че дори и в областите, където е 

предвидена възможност за гласуване с квалифицирано мнозинство, се търси консенсуса и 

решенията се вземат с единодушие. Дори и хипотетично обаче, едно решение за гласуване с 

квалифицирано мнозинство винаги може да бъде преодоляно от държава-членка, която се 

позовава на жизненоважни интереси по чл. 31, пар. 2 ДЕС. Позоваването на жизненоважни 

интереси обаче трябва да е действително обосновано – за разлика от случая с 

противопоставянето от страна на Кипър на санкциите срещу Беларус, заради което на 

заседанието на Съвета по външни работи от 21.09. 2020 г. не бе взето решение за налагане на 

ограничителни мерки срещу режима на Александър Лукашенко.  

Възприемането на принципа на вземане решения с квалифицирано мнозинство ще е 

от полза именно за ефективното упражняване на суверенитета на държавите членки - на 

първо място доколкото държавите-членки ще могат да участват във вземането на важни 

политически решения, каквито ЕС към настоящия момент пропуска да приеме и на второ 

място доколкото това ще обезкуражи и обезсмисли опитите на трети държави да оказват 

натиск върху конкретна държава-членка, с цел осуетяване на решение на ЕС. Подобно е и 

становището на Андрю Моравчик, една от основните фигури на либералната 

междуправителствена школа, дори и когато институциите на ЕС вземат решения с 

квалифицирано мнозинство, европейската интеграция е резултат от рационалния избор на 

националните лидери на държавите-членки, което не отменя междуправителствения 

характер на ЕС
4
. 

Към настоящия момент външната политика на ЕС е поставена в дилемата кое от 

двете положения да избере – да въведе, чрез решение на Европейския съвет гласуването с 

квалифицирано мнозинство по повече въпроси, свързани с активната външна политика (като 

напр. ограничителни мерки (санкции),  установяване на граждански мисии) или да продължи 

да съществува в състоянието на несигурност, зависимост, неспособност и мудност при 

приемане дори на безспорни външнополитически решения.  

За вземането на решение за преминаване към приемане на решения с квалифицирано 

мнозинство не е необходимо свикването на нова междуправителствена конференция, която 

да промени учредителните договори и да добави още хипотези, например допълвайки чл. 31, 

ал. 2 от Договора за Европейски съюз. Една от хипотезите на тази разпоредба оправомощава 

Европейския съвет с единодушие да определи области във външната политика и сигурността, 

в които решенията могат да се приемат с квалифицирано мнозинство. През 2017 г. 

Комисията, с цитираното по-горе Съобщение на Комисията до Европейския съвет, 

Европейския парламент и Съвета „По-силен Европейски съюз на световната сцена: по-

ефикасен процес на вземане на решения в общата външна политика и политика на 

сигурност” предлага на Европейския съвет три области, в които последният да приеме 

решение за използване на квалифицирано мнозинство – позициите на ЕС за правата на 

човека на многостранни форуми, приемане и изменение на въведение от ЕС режими на 

санкции и решенията относно гражданските мисии в областта на Общата политика за 

сигурност и отбрана. 

                                                           

4 Moravcsik A., The Choice of Europe: Social Purpose and State Power. New York, Cornell University Press, 1998, 
стр. 18. 
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5. Други възможности за преодоляване на единодушието – Европа на няколко 

скорости 

Извън процедурата по вземане на решения, възможност за преодоляване на 

единодушието представлява обособяването на групи от държави, които избират да 

осъществяват помежду си по-интензивно сътрудничество в определени области. На 

създаването на подобни „клубове” винаги се е гледало с известно подозрение, макар 

необходимостта от създаване на „Европа на различни скорости” да е посочена още в Доклада 

Тиндеманс през 1975 г. 

Към настоящия момент съществуват две възможности за осъществяване на такова 

по-интензивно сътрудничество – т.нар. „постоянно структурирано сътрудничество”, 

приложимо към ОПСО и „засилено сътрудничество”, приложимо към всички аспекти на 

ОВППС. 

 

5.1. Постоянно структурирано сътрудничество 

Договорът от Лисабон добавя  т.нар. „постоянно структурирано сътрудничество” в 

областта на изграждането на военни способности.  

Макар постоянното структурирано сътрудничество да не представлява институт, 

пряко отнасящ се към мнозинствата при приемане на решения, неговата цел е да подпомогне 

съвместните действия на държави, които желаят по-задълбочено сътрудничество, в което не 

участват всички държави-членки. Постоянното структурирано сътрудничество, също както и 

засиленото сътрудничество,  оправомощава държави-членки, които са достигнали по-високо 

ниво на отбранителни способности и които са поели по-обвързващи ангажименти в тази 

област, да предприемат съвместно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, 

без в него да участват държавите, които нямат такова желание.  

Самото Постоянно структурирано сътрудничество се учредява с гласуване с 

квалифицирано мнозинство, за разлика от засиленото сътрудничество в областта на ОВППС 

и ОПСО, което се учредява с единодушие, при това се приема от Съвета единствено като 

крайна мярка, след като се установи, че целите на това сътрудничество не могат да бъдат 

постигнати в разумен срок от Съюза като цяло, и при условие че в него участват поне девет 

държави-членки. Учредяването на ПЕСКО не е обусловено от нито едно от тези две 

изисквания.  

 Целта на ПЕСКО е единствено изграждане на военни способности, т.е. то не 

включва нито другите политики на ЕС, нито тези области от ВППС и ОПСО, които не касаят 

изграждането на военни способности. Чл. 2 от Протокола за ПЕСКО предварително определя 

задълженията на държавите, които желаят да участват в ПЕСКО, по отношение на 

изграждането на военните способности, за разлика от засиленото сътрудничество, което от 

своя страна пък не е предопределено от гледна точка на приложно поле и изисквания. 

На подобен тип „вътрешни клубове”, които могат да се формират в резултат от 

засиленото или постоянното структурирано сътрудничество, дълго време се гледаше с 

известна степен на подозрение, доколкото създаването им има потенциала да доведе до 

разделение между държавите. То представлява особено чувствителна тема, когато се касае до 

сигурността и отбраната. От друга стана обаче, такъв тип сътрудничество е единственият 

вариант за преодоляване на застоя, свързан с невъзможността за създаване на общ 

отбранителен комплекс и общи отбранителни инициативи, поради нежеланието на всички 

държави да участват в процеса. Затова на постоянното структурирано сътрудничество в 

областта на отбраната се възлагат високи очаквания, че ще се превърне в катализатор и 

важен инструмент за изграждане на европейската отбрана. Приоритетното значение, което се 

отдава на постоянното структурирано сътрудничество е определено още в самия договор, 

където на постоянното структурирано сътрудничество е посветен отделен Протокол № 10 

относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с чл. 42 от ДЕС. 

В чл. 1 от Протокола, е посочено, че ПСС е отворено за всяка държава, която желае 

да пристъпи по-интензивно към развитие на своя отбранителен капацитет чрез развитие на 
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националния си принос и, когато е необходимо, чрез участие в многонационални сили, в 

основните европейски програми за въоръжаване и в дейността на Европейската агенция по 

отбраната, както и която е в състояние да предоттавя специализирани бойни единици за 

планираните мисии. 

Договорът от Лисабон, в чл. 2 от Протокола, посочва задълженията и критериите, 

които държавите трябва да изпълнят за участие в ПЕСКО. Чл. 2 б. г. от Протокола относно 

Постоянното структурирано сътрудничество предвижда също така и договорно битие на 

Механизмът за развитие на оперативните способности – доброволен механизъм, приет още 

през 1999 г. от Съвета с цел постигане на Приоритетните цели от Хелзинки. Този механизъм 

който има за цел да подпомогне държавите в развитието на техните способности, като 

направи оценка и евентуално преоценка на целите на ЕС за развитие на способностите.  

 

5.2. Засилено сътрудничество 

На четвърто място, възможност за преодоляване на желанието на определени 

държави (напр. Дания) да участват в съвместни външнополитически инициативи, е и 

осъществяването на засиленото сътрудничество.  

Засиленото сътрудничество в областта на външните работи е допустимо още от 

Договора от Ница, който изключваше засиленото сътрудничество в областта на военните 

въпроси и отбраната. Макар това да не изключва недвусмислено възможността за засилено 

сътрудничество в областта на гражданските аспекти на ОПСО (цивилно управление на 

кризи, хуманитарни и спасителни мисии), на практика е трудно тези области да се 

отграничат рязко, доколкото самата концепция на ОПСО е свързана със съчетанието на 

военни и граждански мерки за постигане на целите ѝ.   

С приемането на Договора от Лисабон, ограничението за засилено сътрудничество в 

областта на ОПСО изцяло отпада и това е една допълнителна възможност за преодоляване на 

нежеланието на определена държава да участва. Решението за стартиране на такова засилено 

сътрудничество, съгласно чл. 329, пар. 2 от ДФЕС обаче се взема с единодушие, за разлика 

от квалифицираното мнозинство, с което може да бъде учредено постоянното структурирано 

сътрудничество. 

 

6. Заключение 

Договорът от Лисабон разширава възможностите за гласуване в рамките на Съвета с 

квалифицирано мнозинство. Друго важно нововъведение в Договора от Лисабон е 

въвеждането на т.нар. „клауза за преход”, която позволява на Европейския съвет да приеме с 

единодушие решение, с което да определи допълнителни области в областта на външните 

работи и сигурността, в които да се прилага принципа на вземане на решение с 

квалифицирано мнозинство.  

Договорът разширява и възможността определени държави да осъществяват по-

интензивно сътрудничество – на първо място чрез разширяване на приложното поле на т.нар. 

засилено сътрудничество, на второ място – чрез въвеждането на т.нар. постоянно 

структурирано сътрудничество. 

Всички тези промени следва да дадат основа за развитието на външната политика 

на ЕС. Правната и институционална рамка е необходимо, но не и достатъчно условие в един 

продължителен процес, който би могъл в стратегическо бъдеще да улесни телефонния 

разговор с Европа. До голяма степен необходимостта от подобни промени е резултат от 

променената външнополитическа обстановка.  

В това отношение, инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. представлява такъв 

критичен за Европа момент, в който приемането на решения, свързани с европейското 

единство е въпрос на европейско оцеляване, а не въпрос на избор. Приключилата на 9 май 

2022 г. Конференция за бъдещето на Европа също така ясно показа желанието на 

ангажираните европейски граждани за приемане на институционални решения, които да 

доведат както до един по-силен Европейски съюз, така и до едни по-силни държави-членки. 
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Резюме: Доктрината на Самюел Хънтингтън за „сблъсъка на цивилизациите“ днес е 

изправена пред нови предизвикателства. Тя не успя да подмени социалните и икономически 

причини на глобалните конфликти с различия в идентичности, но предсказа успешно, че 

всички цивилизации ще се обединят срещу Запада. Виждаме това във войната на Русия и 

Украйна, която преформатира световния ред, изграден при еднополюсния свят. В статията е 

направен опит да се обясни сбъдването на прогнозата на Хънтингтън за обединяването на 

всички цивилизации срещу Запада. 

Ключови думи: Хънтингтън, сблъсъкът на цивилазициите, глобализация, военни 

конфликти 

 

Summary: Samuel Huntington's doctrine of the "clash of civilizations" faces new challenges 

today. It failed to replace the social and economic causes of global conflicts with differences in 

identities, but successfully predicted that all civilizations would unite against the West. We see this 

in the war between Russia and Ukraine, which is reforming the world order built under the unipolar 

world. The article attempts to explain the realization of Huntington's prediction of the unification of 

all civilizations against the West. 

Key words: Huntington, the clash of civilizations, globalization, military conflicts 

 

Новите разломи в геополитическата архитектура на света и войната между Русия и 

Украйна от 2022 г. все по-осезаемо ни принуждават да преосмислим много аспекти на 

досегашните теоретични обяснения на международните отношения след като вече е факт 

признаваната от експерти и политици криза на еднополюсния свят и движението към 

плуралистичен такъв. Тези обяснения трябва веднъж завинаги да скъсат с неолибералните 

догми за установяването на глобална демокрация и свобода, за свободното движение на хора 

и световно правителство. Не можем да разберем връхлитащите ни перманентни кризи, ако 

нямаме поне частично подготвени сетива за това. 

В свои предишни публикации защитих тезата, че доктрината на Самюел Хънтингтън 

за „сблъсъка на цивилизациите“ е част от самосъзнанието на еднополюсния свят, съдържа 

идеологични илюзии и не съответства на новото развитие на света. Тя все повече изглежда 

като спомен от неговото минало. В основата на популярността на тази теория е проектът за 

подмяна на ролята на социалните и икономическите фактори в политиката с политики на 

идентичността, в чиято оптика културните различия се явяват причина (или повод) за 

конфликти и войни. Тази подмяна, осъществена с помощта на медиите и технологиите, може 

да се смята за най-големия успех на глобалния капитализъм в борбата му за оцеляване и за 

замяна на класовата борба с манифестация на идентичностни различия на полов, възрастов, 

културен и друг признак. Чрез нея левите партии и движения повсеместно бяха обезличени и 

имплантирани в неолибералната система. Причините за съвременните конфликти 

продължават да бъдат социални и икономически, а културните различия могат да бъдат 
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преодолени чрез рационална критическа дискусия и да доведат до съгласие по ценностни 

въпроси и до взаимно обогатяване на участващите народи и култури.
1
 

В основата на концепцията на Хънтингтън за „сблъсъка на цивилизациите“ е едно от 

най-опасните следствия на господстващия повсеместно днес ирационализъм– културния 

релативизъм. Това е доктрина, която поддържа тезата, че взаимно разбиране и съгласие 

между различните култури е невъзможно. По този начин тя прави безсмислени всякакви 

усилия за интеграция и диалог в търсене на приемливи решения на проблемите и 

конфликтите и работи за затваряне на културните, етническите и религиозните общности в 

техните граници. Това е идеологичната основа на съвременните анти-ислямски и анти-

християнски настроения в света, на секюритизацията на принудителната миграция и 

тоталното разпространение на национализмите в съвременния свят, които имат амбицията да 

администрират включването и изключването в съответното общество – западните в 

цивилизацията на Запада, ислямските в определената от исляма „умма“ (от араб. община, 

нация). 

 Културният релативизъм се опитва да замени толерантността с насилие и културен 

империализъм, налагане на ценностите на една култура над останалите. Социално-

икономическите фактори се подменят с културни и ценностни. Към това трябва да прибавим 

и обобщението, че западната идея за толерантност е закърмена отчасти с високомерието на 

„западната“ цивилизация, която смята само своите собствени постижения за ценни и е 

склонна да остави на другите свобода да се развиват, ако не я заплашват.  Като 

екстравагантна концепция на философи, лингвисти или етнолози, културният релативизъм 

едва ли може да бъде вредоносен, но като основа на зловещи политически пророчества, той е 

особено опасен. 

 Най-зловещият пример затова е хипотезата на Самюел Хънтингтън от негова статия 

от 1993 г. и последваща книга, че задълбочаващите се различия между културите 

(цивилизациите) ще предизвикват бъдещите световни войни
2
. Той не уточнява каква разлика 

прокарва между култура и цивилизация и на каква база разграничава осем конфронтиращи се 

цивилизации в неговата статия. Конфронтацията на цивилизациите и обединяването на 

всички „варварски“ цивилизации срещу Запада ще определя бъдещото развитие на света. 

 Като манипулативна доктрина този вид културен релативизъм не  е особено 

атрактивен, но като основа на политически прогнози и консултации се оказва повече от 

опасен. Събитията от 11 септември, атентатите след тях от Мадрид и Лондон до Париж и 

Брюксел, както и „хуманитарните“ интервенции в Близкия Изток и Северна Африка 

изглеждаше, че се явяват свидетелства в нейна подкрепа. Такива бяха и твърденията на 

западни лидери (Меркел, Саркози) за краха на политиката на „мултикултурализъм“
3
. 

Принудителната миграция бързо приближава към 100 милиона души.  Западните държави 

създадоха множество гета на изолирани в социален аспект хора от малцинстевни и 

мигрантски общности, без да успеят да внушат една политика на уважение към ценностите 

на приемащата култура. Същевременно обвързаността на водения от САЩ Запад и Израел с 

джихадистите от Ислямска държава и средновековните сунитски монархии бе в крайно 

противоречие с доктрината на Хънтингтън. Офицерите и военните съветници от западните 

страни никога не са имали цивилизационен сблъсък с ислямските бойци в Сирия. Ясно 

можеха да бъдат отчетени отношения на прокси-зависимости. В Афганистан бунтът на 

                                           
1
 Bouzov, V. Global Conflicts and Dialogue of Civilizations from the Perspective of Southeast Europe - Southeast 

Europe:History, Culture, Politics, and Economy, eds.D. Dimitrov, M. Palangurski, N. Hristova, V. Bouzov), 

Proceedings of Scientific Conference, Italy: Filodritto, pp.63-70 
2
 Huntington,S. The Clash of Civilizations? In: Foreign Affairs, Summer 72, 1993, 22-49; Huntington,S. The Clash of 

Civilizations and Remaking of World Order. 1996, New York: Simon&Schuster. 

3
 Иванов, Г., 2011, Краят на мултикултурната идилия – В: сп. „Геополитика”, 30.03, 

http://geopolitica.eu/2011/1024// Ivanov, G., 2011, Krahut na multukulturnata idilia – In: journal Geopolitika, 30.03 
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талибаните зря с години и тяхното движение се върна на власт, решено да скъса със 

зависимостите от времето на Бин Ладен. 

 Малко повече от 20 години след атентатите срещу Световния търговски център все 

повече разбираме, че живеем в променен свят.  Организираната от Запада агресия срещу 

Сирия не доведе до свалянето на президента Асад, а до победа на противоречива коалиция, 

която включваше Русия, Иран и Турция. Последната, заедно с Катар, първоначално бе в 

агресивната коалиция, която подпали пожара в Либия, но и двете смениха позицията. Опитът 

за реанимиране на кюрдската карта не успя, благодарение на задружните усилия на Русия, 

Иран и Турция, а Западът изостави най-верните си съюзници. На 13 март 2022 г. ирански 

ракети обстреляха консулството на САЩ в Ербил, Иракски Кюрдистан, и не получиха 

отговор в стария империалистически стил.  

Днес Русия, Китай, Индия и редица страни предприемат решителни действия за 

ликвидиране доминацията на долара. Продоволствената криза, санкциите срещу Русия и 

чудовищният скок на цените на горивата в резултат на войната и нелепата политика на 

Еврокомисията за хвърлянето им на свободния пазар задълбочават проблемите на западните 

страни, които се стоварват върху тяхното население. 

 Днес все по-актуално става усещането, че концепцията на Хънтингтън не е чак 

толкова отвлечена, а започва да се сбъдва в относително неочаквани аспекти и с отчетлива 

сила. Западът остава сам срещу останалите цивилизации – това е тревожната картина в 

статията и книгата на Хънтингтън и същината на неговата прогноза. „Главните конфликти в 

съвременната политика ще се случват между нации и групи от различни цивилизации“ – 

вещае американският професор
4
. Западът, ръководен от САЩ, се опитва да раздели 

съвременния свят с едни стари разграничения от времето на „Студената война“. На 9.12.2021 

г президентът Байдън покани на виртуален разговор 109 демократични страни и се изправи 

като нов баща на демократичния свят пред една огромна стена от телевизионни екрани. На 

09.05.2022 г.колумнистът на Foreign Policy Роби Грамър написа, че заради натиска на Запада 

към африканските страни да подкрепят санкциите срещу Русия, тези страни се обединяват в 

ново движение на необвързаните.
5
 Африка и важна част от Азия, начело с Китай и Индия не 

подкрепиха и изключването на Русия от комисията на ООН за правата на човека. Тези страни 

си сътрудничат и за премахването на икономическата доминация на долара. В Мали, 

изтощени от френските колониални агресии, хората манифестират с искания Русия да ги 

освободи. Африканци се записват дори доброволци в руската армия във войната с Украйна. 

Означава ли това, че славянско-православната, конфуцианската, хиндуистката и 

африканската цивилизации, в странната терминология на Хънтингтън, се обединяват срещу 

Запада и той остава сам срещу тях? Определено може да се твърди, че в основата на това 

разделение не са културните различия, а сериозни социално-икономически причини и 

интереси. Сред водещите от тях са енергийната независимост и суверенитет, подкрепата 

срещу западните неоколониални политики, възможностите за икономическа помощ и 

инвестиции. Китай все повече се превръща в основен търговски партньор за Африка и Азия. 

Неговото енергийно и военно сътрудничество с Русия е взаимноизгодно. 

Трябва обаче изрично да се подчертае, че това „обединение“ на цивилизациите не е 

породено от амбициите им за нови войни и ограбване на съседни цивилизации. То е свързано 

по-скоро със желанието за ограничаване на възможностите на агресивната неоколониална 

политика на финансовата олигархия, американските неокони и елита на ЕС. То идва като 

знак за края на доминацията на Запада в световните дела. Тя продължи от времето на 

Модерността до третото десетилетие на 21 век. В резултат на това противопоставяне можем 

                                           
4
 Huntington,S. The Clash of Civilizations?, 1993, р 22 

5
 Драганова, А., В Африка създават съюз на необвързаните, заради натиска на Запада срещу Русия (09.05.2022) 
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да прогнозираме, че Азия все повече ще се очертава като икономически център на света, 

САЩ ще потънат в дълготрайна криза, а ЕС все повече ще остава в периферията на 

световните събития и няма да може ефективно да защити своето население от повсеместните 

кризи. Всичко това налага нашата страна да потърси по-ефективни средства за отстояване на 

собствения си суверенитет поне по ключови въпроси като оцеляването и бъдещето. 

Опитът на нашата страна от последните години показва, че не можем да очакваме 

САЩ и Западът да отслабят силата на своето въздействие в нашия регион. С подкрепа на 

новите власти във Вашингтон бе свалено управлението на ГЕРБ, което се опитваше да 

печели от заиграване с руски проекти и бе подменено с коалиционно управление, 

конструирано с известни трудности, но все пак издържливо в желанието си да не допусне 

връщане на старата власт. Все пак балансът също ще оказва въздействие след решителната 

политика на Русия и Китай от последните няколко месеца. 

Що се отнася до културните различия, те ще продължават да стимулират взаимния 

обмен между културите. Може да се твърди, че в страните от Западна Европа и в САЩ сме 

свидетели на тотален крах на мултикултурализма, на идеята за съвместното съжителство на 

културите при зачитане правата и ценностите на всяка от тях. Същевременно страни като 

Русия, Иран, Индия все повече се утвърждават като пример за успешно мирно съжителство 

на различни култури и религии. 

Великият физик Нилс Бор допуска, че отношенията между културите могат да бъдат 

анализирани с помощта на принципа на допълнителността. Различните култури са взаимно 

допълнителни като думата “допълнителни” има същото значение както в съвременната 

физика. Той вярва, че взаимното проникване на различните човешки общности води към 

постепенно проникване на традициите и в перспектива – към създаване на нова интегрирана 

култура
6
. 

Тази нова култура би могла да бъде резултат на плодотворната комуникация между 

културите – тя възниква от техния „сблъсък“ в свободна критическа дискусия. Така той може 

да се окаже източник на създаване на нови форми на тяхното съвместно съществуване. 

Нямаме предвид, че разликите между културите ще се заличат, а че съвместното им 

съжителство може да доведе до взаимното проникване на ценностите на толерантност, 

равноправие, взаимно разбиране и съзнание за общи интереси и заплахи. Отрицателните 

примери са провокаторските многотиражки като Charlie Hebdo и посланията на 

корпоративните медии за „война на цивилизациите“, които са част от технологията на 

„управляемия хаос“. Положителни примери са сътрудничеството на християни и мюсюлмани 

в палестинското освободително движение срещу агресията на Израел, в борбата срещу 

Ислямска държава, победоносните сили на Асад в Сирия, решаването на проблемите с 

чеченския тероризъм и героизмът на чеченците в настоящата война.. Такива бяха и светските 

режими в арабския свят, които бяха сринати с агресията на Запада, решил да възстанови 

колониализма и световното си господство. 

Какви изводи произтичат за България и нейната политика на сигурност в 

новоизграждащия се плуралистичен свят? Преди всичко трябва да скъсаме със сляпото 

подчинение на политики и действия, които нарушават нашия национален интерес. Такъв е 

например натискът да освободим Република Северна Македония от ангажименти да спазва 

правата на човека, особено на българското малцинство там. Тук трябва да споменем и 

помощта с оръжия за Украйна, която няма да допринесе за приключването на военния 

конфликт. Нашата страна трябва да направи и нови стъпки за възвръщане поне частично на 

енергиен суверенитет. За съжаление българските политически сили нямат консенсус за 

политиките и зрялост да преценят предизвикателствата на новата ситуация, а вследствие на 

своите зависимости и некадърност уверено ни водят към нови кризи. Все пак на лишаването 

от суверенитет се противопоставят много държави, някои от тях близки до нас като Турция и 

                                           
6
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Унгария, което заедно с проникването на Китай в нашия регион дава шансове за нови 

политики и нови пътища пред нашето развитие. 
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Резюме: Докладът анализира сблъсъкът и конфронтацията между САЩ и Китай през ХХI 

век. Изследването извежда причините за съперничеството между двете държави. Докладът 

очертава последиците от стратегическото съперничество между САЩ и Китай за глобалната 

сигурност. 
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Summary: The report analyzes the clash and confrontation between the United States of America 

and China in the 21st Century. In addition, the study outlines the reasons for the rivalry between the 

two countries. Last but not least, the report outlines the implications of the US-China strategic 

rivalry for Global Security. 
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Въведение  

В началото на ХХI век САЩ и Китай поставят край на илюзиите за вечния мир, 

сблъсъкът между тях формира основния военнополитически проблем на сигурността в 

съвременната епоха на глобални трансформации и качесвена промяна на глобалното, 

постмодерно, рисково, мрежово общество. Светът се променя, заедно с него еволюира и 

човечеството като биологична и социална система. Глобалната среда за сигурност става все 

по-сложна за разбиране, изграждане и управление. Взаимозависимостта на отделните актори, 

но най-вече сблъсъкът на САЩ и Китай определят актуалността на темата, разглеждан в 

контекста на глобализацията, дигитализацията, дисперсията на силата в глобалната епоха, 

изместването на авторитета от хората и институциите изградени от тях към алгоритмите, 

изкуствения интелект (ИИ) и облачните технологии. Анализът се фокусира върху две 

основни направления и въпроса: 1. Кои са съвременните аспекти на конфронтацията между 

САЩ и Китай?; Как влияе сблъсъкът на двете страни върху глобалната и регионалната 

сигурност? 

Целта на доклада е като се анализират съвременните проявления на конфликтността 

между САЩ и Китай, да се изведат основни ефекти върху глобалната и регоиналната 

сигурност, които се разбират в контекста на глобалните тенденции и процеси. Обект на 

изследване е процесът на конфликтност между САЩ и Китай. Предмет на изследване са 

отношенията на конфликтност и съперничество между САЩ и Китай. Изследователската 

хипотеза е, че сблъсъкът между САЩ и Китай е основният процес и мегатенденция в 

съвременната глобална епоха, който формира глобалната и регионалната среда за сигурност. 

Анализът се базира на широк набор от методологически подходи: системен, 

мултидисциплинарен, холистичнен, исторически подходи, формират се заключения 

посредством дедуктивен и индуктивен методи на ръзсъждение. Докладът се основава на 

актуални данни, използват се книги, монографии, доклади от аналитични центрове (Think-
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Tanks), Интернет, официални институции. Анализът няма претенции за всеобхватност и 

изчерпателност на разгелжданата проблематика. Докладът е насочен към широк кръг 

читатели с интереси към военнополитическите проблеми на сигурността, студенти по 

международни отношения, както и към експерти с интереси към съвременните конфликти и 

към трансформацията на глобалната сигурност. Литературните източници са цитирани в 

текста и са изведени в края на доклада. Анализът се ограничава до обособяване на водещите 

проявления на сблъсъка между САЩ и Китай в контекста на мегатенденциите и 

качествената трансформация на човечеството, както и на света като цяло.   

 

1. Обсъждане 

Съвременни аспекти на сблъсъка между САЩ и Китай и тяхното влияние върху 

глобалната и регоиналната сигурност 

В края на ХХ и началото на ХХI век светът навлиза в нова епоха. Взаимоотношенията 

между САЩ и Китай определят и трансформират глобалната сигурност. Основното 

предизвикателство за двете страни е следването и постигането на жизненоважните си 

интереси, с които не са в състояние да направят компормис. През 2020 г. най-опасната зона в 

света е Тайван, защото глобалният геополитически център се измества към Азия, или иначе 

казано се връща в азиатския югоизток. В тази връзка, засилва се тенденцията на влошаване 

на отношенията между глобалния хегемон САЩ и регионалния съперник Китай. Увеличава 

се вероятността от война, което предполага въвличането на други значими регионални 

играчи. Тайван от своя страна се стреми към превъоръжаване, но този процес отнема време и 

в значителна степен е подпомаган от САЩ, нужно е технологично време, което страната 

едва ли има. Въпросът за Тайван имплантира огромна „доза“ неопределеност в глобалната и 

регионалната сигурност с деструктивен потенциал за директен сблъсък на САЩ и Китай.
1
 На 

23.05.2022 г. на рутинна пресконференция в Токио, Япония, се отправя въпрос към 

американския президент Джо Байдън, първата част на въпроса съдържа твърдение относно 

войната в Украйна, че САЩ не желае да се въвлича военно в конфликта и продължава „...по 

очевидни причини. Готови ли сте за военна намеса в защита на Тайван, ако се стигне до 

това?“ (“You didn’t want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are 

you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?”). Прямият отговор на 

Байдън е: „Да, това е ангажиментът, който поехме“ (“Yes. That’s the commitment we 

made”).
2
’

3
 Интересна препратка прави и Джордж Фридман, който обвързва изказването на 

Байдън с промяната на стратегията за сигурност на Япония, която поема същите 

ангажименти към защитата на Тайван като демократична държава, както заявява японският 

министър на отбраната. Това, допълва Фридман, драматично променя политическата среда, 

Япония не е предприемала подобни военни действия от 1945 г.. При опит на Китай за 

инвазия в Тайван, САЩ, Япония и вероятно други съюзници ще се стремят към водене на 

                                                           
1
 Blackwill, R., Zelikow, P., The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War. Council Special Report 

No. 90, February 2021, https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/csr90_1.pdf, v-13, достъпно към 23.05.2022 г. 
2
 Liptak, K., Judd, D., Gan, N., Biden says US would respond 'militarily' if China attacked Taiwan, but White House 

insists there's no policy change. CNN politics, May 23, 2022, https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-
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3
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ограничена война, докато мобилизират всички политически, икономически и военни 

средства за противодействие на Китай.
4
’
5
  

Водещата тенденция в конкурентните и конфликтните взаимоотношения между САЩ и 

Китай, колкото и парадоксално да изглежда, е нарушаването на закона на джунглата, както 

пише Ювал Харари. Войните са на път да изчезнат, в древните земеделски общества 15% от 

смъртните случаи са резултат от човешко насилие, през ХХ век насилието води до едва 5%, а 

в началото на ХХI век насилието отнема около 1% ог глобалната смъртност. През 2012 г. 

умират 56 милиона души, 630 000 от тях се причиняват от човешко насилие (войните убиват 

120 000, а престъпността над половин милион души).
6
 Въпреки това, основните 

предизвикателства, рискове, опасности и заплахи за сигурността са свързани с човешката 

дейност. Климатичните промени, заплахата от използване на ядрени бойни способности, 

малфункцията и смущенията при функциониране на технологиите са водещите глобални 

въпроси, пред които е изправено рисковото, постмодерното, глобализираното, мрежовото 

общество. Влиянието на акторите, субектите, на глобалната и регионалната сигурност 

провокират Джордж Фридман да идентифицира статуса на САЩ, Китай и Русия в 

глобалната среда за сигурност. САЩ остават хегемонистичната икономическа и военна сила, 

Русия е западаща велика сила, Китай е държава, която има глобални амбиции, но в 

краткосрочен период има стремеж да измести САЩ от Индийско-Тихоокеанския регион. 

Навлизаме в нова ера, която идва на мястото на двуполюсната глобална конфронтация между 

САЩ и СССР, след Втората световна война, в периода 1945-1991 г., следвана от епохата на 

„глобалната война“ (борба) срещу тероризма, интеграцията и дезинтеграцията на ЕС, 

възходът на Китай като регионалната сила с глобални амбиции, както и опитът на Русия за 

връщане на статуса си на велика сила. Динамиката в отношенията формират тривиалната 

представа за конструиране на мултиполярен свят, която има своите достоверност и 

съдържателност. В контекста на войната на Русия в Украйна, виждаме, че САЩ доминират, 

посредством долара, в глобалната икономическа система, както и в другата глобална 

система, тази на сигурността. Според анализ на SIPRI (Стокхолмски миждународен институт 

за изследване на мира (Stockholm International Peace Research Institute)) глобалните военни 

разходи достигат рекордните 2113 млрд. долара. Наблюдава са повишаване с 0.7% от 

предходната 2021 г. Водещите пет държави са САЩ, Китай, Индия, Великобритания и 

Русия, които съставляват 62% от глобалните военни разходи. САЩ се фокусират във 

военните изследвания и развитието като инвестират 801 млрд. долара, което е намаление с 

1.4% в сравнение с 2020 г., като от 3.7% достига нива от 3.5% през 2021 г. Русия увеличава 

военните си разходи и инвестира 65.9 млрд. долара или 4.1% от БВП през 2021 г.. Основен 

инструмент за набавяне на ресурси за военни цели на страната идват от газ и петрол. Китай 

влага 4.7% от БВП за военни разходи или това са 293 млрд. долара през 2021 г. Наред с 

тенденцията на изместване на глобалния геостратегически център в Азия и повишаването на 

разходите за отбрана, Индийско-Тихоокеанското пространство е основната зона на сблъсък и 

кнофликтност в съвременната епоха. Една от последиците е регионална милитаризация, 
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Австралия например, увеличава военните си разходи с 4% за 2021 г. и достига ниво от 31.8 

млрд. долара. Индия от своя страна като един от основните конкуренти на Китай в Азия 

инвестира 76.6 млрд. долара за военни разходи.
7
  

По отношение на влиянието на долара в света и идеята за формиране на многополюсен 

икономически глобален ред, войната на Русия в Украйна води до санкции за Русия и 

ограничаване на достъпа й до глобалната икономическа система. САЩ оказват 

икономически натиск и демонстрират влиянието на долара със статус на най-значима валута 

в света. В своите разсъждения и анализи Джордж Фридман извежда няколко стратегически 

уроци, а „най-важният“ сред тях е, че най-силното оръжие в света е доларът като 

доминираща валута в света. Друга основна последица от глобалната дисперсия на силата и 

качествената трансформация на човечесдтвото е включването на други регионални актори в 

съперничеството за влияние в Индийско-Тихоокеанския регион. Старните от НАТО, ЕС, 

Индия, Япония, Австралия, държавите от АСЕАН имат интерес от хегемонната позиция на 

САЩ в сферата на сигурността на Югоизточна Азия. Обединяващата идея на всички тях е 

осигуряване на свободен достъп до пазарите, спазване на демократичните ценности и 

засилване на интеграционните процеси, а част от тях, начело със САЩ, посредством 

централните банки изолират руската икономика, защото основният фундамент при воденето 

на съвременна война се измества от военната сила към финансовата система.
8
 В 

икономическата сфера валутните резерви в глобален мащаб позиционират долара като 

основна валута с около 60% дял, следвана от еврото с 21%, японскатта йена 6%, британскияп 

паунд 5% и едва с 2% е китайския юан. В защита на тезата, че се формира многополюсен 

икономически световен ред може да послужи тенеднцията от 2000 г. насам, която показва, че 

делът на долара в началото на века възлиза на 71%. Освен това спадът на делът на долара се 

разпределя между няколко валути, което все още отрежда доминираща роля на щатската 

валута. Нейното глобално влияние следва мощта на амираканската икономиката. Основни 

фактори за устойчивостта на това влияние е функционирането на системата, наред с всички 

проблеми на САЩ, основана на закони и правила икономика, което определя известна 

стабилност и интеграция в глобалната система. От края на ХХ век до 2019 г. в значителна 

част от света фактурирането се реализира в долари и достига близо 80%, за Северна и Южна 

Америка е 96%, за Азиатско-Тихоокеанския регион е 74%. Европа е изключение от 

правилото, където доминира еврото. В обобщение, доларът остава основен икономически 

инструмент за управление на глобалните отношение, което забавя относително свиващата се 

сила на САЩ като хегемонна сила. Създадена след 1944 г. в Бретън Уудс западна 

международна финансова система осигурява просперитета на САЩ, но това не 

удовлетворява интересите и потребностите на Китай през ХХI век. Възниква 

контратенденция, която се стреми да измести долара за разплащателно средство, като начало 

локално. Китай прави опити да заплаща петрол от Близкия изток с юани. Въпреки това, 

използването на долара в последните двадесет години запазва своята стабилност. Според 

индексът за международно използване на валутата (формира се от средната стойност на 

официалните валутни резерви, 25%, обема на валутните транзакции, 25%, емитирането на 

дълг в чуждестранна валута, 25%, трансгарнични депозити, 12.5%, международни валути и 
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международни банкови задължения, 12.5%), доларът достига стойности от 75, използването 

на еврото възлиза на 25, запазва се тенденцията за повишено използване на китайския юан, 

но достига ниво от едва 3 пункта, японската йена е далеч напред с 8, британският паунд 

запазва нива от 7 пункта. Формирането на нова ера в международните отношение изправя 

американския долар пред комплексни предизвикателства. От една страна това е 

интеграцията на Европа, където еврото доминира и измества долара като по-атрактивна 

резервна валута. Европейците от своя страна се сблъскват с идентичностната политика, а 

дезинтеграцията на малки идентичностни групи възпрепятства изработването на 

необходимата обща стратегическа визия. В резултат, ставаме свидетели на глобални и 

регоинални контратенденции на деглобализация, регионализацията, локализацията и 

дезинтеграцията на общото европейско и цивилизационно пространство. Проблемите на 

Европа действат в полза на Китай, над 91% от населението на страната са от етническата 

група на китайците хан, но китайската валута не се обменя свободно, а това е пречка пред 

инвеститорите за извършване на търговска дейност. Тук се добавя и недоверието към 

китайските институции. Допълнителна неопределеност внася недемократичното управление 

в Китай. И въпреки използването на китайската валута от поне 1.410 млрд. души, колкото е 

населението на страната, международните инвеститори я смятат за неатрактивна.
9
’

10
 

Дигиталната епоха поставя установените икономически принципи и закономерности 

пред изпитание. Същото се случва и с долара, неговото влияние намалява и поради появата 

на дигиталните валути, както в държавния, така и в частния сектор. Формирането на 

икономически полюси се съпътства с обществени трансформации и конфликтни отношения, 

промяната е каскаден, нелинеен процес, изпълнен с черни лебеди. Вижда се, че все още 

идеята за баланс на силите е съдържателен инструмент за анализ, а по отношение на 

икономиката на САЩ и влиянието на долара, близкото бъдеще предполага спомен от 

миналото, с доминираща роля на щатската валута като основен международен инструмент за 

влияние.
11

 Използването на долара като оръжие форматира международните отношения в 

интерес на САЩ като водещата икономическа и политическа сила, както посочва Джордж 

Пиъркс, щатската валута е основен механизъм за натиск, който се използва срещу Русия, 

Китай, Куба, Иран, Северна Корея и Венецуела, също така в Латинска Америка и в други 

части на планетата. Финансиализирането, бурното развитие и експанзията на капитала води 

до глобална задлъжнялост, която опосредства процеса на използването на долара като 

оръжие, през 2021 г. световният дълг достигна 300 трилиона долара, което увеличава 

възможностите за ограничаване, при необходимост, на участниците във финансовите пазари. 

Провокиран от войната на Русия в Украйна американският президент възприема подобен 

подход и в началото на 2022 г. предупреждава, че нападението над Украйна е повод за 

блокиране на възможностите на Русия за осъществяване на сделки в доларова валута.
12

 

Светът навлиза в нова епоха на турбулентност, обществото на риска измества свързаното със 
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сигурността, „сигурностното“ общество (Security Society), както пише Николай Слатински, 

цитирайки Хеерт Хофстеде, че обществото се стреми да избягва неопределеността 

(uncertainty avoidance – в българският превод е допусната смислова грешка, изразът е 

преведен: избягване на несигурността, а авторът има предвид и пише за „избягване на 

неопределеността“)
13

’
14

’
15

. Новото разбиране на сигурността е последица от навлизането в 

нов етап от развитието на човечеството, което е характерно и за отношенията между САЩ и 

Китай, както и във връзка със съвременните конфликти и войни. Основните процеси, които 

формират света през ХХI век сe проявяват двупосочно и действат с акумулиране на 

центробежни и центростремителни сили. Формират се мегатенденции и контратендеции: 

глобализация и деглобализация, интеграция и дезинтеграция, дигитализация и формиране на 

„дигитални гета“, които са офлайн. Прав е Ювал Харари, че живеем в най-добрите времена, 

но в началото на ХХ век цивилизацията върви към бездната. Постиженията в науката, 

технологиите и индустриализацията се проектират в две самоунищожителни механични 

световни войни, в които се избиват милиони европейци. Индустриализацията през ХIX и ХХ 

век води до промяна в стопанската и социалната организация на обществото.
16

 Стремежът и 

инстинктът към агресия и самоунищожение води до изобретяването на ядрените бомби, 

които имат потенциал за унищожаване на човешката цивилизация. Донякъде парадоксално, 

но, осъзнаването на този факт отрежда значима роля на ядрените бойни способности. В 

периода 1945-1991 г., ядрените сили постигат паритет. САЩ и СССР изграждат двуполюсен 

свят, в този смисъл, стабилен, създават илюзия за „световен ред“. „Историята“ за реда в 

глобалната сигурност е поставена под съмнение и от Хенри Кисинджър, с неговата теза, че 

„световен ред никога не е съществувал“.
17

  

Вестфалската система, изградена от 1684 г. насам, картографира политическото, 

социалното и културното многообразие на света в интегритета на националните държави. В 

съвременната представа за света се добавя идеята за глобална система за сигурност, която се 

трансформира, интегрира и заличава национланите граници, а дисперсията на силата слага 

край на двуполюсната конфронтация, както и на хегемонната позиция на САЩ в света в края 

на ХХ и в началото на ХХI век. И както изтъква Мойзес Наим, хегемонията създава рискове, 

опитът за налагане на интересите на САЩ навсякъде по света води до конфронтация с 

регионалните сили като Китай, Русия, Индия, дори Обединена Европа. На базата на военната 

мощ и превъзходство на САЩ съперниците за глобално влияние и власт действат с „меко 

балансиране“, въпреки, че „постамериканският свят“ е бъдеща проекция, която преминава 

през анархията на провалената държавност. Радикалната промяна на света създава 

неопределеност, която се обяснява трудно с наративи от миналото, които не са в състояние 

да обхванат качествените и количествените изменения на ноосферата. Системата става 

хаотична, ентропията нараства, идентичностната фрагментация се проектира във влиянието 

на популистките идентичностни политики, стига се до това, „че, никой няма да знае къде е 

властта“, както посоча Наим, цитирайки думите на Рандъл Швелер. Това са рисковете на 

хегемонията, властта прогнива, губи своята легитимност, авторитетите биват снемани от 
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пиедестала на величието.
18

 Загубата на авторитет от страна на политическите и 

икономическите институции води до дезинтеграция на обществото. Изместването на 

глобалните геостратегически, геополитически и геоикономически центрове към Азия, от 

Атлантическия океан към Индийско-Тихоокеанския регион, от САЩ и Европа към Китай, 

Югоизточна Азия, Индия и Япония определя ХХI век като епоха на доминация на Азия. Този 

процес започва с рухването и дезинтеграцията на СССР, което, в периода 1991-2022 г., 

задава курс на преформатиране на света от еднополюсна хегемонистична позиция на САЩ, 

към мултиполярен, мултицивилизационен глобален безпорядък. Провалът на големите 

наративи като религиите, политическите идеологии и икономическите матрици води до 

подем на популистки, авторитарен национализъм, който залага на дезинтеграцията, на 

деструктивността и нихилизма. Условно, без амбиция за извеждане на нови понятия, 

национализъмт бива „деструктивен“ и „конструктивен“. Деструктивният национализъм 

означава омраза и страх към и от другите, различните, в основата си той е фундаменталистки 

и войнолюбив, а конструктивният национализъм, означава любов, доверие, взаимодействие с 

ближните, съгражданите, с останалото човечество, миролюбив по природа и проявление. 

Съвсем незаслужено, но сякаш логично, в понятието „национализъм“ е вплетена негативна 

конотация, в която не се отчитат постиженията на социалната солидарност, която се 

основава на идеята за нацията и изгражда социалната държава с постижения като качествено 

здравеопазване, пенсионна система, обща идентичност и осъзнатост за споделяне на блага 

между хора, които не се познават лично. В съвременен план, от гледна точка на 

авторитарната популистка тенденция, политическите лидери правят опити за изграждане на 

обяснителна рамка в контекста на отминалото величие на техните държави. На фона на 

глобалните предизвикателства свързани със заплахата от ядрена война, климатичните 

изменения, малфункцията на технологиите и изкуствения интелект изкристализира 

радикализиращото влияние на Доналд Тръмп в САЩ, Владимир Путин в Русия, Виктор 

Орбан в Унгария, Жаир Болсонаро в Бразилия, Реджеп Ердоган в Турция. Свързващото звено 

между тях е идентичностната политика, която водят, Русия на Путин воюва срещу идеята за 

глобализиране на политиката, а обект на тази ирационална цел е украинската идентичност, 

която се явява една от последните прегради пред диктаторските амбиции на Путин и стожер 

на идеята за свободна Европа. Човечеството е изправено пред общите предизвикателства, 

цивилизацията е една, колкото и гъвкаво да се използва тезата на Хънтингтън за сблъсъкът 

на цивилизациите, което означава, че съвременният „деструктивен“ национализъм е една 

ескейпистка индулгенция, както предполага Ювал Харари. Националистическите 

сантименти, които дезинтеграрат обществата, не дават отговор на сложния свят, в който 

живеем, те са опростени идентичностни истории за величие, уникалност на нацията, 

всесилност на нейните лидери, едни митологеми на отминалата епоха, а сливането на 

информационните и биотехнологиите прави възможно създаване на дигитални диктатури и 

формирането на глобална ненужна класа. На фона на глобалните проблеми на цивилизацията 

възниква нуждата от нова глобална идентичност, защото никоя национална институция не 

може сама да се справи с безпрецедентните, нетрадиционните, глобални предизвикателства, 

рискове, опасности и заплахи. От една страна глобалното общество изгражда глобална 

икономика, зависи от глобалната екология, интегрира се в глобалната наука, а от друга 

дезинтеграцията намира основания в националната, регионалната и в този смисъл локална 
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политика. Последиците са катастрофални, ефективното справяне с тях е глобализирането на 

политиката, което не означава глобална концентрация на власт, а по-скоро интегритет в 

политиките и действията на отделните държави и в големите урбанистични центрове по 

отношение на глобалните въпроси. Една от заблудите по отношение на глобализацията е, че 

интеграцията в глобалната система означава загуба на идентичност, ценности и суверенитет, 

в резултат на което, лидери като Путин, Тръмп, Си Дзинпин, умело изграждат своите 

политически платформи на основата на страха в обществата, формира се глобална маса от 

страхуващи се или по-скоро тревожни хора, които загубват своята идентичност, не съумяват 

да изградят, да надградят нова идентичностна структура в своята индивидуалност и 

социално взаимодействие. Авторитарните популисти знаят това, по-лесно е използването на 

негативните емоции, които радикализират, дезинтегрират, консолидират авторитарна власт, 

която се превръща в абсолютна, а цената е човешки животи. В защита на „конструктвиния“ 

национализъм е важно да се отбележи, че демокрацията не може да функционира без 

национализъм, той е едно от условията за изживяване на свободата като ценност, наратив, 

както и за живот в свободен свят.
19

  

Франсис Фукуяма подчертава, че съвременната Китайска комунистическа партия печели 

легитимност благодарение на китайския национализъм, при гарантиране на икономически 

напредък. Национализмът е важно условие за социална сплотеност, но, човечеството 

притежава ядрени бойни способности, което означава, че не можем да си позволим агресивен 

национализъм, използван от Бисмарк например, който в миналото води до създаване на 

модерната държава и национална идентичност. Следвателно, от екзистенциална важност е 

„деструктивният“ национализъм  да бъде под контрол, утилизиран, управляван. Страните в 

които няма стабилни социални връзки са провалени държави като Афганистан и Сомалия, 

силното усещане за национална идентичност е необходим компонент за държавно 

строителство, точно затова е и опасно.
20

 Национализмът е мрежа от истории, както други -

изми, тя се разплита и на нейно място се оплита друга. Такива мрежи от истории са 

религиите и политическите идеологии, които са създадени от хората, които служат за 

управление на големите множества от хора, каквото е китайското например. Китай не може 

да функционира единствено на базата на рационалното и науката, а има нужда от някаква 

форма на религия или идеология. Такива плетеници от истории са фашизмът и нацизмът, 

комунизмът и либерализмът, които се провалят в изпълнението на утопичните си цели. 

Цената за този провал е свързан с конфронтации между отделните големи истории, които се 

припознават от различните общества, а в името на тези обяснителни матрици хората, 

групите, империите, националните държави водят войни, инвестират не в създаване на 

повече мир, а във война. Човешката история показва цикличност в загубата на доверие и 

авторитет на унифициращите наративи. Религиите регресират към фундаменталистките 

фрагментации като атавизъм, който се опитва да се адаптира към непонятен свят, 

парадоксално, тяхната абсурдност се оказва витална. Политическите идеологии като 

религиите на модерната епоха се провалят в опита си да дадат универсален отговор на 

всички екзистенциални въпроси. Фашизмът се оказва антихуманен, деструктивен и 

декадентски, комунизмът достига самореализиращата се имплозия и се саморазгражда в 

собствената си несъстоятелност и неефективност, която се трансформира в 
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посткомунистическа олигархия. Либералната и неолибералната идеология се оказа свободия 

за едни и изпадане под прага на сигурност за други. Разграждат се механизмите за защита на 

обществото, което в дигиталната епоха на риска провокира перманентно усещане за 

неопределеност. Науката сне идеята за свободната воля, способностите на хората да действат 

рационално се основават на идеята за осъзнастостта и мъдростта. От друга страна, по-важно 

се оказва влиянието като принуда в океанът на безпределната информация. 

Фундаменталните трансформации на света извеждат нуждата от нови форми на управление и 

контрол на хората. Съвременната глобализация и свръхинформираност направи така, че 

авторитетът от божествата в облаците и институциите на идеологиите се мести в 

дигиталното устройство, в облачните технологии, където са проектирани „личният полицай“ 

и цялото доверие в алгоритмите на този свръхнатоварена с данни мрежа от отношения. 

Властта в миналото означава достъп до информация, днес същността на властта е знанието 

да се пренебрегва несъществената информация. Провалените наративи се заменят с нова 

религия на големите данни. Всичките ни мисли, житейски планове и мечти, дори нашите 

емоции се проектират в алгоритмите, които определят икономическите, политическите, 

социалните и идентичностните общности. Дигитализацията на всичко определя 

възприемането на организмите като алгоритми, а животът като обработка на данни, 

интелектът се откъсва от съзнанието, което означава, че несъзнателни, високоинтелигентни 

алгоритми вече ни познават по-добре отколкото ние познаваме себе си. В тези нови 

тенденции информацията е „петролът“ на XXI век, а който създава, владее, управлява, 

насочва, трансформира, форматира информацията той преиначава краят на историята и 

проектира нейното бъдеще. Формира се нова идеологическа догматика, пространствата 

освободени от големите наративи се запълват от религията на данните, от датаизмът. В нея 

всемирът се възприема като информационен океан, в който значението на процесите и 

хората се определя от стойността, която имат за/при преработка на информацията. В епохата 

на големите данни тяхната обработка от страна на хората става все по-трудна и бавна. 

Обособяват се огромни масиви информация, които поставят под съмнение възможностите на 

хората за постигане на знание и мъдрост. Все по-трудно става изграждането на умения и 

адаптирането им към изискванията на икономиката и политиката, а това води до снемане на 

доверието от хората и институциите. Основният обект на доверително отношение стават 

големите данни (Big Data). Изграждат се нови форми на социално взаимодействие, формират 

се нови мрежи и общества на информационната и комуникационната взаимозависимост и 

обвързаност. Стартира и нова тенденция на пренос и проекция на материалния свят в 

алгоритми, те имплантират в себе си интерсубективните реалности и трансформират 

способността на Homo Sapiens за инвенция, създаване и вяра на фикции, на универсални 

наративи. Победата ни над останалите животински видове се определя именно от умението 

на човека да измисля фикции, които стават мотиви за поведение, а тази способност през ХХI 

век се обособява като най-могъщата енергия на земята.
21

  

В глобален план субектите в международните отношения, геостратегическите, 

геополотическите, идентичностните общности и икономическите центрове формират 

правилата и параметрите на съвременните междугрупови съперничества, сътрудничества и 

конфликти. Тези взаимодействия включват тривиалните представи за света, включват и 

тезата за сблъсъкът на цивилизационни, както и семантиката за националната държава. Тези 

обществени представи изграждат идеите за конфликтите и сблъсъците между хегемонната 
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сила САЩ, регионалната сила Китай, която е с глобални амбиции, както и Русия като 

западаща велика сила. Индустриалната и модерната епоха формират фикцията за 

„американската мечта“, която включва и фантазмите за щастието на безграничното 

потребление на всичко и веднага. Стремежът към бъдещето на човечеството не е монопол на 

САЩ, създават се „китайската“, „европейската“, „руската“, „арабската“ мечта. Някои от тях 

с авбиции за универсалност, други от тях с локални проекции, всички те запълват 

празнотата, която остава от загубата на съдържание на големите наративи на домодерния и 

модерния свят, отправяйки поглед към постмодерността. Формирането на нови идеи се 

базира на идентичностната политика, тяхна обща слабост е опитът за опростяване на 

сложната обективна реалност. Най-често с открояване на отминало величие на държави, 

империи и цивилизации. Политическите прослойки в САЩ, Китай, Русия, но не само, 

успешно и неуспешно, стават „разказвачи“ на истории, някои от тях умело конструират 

фабулата и мита за величието на обществата им, които само те могат да възродят, ако им се 

доверят.  

На този етап от развитието на света САЩ, все още е най-силната държава в света, 

въпреки проблемите във вътрешен план и радикализацията на обществото, Китай е втората 

по мощ държава в света, Русия губи статуса си на велика сила. През 2021 г. руската 

икономика е 1.65 трилиона долара, от общо 94 трилиона долара на глобалния вътрешен 

продукт (БВП), а тенденцията сочи, че до 2024 г. от 11-то място руската икономика ще се 

смъкне до позиция на 12-та икономика в света. Китайската икономика е втора в света с 16.86 

трилиона долара, американската достига ниво от 22.94 трилиона долара. Предвижданията са 

до 2024 г. китайската икономика да се доближи до нива от 21.3 трилиона долара, 

предвижданията за американската икономика са достигане до ниво от 25.7 трилиона долара. 

В цивилизационно-идентичностен аспект едва ли може „китайската мечта“ да се определи 

като алтернатива на западната идея за свободата и либералната демокрация. Това важи и за 

значителна част за страните от Азия, които, по отношение на сигурността, зависят от 

проявлението на американската сила в Индийско-Тихоокеанския регион. В обобщен план, 

доверието към т. нар. „алтернативи на либералната идеология“ е под въпрос, докато повечето 

страни в света се възползват от свободните пазари и възможността да изграждат собствената 

си локална идентичностна политика. Оказва се, че „китайската мечта“ е наратив за вътрешно 

потребление, който умело се използва от Си Дзинпин за интеграция на китайското общество. 

Руският „четвърти път“ е несъстоятелен семантичен конструкт, който не е продукт на 

интелектуални и философски натрупвания и научна еволюция, още по-малко е научна 

революция по Томас Кун. По-скоро е насилствен опит да замаскира идеологическата слабост 

на съвременните политически елити, които изискват построяване на бъдеща политическа 

идеология, която да замести провалените фашизъм, комунизъм, либерализъм, най-често под 

флага на антиутопията на евразийско величие с център Москва. Интелектуалната немощ на 

философи и учени възпрепятсва рационалното и парвдоподобно обяснение на руската 

агресия в Украйна. Вследствие на войната Русия е изолирана от международните 

институции, ирационалността на Путин превърна страната в „дигитален концлагер“. От 

гледна точка на дигитализацията на Китай и авторитарната власт в страната „китайската 

мечта“ няма глобална интегрираща функция, което показва, че дигиталните гета са част от 
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тенденцията на деглобализация и дезинтеграция на глобалната система в сферата на 

сигурността и икономиката.
22
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Наред с това, както анализира Параг Кханна (Parag Khanna), Азия ще доминира през XXI 

век, а един от основните геополитически процеси от края на ХХ век до днес е 

дезинтеграцията на СССР. Освен тази тенденция, другите са интгерацията на ЕС, формиране 

на Китай като доминираща регионална и бъдеща световна сила. В енергетиката шистовата 

революция извежда САЩ като водещ производител на газ и петрол и намалява 

завасимиостта от петролните находища в Близкия изток. От гледна точка на Китай, формира 

се азиатския дневен ред в икономиката и в сигурността, което обвързва Европа и Азия и 

поражда страхове от проекцията на китайската икономическа сила във военна мощ. Битката 

през индустриалната епоха е за евроатлантическото пространство. В постиндустриалната, в 

дигиталната епоха, в контекста на формиращото се рисково общество, основните 

конфликтни зони са в Азия. По отношение на китайските амбиции, Си Дзинпин заявява, че 

останалите държави и общества могат да се развиват самостоятелно, под знака на 

сътрудничеството с Китай. Както Кханна подчертава, стратегическото взаимодействие на 

Китай и Русия е в най-високата си точка, след турболенциите от края на епохата на 

двуполюсното противопоставяне.
25

`
26

 В началото на годината, на 4 февруари 2022 г. Русия и 

Китай изготвят обща декларация, че международните отношения и човечеството навлизат в 

нова ера. Знаково е присъствието на руският президент Владимир Путин по време на 

откриването на ХХIV Зимни олимпийски игри в Китай и едва след техния край той стартира 

войната в Украйна.
27

 Стратегическата визия на ЕС също е насочена към Азия и най-вече към 

Индийско-Тихоокеанския регион с намерението да засили стратегическия си фокус, 

присъствието и действията си в тази част на света, която се определя с първостепенна 

стратегическа важност за интересите му. Основна цел на ЕС е обезпечаване на стабилност, 

управление на неопределеността, стремеж към благоденствие и устойчиво развитие на целия 

регион, в контекста на нарастващи предизвикателства и конфлики в Азия. Индийско-

Тихоокеанският регион е пространство, в което се реализират основните геополитически 

сблъсъци на ХХI век, както и зона на надпревара в дигиталната сфера, икономиката, 

технологиите и политиката. И накрая, важният въпрос за човешките права също е на дневен 

ред. Парадоксът на човешката природа е в това, че в една част на света глобализацията и 

технологизацията водят до повече свобода, а в друга част на света, същите процеси и 

тенденции, водят до формиране на ненужна класа, дигитални гулаци и гета, както и до 
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възможност за тотален контрол над населението, каквато е ситуацията в Китай с 

въвеждането на социалният кредит, който репозиционира авторитарните режими в 

стремежът им към тотална власт. В стремежът за влияние в най-значимата за икономиката и 

за глобалната сигурност зона в света ЕС продължава да развива партньорства в областта на 

сигурността и отбраната.
28

       

      

       

2. ИЗВОДИ  

1) Анализът показва, че основните тенденции и проявления в конфликтните 

взаимоотношения между САЩ и Китай формират сблъсъкът мужду двете държави 

като основен военнополитически проблем в рисковата епоха. Тенденцията на 

глобализация и интеграция е блокиран от контратенденциите на деглобализация и 

опит за формиране на дигитални гета.  

2) Докладът установи, че глобалната взаимозависимост определя промяна в 

геостратегическия и геополитическия център на света от запад на изток, което е 

съпътствано от конфликти в евроатлантическата зона и в Индийско-Тихоокеанския 

регион. Изведоха се статусите на водещите субекти в международните отношения. 

Основна точка на сблъсък е Южнокитайско море, въпреки войната в Украйна, която 

променя системата за сигурност в света и в Европа.  

 

В заключение, 

Сблъсъкът между САЩ и Китай през ХХI век е структуроопределящ процес на 

интеграция и дезинтеграция, който определя глобалната и регоиналната сигурност, както и 

икономическата динамика. Един от основните проблеми на нашето време е управлението на 

климатичните промени. Въпреки общите усилия на страните основният фокус остава в 

милитаризацията на всичко и използването на социалните, икономическите и 

идентичностните характеристики за съперничество и конфликти. Потребността на света е, да 

се отделя около 2% от глобалния БВП за въпросите свързани с климатичните промени, а 

процеси като войни и конфликти насочват потенциала на човечеството към традиционните 

въпроси на сигурността, което пренасочва ресурсите от възможностите към изграждане на 

повече мир и стабилност, към дезинтеграция, конфликтност и неопределеност. Целта на 

изследването е постигната, анализът изтъкна значението на основните тенднеции в 

глобалната епоха като в същото време изведе негативното влияние на войната в Украйна 

върху регионалната и глобалната сигурност. Установи се, че основният проблем на 

съвременната епоха е конкуренцията, сблъсъкът и взаимодействието между САЩ и Китай, 

които определят хода на историята, задавайки установените норми в международните 

отношения като процес, в който развитието на света все още зависи от хората, с тенденция за 

изместване на авторитета и възможността за рационален избор от хората и институциите 

изградени от тях към алгоритмите и изкуствения интелект, който все повече се отделя от 

съзнанието, а с това и от моралните категории, които движат света и регулират всяка сфера 

на междучовешко взаимодействие. Оказва се, че неопределеността на бъдещето на историята 

                                                           
28

 Индийско-Тихоокеански регион: Съветът приема заключения относно стратегия на ЕС за сътрудничество. 

Европейски съвет. Съвет на ЕС, 19 април 2021 г., https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-

releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/, достъпно към 

20.05.2022 г. 
80

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/


зависи от фикциите, които хората създават, трансформират и адаптират към себе, но и от 

авторитета, който проектираме в алгоритмите и дигиталната мрежа от истории.  

   

  

Използвана литература: 

1. Кисинджър, Х., Световен ред. Труд. София, 2015. 

2. Наим, М., Краят на властта. Защо властта не е онова, което беше: от управителните съвети до бойните 

полета, от църквите до държавите. „Изток-Запад“, София, 2015 

3. Осбърн, Р., Цивилизацията. Нова история на западния свят. Прозорец, 2009. 

4. Слатински, Н., Рискът: новото име на сигурността. „Изток-Запад“, София, 2019. 

5. Харари, Ю., Homo Deus. Кратка история на бъдещето. „Изток-Запад“, 2018. 

6. Харари, Ю., 21 урока за 21-ви век. „Изток-Запад“. 2019 

7. Хофстеде, Х., Култури и организации. Софтуер на ума. „Класика и Стил“, София, 2001. 

8. Индийско-Тихоокеански регион: Съветът приема заключения относно стратегия на ЕС за сътрудничество. 

Европейски съвет. Съвет на ЕС, 19 април 2021 г., https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-

releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/, достъпно към 

20.05.2022 г. 

9. Hofstede, G., Hofstede, Gert J., Minkov, M., Cultures and Organizations: Software of the Mind. Intercultural 

Cooperation and Its Importance for Survival. McGraw-Hill, 2010, ISBN: 978-0-07-177015-6 

10. Khanna. P., The Future Is Asian. Simon & Schuster. 2019, 7-21. ISBN-13:   978-1501196263 

11. Bertaut, Carol C., Bastian von Beschwitz, and Stephanie E. Curcuru (2021). "The International Role of the 

U.S. Dollar," FEDS Notes. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, October 06, 2021, 

https://doi.org/10.17016/2380-7172.2998  

12. Biden Says 'Yes' When Asked If Willing to Defend Taiwan. Bloomberg Markets and Finance, YouTube, May 

23, 2022 [video file]. [Viewed 23.05.2022]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=t7RCsdJuLgU 

13. Blackwill, R., Zelikow, P., The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War. Council Special 

Report No. 90, February 2021, https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/csr90_1.pdf, v-13, достъпно към 

23.05.2022 г. 

14. Chatterjee, S., Meng, M., Exclusive: China taking first steps to pay for oil in yuan this year – sources. Reuters, 

March 29, 2018, https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive-idUSKBN1H51FA, посетено на 

23.05.2022 г. 

15. China, The World Factbook, May 13, 2022, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#people-

and-society, посетено на 23.05.2022 г. 

16. Friedman, G., A New, Old global Reality. Geopolitical futures, May 24, 2022, 

https://geopoliticalfutures.com/a-new-old-global-

reality/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=e2334a3db5-

20220524_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-e2334a3db5-

265093053&mc_cid=e2334a3db5&mc_eid=a295197ec2, достъпно към 24.05.2022 г. 

17. Friedman, G., Learning Lessons From the War in Ukraine. Geopolitical Futures, March 15, 2022, 

https://geopoliticalfutures.com//pdfs/learning-lessons-from-the-war-in-ukraine-geopoliticalfutures-com.pdf, 

достъпен на 23.05.2022 г. 

18. Friedman, G., The Beginning of a New Era. Geopolitical Futures, May 3, 2022, 

https://geopoliticalfutures.com//pdfs/the-beginning-of-a-new-era-geopoliticalfutures-com.pdf, достъпно към 

20.05.2022 г. 

19. Jinping, Xi., “Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and 

Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era,” speech delivered at the 19th 

National Congress of the Communist Party of China, Oct. 18, 2017, 

http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf, достъпно 

към 20.05.2022 г. 

20. Joint Statement of the Russian Federation and the People's Republic of China on the International Relations 

Entering a New Era and the Global Sustainable Development, China’s Leader in Online Legal Research, 02-04-

2022, 

http://www.lawinfochina.com/Display.aspx?LookType=3&Lib=tax&Cgid=100673596&Id=8215&SearchKeyword=

&SearchCKeyword=&paycode=#, достъпно към 20.05.2022 г. 

81

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://doi.org/10.17016/2380-7172.2998
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/csr90_1.pdf
https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive-idUSKBN1H51FA
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#people-and-society
https://geopoliticalfutures.com/a-new-old-global-reality/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=e2334a3db5-20220524_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-e2334a3db5-265093053&mc_cid=e2334a3db5&mc_eid=a295197ec2
https://geopoliticalfutures.com/a-new-old-global-reality/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=e2334a3db5-20220524_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-e2334a3db5-265093053&mc_cid=e2334a3db5&mc_eid=a295197ec2
https://geopoliticalfutures.com/a-new-old-global-reality/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=e2334a3db5-20220524_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-e2334a3db5-265093053&mc_cid=e2334a3db5&mc_eid=a295197ec2
https://geopoliticalfutures.com/a-new-old-global-reality/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=e2334a3db5-20220524_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=0_f716b3bf65-e2334a3db5-265093053&mc_cid=e2334a3db5&mc_eid=a295197ec2
https://geopoliticalfutures.com/pdfs/learning-lessons-from-the-war-in-ukraine-geopoliticalfutures-com.pdf
https://geopoliticalfutures.com/pdfs/the-beginning-of-a-new-era-geopoliticalfutures-com.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf
http://www.lawinfochina.com/Display.aspx?LookType=3&Lib=tax&Cgid=100673596&Id=8215&SearchKeyword=&SearchCKeyword=&paycode=
http://www.lawinfochina.com/Display.aspx?LookType=3&Lib=tax&Cgid=100673596&Id=8215&SearchKeyword=&SearchCKeyword=&paycode=


21. Liptak, K., Judd, D., Gan, N., Biden says US would respond 'militarily' if China attacked Taiwan, but White 

House insists there's no policy change. CNN politics, May 23, 2022, https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-

taiwan-china-japan-intl-hnk/index.html, достъпно към 23.05.2022 г. 

22. Neufeld, D., Visualizing the $94 Trillion World Economy in One Chart. Visual Capitalist, December 22, 2021, 

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-94-trillion-world-economy-in-one-chart/, достъпно на 20.05.2022 г 

23. Pearkes, G., Ukraine and Dollar Weaponization. Atlantic Council. January 31, 2022, 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/ukraine-and-dollar-weaponization/, последен достъп 

20.05.2022 г. 

24. Wang, B., Almost Static Global Economic Power Rankings From 2010-2030. NextBIG Future, July 30, 2019, 

https://www.nextbigfuture.com/2019/07/almost-static-global-economic-power-rankings-from-2010-2030.html, 

достъпно към 20.05.2022 г. 

25. Weinstein, K., Transcript: The Transformation of Japan’s Security Strategy. Hudson Institute, June 30, 2021, 

https://www.hudson.org/research/17059-transcript-the-transformation-of-japan-s-security-strategy, достъпно към 

23.05.2022 г. 

26. World military expenditure passes $2 trillion for first time. SIPRI, 25 April 2022, 

https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time, достъпно 

към 23.05.2022 г. 

82

https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-china-japan-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-china-japan-intl-hnk/index.html
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-94-trillion-world-economy-in-one-chart/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/ukraine-and-dollar-weaponization/
https://www.nextbigfuture.com/2019/07/almost-static-global-economic-power-rankings-from-2010-2030.html
https://www.hudson.org/research/17059-transcript-the-transformation-of-japan-s-security-strategy
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time


ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА 

ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ. 
 

доктор Станимира ЧЮБАТАРОВА – НИКОЛОВА 

главен асистент във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" 

 

PhD Stanimira Dimitrova CHYUBATAROVA-NIKOLOVA 

Chief assistant at the Higher School of Transport "Todor Kableshkov" 

  

 

Резюме: Докладът разглежда правната рамка на охранителната дейност при превоз на товари 

с железопътен транспорт и охранителната дейност, като важно направление по обезпечаване 

сигурността при превозите на товари и опасни товари с железопътен транспорт в Република 

България. Съвкупността от прилагането на ефективни охранителни действия, запазване 

целостта на имуществото и минимизиране на риска при транспортиране и недопускане на 

престъпни посегателства формулира основната цел на полицейските органи. Разгледани са 

нормативно регламентираните функции и задачи по организиране и извършване на охрана на 

опасни товари от охранителни фирми, както и реализираната контролна дейност.  

Ключови думи: правна рамка, безопасност в железопътния транспорт, опасни товари.    

 

LEGAL REGIME OF THE SECURITY ACTIVITY IN THE TRANSPORT OF GOODS BY 

RAIL. 

 

Summary: The report examines the legal framework for security activities for the transport of 

goods by rail  and security activity, as an important area for ensuring security in the transport of 

goods and dangerous goods by rail in the Republic of Bulgaria. The combination of the 

implementation of effective security measures, preservation of the integrity of the property and 

minimization of the risk in transportation and prevention of criminal encroachments formulates the 

main goal of the police authorities. The normatively regulated functions and tasks for organizing 

and performing protection of dangerous goods by the security companies, as well as the realized 

control activity are considered. 

Key words: legal framework, safety in railway transport, dangerous goods. 

 

 

Железопътният транспорт се определя като транспорт, извършващ превози на товари 

и пътници по специално устроен железен път и според Закона за железопътния транспорт е 

част от железопътната система, включваща техниката, инфраструктурата и дейностите за 

осигуряване на превозите.  

Правната регламентация на транспортната безопасност е дадена на две нива: 

позитивноправно, което сочи правилата които, трябва да спазват; и негативноправно - чрез 

създаване на състави на транспортни правонарушения.  

Сигурността на превозите е в пряка връзка и с регламентирането на изискванията, 

условията и редът за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за 

длъжностите от железопътния транспорт и редът за провеждане на изпитите на лицата, 

отговарящи за безопасността на превозите.  

Международноправна регулация 

1. Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 

май 1980 г. в Берн (Ратифицирана с Указ № 1439 на Държавния съвет, ДВ, бр. 46 от 1982 г ), 

в сила за Република България от 01.05.1985 г., има за цел да благоприятства и улеснява 

Международното железопътно движение. В изпълнение на това тя установява правният 

режим по отношение на договорите за превоз на пътници и товари в пряко Международно 

железопътно съобщение, включително допълнителни превози, използващи други превозни 
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средства и съставляващи предмета на договорите за използване на подвижния състав като 

превозно средство в Международно железопътно съобщение; договорите за използване на 

инфраструктурата в Международно железопътно съобщение; превоза на опасни товари в 

международно железопътно съобщение и др. 

Поради особената заплаха за живота на хората и екологичната сигурност, специален 

документ урежда превозите на радиоактивни товари. Конвенцията за физическа защита на 

ядрения материал, обн. ДВ. бр. 44 от 1987 г.  регламентира нивата на физическа защита при 

международен превоз на ядрен материал. Отделни правила, определени като единни, на 

Договора за международен железопътен превоз на товари (CIM - Притурка В към 

Конвенцията) се прилагат при договори за железопътен превоз на товари срещу заплащане, 

когато мястото на приемането на товара за превоз и мястото, предвидено за доставянето, са 

разположени в различни държави - членки, независимо от седалището и националността на 

страните по договора за превоз. 

2. Правилникът за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) 

определя изискванията за международен железопътен превоз на опасни товари, изброени в 

Приложение към Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози 

(COTIF). Определени са опасните товари забранени за международен превоз, тези разрешени 

за международен превоз, както и условията за превоза по отношение на класификацията; 

използване на опаковките, цистерните и процедурите за изпращане; изискванията, свързани с 

конструкцията, изпитването и одобряването на опаковките и цистерните и използването на 

транспортните средства.  

В Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), Глава 

1.10 „Изисквания пo отношение на сигурността“ е конкретизирано, че под "сигурност" 

следва да се разбират мерките или предохранителните действия, които трябва да бъдат 

предприети, за да се сведе до минимум кражбата или злоумишленото използване на опасни 

товари, при което могат да бъдат поставени на риск хора, имущество и околна среда. 

Превозвачите, изпращачите и други лица, които участват в превоза на опасни товари с висок 

потенциал на опасност, трябва да въвеждат и в действителност да прилагат планове за 

сигурност. Всеки план за сигурност трябва да съдържа най-малко следните елементи: 

специфично възлагане на отговорностите в сферата на сигурността към лица, които 

разполагат с необходимите компетенции и квалификации и са получили съответните 

пълномощия; опис на засегнатите опасни товари или видовете засегнати опасни товари; 

преценка на обичайните процеси и на произтичащите от тях рискове за сигурността вкл. на 

обусловените от транспортния процес спирания, на свързаните със съобщенията престои на 

товари във вагони, цистерни или контейнери преди, по време на и след смяната на 

местоположението и на временното складиране на опасни товари за смяна на вида транспорт 

или транспортно средство (претоварване), доколкото e подходящо; ясно представяне на 

мерките, които трябва да се взимат за ограничаване на рисковете за сигурността, в 

зависимост от отговорностите и задълженията на всеки участник, вкл. обучение / 

инструктаж; политика по сигурността (напр. мерки при повишена заплаха, проверка при 

назначаване на персонал или поставяне на персонал на определени места и т.н.); работни 

процедури (напр. избор и използване на маршрути, доколкото те са известни, отстъп до 

опасни товари по време на временното складиране, близост до застрашени съоръжения от 

инфраструктурата и т.н.); оборудване и ресурси, които трябва да се използват за 

ограничаване на рисковете за сигурността; ефективни и актуализирани процедури за 

оповестяване и за поведение при заплахи, нарушения на сигурността или свързаните с това 

инциденти; процедури за преценка и изпробване на плановете за сигурност и процедури за 

периодични проверки и актуализиране на плановете; мерки за гарантиране на охраната на 

съдържащата се в плана за сигурност превозна информация и мерки за гарантиране, че 

разпространението на съдържащата се в плана за сигурност информация относно превозния 

процес е ограничено до тези лица, които имат нужда от тази информация.  
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С Правилника е въведено, че доколкото e подходящо и има налице необходимото 

оборудване, би трябвало да се въведат телеметрични системи или други методи или 

устройства, които да дават възможност за проследяване на опасни товари по време на 

превоза. 

Регулацията на тази материя в рамките на ЕС включва следните актове: 

 - Директива 96/35/ЕС на Съвета от 3 юни 1996 г. относно назначаването и 

професионалната квалификация на консултантите по безопасността на превозите на опасни 

товари с автомобилен, железопътен и вътрешноводен транспорт; 

 - Директива 2008/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 

г. относно вътрешния сухоземен превоз на опасни товари, която определя правилата за 

автомобилния, железопътния и вътрешноводния превоз на опасни товари в рамките на 

държавите членки или между тях. (многокр. изм., посл.изм. с Решение (ЕС) 2021/1436 на 

Комисията от 31 август 2021 г. с цел разрешаване на някои национални дерогации). В чл.4 от 

Директивата е посочено, че превозът на опасни товари между държавите-членки и трети 

държави се разрешава при спазване на изискванията на Правилника за международен 

железопътен транспорт на опасни товари – RID. В съответствие с приетата практика, 

независимо от общите задължения, всяка страна си запазва правото да регламентира или да 

забрани влизането на опасни товари на нейна територия. Това е важно, защото обикновено 

националните правила са по-тежки от общите. Специалните разпоредби относно превоза на 

опасни товари трябва да се докладват на Генералния секретар на Организацията на 

обединените нации, който нотифицира договарящите се страни, които не са подписали тези 

споразумения. Държавите - членки могат да запазят националното си законодателство в 

областта на превоза на малки количества от определени опасни товари на тяхна територия. 

Всички предприятия, занимаващи се с транспорт и пренасяне на опасни товари с 

автомобилен, железопътен и вътрешноводен транспорт, са задължени да назначат 

консултанти по въпросите на безопасността, които трябва да преминат специално обучение и 

да положат изпит. За да се осигури достатъчно високо ниво на контрол върху изпълнението 

на изискванията и мерките за безопасност, държавите-членки извършват проверки за 

превозите на опасни товари, когато транспортните средства преминават през тяхната 

територия или когато влизат от трета страна; 

  - Решение 2009/240/ЕС на Комисията от 4 март 2009 г. дава право на страните - 

членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно вътрешния сухоземен превоз на опасни товари 

(нотифицирано под номер С (2009) 1327). 

    - С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 

2012 година е създадено Единно европейско железопътно пространство, като в Приложение 

II "Услуги, предостявани на железопътните предприятия", допълнителните услуги могат да 

включват специални договори за охрана на транспорт на опасни товари и договори за 

съдействие за движението на влакове със специално предназначение. 

   - С Решение (ЕС) 2020/2228 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 

2020 година относно Европейска година на железопътния транспорт е посочено, 

железопътният транспорт може да играе важна роля като решаващ фактор за постигане до 

2050 г. на целта за неутралност по отношение на климата. Затова 2021 г. беше обявена за 

Европейската година на железопътния транспорт, за да се популяризира този вид транспорт в 

съответствие с целите, определени в съобщението на Комисията относно Европейския зелен 

пакт, включително по отношение на устойчивата и интелигентна мобилност. 2021 г. беше 

важна година за политиката на Съюза в областта на железопътния транспорт, тъй като това 

беше първата пълна година, през която в целия Съюз се прилагаха правилата, договорени в 

рамките на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, по-

специално относно отварянето на пазара на вътрешните услуги за превоз на пътници, 

относно намаляването на разходите и на административната тежест за железопътните 

предприятия, действащи в целия Съюз, и относно възлагането на Агенцията за железопътен 
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транспорт на Европейския съюз (ERA) на допълнителни задачи, чиято цел е намаляването на 

техническите пречки. Решение (ЕС) 2020/2228 на Европейския парламенти и на Съвета от 23 

декември 2020 година разглежда железопътния транспорт като устойчив, безопасен и 

финансово достъпен вид транспорт.  

 

2. Вътрешноправна нормативна уредба 

В изпълнение на международните актове, във вътрешното ни законодателство са 

приети  законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи превоза и охраната на 

опасни товари в железопътния транспорт. 

Закон за железопътния транспорт, обн. ДВ, бр. 97/28.11.2000г., посл. изм., бр. 11/ 

9.02.2021г.   
Чл. 89. Условията за превоз на специфични товари, на товари без опаковка или на 

товари, изискващи особена опаковка, се определят с наредба на министъра на транспорта.  

Чл. 90. Превозите на опасни товари при комбинираните превози се извършват 

съгласно изискванията на Правилника за международен железопътен превоз на опасни 

товари (RID).  

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия, ДВ, бр. 73/2010 г., посл. изм., бр. 80/24.09.2021 г. 

Чл. 100. (1) Транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, 

огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се извършва с 

въоръжена охрана.  

Чл. 101. За получаване на разрешение за транспортиране се подава заявление до 

ГДНП на МВР, придружено от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност 

при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност. 

Закон за частната охранителна дейност, ДВ, бр. 10/30.01.2018 г., посл. изм. бр. 

69/4.08.2020 г.  

Чл. 33. При транспортирането на ценни пратки или товари се използва въоръжена с 

огнестрелно оръжие охрана.  

Чл. 35. (2) В случаите, когато транспортирането се осъществява с друг вид 

транспорт, охраната на ценните пратки и товари се организира съгласно нормативните 

изисквания за съответния вид транспорт.  

С приемането на Закона за частната охранителна дейност през 2018 г. беше отменен 

изрично Законът за частната охранителна дейност от 2004 г. От приемането на Република 

България в Европейския съюз бяха минали единадесет години и законът съдържа 

имплицитно новата парадигма за децентрализация на функции, които до промените през 

1989 г. бяха в изключителните прерогативи на държавата.
1
 

Наредба № 44 от 10.10.2001г. за превоз на товари с железопътен транспорт, 

издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ., бр. 92 от 26 октомври 2001 г., 

посл.изм.бр. 76/30.09.2016 г., определя условията и редът за извършване на железопътен 

превоз на товари, изискванията към превозните документи и редът за издаването им. 

Наредбата се прилага и за международните превози, доколкото не противоречи на 

международните договори за железопътен транспорт, по които Р България е страна. В чл. 

115, ал.1 се сочи, че превозните цени и допълнителните плащания по охрана се посочват в 

товарителницата. 

 Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, издадена 

от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107/11.12.2001 г., посл.изм. бр. 

91/2.11.2021 г. в чл. 28, ал.2 сочи, че при превоз на опасни товари изпращачът осигурява 

задължително за своя сметка въоръжена охрана и отделен вагон за нея.  

                                           
1
 Маркова, Цв., Маркова, Н., Аспекти на частната охранителна дейност, НБУ, Международна научна 

конференция „Студен мир под заплаха – интеграция и сигурност“, 13.05.2022 г. 
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 Наредба № 43 от 5 Октомври 2001г., издадена от министъра на транспорта и 

съобщенията, обн. ДВ., бр. 86 от 5 Октомври 2001 г., в сила от 1 януари 2002 г., 

регламентира условията и реда за извършване на железопътен превоз на пътници, багажи и 

колетни пратки, изискванията към превозните документи и правилата за издаването им. В 

нея се разглеждат условията, при които не се допуска внасяне в пътническите вагони на: 

вещества и предмети, забранени за превоз по силата на нормативен акт; стоки за търговски 

цели; предмети, чието естество може да създаде неудобство за останалите пътници или да 

причини вреди; обемисти и крайно тежки предмети; опасни вещества и предмети като 

заредено оръжие, избухливи, запалителни и поддържащи горенето вещества, отровни, 

радиоактивни или корозионни вещества, зловонни и инфекциозни вещества и други. 

Наредба № 53 от 25 февруари 2003г, обн. ДВ., бр. 18 от 25 февруари 2003г. определя 

изискванията за комбинираните превози на опасни товари, които се извършват съгласно 

правилата на RID, Европейската спогодба за превозва опасни товари по шосе (ADR). От нея 

следва, че комбиниран превоз на товари е този, при който в транспортната верига се 

използват най - малко два вида транспорт. 

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава 

правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, 

отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и 

съобщенията, обн., ДВ, бр. 20/ 4.03.2003 г., посл.изм., бр. 102/1.12.2020 г. регламентира, че 

машинистите трябва да могат да предприемат действия за осигуряване против 

самопридвижване и охрана на влака и да потърсят помощ в случай на произшествие с хора. 

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, 

ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с ПМС № 224 от 2004 г., обн. ДВ., 

бр. 77 от 3 септември 2004 г., определя условията и редът за осигуряване на физическата 

защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества при тяхното 

използване, съхраняване и превоз. С нея се регламентират общите изисквания за: 

осигуряване на физическата защита - системата за физическа защита и персонала за 

осъществяването й, както и използваните технически средства; осигуряването на 

физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества 

при тяхното използване, съхраняване, погребване и превоз, включително с железопътен 

транспорт. 

Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния 

транспорт, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102/19.12.2006 г., посл.изм. 

бр. 80/11.09.2020 г. регламентира, че железопътните предприятия създават и поддържат 

условия за обучение на персонала, изпълняващ дейности, свързани с безопасността на 

превозите, а  Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по 

безопасността в железопътния транспорт, като разработва и прави предложения до 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемане на 

нови или промяна на съществуващите национални правила за безопасност, като 

осъществява постоянен контрол за спазването им.  

Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и 

извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната 

охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на 

които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна 

дейност, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 52/ 22.06.2018 г. в чл.41, 

ал.2 сочи, че на изпълнителите на охранителната дейност от екипите, извършващи 

транспортирането, се осигурява: служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено 

облекло; огнестрелно оръжие с необходимите боеприпаси; противокуршумни жилетки; 

средства за комуникации; противогаз; белезници и други помощни средства по чл. 60, ал. 2 
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ЗЧОД; сигнално електрическо фенерче без зелена светлина в случаите, когато охраната се 

осъществява по железопътния транспорт. 

 

 

 

 

Заключение: 

Охранителната дейност е важно направление по обезпечаване сигурността при 

превозите на товари с железопътен транспорт.  

Детайлната уредба на правилата за осъществяване на транспортната дейност дава 

гаранции за транспортната безопасност.  

Съвкупността от прилагането на ефективни охранителни действия, запазване целостта 

на имуществото и минимизиране на риска при транспортиране и недопускане на престъпни 

посегателства, формулира основната цел на частните охранители.  

Дейността на охранителни фирми, свързана с охраната на опасни товари с 

железопътния транспорт, е оскъдно уредена, за разлика от дейността по охрана на ценни 

пратки и товари, извършвани с автомобилен транспорт. 

  Ежедневните кражби, повреждания и унищожавания на важни за сигурността и 

безопасността на железния път и движение елементи и съоръжения, налагат необходимостта 

от целенасочени мерки. Поставянето на нерегламентирани предмети върху релсите, 

отнемането, повреждането или унищожаването на отделни елемент, съоръжения, модули или 

системи, съставна част от железния път, подвижния влаков състав или други обслужващи ги 

подсистеми, прекъсва напълно изградения технологичен процес. Всичко това води до 

непосредствена заплаха и риск за сигурното и безопасно функциониране на железопътния 

транспорт.  

 

Предложения de lege ferenda: 

1. Създаване на единна уредба на охраната на опасни товари/ценни пратки и товари, 

реализирана от охранителни фирми, позволяваща подобряване средата на сигурност в 

железопътния транспорт и обектите от железопътната инфраструктура, като част от 

критичната инфраструктура на страната. Спецификата на технологичния процес на 

жп транспорт - регламентиране организацията на охраната при движение, престой, 

предаване и приемане на опасните товари, в повечето случаи много по-различна от 

охраната на ценни пратки и товари, осъществявани с автомобилния транспорт. 

2. Съвременните заплахи от терористични прояви, особено в железопътния транспорт, 

предполагат преразглеждане на реда за охрана на опасни товари и разширяване 

основата и разнообразието на формите за превантивна дейност от полицейските 

органи в железопътния транспорт.  

3. Предприемане и прилагане на механизъм за защита на имуществото и гражданите от 

железопътните транспортни компании, като допълнение на част от функциите на 

правоохранителните служби - физическа охрана, технически средства – заграждения, 

системи за ефективен пропускателен режим, сигнално–охранителна техника, 

разширяване на системата за видеонаблюдение, скенери за проверка на вещи и лица и 

др. 

4. Систематизиране и усъвършенстване на формите за обучение на служителите в жп 

транспорта за действия при извънредни ситуации – природни бедствия, жп 

катастрофи и аварии, въоръжени нападения или терористични актове. 
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СЪЩЕСТВУВА ЛИ ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ УКРАЙНА И РСМ? 

 

 

Иво Недялков 

 

 

Резюме: Веднага след руското нападение над Украйна в медийното и интернет 

пространството в бившата югорепублика се наложи идеята, че отношенията между малката 

балканска страна и България са идентични като тези между Москва и Киев. Цел на този 

доклад е да отговори на въпроса „Какви са паралелите между Украйна и РСМ?“  

България и Русия се стремят към субективност и към реализиране на собствените си 

геополитически интереси, дори ако това ще доведе до открита конфронтация с други 

държави. Затова може да се каже, че съществува известен паралел между Украйна и РСМ, но 

не по начина, по който се налага от северномакедонската пропаганда. 

Ключови думи: Украйна, РСМ, паралели, пропаганда, Международни отношения, 

Международен ред, промени. 

 

ARE THERE ANY PARALLELS BETWEEN UKRAINE AND RNM? 

 

Summary: Right after the Russian attack on Ukraine in the former Yugoslav republic’s media and 

internet became popular the idea that the relations between Bulgaria and the small Balkan country 

are mirroring those between Russia and Ukraine. This paper aims to answer the question “Are there 

any parallels between Ukraine and RNM?” 

Both Bulgaria and Russia want to be subjects in the International relations, but not objects. Even 

with the price of open confrontation with other countries. Thus said there are some parallels 

between Ukraine’s and RNM’s cases, but not in the notion put by the northmacedonian propaganda. 

Key words: Ukraine, RNM, paralles, propaganda, International relations, International order, 

changes 

 

 

 Сравнение между Украйна и РСМ.  

 

 

Украйна е втората по големина държава в Европа с население от над 30 милиона 

души, огромни запаси от полезни изкопаеми, развита индустрия, образователна система и 

научно-изследователска база. Някогашната УССР е била индустриалното и научното сърце 

на СССР, мястото където е бил концентриран огромна част от съветския ВПК и, като цяло, 

военен потенциал на съветската империя. Например в индекса за качество на човешкия 

капитал Украйна има резултат от  0.631
1
.  

Географското разположение на Украйна е не просто важно, а ключово. Ако Русия 

иска да играе важна роля в Европа, то тя се нуждае от украинската територия. А, ако Запада 

иска да навлезе надълбоко в Хартланда, то Украйна е най-удобната отправна точка. 

                                                           
1
 https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL?locations=UA  
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РСМ е малка балканска страна с незначително географско или икономическо 

значение, както за съседите си, така и за Великите сили. Не само е бедна на полезни 

изкопаеми, но и транспортната ѝ инфраструктура е слабо развита, не разполага с никакъв 

икономически, научен или военен потенциал. През цялото време на Югославия е била бедна 

периферия, която е държана в орбитата на Белград единствено като буфер срещу България и 

Албания.  

Любопитен факт е, че според индекса на качеството на човешкия капитал РСМ има 

резултат от едва 0.557
2
.  

От горепосочените данни следва, че Русия има огромна ползва от установяването на 

контрол върху Украйна – украинският научен и промишлен потенциал ще запълнят редица 

дефицити в нуждите на руската армия. И като цяло Русия само ще стане по-силна с Украйна 

в своите редици. 

Докато България не би имала никаква по-сериозна икономическа, научна или военна 

полза от контрол върху територията и населението на бившата югорепублика, точно 

обратното. Ще са нужни инвестиции в размери на десетки милиарди левове само, за да бъде 

доведено нивото на развитие на РСМ до това на по-изостанали български региони като 

Северозападна България.  

Материално-техническата база в сферата на образованието в малката балканска 

страна почти напълно трябва да се обнови, базова инфраструктура като пречиствателни 

станции за отходни води почти липсва
3
. Камо ли за по-сериозна инфраструктура като жп 

линии, автомагистрали или за пренос на енергия. Например РСМ има постоянен дефицит на 

електричество, което се компенсира с внос от България. Ще трябват огромни инвестиции и в 

подобряване на квалификацията на работната сила, защото при сегашното ѝ състояние тя 

няма да бъде обект на интерес от българския бизнес, а по скоро бреме за социалната система.  

 Друг важен аспект, при сравняването на Украйна и РСМ, е историята. Украйна е 

мястото, където е създадена първата руска държава – Киевска Рус. След нейния разпад 

започва борба за надмощие между нейните наследници, част от което е и сегашната война. 

През всичките векове Киев продължава да е важен културен, икономически и политически 

център за развитието на Русия и нейните народи. До степен, че Киев е наричан „майката на 

руските градове“
4
.  

Днешната територия на РСМ е играла важно значение за България по време на 

Първото българско царство, по-късно чрез българската Охридска епархия и по време на 

борбите за църковна независимост. През всичкото останало време това са земи, които са 

били в периферията на българската държава – било то заради географската им отдалеченост 

или заради липсата на икономически интерес към тях, било заради сръбски и гръцки 

аспирации. 

 Известни прилики, но и съществени разлики, могат да се отбележат относно 

изграждането на нова етническа идентичност в Украйна и РСМ. Ако в балканския случай 

става въпрос за обикновен сепаратизъм, то в украинския има както елемент на сепаратизъм, 

                                                           
2
 https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL?locations=MK  

3
 https://meta.mk/en/the-new-wastewater-treatment-plants-will-clean-the-rivers-in-north-macedonia-from-more-

than-half-of-the-brownwater/  
4
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B
E%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85  
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така и на вътрешно общностна борба за доминация между Киев и Москва, протичаща вече 

векове.  

В украинската пропаганда руснаците са представяни като „москали“
5
, които са 

различни от създателите и обитателите на Киевска Рус. А в РСМ чрез пропагандата се прави 

всичко възможно, за да се отдалечи местното население от българите в България, стигайки 

до абсурдност.  

Същевременно и двете държави Украйна и РСМ, са поддържани от чужди фактори, 

желаещи да ги превърнат в съответно антируски и антибългарски проект. С произтичащите 

от това геополитически последствия.  

 

 

1. Въпрос на субективност. 

 

Русия воюва в Украйна, защото може да си го позволи и ѝ се налага. България не 

веднъж е воювала заради българите живели някога на територията на днешна РСМ, а и бе 

готова да стори същото, за да защити младата крайвардарска държава в годините след 

разпада на Югославия. Но след 2017 година българското общество и елит промениха 

отношението си и осъзнаха, че край Вардара има много български граждани и много малко 

българи. Това е важен момент, който ще определя българския подход към своята югозападна 

съседка в годините напред. 

В годините след разпада на Съветския съюз Украйна постепенно започна да се 

превръща в самостоятелен играч, реализиращ интересите си в пряка конфронтация с Русия. 

Например проекта ГУАМ
6
, а в редица конфликти на територията на бившия СССР Украйна 

подкрепяше руските противници чрез доброволци, въоръжение и обучение. Желанието на 

Киев да бъде самостоятелен фактор, конкуриращ се с Москва,  нямаше как да не доведе до 

директен сблъсък между двата основни центъра в постсъветското пространство, чиято 

кулминация се случва днес.  

 В този ред на мисли не бива да се подценява ролята, която изиграха други Велики 

сили като САЩ и Китай за затвърждаването и развитието на украинската държавност през 

последните три десетилетия. Логично е да се предположи, че във виждането на за тези две 

Супер сили Украйна трябва да удържа Русия в опитите ѝ да възстанови ранга си на Супер 

сила.  

По тези причини Русия бе, не само принудена да воюва в Украйна, но тя сама се 

тласна към подобно радикално действие, защото целите ѝ са далеч по-големи от контрола 

само върху Украйна или бившия СССР, а създаването на нов световен ред. Ред, в който 

Москва ще бъде една от водещите глобални сили, а не регионален играч, както в момента. 

Затова войната с Украйна е война за субективността на Руската федерация и за нейното 

бъдеще държава. 

България няма подобни претенции пред себе си, но това не означава, че българския 

елит се е самоизолирал от случващото се в съседните на България държави и региони. 

Ефектът на доминото започнал с руско-иранската победа в Сирийската война вече обхвана 

държави като Турция, Сърбия и Унгария, все разположени в непосредствена близост до нас. 

Това означава, че статуквото в Близкия изток, установено на презумцията за военна и 

                                                           
5
 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB  

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/GUAM_Organization_for_Democracy_and_Economic_Development  
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икономическа доминация на САЩ и ЕС се е пропукало. Същото може да се напише за 

войната в Украйна, която е катализатор на икономически и геополитически промени не само 

в континентален, а и в глобален мащаб. Балканите, като съседен регион, усещат 

последствията от всичко това. Иначе казано, Pax Americana вече достигна кулминацията на 

своето разширение, а Сирия и Украйна са повратните точки, от които започва стесняването 

на западното влияние. В следствие на което Центъра (т.е. Запада) повече не може да налага 

волята си върху Периферията (Балканите, Близкия изток, Източна Европа).  

Както е известно от теорията на международните отношения, властови вакуум не 

може да съществува дълго. Което означава, че в междинния период, когато все още няма 

ясно установен нов международен ред, властовия вакуум в периферията ще се запълни от 

нови, местни играчи. А това ще генерира създаването на ново статукво и нови отношения в 

Югоизточна Европа. 

Турция има свой амбиции към тюркските народи в Централна Азия и сунитските си 

съседи. Сърбия също е раздвоена между „сръбския свят“ и югославското наследство 

налагано под формата „Отворени Балкани“. А Унгария се опитва да се наложи на територии, 

върху които би могла да има някакво влияние - РСМ и Босна и Херцеговина. Това означава, 

че има три държави, с близки отношения помежду си, за които различни аспекти от 

статуквото в Югоизточна Европа са неизгодни и се стремят да реализират собствените си 

интереси. И най-вече да покажат своята субективност във външната си политика, а в 

претенциите на всяка една от тях попада РСМ. 

Основно препятствие пред тройката държави е липсата на икономически потенциал и 

финансов ресурс, който да бъде използван за налагането на техните амбиции. 

Пренастройването на турската икономика ще отнеме години, унгарската е твърде тясно 

интегрирана с германската, а сръбската икономика е достатъчно слаба, за да бъде податлива 

на всяка волативност на пазарите.  

Погледнато географски България не е встрани от двете ключови конфликтни точки – 

Сирия и Украйна, а в средата между тях. Логично е да се предположи, че българския елит 

също е запознат със случващото се в съседство и се нагажда според промените, т.е. идеята за 

субективност не е чужда за българските управляващи. А е въпрос само под какъв формат да 

се реализира. 

В сравнение с посочените по-горе три страни, икономически и финансово България 

стои далеч по-стабилно и има по-добри перспективи за изграждане на силна национална 

икономика. Също така, нашата страна разполага със сравнително големи валутни резерви от 

около 30 млрд. евро
7
 (предвид обема на икономиката ѝ), което означава, че България може да 

си позволи разходи с геополитическа насоченост. 

Въпреки случващите се динамични промени, икономическия и военния потенциал 

няма как да се измени бързо, защото е пряко свързан с демографията на населението. От 

такава гледна точка България може да оказва влияние само на един от своите съседи - РСМ. 

Като трябва да се напомни още веднъж, че българския интерес към бившата югорепублика 

не е породен от романтизъм, икономически или военни подбуди, а просто защото няма към 

кого другиго да се фокусира София. 

Вече бе споменато, че РСМ не разполага с особен потенциал, за да бъде в центъра на 

българския обществен и икономически живот – основните пазари на български стоки и 

услуги са на северозапад, също така и най-големите общности от български граждани се 

                                                           
7
 https://www.bnb.bg/Statistics/StBNBBalances/StBalancesIssueDepartment/StBIDWeekly/index.htm  
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намират в Западна Европа. Съществувалите някога връзки между българите в днешна 

България и тогавашната географска област „Македония“ са прекъснати преди повече от век и 

няма основателни причини да се очаква, че те скоро ще се възстановят, именно заради 

нежеланието на просръбските власти в Скопие.  

Все пак РСМ се ползва от Белград, за да удържа България и да ѝ създава постоянни 

проблеми, които да отвличат вниманието на София и да не ѝ позволяват пълноценно да се 

възползва от своя потенциал. За момента сръбската страна е напълно успешна в своята 

задача да превърне РСМ в антибългарска държава, чиято дългосрочна цел е разбиването на 

българската държавност и народност. 

Разглеждайки отношенията между България и РСМ няма как да не се направи преглед 

на случилото се в годините след подписването на т.нар. Договор за добросъседство. Само в 

рамките на 2 години от подписването му през 2017, България бе принудена да приеме 

Рамкова позиция, която ясно да покаже, че българската страна повече няма да толерира 

постоянните провокации от бившата югорепублика и че всяка антибългарска проява ще се 

санкционира.  

Подписването на Договора бе част от общите усилия на САЩ и ЕС за придвижването 

на Западните Балкани по-близо до интеграция в евроатлантическото пространство. РСМ 

нямаше как да стане част от НАТО преди да реши спорните си въпроси с България и Гърция. 

Под силен западен натиск и след смяната на управляващите в Скопие посредством цветна 

революция, бе постигнат компромис, който даде възможност на РСМ да стане членка на 

Алианса. Това бе времето, когато гръцкото влияние бе най-силно. Веднага след това 

американското внимание бе пренасочено към други държави и региони, което позволи на 

просръбските структури в Скопие да възстановят частично влиянието си и да го надградят. 

До степен, че политици със силни връзки с Гърция, реално вършеха дейности, които 

обслужваха сръбските интереси в РСМ. Като например бившия вицепремиер Ангюшев
8
.  

Постепенно нищожното българско икономическо присъствие в малката балканска 

страна бе сведено до минимум. Български бизнесмени бяха арестувани, фабриките с 

български собственици затворени под измислен претекст
9
, а нови български инвестиции не 

се допускаха. Също така строителството на свързващата инфраструктура с България се бави 

и прекъсва постоянно, най-вече заради неразплащането на северомакедонската държава със 

строителните фирми. Въпреки че това са инфраструктурни проекти, които трябва да 

послужат на НАТО, в случай на нужда.     

Този текст няма за цел да разглежда в детайли антибългарската кампания, която се 

заплаща от правителството на бившата югорепублика, а само ще спомене за нейния 

изключително арогантен, провокативен и абсурден характер. До степен, че дори Франсис 

Фукуяма
10

 се оказа специалист по отношенията между София и Скопие. Тя стана особено 

силна след приемането на българската Рамкова позиция, чрез която България блокира 

възможността за начало на преговори за членство в ЕС на РСМ. Едва ли управляващите в 

Скопие разполагат с административния и мисловния капацитет, за да измислят и проведат 

                                                           
8
 https://arhiva.infomax.mk/wp/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-

%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF/  
9
 https://mbh.mk/2021/01/14/pejpermil-kocani-se-zatvora/  

10
 https://24info.mk/%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80/  
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подобен тип широкомащабно мероприятие, по скоро те са част от неговите спонсори. 

Случайно, или не, организации и хора свързани с Турция, Сърбия и Унгария са сред 

основните източници на тази кампания. 

Както вече бе посочено именно това са трите страни, които искат да променят 

статуквото в Югоизточна Европа и да утвърдят собствени зони за влияние. Освен тях Русия, 

Германия и Полша също имат своите геополитически амбиции и по един или друг начин те 

оказват неформална подкрепа за РСМ. Наличието на подкрепа за РСМ от държави-членки на 

НАТО и ЕС, не би трябвало да бъде изненадващо, но също така, не би трябвало да бъде 

изненадващо за тези държави, че в България това се ползва с пропагандни цели от 

геополитически съперници на Запада като Русия.  

Така описани отношенията между държавите в региона, означава че се преплитат 

отдавна тлеещи геополитически тенденции, от които България може да се възползва. 

Същевременно назрява времето за поредното преформатиране на македонския въпрос. 

Българската страна ясно показва, че тя отчита своята прозападна геополитическа ориентация, 

но и че няма да прави компромис със собствените си интереси. Особено, когато става въпрос 

за миналото, настоящето и бъдещето на българския народ. В този ред на мисли е много 

показателно, че ако през 2017 и 2019 България де факто настояваше, че мнозинството от 

населението в РСМ е с български произход, то към пролетта на 2022 тази позиция се 

промени. Българската държава ясно настоява българите да бъдат вписани като един от 

държавотворните народи в Конституцията на бившата югорепублика и етническите българи 

да се ползват с всички произтичащи от това привилегии, независимо от фалшифицираните 

резултати на преброяването в РСМ от 2021. 

Последствията от евентуалното вписване биха били тежки за антибългарската 

идентичност наложена в годините след 1945. Това би дестабилизирало малката балканска 

държава и би създало предпоставка за замяната на сега господстващия просръбски елит, с 

нов. Също така би се отворила възможност за навлизането на български капитал в 

северномакедонската икономика, което би означавало Белград да загуби лостовете за 

влияние над РСМ. А в малко по-дългосрочен план и поредна промяна в идентичността на 

населението там, т.е. завръщане към изходна позиция от 1945 и нулиране на всички фактори 

довели до отчуждението на гражданите на РСМ от българския народ. 

Със сигурност в Скопие, Белград, Атина, Будапеща и Анкара са наясно с 

последствията от подобен ход на събитията и за това те ще се стремят да противодействат на 

българските геополитически домогвания по всякакъв възможен начин, без по-крайни мерки 

като военни провокации.  

Тук идва важната роля на българските валутни резерви и икономическия потенциал 

на страната, които да се използват като „морков“ за една част от елита на РСМ, особено тази, 

която идва от източните части на страната. Защото, все пак, РСМ е многонационална 

държава, в чиято западна част живеят албанци, турци и власи. Факт, с който всеки, планиращ 

бъдещето на малката страна, трябва да се съобразява. Източната част на страната е, тази 

която се обезлюдява най-бързо, а раждаемостта в западната е най-голяма.  

Това означава, че освен с крехка национална идентичност, основната етническа група 

е изправена и пред демографски колапс, който ще пренареди разпределението на властовите 

позиции вътре в страната и вече веднъж бе източник на конфликт през 2001 година. 

Големият въпрос, който следва от това е, след като България иска да прокара интересите си в 

РСМ, дали тя би рискувала да бъде въвлечена в евентуален конфликт с най-голямото 

малцинство – албанците? Веднъж България изрази вербална готовност да участва в 
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конфликта през 2001 и активно се намеси, подкрепяйки въоръжение и муниции армията на 

РСМ. Но при молбата на правителството на ДПМНЕ да поеме контрола над въздушното 

пространство на РСМ България тактично отказа. Следователно, още през 2001, България е 

осъзнавала ограниченията на своите възможности, а към 2022 и в близките десетилетия, 

ограниченията ще са още по-големи заради демографското състояние на българското 

население. Също така, албанците не са враг или конкурент на България или българските 

интереси, а по скоро потенциален партньор или обект на българско влияние. Следователно 

не е в интерес на България да се конфронтира с албанския фактор, а да го въвлече в 

сътрудничество със София и да стане проводник на нейните интереси в РСМ до момента, в 

който българското влияние на централна и източна РСМ стане необратимо. Това е и 

момента, в който ще се очертаят границите на влияние между българи и албанци в РСМ и 

отправната точка, върху която ще се градят отношения между двата народа, не само на 

територията на  бившата югорепублика, но и между София и Тирана и Прищина.  

Ако бъдещите събития се случат по подобен начин, това би означавало, че над РСМ 

де факто е установен кондоминиум на българи и албанци. И ако той е успешен може да 

прерасне нова геополитическа ос, която да балансира влиянието на трите гореспоменати 

държави. Другата алтернатива е, ако малката балканска държава продължава да играе ролята 

на спирачка за българо-албанските отношения, тя да бъде разбита от вътре и разделена.  

 

 

4. Заключение 

 

Няма място за директни паралели между Украйна и РСМ. Двете държави са 

несравними една спрямо друга по величина и значение, също така и като историческо 

развитие. Единственото общо е в това, че чуждестранен фактор манипулира и двете в посока 

на директна конфронтация със съседите им. Единственото общо между България и Русия е, 

че и двете държави се борят за своята субективност, но с много различни средства. България 

няма нито желанието, нито капацитета да воюва за територията на РСМ, за разлика от Русия 

и нейното нападение над Украйна. Като основен инструмент в прокарване на своите 

интереси България използва даването на гражданство и перспективата за по-добър живот, 

докато Русия използва танкове, за да наложи своите интереси.  

Живеем във време, когато се създава нов международен ред. Действията, които се 

предприемат днес ще очертаят бъдещето на всяка една държава, дали тя ще е благополучна и 

стабилна или слаба периферия. Българският интерес диктува нашата страна да бъде стабилен 

и благоденстващ център на Балканите, а не бедна и слаба периферия. Това оправдава 

всякакви действия спрямо РСМ, които ще доведат установяване на български контрол над 

нея.  
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Pезюме: Съвременният подход към нравствеността я разглежда като случайност, която може 

да приема всякакви измерения. Неин създател е обикновеният индивид или група, които чрез 

нея реализират индивидуалния си произвол. При това положение задачата за изграждане на 

обща морална концепция на дадено общество става практически невъзможна. 

ключови думи: морал, нравственост, свободна воля, праведност, библейски  

 

INDIVIDUAL MORALITY AS A MAIN PERSONAL FACTOR IN 

DETERMINATION OF SOCIAL BEHAVIOR 
Summary: The modern approach to morality sees it as a coincidence that can take on any 

dimension. Its creator is the ordinary individual or group, who through it realizes his individual 

arbitrariness. In this situation, the task of building a common moral concept of a society becomes 

virtually impossible. 

key words: moral, mores, free will, devotion, biblical 

 

 Конструирането на новия свят е сериозно, а и предизвикателно занимание, но то е по 

силите на избрани. Това е планетарен въпрос и изисква сериозни усилия, като една от 

основните задачи е разработването на нова морална концепция. И понеже продължава да 

няма единство сред учените, политиците и обществениците как да изглежда тя, би могло да 

се каже следното: новата нравственост може да има смисъл, само ако е основана върху 

ортодоксално-библейското начало. 

 Всъщност именно във въпроса за нравствеността се състои големият крах на 

човечеството в годините след Втората световна война. Вместо да се концептуализира и 

институционализира нравствеността, беше представена безнравствеността. Тази 

трансформация застрашава не само индивидуалното функциониране, но и устоите на 

човешката цивилизация. Защото няма как човек да съществува и да се развива, без да се 

интересува от съдбата на другия, с когото обитава един и същи планетарен дом, и без да 

следва словото на Създателя. 

 Нашето ежедневие е организира върху различни вектори, които имат своята структура 

и логика. Отделните личности могат да бъдат успешни, само ако се адаптират и интегрират в 

това многовекторно социално пространство. Някои от измеренията са сравнително ясни за 

хората, напр. – работа, политика, икономика, финанси. Други – не толкова, но пък те се 

самоорганизират и участието на масовия индивид в тях е само външно. Моралът е основен 

социален вектор. За съжаление обаче, той е занемарен до такава степен, че изглежда като 

несъществен аспект на живота на обществото. 

 Този проблем се усложнява от това, че няма единна научна концепция за същността 

на морала. Още от древногръцките философи са дефинирани три основни парадигми в 

етиката, които продължават да са актуални и днес. Деонтологичният подход акцентира върху 

надиндивидуалността на моралните норми, които са задължителни по подразбиране и 

индивидът трябва да им се подчинява, независимо от това дали ги приема или отхвърля
1
. 

При телеологичния подход е важно индивидът да предвижда резултатите от своите действия, 
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така че да си поставя само социално-приемливи (морални) цели. Тук той има известна 

самостоятелност
2
. Съществува и парадигма, която поставя в центъра на моралния избор 

отделната личност, която достига до разбирането, че нравствеността е добродетел (virtue)  

сама по себе си и е иманентна на социалния човек
3
. 

 В последните десетилетия обаче, като част от концепцията за постмодернизма, 

възникна и се разви виждането, че нравствеността е субективно-семантично-когнитивна 

реалност, т.е., че всеки индивид има своя интуитивно-произволна нраственост, която по 

никакъв начин не зависи от нищо обективно
4
. Това, в добрия, случай води до морален 

релативизъм, а в лошия – до нравствено безразличие. 

 Друг един същностен момент от историята и настоящето на нравствеността е нейната 

взаимовръзка с правото. Бачинин твърди следното:„Интересно е, че класическият Изток, 

който не е попадал под мощните вълни на секуляризацията, не е създал някакви значими 

правни системи или открития в областта на правната теория. Неразвитостта на механизмите 

на правна регулация през всичките епохи на държавността на Изтока не е довела до някакво 

забележимо падение на нравите и разгул на престъпността. Причината се състои в това, че 

традиционните нормативно-ценностни регулатори от преимуществено религиозен характер, 

заедно с достатъчно  архаическите норми на обичайното право, успешно са осъществявали 

функцията по социален контрол”
5
. 

 От друга страна, крайната секулярна алтернатива, при която правото постепенно или 

напълно измества ортодоксалната нравственост, е силно противоречива и проблематична. 

Според Бачинин се „формира достатъчно светски държавно-центристки модел на правото, в 

който то е уверено в своята самодостатъчност и в това, че може самостоятелно, без религията 

и църквата, да поддържа необходимия социален ред. При това практическите кодификации 

като че ли отменят всички предшестващи религиозно-философски и религиозно-етически 

изисквания, които са породили едни или други конкретни норми и закони.
6
”. 

Идеологизирането на юриспруденцията и технологизирането на юрисдикцията не 

подобряват обществената среда. Напротив, извеждането на тези толкова важни за 

социалното функционирне дейности от лоното на ортодоксалната нравственост само 

затормозява тяхното функциониране и те самите се превръщат постепенно в проблем за 

самите себе си и за обществото. „Богатството на законодателството обаче не може да 

компенсира съществените загуби в областта на духа и духовността, до които доведе 

практиката за обезценяване на висшите абсолюти и нормативно-ценностни йерархии
7
.”. 

 Настоящият морал се изгражда, както твърди Дударенок, от „взаимодействието 

между стихийния ход на историческите събития и иманентните на света ценности, между 

политиката и земното царство, от една страна, и трансцендентното на света духовно начало, 

нравствено-религиозните постулати – царството Божие, от друга страна. Този механизъм е 

построен на антиномията на духовната и светската власт, интрепретиран е по различен начин 

и се проявява в многообразни форми
8
.”. Именно тази антиномия лишава човечеството от 

ясна перспектива в областта на нравствеността – тя трябва да се „снеме“, за да се постигне 

общата изходна платформа, върху която може да се построи една ефективна морална и 

нравствена система във виртуалната среда. Най-яркото светско проявление на това 

противопоставяне в реалната социална действителност е в дебата за секуляризацията. 

Учените отдавна се занимават с този процес, но те обикновено го разглеждат като 

контрастен на друг процес, също толкова значим за развитието на културата и 
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цивилизацията, – сакрализацията. „Секуляризацията и сакрализацията  са два полюса на 

живата, динамична културно-историческа действителност. Между тях се колебае 

историческото махало
9
”. От тази гледна точка нравствеността се вижда като същностна част 

от сакрализацията. Същевременно, именно чрез интегрирането на нравствеността в 

управлението и реализирането на социалната действителност може да се постигне 

хармонизирането и дори сливането на тези два процеса, което е органонът на 

самоорганизиращата и саморазвиващата се човешка среда. 

 Парадоксално, но доказателства за този органон може да се намерят в доста 

периферни за центъра на анализа социални процеси . Така например, в едно свое интересно 

изследване
10

 McGregor прави задълбочен анализ на нравствените проблеми в търговията със 

стоки за потребление. Той твърди, че тази дейност трябва да бъде подчинена на системни 

нравствени принципи, които да се дефинират и реализират във всяка организация чрез т.нар. 

морални лидери и да бъдат разпространявани навсякъде в организационното пространство от 

т.нар. морални последователи. Така по един естествен начин ефективността на цялостната 

дейност на дадената (търговска) в значителна степен се определя от нейните нравствени 

основи
11

. 

 Едновременно с това трябва да бъде ясно, че реализирането на моралните 

предписания в ежедневието, каквото всъщност е нравствеността, зависи от индивидуалните 

психични процеси, т.е. индивидуалната нравственост е опосредствана от личноста, а не е 

автоматична. Следователно, трябва да се намерят механизмите, чрез които личността бива 

мотивирана да спазва моралните стандарти в своите действия. Тук е важно да се подчертае, 

че психологическите процеси, сами по себе, са само реализиращи, а не създаващи 

нравствеността. За съжаление, редица изследователи в тази сфера, вървят по обратния път. 

Така например, според McGregor, основен психологически механизъм за реализиране на 

нравствеността, е моралната самотрансцендентност (moral self-transcendence)
12

. Това е 

състояние на психиката на личността, при което човек изгражда устойчив ориентир към 

интересите на другите за сметка на своите лични интереси. Но така, в най-добрия случай, 

може да се развие психологическа емпатия и хората да бъдат чувствителни един към друг, 

независимо от социалната същност на това съчувствие. Върху този принцип лесно могат да 

се създадат устойчиви клики или банди, чиято дейност е дълбоко безнравствена. 

 Всъщност, в своята дълбочина, нещата са други. 

 Първо, трябва да се създаде устойчива система за нравствено възпитание на децата и 

учениците. Поради една или друга причина, сега младите хора са много повече 

индивидуалисти, а и егоисти, отколкото нравствено ангажирани личности. Така моралното, 

като разумен социален избор, е по-скоро въпрос на случайност. 

 Второ, истинската морална концепция на обществото трябва да бъде създадена върху 

изначалните принципи на мироустройството,чиито източник е Бог. 

 Трето, основен атрибут на развитието на личността трябва да стане целенасочената 

свободна воля. Целта може да е само една – винаги да се постъпва праведно, което е 

гаранция за справедливост във взаимоотношенията между хората. 
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Резюме: Значимостта на мястото и ролята на киберсигурността в цялостната система за 

сигурност е без съмнение и с тенденция за нарастване. Друга теза, която се приема без 

спорове е тази, че киберсигурността не може да бъде отговорност само на специалистите, а 

тя е отговорност на всички потребители. На следващо място идва тезата, че 

киберсигурността не е бизнес в бизнеса, а инструмент в подкрепа на бизнеса, т.е. за да 

работи добре бизнеса той се нуждае от ефективни мерки за сигурност. Доколко ефективни са 

дадени мерки за сигурност зависи освен от всичко друго и тяхната приложимост, измервана 

с възможността за спазването им от страна на потребителите. 

Ключови думи: киберсигурност, мерки за сигурност, ефективност, поведение на 

потребителите, осведоменост, обучени, тренинг. 

Summary: The importance of the place and role of cybersecurity in the overall security system is 

undoubtedly on the rise. Another thesis that is accepted without controversy is that cybersecurity 

cannot be the responsibility of professionals alone, but it is the responsibility of all users. Next 

comes the thesis that cybersecurity is not a business in business, but a tool to support business, ie. in 

order for a business to work well, it needs effective security measures. How effective security 

measures are depends, among other things, on their applicability, as measured by the ability of 

consumers to comply with them. 

Keywords: cybersecurity, security measures, efficiency, consumer behavior, awareness, education, 

training. 

 

Въведение 

Чия отговорност е киберсигурността в една организация? Очевидно тя не може да бъде 

отговорност само на мениджмънта на организацията, нито само на специалистите по 

сигурност. Постигането на желано ниво на киберсигурност е отговорност на всички 

потребители на информационни активи в една организация, което на практика означава 

отговорност на всички членове на организацията. Различни са само ролите на членовете на 

организацията по отношение на киберсигурността. Казано най-общо специалистите по 

киберсигурност въвеждат мерки за сигурност, които са одобрени от мениджмънта на 

организацията и които следва да бъдат спазвани от страна на персонала на организацията. 

Постиганото ниво на киберсигурност от една страна зависи от ефективността на мерките, а 

от друга страна – от приложимостта на тези мерки, които трябва да отговарят на знанията и 

уменията на потребителите, което да ги прави изпълними. 

В доклада се представят резултатите от изследване на взаимната връзка между мерките 

за киберсигурност и нивото на тяхната приложимост и изпълнимост от гледна точка на 

потребителите. Защитава се тезата, че киберсигурността в една организация не е функция 
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само на комплексността на мерките за сигурност, но и на степента на тяхната практическа 

приложимост. Изследването е проведено основно на базата на анализ на документи и 

сравнителен анализ. 

Разбирания за мястото и ролята на поведението на потребителите в 

(кибер)сигурността 

В своята книга Защита на информацията в компютърните системи, публикувана през 

1975 г., авторите формулират десет принципа за проектиране на сигурност, три от които са в 

полето на поведенческата теория: 

- мерките за сигурност трябва да бъдат психологически приемливи за 

хората/потребителите, към които са адресирани; 

- всеки отделен потребител, както и организациите като цяло, трябва да бъдат 

ограничавани с възможно най-малък брой мерки за сигурност; 

- усилията за преодоляване на мерките за сигурност от страна на злосторниците следва 

да е свързано с разходи на ресурси, надвишаващи получаваните ползи. 

Почти сто години по-рано бащата на криптографията Огюст Кирхоф дефинира други 

принципи за използване на информацията по сигурен начин: информационната сигурност 

следва да бъде лесна за използване/прилагане, да не предизвиква стрес, да не изисква 

спазването на множество правила. 

И в двата случая се смята, че мерките за сигурност не могат да бъдат достатъчно 

ефективни, ако хората не ги познават и не разполагат със способности да ги спазват. Когато 

потребителите нямат модел за поведение, отговарящ на политиките за сигурност, повечето 

специалисти по сигурност смятат, че те допускат грешки, дължащи се или на неразбиране на 

рисковете или просто на небрежност/немарливост. Изследвания показват, че потребителите 

допускат пропуски когато трябва да изберат дали да спазват мерките за сигурност и да 

занижат своята производителност или да останат продуктивни за сметка на компромис с 

мерките за сигурност. Факт е, че повечето от тях предпочитат да запазят своята 

продуктивност за сметка на заниженото спазване на мерките за сигурност. 

Стратегията за противодействие срещу подобно поведение е обучението на 

потребителите, което да бъде специфично и да отговаря на тяхното ниво и на техните нужди. 

Начинът да се постигне сигурност, която да работи, е да се създава сигурност, която работи 

за хората. Казано по друг начин, сигурността следва да бъде използваема и приложима. 

Международната организация за стандартизиране дефинира термините използваема и 

приложима (сигурност) в стандарта ISO 9241/2018 по следния начин: нива на ефективност, 

ефикасност и удовлетвореност, с помощта на които персоналът постига целите си в 

определена среда. Оценяването на използваемостта и приложимостта на сигурността може 

да става с помощта на следните критерии: 

- ефективност: отнася се до точността и пълнотата, с която потребителите постигат 

своите цели в определена среда; 

- ефикасност: отнася се до ресурсите, които се използват за да бъдат постигнати точно 

и пълно целите; 

- удовлетвореност: отнася се до комфорт и приемливост на работната система от страна 

на персонала и останалите групи лица, които имат отношение към нейната работа. 

Фактори, определящи приложимостта на (кибер)сигурността от гледна точка на 

потребителите 
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От практическа гледна точка, адаптирането на задачите, свързани със сигурността, 

означава установяване на съответствие в четири ключови компоненти
1
: 

- способности и ограничения на потребителите; 

- цели и задачи на потребителите; 

- физически и социален контекст при използване на мерките за сигурност; 

- способности и ограничения на устройствата, спрямо които се прилагат мерките за 

сигурност. 

Типичните човешки способности са физически и ментално приложими към повечето от 

хората. Поставянето на задачи, свързани със сигурността, които са извън границите на 

способностите, означава обричането им на провал. Физическите способности са ограничени 

спрямо фиксирането и реагирането на сигнали, които системите за сигурност подават по 

отношение на своя статус, а също така като напомняне или предупреждение. Менталните 

ограничения се отнасят основно до способностите на човешката памет. 

Хората са в състояние да фокусират своето внимание върху една задача или един 

сигнал в даден момент от време. Важно е да се отбележи, че тази задача в повечето пъти ще 

бъде част от неговите преки, основни професионални отговорности. Много от сигналите за 

сигурността изискват повече време и внимание, от това, с което хората разполагат. Това 

означава, че промените в индикаторите за сигурност често пъти остават незабелязани от 

човека, особено когато са в периферната част на екрана. Ако индикаторите за сигурност 

трябва да бъдат следени от човека, те следва да бъдат разположени в централната част на 

екрана и да изискват отговор от страна на потребителите. 

Ключова ментална способност е човешката памет, която бива няколко типа. Един от 

вариантите разделя човешката памет на краткосрочна и дългосрочна. От своя страна 

дългосрочната памет може да бъде разделена на семантична (за общи знания) и епизодична 

(за специфични знания). Знанията в семантичната памет избледняват по-бързо от тези в 

епизодичната памет.  

Като пример, важен критерий за сигурността на базираната на знанието автентикация е 

трудно разгадаване на метриката/стойността на избрания фактор за автентикация. Каква е 

връзката на тази критерий с физическите и менталните способности на човека: 

- при автентикация с помощта на пароли: човек избира парола, която лесно се помни. 

Като пример, свързана със запомнящи се имена или дати, съхранявани в епизодичната част 

на дългосрочната памет; 

- при автентикация с помощта на образи: потребителите избират снимки на атрактивни 

хора или на хора от същата етническа среда, които се съхраняват в семантичната част на 

дългосрочната памет. 

Целите и задачите, които потребителите решават също са фактор за оценяване на 

приложимостта на мерките за сигурност. Като аксиома може да бъде прието, че поведението 

на хората, в това число и на потребителите в информационното пространство, се определя и 

се движи от целите, което те си поставят и преследват. Казано по друг начин, хората 

изпълняват определени задачи за да постигнат своите цели. В случай, че една от тези задачи 

е достатъчно сложна и комплексна, същата може да бъде декомпозирано на по-опростени 

задачи (подзадачи). Като пример, за една сложна задача могат последователно да бъдат 

определени следните параметри: 

- какви са основните работни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени; 
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-  какъв персонал е необходим за изпълнението на отделните стъпки от съдържанието 

на задачата; 

- колко време всеки от персонала трябва да отдели за изпълнението на определените му 

задачи; 

- какви знания, умения и подготовка трябва да притежава всеки от персонала, за да 

бъде в състояние да изпълни определените му задачи. 

В терминологията на мениджмънта на човешкия фактор задачите, адресирани към 

изпълнителите се разделят на продуктивни задачи и задачи за създаване на условия
2
. 

Продуктивните задачи са онези, които хората определят като „тяхна работа“, т.е. това са 

задачи от преките им задължения като участници в създаването на продукт или услуга. На 

ниво организация продуктивните задачи се изпълняват в рамките на бизнес процесите, от 

множество изпълнители и като резултат се получава краен продукт за пазара. Всичко, което 

би затруднило изпълнението на продуктивните задачи се разглежда като проблем за 

организацията. Един от начините за определяне на устойчивостта на организацията е чрез 

способностите й за изпълнение на продуктивните задачи. В организацията се изпълняват 

също така и задачи, които не допринасят директно към създаването на продукта или 

услугата, но те са необходими за протичането на бизнес процесите. Това са т.нар. задачи за 

създаване на условия. Задачите на сигурността са един от видовете задачи за създаване на 

условия. 

За изпълнение на продуктивните задачи се създават технологични инструменти, които 

се използват от хората за да постигнат желаните резултати по един достатъчно ефективен, 

ефикасен и удобен за тях начин. За да бъдат създадени работните технологични инструменти 

разработчиците следва да са запознати с изискванията към изпълнението на продуктивните 

задачи. Това включва: 

- какъв резултат трябва да се постигне при изпълнението на задачата за да се изпълни 

целта. Поставената задача трябва да се изпълни по достатъчно ефективен начин. Като 

пример, ако задачата е да се изпрати оферта на клиенти, неефективното й изпълнение може 

да бъде свързано с включва на погрешна информация в офертата или забавяне при 

изпращането на офертата до клиента; 

- съществуват ли ограничения по време и ресурси, които трябва да се спазват при 

изпълнението на продуктивната задача. При бизнес процесите обикновено времето за 

изпълнение на отделните задачи е ограничено или лимитирано. По същия начин съществуват 

и ограничения по отношение на използваните в интерес на изпълнението на задачата 

ресурси; 

- колко често се изпълнява дадената продуктивна задача (като пример, разглеждано на 

дневна база). При често изпълнявани продуктивни задачи изпълнителите изграждат 

автоматичен модел за действие. Нови и рядко изпълнявани продуктивни задачи отнемат 

повече време и внимание, като изпълнението им става в режим „стъпка по стъпка“. При 

често изпълняваните задачи се обръща по-голямо внимание върху скоростта и влаганите 

усилия. При рядко изпълняваните задачи се търси намаляване на менталното напрежение 

чрез упътване на изпълнителите и намаляване на обема от информация, която те трябва да 

обработят, запомнят и приложат. 

В болшинството от случаите хората се съсредоточават върху продуктивните задачи и 

често пъти приемат задачите за създаване на условия като нещо излишно и като нещо, което 
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пречи на тяхната работа. Като пример, даден служител за да достъпи до база от данни и да 

извлече необходимата му информация трябва да премине през процес на автентикация. Ако 

това е често изпълнявана задача служителят може да запомни своята парола и тогава 

автентикацията ще му отнеме минимално време. При рядко изпълнявани задачи това време 

може значително да нарасне. В този случай задачата за създаване на възможности прекъсва и 

пречи на продуктивната задача и како цяло намалява продуктивността на служителя. Като 

пример, една задача, която включва само припомнянето и въвеждането на паролата и която 

не отнема много време може да се превърни в сложна задача, която изисква действия по 

възстановяване на паролата и генериране и запомняне на нова парола. Всяка от горните две 

стъпки сама по себе си съдържа отделни подзадачи. 

На базата на казаното по-горе, задачите по сигурността трябва да бъдат проектирани 

така, че да са удобни при изпълнението на продуктивните задачи. Това може да бъде 

постигнато по различни начини: 

- автоматизиране на сигурността чрез използване на автентикация по подразбиране при 

определяне на оторизираните потребители вместо от тях да се изисква многократно да 

въвеждат пароли; 

- ако се налагат изрични действия от страна на потребителите, то тези действия трябва 

да бъдат опростени за да не затрудняват изпълнението на продуктивните задачи; 

- работните процеси да се проектират така, че автентикация да се изисква само тогава 

когато тя наистина е необходима. 

За да се проектират достатъчно ефективни задачи за сигурност служителите по 

сигурност трябва добре да познават продуктивните задачи и да отчита физическото и 

менталното натоварване на изпълнителите при изпълнението на задачите за сигурност. Като 

правило, в своята работа хората целят намаляване доколкото е възможно на своето 

физическо и ментално натоварване. Ако могат да избират те ще предпочетат да поемат 

повече физическо натоварване за сметка на по-малкото ментално натоварване, особено ако 

физическото натоварване е рутинно и свързаните задачи могат да се изпълняват „на 

автопилот“. В хода на работата менталното натоварване бързо нараства, особено когато то 

изисква използване на паметта на човека. Преди да бъдат определени мерките за сигурност 

специалистите по киберсигурност трябва да направят одит на натоварването: 

- какво е общото натоварване от продуктивните задачи и от задачите за сигурност; 

-  съществуват ли ограничения за изпълнението на продуктивните задачи по отношение 

на времето и по отношение на ресурсите, в това число физическите и менталните 

способности. 

- какви могат да бъдат последствията, ако не се изпълнят задачите за сигурност. 

В стремежа си да запазят своята продуктивност хората се интересуват какви усилия и 

време те отделят за изпълнение на задачите за сигурност, а също така и какви са допустимите 

стойности. В тази посока се използва понятието „умора от сигурност“. 

Приложимостта на сигурността от гледна точка на потребителите може да бъде 

разглеждана също така във физически и социален контекст при използване на мерките за 

сигурност В съвременните организации персоналът може да работи от различни географски 

точки на света, при различни физически и социални среди. За експертите по киберсигурност 

се оказва предизвикателство да идентифицират всички фактори, които могат да засегнат 

сигурността и използваемостта на информационните активи, каквито са системите, мрежите, 

приложенията и информацията. За решаването на подобен проблем специалистите по 

киберсигурност използват т.нар. „контекстно проучване“. В повечето случаи те отиват при 
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персонала, наблюдават неговите действия, разговарят с персонала по въпроси на 

изпълнението както на продуктивните задачи, така и на задачите за осигуряване на 

възможности. В рамките на това проучване комбинирано се използват наблюдението и 

интервюто. 

Физическата и социалната среда оказва влияние върху изпълнение на задачите за 

сигурност. Използваемостта или приложимостта на мерките за киберсигурност могат да 

бъдат повлияни от следните фактори на физическата среда: 

- светлина: при ярка светлина трудно се вижда информацията на екрана на компютъра, 

което може да повлияе на графичната автентикация. Биометричните системи за 

автентикация, използващи образа на ириса или на лицето на човека разчитат на отражение в 

камера, което при наличие на ярка светлина може да не е с подходящо качество; 

- шум: нивото на шума в помещението може да повлиява на гласовата автентикация. 

Високият шум повлиява негативно върху цялостната дейност на хората чрез повишаване на 

нивата на стрес и увеличаване на вероятността за допускане на грешка. Неочаквано силен 

шум стряска хората и отвлича вниманието им от изпълняваните задачи; 

- високи температури: повлияват върху работата както на персонала, така и на 

техническото оборудване. 

- замърсявания: повлияват работата на оборудването, особено на онова, което е 

разположено извън помещенията. 

Социалната среда, в която се намират хората, повлиява върху тяхното поведение чрез 

ценностите (споделени разбирания за това кое е важно) и нормите (правила и очаквания от 

проявяваното поведение). Ако поведението спрямо мерките за сигурност е в конфликт с 

ежедневните професионални или личностни поведенчески норми, могат да възникнат 

проблеми. Като пример, ако за организацията е ценна удовлетвореността на клиентите и 

персоналът е обучен да бъде вежлив с тях, политиката за сигурност, според която всеки 

клиент се разглежда като потенциална заплаха за сигурността на информационните активи 

няма да съответства на общия модел. В тази посока доверието е ключова норма. По принцип, 

хората не обичат към тях да се проявява недоверие и при проява на недоверие те имат 

нежелателно поведение. 

 
Фиг. 1. Графически вид на т.нар. „схема швейцарско сирене“ 
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Приложимостта на сигурността се повлиява от нивото на човешките грешки. След 

близо тридесет годишни изследвания върху проблемите на инцидентите и сигурността, 

психологът James Reason аргументирано достига до извода, че ако не всички грешки, то 

огромна част от грешките, допускани от човека могат да бъдат предсказани/предвидени.  

Инцидентът със сигурността възниква поради това, че заплахата намира своята 

реализация като се възползва от поредица уязвимости в защитата на организацията (виж фиг. 

1)
3
. Като пример, човекът може да натисне неправилния бутон или да кликне върху линк, с 

което да предизвиква инцидент. 

Осведоменост, обучение и тренинг на персонала по въпросите на 

киберсигурността 

Когато хората не спазват политиките за сигурност най-често се преминава към 

повишаване на тяхната подготовка в рамките на един процес, който включва осведомяване, 

обучение и тренинг. На първа място следва да се обърне внимание върху т.нар. хигиена за 

сигурност. 

Когато става въпрос за обучение по проблеми на сигурността, често пъти се използват 

три термина, които освен всичко друго са приемат за взаимно заменими: осведоменост, 

обучение, тренинг. На практика между тези три термина съществува разлика в 

съдържанието, но и връзка в общия процес за обучение на потребителите. Как могат да бъдат 

разграничени тези понятия
4
: 

- осведоменост. В смисъла на това понятие се влага целта да бъде привлечено/грабнато 

вниманието на обучаемите като същите аргументирано се убедят, че (кибер) сигурността е 

нещо, с което си заслужава те да се ангажират. За постигане на целите на осведомеността на 

потребителите по отношение на заплахите и рисковете за киберсигурността е необходимо: 

- на потребителите да бъде обяснено по подходящ начин, че киберсигурността е 

нещо, което е релевантно към техните преки задължения, т.е. рисковете за 

киберсигурността са нещо реални и всеки може да бъде засегнат от тях; 

- на потребителите да бъде обяснено, че съществуват мерки или стъпки, с които 

заплахите и рисковете за киберсигурността могат да бъдат управлявани и снижавани, 

като освен това тези стъпки или мерки са достъпни и приложими от страна на 

потребителите. 

- обучение по киберсигурност. Когато потребителите вече са готови да обърнат 

внимание за да научат нещо повече за киберсигурността, на тях трябва да им се предостави 

информация за заплахите и рисковете, както и за мерките, които те трябва да спазват за да се 

предпазят от тези заплахи и рискове. 

- тренинг за киберсигурност. Тренингът подпомага потребителите да изграждат умения 

и навици за това, като пример, как да бъде използван даден механизъм за сигурност или как 

да разпознават социалното инженерство. За да бъдат утвърдени тези умения и навици 

същите следва да бъдат изграждани по пътя на практиката. 

Общо неправилно разбиране е, че ако потребителите преминат през горните три 

стъпки, то те непременно ще променят своето поведение в киберпространството. На 

практика обаче да знаеш какво трябва да правиш и как да го правиш, не е достатъчно. Близо 

деветдесет процента от действията на потребителите са автоматизирани, движени от 

                                                           
3
 The Cyber Security Body of Knowledge. The National Cyber Security Center, 2019 

4
 NIST Special Publication 800-50. Building an Information Technology Security Awareness and Training Program. US 

DOC, 2013 
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рутината или навиците, съхранявани в тяхната дългосрочна памет. Новото поведение спрямо 

изискванията за киберсигурност следва да бъде интегрирано в тази памет, но в същото време 

необходимото място в паметта е заето от настоящия модел за поведение. 

Максимата, че „старите навици избледняват бавно/трудно“ достатъчно точно описва 

факта, че докато се опитваме да заменим стария модел за поведение с новия модел за 

поведение спрямо мерките за сигурност, осведомеността, обучението и тренинга на 

потребителите загубват своята актуалност. При това положение е разумно новият модел за 

поведение да заменя на части елементите от стария модел за поведение. 

Според RISCS White Paper информираността на потребителите представлява само 

първата стъпка, от която тръгва пътя за промяна на тяхното поведение (виж фиг. 2). 

Подготовката на потребителите по проблемите на киберсигурността следва да бъде 

фокусирана върху техните професионални задължения, роли и отговорности, а не върху 

титлите и имената на позициите, които те заемат. Това на практика означава, че при 

организирането на обучението и тренинга се отчитат индивидуалните, уникалните 

потребности, възможности за възприемане и нивото на текущи знания на обучаемите. 

Служителите могат да изпълняват повече от едно роля в организацията свързана с 

използването на информационни активи. Обучението и тренинга трябва да се провеждат за 

всяка от ролите и на различни нива. 

 

 
Фиг. 2. Модел на RISCS White Paper за съдържанието на процеса за промяна в 

поведението на потребителите спрямо мерките за сигурност 

 

Всеки служител в организацията се нуждае от обучение по киберсигурност, което в 

общия случай може да бъде разделено в четири области и в четири нива. Областите 

включват осведомяване, базова сигурност и грамотност, тренинг, по-нататъшно обучение. 

Нивата на обучението са начално, междинно, средно, за напреднали. Адресирането на 

конкретното обучение трябва да отчита областта, нивото и ролята на служителя. В 

различните си роля един и същи служител може да има нужда от обучение в различни 

области и на различни нива. 

Разработването на програма за осведоменост, обучение и тренинг представлява процес, 

който преминава през три стъпки: 

- проектиране/планиране на програмата; 

- разработване на обучителни материали; 
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- изпълнение на програмата. 

При проектирането/планирането трябва да се постигне съответствие между програмата 

за обучение от една страна и от друга страна мисията, визията, целите и ценностите за 

организацията. При структуриране на програмата за осведоменост, обучение и тренинг по 

киберсигурност могат да бъдат използвани три модела (в зависимост от степента за 

централизиране)
5
: 

- М1: централизирано разработване на политиката, на стратегията и изпълнение на 

обучението; 

- М2: централизирано разработване на политиката и стратегията и децентрализирано 

изпълнение на обучението; 

- М3: централизирано разработване на политиката, децентрализирано разработване на 

стратегията и провеждане на обучението.  

Кой  от трите модела, посочени по-горе, ще бъде избран в конкретен случай се 

определя от множество фактори, сред които попадат: 

- мащаб и географско разположение на организацията и нейните структури; 

- разпределение на ролите и отговорностите в организацията; 

- количество на разполагаеми ресурси и т.н. 

При модел 1 (напълно централизиран) отговорността и бюджета за обучението в 

организацията като цяло се поема от централното ръководство. Оценяването на 

потребностите, на чиято база се разработва стратегията за обучението, също се извършва от 

ръководството. Други свързани с обучението ангажименти на ръководството са: 

разработване на план за обучение; разработване на учебни материали; определяне на 

методите и формите за провеждане на обучението. За организациите, прилагащи модел 1, е 

характерно, че главния информационен мениджър и служителят по сигурността са част от 

висшето ръководство. Модел 1 може също така да се прилага от малки по мащаб 

организации или от организации със силно централизиран мениджмънт на ИТ функциите 

или от организации, които на ниво централно ръководство разполагат с необходимите 

ресурси, знания и експертиза за задачите и дейностите на оперативно ниво. 

При модел 2 (полуцентрализиран) политиката и стратегията за обучението се 

разработват от централното ръководство на организацията, а самото провеждане на 

обучението е делегирано на оперативните мениджъри. Отделните структури на 

организацията имат ангажимент да осигурят бюджет за обучението, да подготвят 

обучителните материали и да планират провеждането на обучението. В този случай 

определянето на потребностите на персонала от обучение остава в областта на централното 

ръководство. Модел 2 се прилага от организации, които са относително големи по мащаб и 

имат децентрализирана структура с ясни разделени отговорности, от организации, които 

имат подразделения в различни географски точки/области или от организации с разнородни 

функции, които пораждат необходимост от различия в съдържанието на плановете за 

обучение. 

При модел 3 (напълно децентрализиран) централното ръководство на организацията 

разработва само политиката за обучението и изискванията към него. Отделните 

организационни структури разработват стратегиите и програмите за обучение. Оценката на 

потребностите се извършва от отделните структури на организацията. Техен е и ангажимента 

                                                           
5
 NIST Special Publication 800-16. Information Technology Security Training Requirements. US DOC, 2018 
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за осигуряване на бюджета за обучение, за разработването на плановете за провеждане, за 

разработване на учебните материали и за начина на провеждане на самото обучение. 

При модели 2 и 3 централното ръководство на организацията може да изисква от 

отделните структури информация относно резултатите от проведените обучения, размер на 

направените разход, резултати от оценката на потребностите, изпълнение на плановете за 

обучение, брой на персонала, обхванат в обучението. 

Оценката на потребностите подпомага разкриването на областите, в които персоналът 

има нужда от обучение, както и разпределението на ресурсите за обучението. В този процес 

трябва да участват представители на изпълнителния мениджмънт, специалистите по 

сигурност, системните администратори, оперативните мениджъри. 

За целите на оценката на потребностите е необходимо да се събира информация с 

помощта на следните подходи: интервюиране на представители от различните групи 

заинтересовани лица, прегледи на състоянието на организацията, анализ на метриките, 

измерващи нивото на обучението и тренинга на персонала, преглед на плановете за 

сигурност на системите, мрежите, приложенията и информацията, преглед на бележки и 

препоръки от одитори и други регулаторни органи, анализ на възникнали събития и 

инциденти със сигурността на информационните активи. 

В началото на оценката на потребностите от обучение и тренинг следва да бъдат 

уточнени мисията на организацията, роли и отговорности на персонала по отношение 

използването на информационни ресурси, политики и процедури за сигурност и т.н. 

Събраната информация трябва да дава отговор на въпроси като: по кои теми и в кои области 

съществува потребност от обучение и тренинг на персонала; какво е направено до момента 

за покриване на тези потребности; правилно ли са адресирани потребностите спрямо 

персонала на организацията; съществуват ли празноти/липси между потребностите и онова, 

което е направено до момента; кои са най-важните/критичните потребности от обучение и 

тренинг. 

Резултатите от оценката на потребностите дава възможност на организацията да 

разработи стратегия за обучението и тренинга, както и програма за обучението. В тях трябва 

да намерят място компоненти като: съществуващи национални и местни политики и 

изисквания към обучението и тренинга, които трябва да бъдат изпълнени; обхват на 

програмата за обучението; роли и отговорности на лицата, ангажирани със създаването и 

изпълнението на програмата за обучението и тренинга; подходящи учебни материали и 

подходящи участници в обучението; цели за всеки от аспектите на обучението и тренинга; 

теми в отделните сесии на обучението и тренинга; документация и доказателства за 

проведеното обучение и за получените резултати; ред и процедура за обновяване на 

обучителните материали; честота за провеждане на обучението и тренинга и за участие на 

персонала в тях. 

След създаването на стратегията и програмата за обучението и тренинга трябва да се 

подготви плана, което поставя въпроса какво да бъде включено на първо място, т.е. какви да 

бъдат приоритетите, каква да бъде последователността в обучението и тренинга. В това 

отношение ключови фактори са размера на разполагаемите ресурси, нивото на съответствие 

с изисквания и др. 

При разработването на обучителните материали следва да се отчита какъв модел за 

поведение трябва да се утвърди, какви уменията трябва да бъдат изградени и т.н. С помощта 

на обучителните материали трябва да се постигне интегриране на обучението в работата на 

персонала. Обучаемите ще бъдат по-внимателни и активни в обучението, ако темите от 
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обучението са достатъчно специфични и адресирани точно към техните потребности. Като 

цяло, обучението е ефективно, ако обучителните материали са интересни, актуални и 

полезни. Списъкът  на темите, по които може да се провежда обучение и да се разработват 

обучителни материали е изключително обширен, но като примери за теми могат да бъдат 

посочени: създаване, използване, защита и промяна на служебните пароли; защита от вируси 

и други зловредни кодове; социално инженерство; идентифициране, реакция и 

възстановяване след инцидент със сигурността на информационните активи;  сигурност на 

мобилните устройства; управление на достъпа до информационните активи и т.н. 

 

Заключение 

От проведеното изследване е очевидно съществуването на връзка между степента на 

ефективност на мерките за киберсигурност и степента на приложимост на тези мерки от 

страна на потребителите. В повечето случаи като ключов елемент за постигане на сигурност 

се приемат качествата и професионализма на специалистите по киберсигурност. В крайна 

сметка става ясно, че добрите мерки за киберсигурност са балансираните мерки, които са 

изпълними и отговарят на нивото на знанието и подготовката на потребителите. Всичко 

казано по-горе дава основание да се направи извода за това, че отговорността на 

служителите в една организация по отношение на нейната киберсигурност е неотменима и за 

да не се превръща в проблем тази киберсигурност, релевантните мерки трябва да бъдат 

приложими и изпълними. 
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Резюме: Интегрирането на информационните системи и технологии, интернет  и облачни  

услуги  в  различни области на човешката дейност, наложиха коренно да се променят  досе-

гашните  разбирания за  управление  на  бизнес  процеси  и в частност управление на човеш-

ките ресурси. Този вид процеси могат да се посочат като предпоставки, които пораждат не-

обходимост от дигитална трансформация, в които основна роля имат и дигиталните инстру-

менти, оказващи ефективено влияние върху конкурентноспособността и повишаването на 

компетентностите на човешките ресурси.  

В доклада ще бъдат анализирани примери за добри практики в дигиталното управление на 

човешките ресурси чрез имплементирането на дигиталните инструменти, базирани на изкус-

твен интелект. 

Ключови думи: техноолоогии,човешки ресурси,промяна,иновация,дигитализация, сигур-

ност,дигитално развитие,трансформация 

 

Summary: Integration of information systems and technologies, Internet and cloud services in vari-

ous fields of human activity has been necessary to radically change the current understanding of 

business process management and in particular human resource management. This type of 

processes can be identified as prerequisites, create the need for digital transformation, in which the 

main functions have digital tools, affect competitiveness and increase the competence of human 

resources. 

This paper will analyse examples of good practice in digital human resource management through 

the implementation of digital tools based on artificial intelligence. 

Key words: technologies, human resources,  change,  innovation ,digitalisation, safety, digital up-

grade, transformation 

 

Управлението на хора от други хора е дейност, възникнала още в зората на човешка-

та цивилизация, дори преди създаването на държавата като форма за организиране на човеш-

кото обество. Значението на управлението за развитието на обществото предизвиква появата 

(в края на 19-ти и началото на 20-ти век) на науката за управление, която се развива изклю-

чително бързо през следващите години и особенно в съвременните условия (началото на 21-

ви век). 

Самото понятие „управление“ в организациите се дефинира по различни начини, но макара и 

с известна доза условност, определенията могат да се групират по следния начин: 

 Управлението е процес на планиране, организиране, координиране и контрол на дей-

ността на дадена организация; 

 Управлението е дейност за осигуряване и оптимално използване на ресурси на дадена 

организация (човешки, финансови, технологични, информационни и т.н.) за постигане 

на определени цели; 

 Управлението е преди всичко ръководство на хора, които работят за постигането на 

общи цели и имат общи ценности. 

       Най-общо, управлението на човешките ресурси може да се определи като специфична 

управленска дейност за привличане, задържане, мотивиране, развитие и използване на хора-

та, необходими за дейността на организацията. 

В по конкретен план, управлението на човешките ресурси трябва да осигури: 
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 Определяне на оптималните потребности от персонал за организацията – числе-

ност, структура и ниво на компетентности; 

 Привличане и задържане на необходимите за организацията хора;  

Управленоето на човешките ресурси от гледна точка на съдържанието и обхвата си може да 

се разглежда като: 

 Стратегичко – мисия, визия за бъдещето, дългосрочни цели, програми и политики, 

свързани с хората, разботещи в организацията; 

 Оперативно – разработване на процедури и конкретни действия (процеси, дейности, 

практики), необходими управлението на хората в организацията. 

          Стратегичкото управление на човешките ресурси се свързва преди всичко с разработ-

ването и изпълнението на стратегии за човешките ресурси, които могат да се определят като 

съвкупност от дългосрочните цели, подходи и планове за тяхното изпълнение. Част от стра-

тегическото управление е свървано с разработването на политики по привличането, задър-

жането, мотивирането, развитието и изпозлването на хората, необходими на организацията. 

          Политиките по човешките ресурси включват принципи ( ръководни начала) за вземане 

на решения и за извършване на конкретни действия, свързани с ръководството на хората в 

организациите. 

         Стратегическото управление на човешките ресурси ( разработване и изпълнение на 

стратегии и политики ) се осъществява от висшето ръководство на организацията в контекс-

тва на цялостното и стратегичско управление. 

         Оперативното управление на човешките ресурси включва разработване и прилагане на 

разчлични процедури ( процеси, действия, практики), събиране, обработка, съхраняване и 

разпространяване на данни и документи, необходими за управлението на хората в организа-

циите. 

       Управлението на човешките ресурси има и още един важен аспект – изграждането, под-

държането и развитието на системата за управление на хората в организацията. Тази система 

представлява съвкупност от взаимосвързани елементи, чрез които се осигуряват, задържат, 

мотивират, развиват и изпозлват хората, необходими на организацията.  

       Елементите на системата за управление на човешките ресурси са конкретни процедури и 

практики, използвани при управлението на хората в организацията. 

Планирането на човешките ресурси включва процедури, процеси и практики за: 

 Определяне на потребностите от персонал на организацията за бъдещ период – чис-

леност, структура по звена и длъжности, ниво на компетентности;  

 Съставяне на прогноза за „отлив“ на персонал – численост и структура на напуснали-

те по звена и длъжности;  

 Съпоставяне на потребностите и наличния персонал за плановия период; 

 Изготвяне на конкретни планове – за набиране, подбор и назначаване, за освобожда-

ване, за обучение и т.н.; 

 Изготвяне на план (бюджет) за разходите, свързани с персонала. 

        Организационно-управленската структура и функционалните характеристики, както и 

процедурите за тяхното изготвяне и утвърждаване, са „гръбнака“ на системата за управление 

на човешките ресурси, защото определя основните обособени звена в организацията, йерар-

хическата им подчиненост, връзки и взаимосдействия.  

       Анализът и проектирането на длъжностите ( job analyses и job design ), като дейности по 

проучване, формулиране на изводи и препоръки, създаване на нови или промени в съществу-

ващите длъжности, на практика определят колко и какви хора работят ( или трябва да рабо-

тат ) в организацията, както и техните роли ( задължения, отговорности и т.н.). Тези дейнос-

ти също са пряко свързани с моделирането на работните ( бизнес ) процеси, но оказват и се-

риозно въздействие върху мотивацията и поведението на работещите в организацията. 

      Основните продукти на проектирането на длъжностите – длъжностните характеристики, 

най-често съдържат описание на задължениета на изпълнителните на длъжността и свърза-

ните с тях отговорности, връзки ( комуникации ), необходими знания, умения и опит. 
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     Планирането на човешките ресурси включва процедури ( правила, алгоритми ), процеси и 

практики за: 

 Определяне на потребностите от персонал на организацията за бъдещ ( планов ) пери-

од – численост, структура по звена и длъжности, ниво на компетентности; 

 Съставяне на прогноза за „отлив“ на паерсонал – численост и стрктура на напуснали-

те по звена и длъжности; 

 Съпоставяне ( балансиране )на потребностите и наличния персонал за плановия пери-

од;  

 Изготвяне на конкретни планове – за набиране, подбор и назначаване, за освобожда-

ване, за обучение и т.н.; 

 Изготвяне на план ( бюджет ) за разходите, свързани с персонала. 

                    Развитието на хората, работещи в организацията, има важно значение за осигуря-

ването, мотивирането и използването им. Обикновенно в този компонент от системата се 

включват процедури, процеси и практики в две основни направления: 

 Управление на кариерата на заетите, включително професионалното развитие и кари-

ерното израстване; 

 Управление на приемствеността и талантите - -идентифициране и развитие на ключо-

ви и талантливи служители. 

      Отнпшенията, комуникациите и равните възможности обикносвено се свързват с проце-

дури, процеси и практики за: 

 Утвърждаване на определена организационна култура, разбирана най-общо като спо-

делени ценности и модели на поведение ( трудов морал ); 

 Взаимотношенията между ръководство и персонал, както и между различните групи 

от персонала; 

 Отношенията между ръководство и профсъюзи, ако има такива; 

 Вътрешните вертикални и ихоризонтални комуникации (обмен на информация); 

 Осигуряване на равни възможности за изява и недопускане на дискриминация; 

        Дейностите по безопасност и здраве при работа има за основна цел опазването на живо-

та, здравето и работоспособността на персонал в организацията. Най-често този компонент 

на система включва процедури, процеси и практики за: 

 Оценяване на рисковете за здравето и безопасността на различните длъжности и ра-

ботни места;  

 Наблюдение на здравословното състояние на работещите в организацията; 

 Разработване и изпълнение на конкретните програми и мерки за осигуряване на здра-

вословни и безопасни условия за работа – сгради, машини, работни процеси, лични 

предпазни средства и т.н. 

 Обучението на заетите за осигуряване на безопасността при работа. 

        Отделните компоненти на системата за управние на човешките ресурси са свързани по-

между си така, че успешно изграждане и функциониране на даден компонент да е предпос-

тавка за ефективното и ефикасно функциониране и на останалите компоненти.  

       Системата за управление на човешките ресурси в отделните организации, както и всяка 

друга система, има вход, изход и околна среда. 

      Входът на системата за управление на човешките ресурси може да се разглежда в два 

аспекта: 

 Постъпващи в организацията хора; 

 Финансови и материални ресусрси; 

       Управлението на входящния поток хора има важно стратегическо значение за всяка ор-

ганизация. По-лесно е в организацията да не се допускат неподходящи хора, отколкото да се 

търсят начини за тяхното последващо освобождаване.  
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            Върешната околна среда се свързва преди всичко със състоянието и особеностите на 

другите основни подсистеми на организацита – партньорства, предлагане на услуги и други 

подобни. 

Външната околна среда включва множество компоненти, като едни от най-важните са: 

 Състоянието на трудовия пазар и отделните му сегменти; 

 Поведението на работодатели, т.е. на фирми, които са конкуренти на организацията 

на съответните сегменти на трудовия пазар; 

 Държавните регулации на трудовите и осигурителни отношения ( законодателство – 

международно и национално ); 

 Поведението на държавата като работодател; 

 Състоянието на парични пазар и най-вече инфлацията; 

 Интензивността на конкуренцията на онези пазарни сектори, които пряко или косвено 

са свързани със сферите, в които оперира организация. 

        Непрекуснатото наблюдение на външната околна среда има важно значение за ефектив-

ността и ефикаснотта на управлението на човешките ресурси в организациите. 

        Ролите в управлението на човешките ресурси имат важно значение за неговата ефектив-

ност и ефикасност. Ключова роля при управлението на хората имат висшите ръководители, 

защото те определят стратегиите и политиките по човешките ресурси в организацията.  

       Всички, заемащи ръководни длъжности, пряко участват в управлението на хората, най-

вече с конкретното си поведение ( действие и бездействие ) в ежедневната работа. 

Звената по човешки ресурси имат по особена роля, в следните направленя: 

 Участие в разработването на стратегии и политики за човешките ресурси; 

 Разработване на процедури и процеси, свързани с управлението на хората в организа-

цията; 

 Консултации за ръководители и персонал; 

 Административни дейности, свързани с управлението на хората; 

         През последните години управлението на човешките ресурси като термин започва да се 

заменя с „управление и човешкия капитал“. Понятие, което се с свързва с лауреата на Нобе-

лова награда по икономика Гари Бекер. Човешкият капитал най-често се дефицира като съв-

купност от способности ( знания, вродени и придобити умения, опит ) чрез използването на 

които отделния човек може да си осигури доходи. Създаването и развитието на човешкия 

капитал изисква инвестиции в образование и обучение, които се възвръщат, защото придо-

битите и развитите способности ще донесат по-високи доходи и по-сигурна заетост. 

     Управлението на човешките ресурси има общи черти и елементи във всички организации, 

но и съществени различия, обусловени от спецификата на конкретната организация. Тези 

различия най-често се свързват с водещета цел на организацията и с нейният размер. 

От гледна точка на водещата цел организациите, наемащи персонал, могат да се разделят на 

3 големи групи: 

 Организации, създадени с цел печалба ( for-profit organizations ); 

 Организации от публичния сектор, създадени с цел предоставяне на публични услуги 

( public organizations ); 

 Организации с идеална цел ( non – profit organisations ); 

          Управлението на човешките ресурси в организациите с цел печалба в съвременните 

условия има няколко съществени особености:  

 

 Персоналът на организацията е ключова заинтересована страна от нейната дейност, 

но иманно работещите в организацията са с ключов принос за удовлетворяване инте-

ресите и на останалите заинтересесовани страни, както и за спазване на принципите за 

социална отговорност; 

        Организациите от публичния сектор са създадени не с цел печалба, а за оказване на оп-

ределени обществени услуги – отбрана, вътрешна сигурност, международни отношения, об-
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разование, здравеоопазване, научни изследвания, административни услуги и т.н. В повечето 

от тези организации не се генерират приходи, а само се изразходват публични средства. Соб-

ственик на организациите формално е държавата, но всъщност действителният собственик са 

гражданите на съответната страна.  

        Друга съществена особеност на управлението на човешките ресурси в организациите от 

публичния сектор е свързана с обстоятелството, че резулататите от тяхната дейност се из-

мерват значително по-трудно и опосредствено спрямо измерването на резултатите от дей-

ността на организациите с цел печалба. 

        И при организациите с идеална цел ( религиозни организации, организации за защита на 

определена кауза, организации на хора с общи интереси, каквито са например профсъюзите 

и работодателските съюзи и т.н. ) измерването на резултатите от дейността е значително по-

трудно, отколкото с организациите цел печалба днес. От една страна, за тези организации е 

важно доколко постигат целите, за които са създадени, а от друга – ресусрсите, които прив-

личат и начина на тяхното използване. 

          Управлението на човешките ресурси се различава съществено в организациите с раз-

лична големина – от микро, малки и средни организации ( до 10, до 50 и до 250 души заети ), 

големи публични и бизнес организации до мултинационални копорации, развиващи дейност 

в десетки различни държави, в които имат филиали. 

          Особеностите на управлението на човешките ресусрси в микро и малките предприятия 

са свързани най-вече с „плоските“ организационно-управленски структура и липсата на обо-

собени звена по управление на човешките ресурси. На практика дейностите по управлението 

на хората се извършва от мениджъри, които изпълняват и повечето управленски функции 

(маркетинг, продажби, финанси, производство, доставки и т.н.). 

        Много типично за тези организации е възлагането (аутсорсинга) на част от дейностите 

по управление на хората на специализирани компании – най-вече администрирането на пер-

сонала, включително изчислчване на възнагражденията. 

        В средните и големите организации има изградена по-сложна организационно-

управленска структура, съществуват звена по управление на човешките ресурси и има ясно 

разграничения между различните управленски функции. В тези организации се наблюдава и 

ясно разграничаване между стратегическо и оперативно управление. 

       

      За управлението на човешките ресурси в мултинационалните корпорации от особенно 

значение са междукултирните различия и изграждането на единна корпоративна култура, 

която е може би едно от най-големите предизвикателства. 

1.2. Основни етапи в развитието на управлението на човешките ресурси 

     Могат да се откроят три съществени момента в развитието на дейността на управлението 

на човешките ресусрси.На първо място, съществено значение за възникването и развитието 

на дейността по управление на човешките ресурси има промишлената революция на 19-ти 

век. На мястото на малките работилници се появяват фабрики със значителен брой персонал. 

Съсредоточаването на голям брой служители във фабриките води до нарастване на тяхното 

недоволство от условията на труд. Това са основните причини за наемането от работодатели-

те на специалисти, които да се занимават предимно с взаимотношенията с персонала. Основ-

ните функции на тези специалистин са били свързани с намиране на училища и болници за 

работещите, контрол върху условията на труд, противопоставяне на усилията на работещите 

да създадат професионални организации. 

       На второ място, ускорено развитие бележи управлението на човешките ресурси през 20-

30 години на 20-ти век под влияние на три важни фактора: ‚научна организация на труда“, 

развитие на професионалното движение и активна намеса на държавата в отношенията меж-

ду работодатели и служители. 

       Теорията на научното управление утвърждава разбирането, че съществуват оптимални и 

универсални методи за управление и организация на труда и тези методи съдействат за по-
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вишаване на производителността на труда. В основата на методите за управление и органи-

зация на труда е разпределението на труда и тясната специализация. 

         Разрастването на предприятията води до нарастване броя на персонала в тях, което 

улеснява асоциирането на персонала в професионални съюзи. Нарастването на усложнените 

взаимотношения между професионалните съюзи и работодателите води до създаване на 

длъжността директор или администратор. Основни негови функции са водене на преговори с 

продесионалните организации, защита интересите на организацията в случаите на съдебни 

спорове. 

       В края на 20-ти век се обособяват най-общо два модела за реголуране на трудовите от-

ношения: англосаксонски и европейски. Според англосанксонския модел работодателят и 

наемният персонал се намират в равностойно положение. Според европейския моедел наем-

ните работници са в неравностойно положение спрямо собствениците на средствата за про-

изводство, което налага държавата да осигурява защита посредством регламентирането на 

минимална работна заплата, задължително пенсионно и медицинско осгуряване, и други. 

       На трето място, утвърждава се значението на звеното по човешки ресурси. Тук се 

включва обработка на документи, изчисляване на работните заплати. Звената по човешки 

ресурси са игнорирани при вземането на решения, свързани с управлението на персонал. То-

ва отнпшение се запазва до 70-те години в Америка и до 80-те години в Западна Европа. Ръ-

ководителите на отделите по човешки ресурси стават равноправни членове на висшето ръко-

водство и участват във вземането на решения. 

1.3. Отговорности и роли на звеното по човешки ресурси 

         Отоговорностите на звеното по човешки ресурси са свързани с набиране и подбор, обу-

чение и развитие, компенсации, бонуси, оказване на услуги за персонала, регулиране на от-

ношенията между служителите и общността, поддържане на информационна система с база 

данни за персонала, здраве и безопасност, стратегическо планиране. Освен това звеното по 

човешки ресурси може да си съреудничи с другите отдели. 

       Лаулер предлага ролите и отговорностите на звеното по човешки ресурси да се разглеж-

дат през призмата „Човешките ресурси като бизнес три продуктови линии“. 

 Административни услуги и сделки. Към административните услуги се отнасят ком-

пенсациите и набирането на персонал. 

 Услуги за бизнес партньори. Развитие на ефективна система за човешки ресурси и 

оказване на помощ при прилагане на бизнес плановете. 

 Стратегичски парньор. Допринася за реализиране на бизнес стратегия. 

1.4. Професионални компетентности на служителите в звената по човешки ресусрси 

         Най-малко три са причините, за да се насочи вниманието към компетентностите на спе-

циалистите по човешки ресурси: 

        Първо, ясно дефинираните компетентности на звенатаа по човешките ресурси са добра 

предпоставка за постигане на поставените пред звеното цели. 

        Второ, ясно дефинираните компетентности на специалистите от звената по човешки 

ресурси съдействат за подобряване на работата в две посоки: ефективен подбор и ефективно 

обучение на служителите в звеното. 

       Трето, ясно дефинираните компетености предоставят възможност да се анализира в как-

ва степен притежаваните от служителите в звената по човешки ресурси компетентности са в 

състояние да подмопогнат реализацията на настоящите и бъдещи цели на организацията и в 

каква степен могат да удовлетворят потребностите на клиентите. 

             Възможни са и подходи, основани на база комбинация между представените. Сред 

компетентностите на специалистите по човешки ресурси с постоянно присъствие са: позна-

ване на бизнеса, професионално овладяване на материята за човешките ресурси и способност 

за овладяване на промяната. Към тях се прибавят и управление на фирмените култури и лич-

ностна надежност. Понятието надежност обхваща три измерения: 

 Специалистите по човешки ресурси да живеят според моралните ценности на фирма-

та; 
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 Надежността на специалистите по човешки ресурси във фирмата нараства, когато 

техните взаимотношения с колегите им се основават на взаимно доверие;  

 Специалистите по човешки ресурси печелят уважението на колегите си, когато имат 

„позиция“ за това „как бизнесът може да бъде печеливш“; 

 

Планиерането на човешките ресурси е част от цялостното бизнес планиране на дейността на 

организациите. Представлява процес на разработване прогноза за необходимите човешки 

ресурси в бъдещ период от време , въз основа на целите за развитие на организацията, опре-

деляне на начините за тяхното осигуряване, както и наблюдение, оценка и коригиращи дейс-

твия в процеса на изпълнение на планираните действия. 

 

 Източници: 

o "Управление на човешките ресурси" - Проф. д-р Любомир Стефанов, Доц. д-р 

Мирослва Пейчева - изд. Тракия-М, 2013 / ISBN 978-954-8401-06-2 

o Министерство на здравеопазването РБ, „Стратегия за внедряване на електрон-

но здравеопазване в България” и „Hационална здравна стратегия 2008 - 2013 го-

дина” 

o Винарова Ж., Михова П. - Учебник по "Електронно здравеопазване" - Пета глава 

o https://www.ibm.com/downloads/cas/B6Y8LY4Z?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=DIGITAL%

20TRANSFORMATION%20IN%20HR  
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Резюме: Прави се анализ на същността на понятието „военно сътрудничество“. На 

основата на възприети различни нормативни постановки, както и на емпирични наблюдения 

се прави предложение за диференциация на военно сътредничество по области, като и се 

изброяват формите на реализацията му в тях. 

Ключови думи: военно сътрудничество, диференциация, реализация.. 

 

CURRENT PERCEPTIONS OF MILITARY COOPERATION 

Summary: An analysis of the essence of the concept of "military cooperation" is carried out. On the 

basis of accepted different normative provisions, as well as empirical observations, a proposal for 

differentiation of military cooperation by districts is made, and lists the forms of its realization in 

them. 

Key words: military cooperation, differentiation, realization. 

 

Увод 

В исторически план военното сътрудничество се простира до там, до където се 

простират и интересите на военната история като наука. То може да бъде открито във всички 

основни аспекти на войната - политическия, икономическия, дипломатическия и 

въоръжената борба. Военното сътрудничество може пряко да влияе върху основни 

компоненти на войната, като причините за нейното възникване, военните доктрини на 

участващите страни, използваните стратегии, тактики и технологии при провеждане на 

операциите, процеса на вземане на стратегически решения и др.  

Военното сътрудничество в древността се базира на съюзите, сключени с военна цел 

между отделните групи, племена и държавни формирования. Част от тези съюзи са били 

тайни и са разчитали на елемента на изненадата, други са били демонстративни, сключвани с 

цел да се постигне ефектът на стратегическото възпиране. Съвместното използване на 

въоръжените сили на съюзниците за постигане на целите на съюза давали възможност и за 

обмен на технологии, тактики и процедури при воденето на военните/бойните действия.  

През средновековието държавите се окрупняват и военното сътрудничество основно е 

свързано с формирането на двустранни съюзи, като разбира се съществуват и коалиции в по-

широк формат. Създаването на военни съюзи е предхождано от установяването и 

поддържането на дипломатически отношения, чрез изпращането на дипломатически 

делегации (посолства) и развитие на търговски и културен обмен. 

Международното военно сътрудничество е в пряко отношение с развитието на 

международните отношения. Като начало на възникването на модерното разбиране за 
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международни отношения се считат Вестфалските мирни договори от 1648 г., подписани от 

представители на 194 малки и големи държави и налагащи т. нар. Вестфалска система като 

първата исторически установена система в международните отношения. 

Безспорно най-голям принос за комплексното развитие на военното дело, в това число 

и на всички аспекти от военното сътрудничество имат двата най-мащабни военни конфликта 

в човешката история - Първата и Втората световни войни. В двете войни пряко участват общо 

над 170 млн. души от повече от 30 държави. Войните са съпроводени с качествен скок в 

развитието на всички области на военното дело и въвеждането на нови въоръжения, които 

коренно променят начина на водене на бойните действия. Широкият географски обхват и 

комплексността на операциите довеждат до развитие на международното военно 

сътрудничество във всички области – военно-политическата, оперативно-тактическата и 

военно-икономическата. Нуждата от съвместимост между въоръжените сили и извличането 

на максимума от военния и икономически потенциал на всеки съюзник за изпълнението на 

общите цели стават причина за споделяне на технологии и коопериране дори и в най-

секретните за всяка държава области, каквито са разузнаването и криптографията. 

В съвременни условия основен формат за международно военно сътрудничество 

продължава да бъде двустранния. Той се реализира преди всичко на основната на правно-

обвързващи двустранни международни договори, но има и множество примери за 

сътрудничество на временна основа по конкретни поводи (ad-hoc). 

В многонационален формат освен чрез НАТО международно военно сътрудничество в 

по-малки мащаби се осъществява и в рамките на други политически и политико-военни 

съюзи като ЕС, Организацията на договора за колективна безопасност (ОДКБ) и 

Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Мироопазващите операции и 

институцията на военните наблюдатели на ООН също представляват основа за установяване 

и развитие на такова сътрудничество. Освен това редица регионални организации като 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и форуми като Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) също предоставят платформа за 

установяване и развитие на партньорски отношения във военната област. 

В съвременни условия международното военно сътрудничество и изградената чрез 

него глобална, разнообразна като форми и направления на работа, мрежа от съюзници и 

партньори се използват днес като един от най-ефективните инструменти за предотвратяване 

на конфликти и тяхното разрешаване. Особено успешно то се оказа при преодоляването на 

различните военнополитически кризи през 90-те години на ХХ век на територията на бивша 

Югославия – в Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, реализирано преди всичко с 

възможностите на НАТО. Преодоляването на експанзията на Ислямска държава на 

територията на Сирия и Ирак през последното десетилетие също бе постигнато, макар и чрез 

сложна система, на военно сътрудничество между страните от НАТО от една страна, а от 

друга - на Руската федерация и Иран. За потушаване на гражданските безредици в Казахстан 

през 2021 г. бяха привлечени силите на Организацията на договора за колективна 

безопасност. Това са едни от най-емблематичните съвременни примери , които са 

показателни, че международното военно сътрудничество позволява на държавите да реагират 

много по-бързо и с по-голяма прецизност на съвременните предизвикателства пред 

сигурността, които най-често са с глобален и асиметричен характер. То играе съществена 

роля при намаляването на нивото на непредвидимост в системата на международните 

отношения и вероятността от възникване на въоръжени конфликти, породени от погрешно 

разбиране на целите и намеренията на опонента или от погрешна оценка и прогноза на 
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изхода на евентуален конфликт. 

 

Доктринални схващания за съвременното международно военно сътрудничество 

Международното военно сътрудничество се провежда в общите рамки на 

международното сътрудничество, което е област от международните отношения. При 

неговото осъществяване се съблюдават общопризнатите принципи и норми на 

международното право. Те включват:  

– принципът на суверенното равенство на държавите (юридическото равенство на 

всички държави, правото на свободно развитие на всяка държава и на нейната 

политическа, икономическа и социална системи, зачитане на правосубектността на 

държавите и на териториалната им цялост);  

– принципът на ненамеса във вътрешните работи на държавите (въздържане от 

каквато и да е намеса във вътрешните работи, не се допуска предприемане на политически, 

икономически или военни мерки с цел подчиняване на друга държава или подпомагане на 

организации, които осъществяват въоръжена дейност с цел промяна на политическата, 

икономическа или социалната системи на друга държава);  

– принципът на зачитане на правата и свободите на човека (приоритет на 

универсалните ценности, хуманност на обществените отношения);  

– принципът на добросъвестно изпълнение на международните задължения (всеки 

валиден договор е задължителен за страните по него и трябва да бъде изпълнен 

добросъвестно от тях);  

– принципът на сътрудничество между държавите (държавите са задължени да 

осъществяват международно сътрудничество с цел осигуряване на международен мир и 

сигурност, в съответствие с принципите на суверенно равенство и ненамеса)
1
. 

Субекти на международното военно сътрудничество са държавите, които са 

равноправни и независими при осъществяването на своите международни отношения и 

международните организации - субекти на международното право. 

Обекти на международното военно сътрудничество са ценности от материален и 

нематериален характер за субектите му (суверенитет, териториална цялост, единство на 

съюза, придобиване или съхраняване на способности и др.). Висша ценност за държавата са 

националните интереси, а за организацията - колективните интереси.  

Ролята на международното военно сътрудничество като функция на националната 

политика за сигурност и отбрана е да осигури международна подкрепа за постигането на 

нейните цели и изпълнението на поставените пред нея задачи. 

Не съществува общоприето определение за понятието „международно военно 

сътрудничество“. Като отправна точка за търсене на такова би могло да се вземе едно от най-

консенсусните определения въобще за сътрудничество – това на американския политолог 

Роберт Оуен Кеохейн, който го определя като „ситуация в която едни актори регулират своето 

поведение в съответствие с фактическите или очакваните предпочитания на други, чрез 

процес на взаимна координация на политики“
2
. На базата на това определение, без да се 

изключват концептуалните схващания и на двете основни школи в теорията на 

външнополитическите отношения и политиката за сигурност и отбрана, тази на 

                                                 
1
 Стрекозов В.Г., Кудашкин А.В. (кол.) Военное право учебник, „За права военнослужащих“, 2004 г., Москва 

ISBN 5-93297-046-4 
2
 Keohane Robert O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University 

Press, 1984 Princeton; New Jersey. ISBN 978-0691122489 
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политическия реализъм, която поставя защитата на интересите и националната сигурност на 

една държава над всичко останало и на антагонистичната й школа на политическия 

идеализъм, може да се направи извод, че международното сътрудничество предполага 

наличие на три елемента: общи цели на държавите партньори, очакване от изгода от 

ситуацията и взаимен характер на тази изгода. Тези три основни принципа са приложими и за 

международното военно сътрудничество като подсистема на международното 

сътрудничество. 

Базирайки се на професионален личен опит и познания в областта може да се твърди, 

че българските разбирания за международно военно сътрудничество са по-близки до руското 

определение на термина, което гласи че то е съвместна военна дейност на две или повече 

държави, други субекти на световната политика и техните въоръжени сили
3
. Според тези 

схващания то се осъществява в политическата, икономическата, техническата, научната, 

оперативно-стратегическата, кадровата и други области под формата на едностранна помощ, 

предоставяна на държавата получател безвъзмездно или при реципрочни взаимноизгодни 

условия. Във втория случай взаимодействащите си страни се ориентират към постигането на 

общи военни и политически цели, изхождат от необходимостта от балансирано решение на 

задачите по военното осигуряване на националните интереси и укрепването на техните 

позиции в световната общност. Според тези схващания международното военно 

сътрудничество може да се осъществява за завоевателни, отбранителни, освободителни, 

мироопазващи и наказателни цели
4
. 

В терминологичния речник на министерството на отбраната на САЩ най-близкият 

термин до международно военно сътрудничество е „сътрудничество в областта на 

сигурността“ (security cooperation), което се дефинира като: всички взаимодействия на 

министерството на отбраната на САЩ с чуждестранни институции в областта на 

сигурността, проведени с цел изграждане на връзки в областта на сигурността, които 

подпомагат реализирането на специфичните интереси в областта на сигурността на САЩ, 

развиват в съюзническата или партньорската нация военни способности и способности в 

областта на сигурността за самоотбрана и многонационални операции и осигуряват на 

силите на САЩ достъп до съюзническите и партньорските нации в мирно време и при 

извънредни ситуации 
5
 

В Доктрина за сътрудничество в областта на сигурността на САЩ (JP 3-20) се 

посочва, че сътрудничеството в областта на сигурността осигурява начини и средства да се 

подпомогне изпълнението на целите на националната сигурност и външната политика. То 

включва, но не се изчерпва само с: военно партньорство с чуждестранни институции в 

областта на сигурността; администрирани от министерството на отбраната на САЩ програми 

за подкрепа в областта на сигурността; съвместни учения; международно сътрудничество в 

областта на въоръженията и сътрудничество в областта на обмена на информация
6
. 

Според Доктрината основните цели на провежданото от САЩ сътрудничество в 

областта на сигурността са три: 

– да развива способностите и възможностите на партньорските нации, което да се 

използва в подкрепа на стратегическите цели на САЩ, тъй като се очаква провежданите от 

                                                 
3
  Большая российская энциклопедия. Том 19. Москва, 2011, стр. 539. ISBN: 978-5-85270-353-8 

4
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5
 Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, DOD Dictionary of Military and Associated Terms, (Washington 

DC: The Joint Staff, November 2021 г.), стр.191 
6
 Joint Publication JP 3-20 Security Cooperation May 2017, ISBN 978-1548218874 
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въоръжените й сили операции да бъдат най-вече в многонационален формат; 

– да осигурява оперативен достъп на силите на САЩ по света, което предоставя 

свобода на придвижване на въоръжените сили, подпомага свободата на действие по време на 

военни операции и включва обмен на разузнавателна информация и технологии; 

– да осигурява подкрепата на партньорските нации за осъществяването на 

националните интереси на САЩ.  

Сътрудничеството в областта на сигурността се разглежда като компонент на военния 

инструмент на националната мощ, който в координация с останалите (дипломатически, 

информационен и икономически) се използва от правителството на САЩ за влияние върху 

стратегическата и оперативната среда и подпомага предотвратяването на конфликти. 

Отбранителната доктрина на Обединеното Кралство (JDP 0-01) третира 

сътрудничеството като партньорство, което се простира в диапазона от колаборация 

(съюзници и партньори, които работят заедно за да постигнат общи цели) до съвместно 

съществуване (характеризиращо се само с взаимодействие на ниско ниво). 

Сътрудничеството може да възникне естествено между общности които споделят сходни или 

поне съвместими цели и задачи или да бъде установено и поддържано чрез принудителния 

подход. Основавайки се на това, че вътрешните и международните отношения винаги 

включват някаква степен на разногласие, включително икономическа конкуренция, се прави 

извода, че това което характеризира сътрудничеството е стабилността, а не консенсуса
7
.  

През 2017 г. правителството на Обединеното Кралство приема актуализирана  

Стратегия за международно отбранително ангажиране на базата на приетия през 2015 г. 

Стратегически преглед на отбраната и сигурността. Международното отбранително 

ангажиране се определя като средствата, чрез които се използват отбранителните активи и 

дейности, различни от бойни действия за да се постигне влияние
8
.  

Международното отбранителното ангажиране използва отбранителните възможности, 

експертиза и репутация за оказване на положително влияние, базирано на използването на 

мека сила в подкрепа на правителствените стратегии. То има пет стратегически цели: 

създаване на условия за взаимно разбиране на отбранителните перспективи; предотвратяване 

на конфликти; развиване на възможности, способности и съвместимост с партньорските 

нации; промотиране на просперитета (което означава осигуряване на външни пазари за 

военната индустрия) и изграждане и поддържане на достъп и влияние, което ще позволи на 

Великобритания да оказва влияние на партньорите и международните организации в 

подкрепа а националните си ценности и интереси
9
. 

 

Възможна дефиниция и диференциация по области и форми на реализация на 

международното военно сътрудничество 

Изхождайки от разбирането, че необходимостта от военно сътрудничество е в основна 

зависимост от защитата на националните интереси и осигуряването на националната 

сигурност и от така изложената същност на съвременното международно военно 

сътрудничество, което може да бъде компонент и на четирите инструмента на националната 

мощ (дипломатически, информационен, военен и икономически), може да се дефинира 

понятието „международно военно сътрудничество“ по следния начин: система от 
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планирано и координирано съвместно използване на инструментите на националната 

или колективната мощ във военната област на две или повече държави или други 

субекти на международното право, с цел защита на националните или колективните 

интереси. 

Липсата на единна понятийна система затруднява разграничаването  между термините 

международно военно сътрудничество, военна дипломация (military diplomacy) и 

отбранителна дипломация (defence diplomacy). При все това между тези термини съществуват 

логични взаимовръзки. 

Отношението на международното военно сътрудничество към военната или 

отбранителната дипломация е същото като отношението на международното сътрудничество 

към дипломацията. Международното сътрудничество е взаимодействие на лица или групи, 

представляващи различни нации и преследващи общи цели и интереси. Дипломацията от 

своя страна е поддържане на отношения между суверенни държави с посредничеството на 

официални техни представители, базирани в страната или чужбина, които или са членове на 

техните национални дипломатически служби или са временни дипломати
10

. Акцентът при 

сътрудничеството е поставен върху действието, а на дипломацията върху провеждащите 

действието. Така определението за отбранителна дипломация (термин, който се счита че е 

въведен за първи път в Стратегическия преглед на отбраната на Обединеното Кралство 

от 1998 г.) е: използване на военен личен състав, включително апарата на военните аташета, 

в подкрепа на предотвратяването на конфликти и тяхното разрешаване
11

. 

Международното военно сътрудничество може да се окачестви като по-комплексния 

подход, който може да включва и използването на военна сила за военни цели, докато 

отбранителната дипломация е по-скоро инструмент за прилагане на меката сила.  

Понятията отбранителна дипломация и военна дипломация нямат всеобщо приемливи 

формулировки и всяка държава ги използва в зависимост от собствените разбиранията и 

особености, като често двата термина се използват като взаимнозаменяеми. Повечето автори 

считат, че военната дипломация е по-широкото понятие от отбранителна дипломация и за 

разлика от нея включва в себе си и оперативно взаимодействие в съвместни военни 

операции, провеждани с цел предотвратяване или  разрешаване на конфликти. 

Нормативно-правната рамка, в която се осъществява международното военно 

сътрудничество е от съществено значение за нивото на взаимоотношенията между 

осъществяващите го субекти. Тя може да бъде разделена на нормативно-правни документи, 

които подлежат на ратификация от законодателните органи на страните участнички, такива 

които влизат в сила с постановление на най-висшия орган на изпълнителната власт и такива, 

които са в компетенциите на министъра на отбраната или упълномощени от него структури 

или лица. Нормативно-правната рамка на международното военно сътрудничество включва: 

- договори; 

- споразумения; 

- меморандуми; 

- протоколи; 

- планове; 

- програми. 
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Конкретното съдържание на международното военно сътрудничество на всяка страна 

се определя от следните основни фактори: националните, политически и икономически 

интереси, дефинирани в съответните Конституция; национална отбранителна стратегия; 

военна доктрина; стратегически преглед на отбраната и другите стратегически концептуални 

документи в областта на отбраната и сигурността; потенциалните и реалните възможности на 

страната да осъществи тези интереси; степента на застрашеност на вътрешната и външната 

сигурност на държавата и способността на нейните институции да я осигурят. 

При определяне на интензитета на отношенията и използваните области и форми 

следва да се отчита основната дилема на международното военно сътрудничество, която се 

заключава в това, че неговото задълбочаване води до по-високо ниво на колективната 

сигурност, но същевременно поставя отделната държава в зависимости, които я ограничават 

при взимането на самостоятелни решения за защитата на националните й интереси. С други 

думи колкото по-високо е нивото на интеграция, до толкова повече военни способности има 

достъп отделната държава, като същевременно по-високото ниво на интеграция налага по-

големи ограничения на националната свобода на действие. Намирането на подходящия 

баланс в това отношение е основна задача на тези, които формират политиките за неговото 

осъществяване. 

Съществуват различни класификации на основните области за осъществяване на 

международното военно сътрудничество. Според руските схващания то може да бъде 

разделено най-общо на военно-политическо и военно-техническо. Подобно разделение  е 

възприето и от страните от бившия източен блок. В страните от бивша Югославия 

международното военно сътрудничество се дели на военно-военно и военно-икономическо 

сътрудничество. 

Изхождайки от предложеното определение за международно военно сътрудничество, 

от необходимостта то да бъде разделено на основни функционални области в зависимост от 

използването му като компонент на различните инструменти на националната или 

съюзническата мощ и избягването на повторение, което би могло да доведе до объркване при 

използването на термините на български език, може да се дефинират следните му три 

основни области - военно-политическо сътрудничество, военно взаимодействие и 

военно-икономическо сътрудничество. 

Военно-политическото сътрудничество е област на международните отношения, 

свързана с участие в политически, политико-военни, военнополитически или военни съюзи и 

установяването, развитието  и поддържането на двустранно и многостенно сътрудничество в 

областта на отбраната. То най-често е компонент на дипломатическия и информационния 

инструмент на националната или колективната мощ и в съвременни условия се реализира 

чрез: 

- срещи на високо ниво на политическото ръководство на институциите в областта на 

отбраната; 

- провеждане на консултации; 

- водене на преговори; 

- вземане на съвместни решения в областта на отбраната; 

- изработване и приемане на съвместни доктринални и планиращи документи; 

- изработване и приемане на общи позиции или принципи на поведение; 

- подписване на договори и други международни правно обвързващи актове; 

- обмен на стратегическа разузнавателна информация; 

- други. 
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Международното военно взаимодействие е област на международните отношения, 

свързана с взаимодействието на националните, коалиционните или съюзническите 

въоръжени сили и техните институции. То е най-често компонент на военния инструмент на 

националната или колективната мощ и може да се осъществява в следните основни 

направления: 

- оперативно сътрудничество; 

- логистика; 

- изграждане и поддържане на способности; 

- обучение и обмяна на опит; 

- културен обмен, възстановяване и спорт. 

В съвременни условия се реализира чрез: 

- срещи на високо ниво на стратегическото военно ръководство (началници на 

отбраната и началници на видовете въоръжени сили, началници на обединени командвания); 

- щабни разговори; 

- оказване на подкрепа за изграждане и поддържане на способности и поддържащата 

ги инфраструктура; 

- срещи на средно и експертно ниво, сформиране и работа на съвместни комисии; 

- инспекции по линия на контрола над въоръженията; 

- съвместно участие в паради и демонстрации; 

- участие в съвместни операции с различен характер и мащаб; 

- участие в съвместни щабове и военни формирования; 

- оказване на медицинска помощ и евакуация; 

- участие в съвместни обучения, тренировки, учения, маневри, плавания, пускове и 

стрелби;  

- военни съветници, инструктори и мобилни групи за обучение и оценка; 

- участие в съвместни съоръжения и центрове за подготовка и усъвършенстване и 

споделяне на способности; 

- оказване на подкрепа за достигане на съюзнически и партньорки стандарти в 

различни области на военното дело; 

- обучение, подготовка и оценка на формирования; 

- обмен на обучаеми, преподавателки състав и научни работници; 

- съвместни проучвания и други научни дейности, включително в областта на 

военната история и архивите; 

- организиране и участие в международни симпозиуми, конференции, кръгли маси 

и семинари в областта на отбраната и сигурността; 

- обмен на информация и опит; 

- съвместни спортни и културни мероприятия, включително чествания, 

поклонения, отдаване на почит и опазване на военните паметници и гробове; 

- обмен на почиващи; 

- други. 

Военно-икономическото сътрудничество е дейност в областта на международните 

отношения, свързана с финансирането на проекти от съвместно значение, съвместната 

разработка, производство, рекламиране, продажба, предоставяне, обслужване, износ и внос 

на стоки с военно предназначение. То най-често е компонент на икономическия инструмент 

на националната или колективната мощ и в съвременни условия се осъществява чрез: 
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- партньорски доверителни фондове; 

- сключване на договори; 

- покупко-продажба, лизинг, наем или безвъзмездно предоставяне и последващо 

обслужване и поддръжка на стоки и услуги с военно предназначение; 

- предоставяне на лицензи и обмен на опит, документация и експерти; 

- съвместна развойна дейност на стоки с военно предназначение; 

- съвместно производство, рекламиране, продажба, обслужване и поддръжка на 

стоки с военно предназначение; 

- съвместно участие в изложения и демонстрации на военна техника; 

- съвместни дейности по унищожаване и утилизация на стоки с военно 

предназначение; 

- други. 

Военно-икономическото сътрудничество се реализира въз основа на подписани 

международни договори, споразумения, меморандуми, планове и програми. В голяма част от 

случаите се формират междуправителствени комисии по военно-икономическото и военно-

техническото сътрудничество, в които освен представители на министерствата на отбраната 

често присъстват и служители на министерствата на външните работи и икономиката. 

 

 Заключение 

Предложените дефиниция и диференциация по области и форми на реализация на 

международното военно сътрудничество създават възможности за неговото по-координирано 

и по-ефективно управление и провеждане. Историческият тренд на това сътрудничество 

винаги е бил в посока на неговото разнообразяване, доколкото все повече се е обогатявал 

инструментариума на военната мощ, предлагайки нови възможности за сътрудничество. 

Изводите от военните сблъсъци в съвременен план – през ХХ и ХХI век налагат извода, че 

разнообразното и във висока степен интегрирано военно сътрудничество в най-различни 

области (чисто военната, техническата, икономическата, информационната, обучителната, 

научната, медицинската, социалната и т.н.) е значима, а понякога и определяща предпоставка 

за постигане на успех във военнополитическото противоборство. 
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ПОЛИТИКИ И ПАРТНЬОРСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА 

СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА(ОССЕ) В ПОДКРЕПА 

НА МИРА НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 
 

Доц. д-р Йордан БАКАЛОВ  

Нов български университет 

 

Резюме - Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е организацията, 

която заедно с гражданското общество, работят съвместно за постигане на помирение в 

Западните Балкани. Концепцията за помирение се използва все по-често от международната 

общност. За, Балканите големият проблем е, липсата на политическа воля за извършване на 

реформи сред партиите. ОССЕ е структурата, която развива сигурността във всичките и 

измерения, независимо дали е политическа, военна, икономическа или човешка. ОССЕ, се 

фокусира върху НПО, в областта на демократизацията и предотвратяването на конфликти. 

Благодарение на правилните политики прилагани от страна на ОССЕ, организацията успя да 

преодолее много от проблемите, засягащи процеса на помирение в Западните Балкани. 

ключови думи – ОССЕ,НПО,помирение,Западни Балкани. 

 

Summary - The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is an organization 

that, together with civil society, is working together to achieve reconciliation in the Western 

Balkans. The concept of reconciliation is increasingly used by the international community. For the 

Balkans, the big problem is the lack of political will to carry out reforms among the parties. The 

OSCE is a structure that develops security in all its dimensions, whether political, military, 

economic or human. The OSCE focuses on NGOs in the field of democratization and conflict 

prevention. Thanks to the right policies implemented by the OSCE, the organization has managed to 

overcome many of the problems affecting the reconciliation process in the Western Balkans. 

 

key words - OSCE, NGOs, reconciliation, Western Balkans. 

 

След разпада на бивша Югославия и натрупаните проблеми в района, е необходимо да се 

работи за постигане на помирение. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ) е организацията, която заедно с гражданското общество от района, работят 

съвместно за постигане на помирение в Западните Балкани. Въпреки силното участие на 

международните организации в региона, процесът на помирение в Западните Балкани до 

момента не дават желаните резултати. В действителност, след повече от двадесет години 

след юго-войните, регионът постигна ограничен напредък в междуетническото сближаване. 

Благодарение на своята интегрираща концепция за сигурност, ОССЕ участва активно в 

процеса на насърчаване на диалога и толерантността между конфликтните страни от региона 

и се различава от останалите международни организации в начина по който преследва 

помирението. В лицето на ОССЕ , гражданското общество присъстващо в района на 

Западните Балкани има твърд привърженик, както се вижда от ангажимента на ОССЕ с 

неправителствени организации като ,,Белградския център за човешки права“ в Сърбия или 

,,Ваша права“ в Босна и Херцеговина. Международната общност разбра, че е необходимо да 

поеме водеща роля в разрешаването на конфликтите от района и да работи за насърчаване 

напроцеса на помирение. Проблема е, че регионалните участници, който трябва да работят за 

стабилизирането на района, не осъзнават, че това зависи от самите тях  и възприемат 

помирението, като нещо наложено от вън, което е свързано основно с интеграцията им в 

Европейския съюз. Въпреки ,че ОССЕ притежава по-малък бюджет и работи с по-малко 

медийни кампании сред обществото, организацията реализира много по-реални резултати в 

осигуряването на регионална сигурност. Стартирането на първата мисия на ОССЕ в района 

на Западните Балкани бе в Македония от 1992 г. ,а първият бенефициент сред всички полеви 
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операции с общ предоставен бюджет от около 17 милиона евро е мисията на ОССЕ в Косово, 

а мисията в Босна и Херцеговина получи около 11 милиона евро
1
.  За да се отчете приноса на 

ОССЕ  и за да се очертае развитието и трансформациите при подкрепата на местното 

гражданско общество в процеса на помирение е от съществено значение да се очертае, 

защото Западните Балкани преживяха една от най-сериозните кризи на 20 век. Въпреки 

ограничените финансови възможности ОССЕ, е ключов играч в региона за насърчаване на 

положителни трансформационни промени, защото реализира и силно подкрепя местното 

гражданско общество. 

След сътресенията и войните, които засегнаха региона на Западните Балкани през 90-те 

години на миналия век, концепцията за помирение се използва все по-често от 

международната общност, която участва  в налагането на тази концепция в помиряването на 

региона.  ОССЕ определя помирението като „процес, който има за цел, да се преодолеят 

конфликтите чрез прекъсване на порочните кръгове от взаимни погрешни възприятия и 

разделящи спомени, които често водят до насилие, чрез трансформация на политически и 

обществени отношения“.
2
  За организацията помирението се приема, като приобщаващ 

процес, който има ефект както на политическо, така и на гражданско ниво и за това се 

приема, че е необходимо  включването на различни граждански организации в целия процес, 

поради което е необходимо, много добре да се разбира процеса на преход в 

постконфликтните общества, в които трябва да се изгради доверие, чрез налагане на диалог, 

толерантност и правоприлагане. В процеса на прилагането на помирението, важна роля има 

преходното правосъдие, защото то позволява на постконфликтните общества това да стане 

настояще, а не миналото на Западните Балкани , следователно прилагането на правосъдието 

е необходим инструмент за поддържане на мира в дългосрочен план. Възстановяването на 

доверието и диалога между общностите, се превърна в основен елемент в процеса на 

демократизация на региона, който е насърчаван от международната общност
3
, но това 

преминава през тежката процедура за признаване на вина и наказание за извършителите. 

ООН като важен международен участник се стреми да институционализира преходното 

правосъдие, за да се гарантира процеса на помирение. Създаването на Международния 

наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ), беше стъпка в тази посока, като 

основния стремеж в началото беше да бъде инструмент, който да въздаде справедливост, 

която ще даде шанс да се възстановят отношенията между разделените страни, но за голямо 

съжаление, скоро се разбра ,че няма да се постигнат очакваните резултати, защото процесите 

се политизираха. Всичко това делигитимира МТБЮ, който не можа да се наложи в контекста 

на съдебния аспект на преходното правосъдие. Другото голямо препятствие за района на 

Западните Балкани е, липсата на политическа воля за извършване на реформи сред 

разделените партии. Те са напълно наясно, че признаването на военни престъпления няма да 

бъде добре прието от съгражданите им и това по-всяка вероятност, ще намали техния личен 

рейтинг. Всичко  това оставя тежестта на извършване на реформи свързани с помирението на 

по-реформистки политически сили
4
, т.е. слабото място на политиците от Западните Балкани 

е, признаването на нанесени вреди и поднасяне на извинение за това 

Има случай при които за определени исторически факти, се постигат споразумения и имат 

общи разбирания, но за сметка на трета страна. Такъв е случаят между Хърватия и Черна 

                                                           
1
 OSCE. (2019). Survey of OSCE field operations. Retrieved from https://www.osce.org/secretariat/74783. Accessed on 

05/10/2019. 

 
2
 OSCE. (2018a). Building sustainable peace and democracy: OSCE experiences in South-Eastern Europe. Retrieved 

from https://www.osce.org/secretariat/383751. Accessed on 21/09/2019. 

3
 Ostojić, M. (2013). Facing the past while disregarding the present? Human rights NGOs and truth-telling in Post-

Milošević Serbia. In: V. Bojicic-Dzelilovic, J. Ker-Lindsay, & D. Kostovicova (Eds.), Civil society and transitions in 

the Western Balkans (pp. 230–247). London: Palgrave Macmillan. 
4
 Petričušić, A., & Blondel, C. (2012). Reconciliation in the Western Balkans: New perspectives and proposals. Journal 

on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), 11(4), 1–6.  

127



гора по отношение на военната кампания срещу Дубровник, извършена от Югославската 

армия и от черногорските сили през 1991 г. Във връзка с тези събития, Черна гора се извини 

на Хърватия, твърдейки, че е била манипулирана от директиви, идващи от Белград, като по 

този начин обвини Югославските власти в Сърбия за нападението
5
. Този модел на поведение 

избягва местни недоволства и поемане на пряка отговорност, като позволява на различните 

страни да уреждат проблемите помежду си. Друг модел на поведение, който беше приет и 

приложен от Сърбия при признаването на клането в Сребреница през 2010 г. беше ,че 

политическия елит се съгласи да признае клането, но не позволи вътрешен дебат по въпроса 

и по този начин ограничи способността на обществото да се съобразява с миналото
6
. 

Въпреки всички препятствия от липсата на политическа воля и липса на легитимност в 

съдебната рамка в резултат на политизацията на МНСБЮ, международната общност се 

опита да насърчи междуетническото сближаване. Международната общност приема, че 

участниците от гражданското общество са тези, които биха могли да помогнат и насърчат 

изграждането на взаимно доверие и толерантност в много по-широка степен, защото 

помирението е приобщаващ процес, който включва както политическата, така и 

гражданската сфера, за това международните участници започнаха да залагат на местното 

прилагане на мерките за стабилизиране и предотвратяване на конфликти, необходими за 

поддържане и изграждане на мира
7
. При наличие на взаимен интерес при прилагане на 

стратегии на помирение, местните заинтересувани граждански структури, могат да 

предоставят средства и собствени компетенции за ефективно налагане на тези стратегии, а 

международните организации може да им предоставят тези инструменти като помощ. 

Международните заинтересовани страни, за да се включат ефективно в прилагането на 

помирение трябва да бъдат запознати с културния контекст на района, което е възможно 

само, чрез участието на местното гражданско общество
8
. 

Организацията на обединените нации през 2015 г. ,заложи на местния аспект в процесите на 

мироопазване и поддържане на мира, тя преразгледа своята архитектура за постигане на 

мира. Целта на ООН беше, реализирането на задачите за мира и помирението, да бъдат 

постигнати от националните заинтересовани страни, като международните участници от своя 

страна могат да помогнат на процеса, но не и да го ръководят
9
. ОССЕ по подобен начин, 

насърчи участващите държави от района, да се ангажират заедно с гражданското общество 

на Западните Балкани, за да се справят с насилието и призна потенциала за включване на 

обществената сфера в процеса на помирение
10

. 

Международните организации насърчават разпространението на участници от гражданското 

общество за Западните Балкани, признавайки тяхната важна роля в изграждането и 

подкрепата на демократичните институции и политическата култура. В  БиХ регистрираните 

до 2010 г. организации възлизат на повече от 12 000, докато в Косово броят на 

регистрираните НПО през същия период е около 6000
11

. 

                                                           
5
 Horelt, M. A. (2015). Serbia–Croatia, Bosnia and Herzegovina: Different apology packages, different successes. In C. 

Daase, et al. (Eds.), Apology and reconciliation in international relations (pp. 164–194). New York, NY: Routledge.  
6
 Ostojić, M. (2013). Facing the past while disregarding the present? Human rights NGOs and truth-telling in Post-

Milošević Serbia. In: V. Bojicic-Dzelilovic, J. Ker-Lindsay, & D. Kostovicova (Eds.), Civil society and transitions in 
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Въпреки това, поради бариери наложени от различни фактори гражданско общество от 

района, независимо от сериозното си присъствие, не успя да отговори на очакванията за 

ролята си да бъде двигател на промяната, поради следните причини. 

Гражданското общество в Западните Балкани е прекомерно финансово зависимо от 

международни донори, основните от които са Европейският съюз и Американската агенция 

за международно развитие (USAID)
12

. Поради лошото икономическо състояние и слабите 

икономики в района, гражданските структури не успяха да станат независими от 

международно финансиране. За да продължат дейността си, те трябва да разчитат на 

чуждестранни средства, но това принуждава гражданските структури да изразяват 

интересите на своите донори, а не интереса на сънародниците си, от което гражданското 

общество все повече губи легитимност в очите на местните общности
13

 Западните Балкани 

са много сериозно етнически разделени по линия на гражданското общество, което е другия 

голям проблем за прокарване на политика на помирение, чрез тях от ОССЕ. Поради 

икономическа нестабилност на региона, принадлежността към определена етническа 

идентичност се засилва, тъй като осигурява усещане за сигурност на компонентите на дадена 

общност
14

. Пример за това е, сръбското малцинство в Косово което продължава да изпълнява 

политиките спуснати от Сърбия, а това доведе до създаване на паралелни обществени и 

институционални структури в Косово, които работят като ефективна система за социално 

подпомагане
15

. При това положение, само когато отговарят на политическите им интереси, 

само тогава политически заинтересовани страни подкрепят инициативите за помирение в 

Косово. Такова отношение има и в БиХ.,което изобщо не помага на помирението. 

 Една от най-надеждните международни институции, участващи в Западните Балкани за 

процеса на стабилизация, изграждане и поддържане на мира в региона е ОССЕ
16

. Още от 

1992г. организацията изгради традиции в района на Западните Балкани, като участва в 

потушаване на напрежението в Северна Македония. Ако сравним ОССЕ с други 

международни институции, ще видим, че организацията се основава на обща и по-

всеобхватна идея за сигурност и че е единствената паневропейска институция за сигурност, 

която свързва човешкото измерение на сигурността с политическо-военното концепция за 

сигурност
17

,т.е. ОССЕ е структурата която цели да развива сигурността във всичките и 

измерения, независимо дали е политическа, военна, икономическа или човешка, като за да 

постигнат тези си цели, организацията може да включва в процеса всички необходими 

инструменти, които биха могли да допринесат за крайния резултат, в Косово мисията на 

ОССЕ се фокусира върху правата на човека и общностите, демократизацията и обществената 

безопасност
18

, а в Сърбия се фокусира върху развитието на демократичната система и 
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върховенството на закона в Белград
19

. За да се гарантира дългосрочна стабилност и мир в 

района на Западните Балкани, помирението е необходим инструмент за постигане на мир, 

като по този начин всички действия, които ОССЕ предприема за постигане на крайните си 

цели в района, също се занимава с въпроса за помирението. Като част от усилията си за 

развитие на демократичните институции в постконфликтните общества, ОССЕ се стреми да 

помогне на съдебните и правните реформи в Западните Балкани, особено след като се 

установи, че при разследване на военни престъпления няма необходимата политическа 

подкрепа, а и има опити за намеса в съдебните дела.  За това ОССЕ, беше принудена да  

разработи програма, насочена към наблюдение на съдебните процеси за военни 

престъпления
20

. Избягвайки намесата в съдебните процеси, това позволи на обществеността 

и неправителствените организации да станат получатели на доклади, което подобри 

прозрачността и насърчи доверието към институциите, подобри участието на обществената 

сфера в процеса на преходно правосъдие. Това деполитизира въпроса с правосъдието, чрез 

създаване на платформи, ОССЕ насърчи диалога относно миналото в БиХ. За да успее да 

постигне тези резултати и за разлика от други международни организации, ОССЕ подкрепя и 

работи много активно с участници от гражданското общество в процеса на помирение. В 

различните страни от района на Западните Балкани, за да стартират съдебните реформи, 

мисиите на ОССЕ подкрепиха местни неправителствени организации. През 2013 и 2014 

г.беше реализиран проект „Укрепване на независимостта и почтеността на прокурорите“ с 

основна цел да се подкрепи ролята и възприемането на държавната прокуратура от 

неправителствената организация ,,Асоциацията на прокурорите и заместник-прокурорите на 

Сърбия“ подкрепена от мисията на ОССЕ в Сърбия и посолството на Нидерландия в Белград. 

Към края на 20век. в Централна и Източна Европа, още преди края на Студената война, 

ОССЕ  подкрепи зараждащите се сруктури от гражданското общество. В днешно време 

ОССЕ, се фокусира върху НПО, в областта на демократизацията и предотвратяването на 

конфликти, признавайки основната роля на участниците от гражданското общество
 21

. За да 

се справи с липсата на регионална координация и сътрудничество между участниците от 

гражданското общество, ОССЕ предложи създаване на мрежи между отделните НПО от 

региона, например като: проект „Насърчаване на мрежата за човешки права на НПО в 

региона на Западните Балкани“, които след това се трансформираха в мрежа от организации 

на гражданското общество, като водещата цел е да се упражнява по-консолидиран натиск. 

Въпреки прилагането на политика на консолидация, ОССЕ не е в състояние да осигури 

високо ниво на финансиране на участниците от гражданското общество поради липсата на 

финансови възможности
22

 Службата за демократични институции и права на човека 

(ODIHR) на ОССЕ има ограничен бюджет за подпомагане на малки проекти на местно ниво, 

формулирани от мисиите на ОССЕ във всяка страна, които се изпълняват съвместно с местни 

представители на гражданското общество
23

. В противовес на други международни 

институции, организацията се откроява в региона с вниманието си към гражданското 

общество, ОССЕ винаги е следвала различен подход към тези участници независимо ,че 

ограниченото финансиране може да принуди някой участници от гражданското общество да 
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не работят за интересите на своите общества ,а за международни структури които ги 

финансират.  

ОССЕ, се ангажира и подкрепя различни групи на гражданското общество, като поставя 

основен акцент върху жените, младежките групи и обществените и религиозни лидери, като 

идеята е, да се улесни диалога и помирението между враждуващите страни от Западните 

Балкани.    По отношение на жените, ОССЕ им обръща особено внимание поради признатата 

им роля на агенти на социалната промяна
24

. Инициативата на ОССЕ стартирала през 2012г. 

заедно с мисиите на организацията от Сърбия  и Косово, която стана известна с името 

„Следвайте ни“ е една от тези инициативи и тя успя да събере известни жени от Сърбия и 

Косово, които са депутати, журналисти, академици и граждански активисти. 

ОССЕ си взаимодейства активно с младежите от района в опит да насърчат помирението, 

които са важен елемент на гражданското общество. Организацията стимулира създаването на 

младежка ,,Консултативната група за младежта в БиХ“ през 2014 г. ,за да може, много по-

активно да подпомага младежките инициативи. Една от тези инициативи е, организирането 

на летни и зимни училища за млади хора, от конфликтни райони, насочени към засилване на 

междукултурния диалог и изграждане на доверие
25

.  ОССЕ също е силно загрижена за 

образователните системи в региона на Западните Балкани, защото е необходимо да се 

помогне на младото поколение да преодолее етническите предразсъдъци и да могат отново 

да изградят междуетническото доверие. Младото поколение също е от особена важност за 

постигане на устойчив мир в постконфликтните общества. Намесата на ОССЕ в Северна 

Македония, както и усилията на гражданското общество, показаха успешни резултати за 

намаляване насилието в училищата и по този начин се предизвика необходимостта от 

извършване на реформи в образователната система. За голямо съжаление постигнатите 

положителни резултати в Македония, не успяха да се реализират в БиХ, поради липсата на 

подкрепа от националните институции
26

. 

Другата група, която има много важна роля в процеса на помирение в Западните Балкани, са 

лидерите на религиозните общности, които поради способността си да действат, като 

посредници между конфликтни групи се радват на обществено и политическо влияние
27

. В 

опита си, да насърчи толерантността и да стартира отново диалога между разделените 

общества ОССЕ започна да си сътрудничи с религиозните лидери. 

Благодарение на правилните политики прилагани от страна на ОССЕ, организацията успя да 

преодолее много от проблемите, засягащи процеса на помирение в Западните Балкани и 

гражданското общество в региона. Организацията успя да разшири капацитета си в района, 

въпреки малкия си бюджет и възможности за финансиране на гражданското общество, което 

въпреки всичко, се радва на подкрепата на ОССЕ. 

За да бъде ефективен процесът на помирение, трябва да се ангажира с гражданската  и с 

политическата сфера на постконфликтните общества. ОССЕ  се занимава и с двете сфери, 

като се ангажира едновременно с правителствата и с гражданското общество и за това 

организацията е най-ефективна в района, тя насърчава взаимодействието и помирението чрез 

инициативи както на местно, така и на регионално ниво, чрез използване на групи младежи, 
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жени и духовни представители. Въпреки голямото несъответствие в бюджетните 

възможности на ЕС и ОССЕ, организацията се утвърди като незаменим участник в процеса 

на помирение за Западните Балкани.
28

 Общите цели на ОССЕ  са свързани с налагане на 

система, която е управлявана от правила, наложени от справедлива съдебна система, без 

даване на възможност за дискриминация или привилегии. Върховенството на закона и 

правата на човека са водещи за ОССЕ. Естествено това може да се реализира през 

независима и безпристрастна съдебна система, основана на защита правата на човека в 

наказателната система, както и  ефективно гражданското правосъдие, привеждане на 

националното законодателство в съответствие с международните стандарти и норми. 

Необходимо е, да се стимулират справедливи и прозрачни механизми за отчетност, свързани 

с независимата съдебна власт.  

Устойчивата реформа на правоприлагащите органи е от решаващо значение за 

върховенството на закона. ОССЕ подпомага полицията на страната домакин при 

преминаването и към по-ефективна, представителна и отговорна полицейска служба, чрез 

подобряване на системите за вътрешен контрол и отчетност на полицията. ОССЕ подпомага 

полицията при превенцията на престъпността, чрез партньорства с местните власти и 

гражданското общество, както и при разработването на цялостен подход за справяне с 

насилствения екстремизъм и радикализацията, водеща до тероризъм в района (VERLT). 

Организацията работи и за подобряване работата по наказателното преследване на дела за 

корупция.  

ОССЕ работи за укрепване на демократичните практики и борба с дискриминацията, чрез 

партньорство с национални и местни законодателни и правителствени институции, 

представители на националните малцинства, организации на гражданското общество и 

независими институции. За да се продължи напред и да се трансформира в по-сигурна среда, 

е необходимо изграждането на междуетническо доверие и толерантност, което ще позволи да 

се постигне траен мир. Шестте страни от Западните Балкани трябва да извървят дълъг път, за 

да постигнат помирение, а и самият процес изисква дългосрочни усилия. За голямо 

съжаление регионалното сътрудничество между шестте държави все още е на доста ниско 

ниво. ОССЕ разполага с всички подходящи средства за да гарантира стабилизирането на 

Западните Балкани, а това предполага по-нататъшно активно участие на гражданското 

общество и да се позволи на разделените общества да се справят с миналото си и да гледат в 

бъдещето. 
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Резюме. VLAN-ите са метод, който сегментира на втори слой мрежата, така се получава 

разделяне на broadcast домейна. Необходимо е маршрутизиращо устройство, за да може да се 

пренесе трафик от един VLAN в друг. Злонамерен потребител с малко повече умения и 

знания може лесно да „прескочи” от един VLAN в друг използвайки вратички в DTP 

(Dynamic Trunking Protocol), т.е да изпраща трафик към мрежи, в който не е оторизиран, а 

също и да подслушва трафик от тях. В настоящата статия е направен анализ на най-

известните атаки върху VLAN-ни, като са пояснени принципите им на действие. Основно 

внимание е обърнато на начините за защита от тези атаки.    

Ключови думи: VLAN, DTP, Trunk, 802.1q, Attack 

 

Summary. VLANs are a method that segments the network into a second layer, thus dividing the 

broadcast domain. A routing device is required to be able to transfer traffic from one VLAN to 

another. A malicious user with a little more skill and knowledge can easily " hopping " from one 

VLAN to another using DTP (Dynamic Trunking Protocol) loopholes, ie send traffic to 

unauthorized networks and also eavesdrop on traffic from them. This article analyzes the most well-

known attacks on VLANs, explaining their principles of operation. The main focus is on ways to 

protect against these attacks.    

Keywords: VLAN, DTP, Trunk, 802.1q, Attack   

 

Прескачане на VLAN (Virtual Local Area Network) 

VLAN-ите са метод, който сегментира на втори слой мрежата, така се получава 

разделяне на broadcast домейна. Необходимо е маршрутизиращо устройство, за да може да се 

пренесе трафик от един VLAN в друг. Това обаче не е сам по себе си гарантиран метод за 

защита на мрежата. Злонамерен потребител с малко повече умения и знания може лесно да 

„прескочи” от един VLAN в друг използвайки вратички в DTP (Dynamic Trunking Protocol), 

т.е да изпраща трафик към мрежи, в който не е оторизиран, а също и да подслушва трафик от 

тях [1,2,3]. Този протокол се използва за да се договарят автоматично trunk връзките между 

комутаторите. Trunk е връзка, по която се позволява да минава трафика от множество VLAN-

и. Това се прави чрез използването на 802.1Q протокола. 

Договарянето на връзката се извършва използвайки състоянието на порта според DTP 

(има 5 възможни състояния, описани на таблица 1) [4].  

Таблица 1. DTP състояния  

 

134



Таблица 2 показва какви трябва да бъдат състоянията на двата отсрещни порта за да 

може да се вдигне trunk линия.  

Таблица 2. DTP договаряне  

 
По принцип повечето мрежови устройства са настроени да пренасят през техните 

trunk връзки всички VLAN-и. При 802.1Q протокола, който се използва от DTP, четири байта 

се добавят към Ethernet (frame, втори слой) хедъра и в тях едно от полетата показва този 

фрейм към кой VLAN принадлежи (другите полета се използват за приоритет, така 

наречения QoS на втори слой, за контролна информация и други). Това е процедурата, когато 

фреймът влиза в даден trunk. Когато фрейма напуска trunk и влиза в друг комутатор, 802.1Q 

хедъра се премахва, CRC сумата на края на фрейма се пресмята пак, и фреймът се връща 

обратно в нормалния си формат. 

„Прескачането” от VLAN на друг VLAN се възползва точно от описания механизъм 

на работа на DTP. При него се създават фалшиви DTP пакети с които се цели да се заблуди 

отсрещния комутатор, който взема компютъра за комутатор. Изпраща се DTP съобщение, 

което казва че компютъра (преправен като комутатор) иска тази линия да е trunk. Когато 

истинския комутатор види това съобщение, при включено автоматично уговаряне на trunk, 

връзката от нормална става trunk и атаката е осъществена успешно. Фиг. 1 илюстрира този 

процес.  

 
Фиг.1. „Прескачане” на VLAN 

Друг начин за извършване на тази атака е чрез двойна енкапсулация на пакета (т.е 

чрез два 802.1Q хедъра).  

Двойно маркиране 

При тази форма на прескачане на VLAN нападателят се опитва да изпрати данни от 

един комутатор към друг, като изпраща пакети с две 802.1Q хедъра – единият за комутатора 

жертва, а другият за атакуващия комутатор. Комутатора на жертвата приема рамката, защото 

смята, че трябва да получи входящите данни. След това целевият комутатор препраща 

рамката към местоназначението въз основа на идентификатора на VLAN във втория 802.1q 

хедър. 

Последици от прескачане на VLAN 

Прескачането на VLAN може да деактивира всички мерки за сигурност, които 

потребителите могат да имат на устройството. Хакерите използват VLAN прескачане, за да 

уловят чувствителна информация, като данни за банкови сметки и пароли от целеви абонати 

на мрежата. VLAN прескачането се използва и от някои нападатели за повреда, 

модифициране или изтриване на данни от компютъра на крайния потребител. Друго 

предназначено използване на VLAN прескачане е за разпространение на вируси, червеи, 

троянски коне и други злонамерени програми като злонамерен софтуер и шпионски софтуер.  
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Защита 

Защитата от този вид атаки не е сложна и винаги трябва да се прави. При Cisco 

Catalyst сериите комутатори това може да стане чрез следните команди: 

Ако трябва порта да е access: 

Switch(config-if)#switchport mode access 

Конфигурира се даден порт като access port, следователно всякакви DTP пакети получени от 

такъв порт ще бъдат счетени за анормални и порта се поставя в специален изключен режим. 

Ако даден порт трябва да е trunk: 

Switch(config-if)#switchport mode nonegotiate 

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlans [vlan range] 

С първата команда се спира DTP протокола и се прави порта trunk без уговаряне. Втората 

команда е препоръчителна и определя по trunk връзките какви VLAN-и да преминават.  

 
Най-добри практики за сигурност за VLAN и транкинг  

 Винаги да се използва специален VLAN ID за всички trunk портове  

 Да се деактивират неизползваните портове и да се поставят в неизползвана VLAN 

 Да не се използва VLAN 1 за нищо 

 Деактивиране на автоматичното свързване на портове (DTP изключен) 

 Изрично конфигуриране на trunk на инфраструктурни портове  

 Да се използват всички маркирани режими за Native VLAN на trunks 

 Да се използва компютърен гласов VLAN достъп на телефони, които го поддържат 

 Да се използвай етикет 802.1q за всички trunk портове.   

Изследване  

За целите на изследването е направена схема на малка мрежа, която има три клиента 

(нападател и две жертви) в една и съща мрежа и свързани заедно с комутатор. Топологията 

на мрежата е представена на фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Топология на мрежата 

Комутатора е свързан към PC-1 (IP: 172.16.0.3), PC-2 (IP: 172.16.0.3) и Attacker (IP: 

172.16.0.5). Таблица 1 представя информацията за клиентите и VLAN идентификаторите: 

Таблица 1. 

Name IP VLAN ID 

PC-1 172.16.0.3 100 

PC-2 10.0.0.4 200 

Attacker 172.16.0.5 100 

Предполага се, че нападателят е получил достъп до мрежата и той е във VLAN 100 заедно с 

PC-1, който е във VLAN 100 (същата подмрежа и VLAN), което означава, че те могат да 

комуникират един с друг. PC-2, който е в друга подмрежа и има VLAN 200, не може да 

136



комуникира с PC-1 и нападателя. При изпращане на пинг от PC-1 към нападателя и обратно, 

се вижда, че той е успешен(фиг. 2): 

 
Фиг. 2. Пинг от PC-1 към нападателя 

При изпращане на пинг от нападателя към PC-2 (в различен VLAN), се вижда, че няма връзка, 

защото са в различна VLAN (фиг. 2):  

 
Фиг. 2. Пинг от нападателя към PC-2 

VLAN таблицата от конзолата на комутатора е показана на фиг. 3: 

 
Фиг. 3. Настроки на VLAN-ни в комутатора 

Интерфейсите (G0/0, G0/2) са присвоени на VLAN 100, които са (нападателя и PC-1), а 

интерфейсът (G0/1) е присвоен на VLAN 200. 
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За да бъде атаката успешна, комутатора трябва да е на конфигурация по подразбиране (в 

Dynamic Desirable).  

Всъщност портът на комутатора е настроен на Dynamic Desirable, така че VLAN мрежите 

могат да бъдат договаряни заедно. 

Сега може да се стартира инструмента (yersinia) [5] и да се избере DTP и след това да се 

стартира атака, за да се активира режима TRUNK (фиг. 4):  

 
Фиг. 4. Стартиране на инструмента yersinia 

След това се избера „активиране на TRUNK“ и се потвърждава с OK: 

След това при връщане към конзолата на комутатора можем да се види, че има изпратени 

пакети.  

При преглеждане на VLAN таблицата, може да се види, че интерфейсът (G0/0) е настроен на 

TRUNK, което означава, че може да се прескача към други VLAN-ни.  

Също така може да се види, че всички VLANS са разрешени на интерфейс (g0/0). 

И накрая, можем да се види,че има връзка към PC-2, които не беше достъпен в другата 

VLAN. 

 
Заключение 

Главната цел на мрежовия специалист е да повиши устойчивостта на мрежата, защото е 

невъзможно тя да е защитена на сто процента. Винаги съществува човешкия фактор за 

грешка, както и бъгове в софтуера и хардуера. Целта на всеки един специалист по 

сигурността е да направи така, че системата винаги да е защитена, като не се подценява 

никоя възможност за атака, в това число и VLAN hopping attack. Справянето с такъв вид 

атака е използването и внедряването на добри практики.  
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Резюме: Настоящият доклад е посветен на някои от проблемите, свързани със самоконтрола 

и самооценката на служителите с полицейски правомощия при стрелба със служебно 

оръжие. 

Ключови думи: Стрелба със служебно оръжие, стрелкова подготовка, самоконтрол и 

самооценка при стрелба 

Summary: This report focuses on some of the issues related to the self-control and self-assessment 

of police officers with firearms. 

Keywords: Shooting with service weapons, shooting training, self-control and self-assessment in 

shooting 

 

Увод 

Динамичността и сложността на съвременните информационни процеси изискват 

професионален специалист, който да може свободно да се ориентира в нарастващия 

информационен поток, активно да го трансформира за социално и лично значими цели. 

Значителен принос за формирането на подобен опит от познавателната дейност на човек се 

прави чрез обучение в Академията на МВР. Системата на познавателните отношения, които 

се развиват в процеса на обучение до голяма степен определя качеството на общата и 

специалната подготовка на завършилите, възможността за бъдещата им професионална 

адаптация и израстване. 

 

Изложение 

Актуалността на проблема с активирането на процеса за формиране на механизми за 

самоконтрол и самооценка сред служителите в обучението с огнестрелно оръжие, като един 

от методите за повишаване на познавателната активност, се дължи както на социалните 

потребности на обществото в обучението на познавателно активна личност, така и на 

собствените нужди на възпитаниците на Академията на МВР в самообразованието и 

саморазвитието. В съвременните условия, когато обема от знанията, уменията и 

способностите рязко се увеличава, а времевата рамка за получаването им е ограничена, става 

необходимо да се намерят такива методически системи, които да допринесат за активизиране 

на познавателната дейност на служителите. Това е особено необходимо в началния етап на 

процеса на обучение  при използването на огнестрелно оръжие, когато се формират 

първоначалните умения
1
. 

 Умението да контролира собствената си работа е една от проявите на независимост, която е 

необходима на служителя да придобие, задълбочи и разшири знанията, уменията и 

способностите си. Усъвършенстваният педагогически опит свидетелства, че развитието на 

когнитивната независимост протича успешно, когато в процеса на обучение , пропорцията на 

директните обяснения на преподавателя систематично (от занимание към занимание) 

намалява и тежестта на евристичната активност  се увеличава. 

 Въз основа на това може да се заключи, че непрекъснатото повишаване на нивото на 

самостоятелната контролирана работа сред служителите  ще има положителен ефект върху 

                                                           
1
 Якунин В.А., Наследов А.Д. Методическое сопровождение интенсивных технологий обучения.- Л., 1990. 
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развитието на тяхната познавателна дейност, поради което качеството на знанията ще се 

подобри и процесът на формиране на умения ще бъде по-успешен. 

В процеса на познавателната дейност се решават конкретни задачи-  настоящи и с 

перспектива. Настоящите задачи са свързани с усвояването на програмата за обучение в 

съответствие със специализацията в Академията на МВР
2
. Задачите с перспектива включват 

придобиване на умения и способности за професионална дейност в органите на вътрешните 

работи, освен това обективните и социални характеристики на реалната дейност на 

служителя  определят формите на познавателната им дейност. 

Всяка познавателна дейност има своя специфика, дължаща се на системата на организация 

на учебния процес и изхождаща от специфичните задачи на преподаването и 

характеристиките на дейностите на бъдещите служители. 

 Обект на познавателната дейност у служителите е съдържанието на предмета „Стрелкова 

подготовка.” Въз основа на целите на обучението и общия период от време се изгражда 

съдържателната страна на учебния и образователния процес. 

Познавателната дейност на служителите се мотивира от желанието да придобият знания, 

достатъчни за да станат висококвалифицирани специалисти. Този мотив отразява общата 

тенденция на познавателната дейност  през целия период на обучение. 

Анализ на учебния процес, насоките за неговата организация позволява да се направи 

следните изводи, характеризиращи познавателната дейност на служителите по време на 

учебния процес: 

-познавателната дейност представлява система от взаимносвързани интелектуални и 

практически действия, емоционална връзка с обекта, процеса и резултатите от познанието; 

-винаги целенасочена и свързана с предстоящата професия; характеризира се с проявление 

на различни мотиви, интереси, волеви усилия, има присъщите си модели и противоречия, 

свързва се с всички умствени познавателни процеси, свойства, състояния и образование на 

служителя; реализира се на базата на система от принципи на преподаване чрез различни 

методи, форми, техники; извършва се под прякото наблюдение на преподавателя  във 

взаимодействие с него и под неговия педагогически надзор. 

 По този начин всеки от тези показатели поотделно и всички взети заедно в съвкупност 

определят първоначалния образователен потенциал на служителя и характера на неговата 

познавателна дейност в конкретен момент или сегмент от времето за обучение. 

 Всички изброени по-горе заключения позволяват да се формулира общата концепция за 

познавателната дейност на служителите в хода на учебните часове. Тя може да бъде 

представена като целенасочен, мотивиран процес на самоусвояване от служителите на 

количеството знания, овладяване на уменията и качествата, необходими за успешна работа 

по избраната специалност. 

 Анализът на психологическата и педагогическата литература и особеностите на учебния 

процес  позволява да се отделят четири основни компонента от процеса на засилване на 

познавателната дейност у служителите. Те включват: лични данни на преподавателя (нивото 

на неговата професионална, специална, методическа подготовка и други); личностни 

характеристики на служителя(наличието на мотиви за обучение, адаптивност, ниво на 

развитие на когнитивните способности, естеството на хода на умствените познавателни 

процеси); психологически и педагогически, социално-политически, икономически, 

естествени, климатични, ежедневни, междуличностни условия за организиране на учебния 

процес в образователна институция; дидактическата система, използвана в образователния 

процес (използването на принципи, методи, форми, техники, средства и методи за активно 

обучение и други)
3
. 

                                                           
2
 Вж. Дойков. Н. Особени правила и принципи при тактическото използването на огнестрелно оръжие в 

населени места, С. 2016,  ISSN 1314 – 9105 
3
 Якимов А. С. Методы активного обучения. Методика проведения занятий /Учебно-методическое пособие. - 

МВД РФ, РИПК работников МВД России.: Домодедово, 1996. 
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За формирането на рефлексивните механизми на служителите за самоконтрол и самооценка, 

като един от методите за повишаване на познавателната дейност, първоначалната основа е 

външната педагогическа оценка и контрол по отношение на него. Процесът на 

трансформиране на външния педагогически контрол и оценяване на самооценка и 

самоконтрол протича в съответствие с механизма на интернализация и е свързан с 

прехвърлянето на контролните и оценяващите функции на преподавателя върху самите 

служители. Последователния характер  се променя във формите си в посока от външната 

групова форма на самоконтрол през междинна или смесена индивидуално-групова форма на 

самоконтрол до вътрешната форма - индивидуален самоконтрол, която функционира като 

един от рефлексивните механизми на агресията. 

Понятието „самоконтрол“ е ограничено от рамката на учебната програма за обучение по 

стрелкова подготовка в Академията на МВР. Самоконтролът се счита за способността на 

служителите да откриват, коригират и предотвратяват грешки в собствените си действия, за 

да стрелят и да оценяват резултатите въз основа на сравняване на моментното им ниво на 

знания, умения и способности с референтното ниво в предложената програма. Учебния 

самоконтрол е свързан със самочувствието на служителите. Самочувствието е необходим 

компонент на развитието на самосъзнанието, т.е. осъзнаване на човек за себе си, неговите 

физически сили, умствени способности, действия, мотиви, цели на поведението му, 

отношението му към околната среда, към другите хора и към себе си. Прякото въздействие 

на педагогическата оценка директно върху служителя или косвено чрез самооценката на 

приятели и семейство предизвиква активни взаимоотношения от страна на самия служител. 

 Класификацията за самоконтрол се основава на различни характеристики. Според 

елементите, включени в него се различава на костатиращ и коригиращ; чрез методи за 

получаване на информация за хода на извършената операция - пряка и непряка; по етапи на 

извършената работа. Съществува и класификация на самоконтрола според формите на 

организация на работата на служителите. Тактическите форми включват: фронтална, взаимна 

и индивидуална проверка
4
. 

Структурните връзки на самоконтрола включват: разбирането на служителя за целта на 

дейността, първоначалното запознаване с крайния резултат и методите за получаването му, с 

което ще сравняват използваните от тях методи на работа и получения резултат. 

Централните връзки в структурата на самоконтрола са: сравнение на текущото състояние на 

извършените операции и действия за произвеждане на изстрел с оглед на неговата оценка, 

откриване и анализ на грешки и техните причини. 

Усвояването без самоконтрол е проста, неотчетна работа на паметта; усвояването със 

самоконтрол е памет, контролирана от ума. 

 По този начин способността на служителя да контролира действията си за производство на 

изстрел със служебно оръжие е една от проявите на независимост, която му е необходима 

като бъдещ специалист за придобиване на знания. 

За подобряване на учебните занимания е необходимо;  преподавателят да се стреми не само 

да осигури на служителите независимост в образователната работа, но и последователно да 

практикува с тях методите за самостоятелно изпълнение на образователни действия, 

предимно самоконтрол и самочувствие. Самоконтролът е определящ фактор за 

самостоятелно придобиване на знания. 

 Целта на обучението със служители е самоконтрол в часовете по стрелкова подготовка ,с 

което да се повиши успехът на формирането на умения по стрелба със служебно оръжие. 

Процесът на увеличаване на този образователен успех включва изпълнение на функциите, 

присъщи на самоконтрола. 

-диагностицираща;  

-когнитивно развиваща се;  

-образователна;  

                                                           
4
 Вж. Шляхтер В.В. Человек-оружие. Курс профессиональной психофизической подготовки бойца. СПб. 1998 
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-организация и управление на учебния процес. 

Диагностициращата функция се състои в това, че самоконтролът позволява на служителите 

да определят и оценяват нивото на знания, умения и способности, които са придобили в  

обучението по стрелкова подготовка, тъй като това е обикновен обективен индикатор за 

процеса на асимилация. Стимулира обучаващите се успешно да изучават техниката на 

стрелба, като посочва какъв учебен материал е усвоил и предупреждава за необходимостта 

от системна работа върху учебния материал. От това следва, че самоконтролът се използва 

не само за усвояването на учебния материал, но и за коригиране на учебния процес. 

 Познавателно - развиващата функция на самоконтрола се състои в това, че независимо 

проверявайки и оценявайки знанията, служителят умствено работи чрез оценявания 

материал. Процесът на оценяване прави субекта на оценяване изискващ към задълбочено 

познание на материала, който се оценява, следователно стимулира служителя да познава 

материала подробно. 

 Образователната функция на самоконтрола допринася за развитието на бъдещи специалисти 

с положителни черти на личността, като: самовзискателност, отговорност, независимост, 

дисциплина, обективност, способност да се радва на успеха на другите, желание да 

помогнете на изоставащите. 

 Функцията на организиране и управление на учебния процес е, че упражнявайки 

самоконтрол, служителят получава навременна информация за учебния процес. Служителят 

се превръща в активно звено за управление заедно с преподавателя. 

  Преподавателят е следващият структурен компонент на самоконтрола. В условията на 

обучение на служителите за самоконтрол на знанията ,преподавателят изучава психологията 

на самоконтрола, възрастта и индивидуалните характеристики на бъдещите специалисти. 

Той конструира образователната информация по нов начин, разработва техники и методи за 

самоконтрол. 

 Успехът се постига от онези преподаватели, които по време на урока активно 

взаимодействат със служителите. В същото време усвояването на учебния материал или 

някаква друга информация става достояние на служителя, само когато придобитите знания и 

умения са резултат от неговите собствени интелектуални усилия. Ето защо е важно да се 

изгради изучаването на всяка тема от учебната дисциплина по такъв начин, че формата и 

методът на преподаване, включително самоконтрол, да допринесат за развитието на 

познавателната независимост у служителите. 

Основните етапи на обучение на служителите за самоконтрол на знанията в практическите 

занимания по стрелкова подготовка: 

Първият. Фронтален. Преподавателят анализира  действието на служителя и му дава 

педагогическа оценка за работата с оръжието според командите за стрелкова подготовка, 

практическото прилагане на техниките и правилата за стрелба, правилното изпълнение и му 

дава педагогическа оценка според  критериите за оценка на знания, умения и способности, 

след  анализа, тази оценка трябва да направят колегите му, на базата на която тя е дадена. 

Преподавателя може да включи цялата проучвателна група в анализа на педагогическата 

оценка. 

 Фронталната форма на самоконтрол е най-простата и се използва като правило за 

първоначалното обучение на служителите по самоконтрол в практическото обучение с 

огнестрелно оръжие. 

 На второ място. Взаимен контрол. Самоконтролът на служител може да бъде насочен към 

негов колега, където той поема функциите на преподавател: анализира и оценява отговора, 

действия с оръжието според командите за стрелба, прилага техники и правила за стрелба, 

следи за правилно изпълнение на колегата съгласно критериите. В хода на взаимния контрол 

служителят отбелязва грешките, направени от неговия колега, обяснява причините и 

методите за отстраняване. Постепенно овладява начините на самоконтрол. Резултатите от 

проучването ясно показват положителна връзка между увеличаване на броя на служителите, 

които са в състояние да дадат коригиращи инструкции на колегата си с намаляване на броя 
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на грешките, най-често срещани в процеса на формиране на първоначалните умения за 

стрелба със служебно оръжие. 

 На трето място. Индивидуален контрол. Самоконтрол на егото. Служителят сам анализира и 

оценява работата си, собственото си изпълнение на действията според командите за стрелба, 

техники и правила на стрелба, стандарти според  критериите, действия с оръжието в 

различни ситуации. 

 Индивидуалният контрол е най-сложния вид самоконтрол за служителите. Способността за 

неговото осъществяване се подобрява през цялото обучение. Сложността му се дължи на 

необходимостта от открит анализ посочващ предимствата и недостатъците. Самоконтролът е 

придружен и от емоционални преживявания, които зависят от нивото на стремежа на 

служителя. В случай на надценяване на самоувереността и несъответствието с 

педагогическата оценка, възниква ефектът на неадекватност, което е вид защитна реакция у 

служителя, стремящ се с всички сили да запази самочувствието, което е развил. 

 

 Заключение 

Контролът е най-важното средство за подобряване на учебните резултати на бъдещите 

специалисти. Способността да контролират собствената си работа е една от проявите на 

независимост, която е необходима на служителите да придобият, задълбочат и разширят 

знанията. 

Контролът е основата за формирането и развитието на самоконтрола. Той е най-важното 

средство за обратна връзка, което дава възможност да се разкрие действителното ниво на 

знания, умения и способности на бъдещите специалисти, да се провери ефективността на 

използването на определени форми и методи на преподаване и да се направят необходимите 

корекции в учебния процес. 

Самоконтролът трябва да се превърне в задължителна част от системата за проверка и оценка 

на знанията на бъдещите специалисти. 

Изхождайки от факта, че човешката психика се формира и развива във взаимодействие с 

обекта на своята дейност, самоконтролът, включен в образователния процес, ще допринесе 

за саморазвитието на личността на бъдещия специалист. 
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Какво наложи приемането на Стратегическия компас? 

На заседанието си от 16 юни 2020 г. Съветът за външни работи на ЕС
1
, в състав 

министри на отбраната реши да започне разработването на т.нар. „стратегически компас” - 

конкретизация на Глобалната стратегия от 2016 г. в областта на сигурността и отбраната.  

Разработването на такъв документ е предвидено в самата Глобална стратегия, която 

предвижда изработване на секторна стратегия в областта на сигурността и отбраната, която 

да бъде одобрена от Съвета и „допълнително да уточни гражданско-военното ниво на 

амбиция, задачи, изисквания и възможности, приоритети, произтищащи от тази 

(Глобалната) стратегия”.
2
  

Стратегическият компас бе приет от Съвета на 21.03.2022 г.
3
 и одобрена от 

Европейския съвет на заседанието му от 23-34 март 2022 г. Обемът на настоящия доклад не 

позволява цялостен анализ на Стратегическия компас, поради която причина целта му е да 

бъдат идентифицирани основните приоритети и действия, които Стратегическия компас 

определя като водещи при по-нататъшното развитие на Общата политика за сигурност и 

отбрана на ЕС. 

Стратегическият компас има за цел да конкретизира изпълнението на приоритетите 

на Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на ЕС
4
, чрез 

поставяне на съответните цели пред политиката за сигурност и отбрана.  Компасът 

представлява детайлен документ за намеренията на Съюза и като такъв донякъде излиза 

отвъд амбициите на стратегически документ.  В този смисъл, той до известна степен следва 

логиката на Глобалната стратегия, която съчетава в себе си както стратегически документ, 

така и план за действие. 

Замисълът на Стратегическия компас е да даде отговор на следните въпроси: 

1. Да идентифицира рисковете за сигурността за Европейския съюз, въз основа на 

които да бъде  изработена  приоритетната рамка, в която ще се осъществяват инициативите в 

областта на отбраната, които бяха инициирани през последните няколко години – 

                                                           

1
 VC-FAM-160620. 

2
  Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’ s Foreign And 

Security Policy, June 2016, стр. 44. 
3
 Брюксел, 21 март 2022 г. (OR. en), 7371/22 

4
  Scazzieri, L., Can the EU’s Strategic Compass steer European defence?, Centre for European Reform, CER Bulletin, 

Issue 134, October/November 2020. 
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Постоянното структурирано сътрудничество, Координираният годишен преглед на 

отбраната, Европейският отбранителен фонд и укрепването на Способностите за планиране и 

провеждане на военни операции. Изясняването на рисковете и приоритетната рамка има за 

цел да доведе до изясняване на ролята, която ще осъществява Общата политика за сигурност 

и отбрана, с оглед на противодействието на военните и политически рискове за сигурността. 

2. Да идентифицира целите и обхвата на Общата политика за сигурност и отбрана, 

както и да дефинира ролята на ЕС в области на външната сигурност, които понастоящем са 

извън нейното приложно поле, но в които ЕС вече е осъществява определени функции, като 

например в областта на противодействието на хибридните заплахи. Това е необходимо, 

доколкото при съвременните конфликти не съществува ясна граница между различни видове 

недобронамерени действия от страна на трета държава. Това налага адаптиране на 

приложното поле на Общата политика за сигурност и отбрана, с оглед ефективното 

противодействие на разнообразни рискове, породени от недобронамерени действия на трети 

държави. 

3. Да изясни понятието „стратегическа автономия” – термин, който макар и 

пестеливо използван в самата Глобална стратегия, има потенциала да се превърне в 

стратегическа цел на Общата външна политика и политика за сигурност. Това, което към 

настоящия момент осуетява тази възможност, е липсата на определеност и съответно - 

широката интерпретация на този термин от държавите-членки. Въпросът свързан с т.нар. 

стратегическа автономия е до голяма степен свързан и с въпросите, касаещи мястото на ЕС в 

международната система, включващи на първо място отношенията на Съюза със САЩ и 

НАТО. 

Приемането на Стратегическия компас и отговорите, които той дава за бъдещето на 

ОПСО са в голяма степен повлияни от инвазията на Русия в Украйна от 24.02.2022 г., макар 

да не са пряк резултат само и единствено от нея. Външнополитическият отговор на ЕС в 

случая с Украйна беше изненадващо единен и силен. До голяма степен това се дължи на 

обстоятелството, че ЕС, макар и да не представлява политическа и военна  „суперсила”, 

определено е търговска такава.  В това отношение, ограничителните мерки, които може да 

налага ЕС, които се основават на търговската ѝ „суперсила”, представлява най-сериозният 

външнополитически инструмент на ЕС. 

Търговската „суперсила” на ЕС обаче съвсем не е достатъчна, за да позволява на ЕС 

да осъществява напълно ефективно своята външнополитическа функция. Тази 

външнополитическа функция до голяма степен е ограничена именно от липсата на 

взаимодействие между държавите членки в областта на отбраната. Стратегическият компас 

се опитва да осмисли основните проблеми пред това взаимодействие. В това отношение, той 

не представлява някакво оригинално творение, доколкото проблемите в областта на 

отбраната на държавите-членки, представляващи пречка за сътрудничеството, са добре 

известни и вече били предмет на формулировка още в приетия през 2016 г. План за 

изпълнение в областта на сигурността и отбраната по следния начин: 

1. Разпокъсани национални пазари в областта на отбраната. Европейската 

отбранителна индустрия е фрагментирана, в резултат от липсата на пазарна интеграция в 

тази област. В пазара на отбранително оборудване съществуват национални географски 

пазари, което води до неефективно изразходване на средства за проучвания и производство 

на военно оборудване и като  резултат - до ниска оперативна съвместимост между 

способностите на държавите-членки.  Бюджетът за отбрана на държавите-членки на ЕС е 

приблизително половината от военния бюджет на САЩ – внушително число, което поставя 

ЕС виртуално на трето място по военни разходи в света – след САЩ и малко след Китай. 

Тези разходи обаче не се отразяват пропорционално в създадените чрез тях военни 

способности. Затова, за ЕС въпросите, свързани с военната индустрия имат две важни, 

взаимосвързани цели. Първата е създаването на конкурентоспособна отбранителна 

индустрия и тя е база за втората - развитие на военните и оперативните способности. Тези 

две цели налагат създаването на обща, европейска отбранителна индустрия. 
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2. Дублирането на военните способности, т.е. държавите-членки, в съответствие с 

националните си планове, придобиват военни способности всяка за себе си, които се 

дублират с военните способности на други държави-членки. 

3. Недостатъчното сътрудничество в областта на отбранителната индустрия и 

липсата на оперативна съвместимост между способностите на държавите-членки; 

В допълнение към проблемите в областта на отбраната, трябва да бъдат посочени и 

още  две важни пречки от политическо естество: 

1. Неособено интензивният ангажимент на западноевропейските държави за 

сигурността през Студената война продължи и през следващия период на отслабване на 

геостратегическото напрежение, което доведе до намаляване на отбранителните бюджети на 

държавите-членки на ЕС, въпреки постоянните призиви от страна на САЩ европейските 

държави да поемат по-голяма отговорност за собствената си защита. 

2. Липсата на ентусиазъм у част от държавите-членки да участват в такова 

сътрудничество, опасявайки се, че то ще отслаби Северноатлантическия алианс. НАТО все 

още предоставя реална гаранция за военната сигурност
5
 на държавите-членки на ЕС, за 

разлика от хипотетичното сътрудничество в областта на отбраната, неподплатено с реални 

военни и оперативни способности.  

В резултат от инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. стана ясно, че 

сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната на държавите-членки на ЕС не само 

че няма да отслаби НАТО, а е жизнена необходимост. Това донякъде преодолява 

политическите пречки и предразсъдъци пред засиленото европейско сътрудничество.  

Нещата не стоят по толкова лесен начин обаче при решаването на въпросите, 

свързани с интеграцията на военните пазари, съвместимостта и бюджета, са проблеми, чието 

решение изисква време. Затова и времевия хоризонт на Стратегическия компас е 2030 година 

– период, до което най-важните инициативи на ОПСО от последните години (създаването на 

Способностите за планиране и провеждане на военни операции, учредяването на 

постоянното структурирано сътрудничество, координираният годишен преглед на отбраната, 

финансирането чрез Европейския фонд за отбраната) биха могли да дадат резултат.  

 

Четирите стълба на Стратегическия компас 

Стратегическият компас представлява сравнително обширен документ, с обем от 47 

страници в българския вариант, който съчетава в себе си чертите на стратегически документ 

и на документ, представляващ план за изпълнение на определени дейности. 

Съвсем естествено, в преамбюлът основната тема е осмислянето на съществуващата 

криза в европейската сигурност, породена от инвазията на Русия спрямо Украйна. От езикова 

гледна точка правят впечатление две особености. 

На първо място, подзаглавието на Стратегическия компас – „За Европейски съюз, 

който защитава своите граждани, ценности и интереси и допринася за международния мир и 

сигурност” посочва ценностите преди интересите, което го отличава от Глобалната стратегия, в която 

интересите бяха поставени преди ценностите. Тази „рокада” според мен е израз на тежката 

хуманитарна ситуация в Европа, както и на горчивият ни опит от последните години, в които 

споменаването на интересите преди ценностите (което през 2016 г. трябваше да илюстрира твърдост), 

днес е по-скоро белег на неучтивост. 
На второ място, интересно е да се отбележи констатацията в преамбюла 

„Европейският съюз е по-единен от всякога” която, макар и вярно да отразява 

действителността, носталгично напомня на първото изречение от Европейската стратегия за 

сигурност от 2003 г. За първи път Европа има такова благоденствие, такава сигурност и 

такава свобода”. 

                                                           

5
 Повече по въпроса за военната сигурност - Ненков, П., Национална сигурност и отбрана, стр. 39 и сл., ИК 

ВУСИ, 2017 г. 
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От съдържателна гледна точка, Стратегическият компас е фокусиран в четири 

стълба: действия, защита, инвестиции и партньорство, озаглавени „да действаме”, „да 

защитаваме”, „да инвестираме” и „да си партнираме”. 

 

Действия 

В областта на действията са посочени въпросите, свързани с гражданските и военни 

мисии на ОПСО и са определени следните три действия: 

1. Укрепване на гражданските и военни мисии и операции (т.нар. „изпълнителни 

мисии”) по линия на ОПСО. Най-важната насока в това отношение е създаването на по-

гъвкав механизъм за вземане на решения, във връзка с мандата на тези мисии. Тук важни 

въпроси са бързината на вземане на решения, която често е препяствана от националните 

процедури за разрешение на държавите членки и финансирането на мисиите и операциите. 

Също така, в тази част като непосредствена цел се посочва и укрепване на гражданското 

измерение на ОПСО, т.е. гражданските мисии, които имат за цел да укрепват мира и 

сигурността и които в някои случаи, като например EULEX Kosovo представляват 

изключително сложна и необходима дейност по укрепване на държавността на Косово. 

Такива мисии ще са изключително важни и за подкрепа на мира в Европа, особено с оглед на 

войната в Украйна. 

2. Концепцията за разработване на капацитет за бързо развръщане и разполагане на 

войски до 5 000 души. ЕС възприема нова концепция, която изглежда изоставя т.нар. бойни 

групи на ЕС, вместо която държавите-членки се задължават да разработят капацитет на ЕС за 

бързо развръщане за разполагане на войски до 5 000 души в неблагоприятна среда за 

различни видове кризи. 

Бойната група на ЕС представлява основното тактическо подразделение, в което 

оперират силите нна държавите-членки на ЕС, структурна бойна единица, по-голяма от 

батальон, която има за цел бързото разгръщане в отдалечени географски райони, където има 

необходимост от управление на кризи.  

От момента на възникването им обаче, бойните групи не са били въвеждани в 

действие. Спорно също така е доколко е осъществимо бързото реагиране на бойните групи, 

което би следвало да представлява основното тяхно предимство. Привеждането на бойната 

група  във военна мисия предполага преминаване през сложни процеси на политическо 

решение, военно планиране и  бързо развръщане. 

3. На трето място, Стратегическият компас поставя за цел укрепването на 

структурите си за командване и контрол, по-специално Способностите за планиране и 

провеждане на военни операции. Способностите за планиране и провеждане на военни 

операции е структура, която е създадена през юни 2017 г., в изпълнение на посочената 

приоритетна цел в Глобалната стратегия за изграждане на постоянно командване на 

неизпълнителните мисии.  Първоначалната задача на Способностите за планиране и 

провеждане на военни операции е да осигури стратегически и оперативен команден 

капацитет за военните мисии, които са без изпълнителни правомощия, като чрез Компасът се 

поставя по-амбициозната цел за превръщането на Способностите за планиране и провеждане 

на военни операции в постоянен щаб, който да командва до две изпълнителни мисии. 

 

 

Защита 

В частта защита Стратегическият компас възприема едно по-широко разбиране за 

отбрана, включващо сътрудничеството не само срещу конвенционалните, но и срещу 

хибридните заплахи.  

Тя се основава на обстоятелството, че на практика, нито НАТО, нито ЕС се оказват в 

достатъчна степен подготвени за тези предизвикателства, придобили популярност под 

наименованието „хибридни заплахи”, чиято основна характеристика е в  заличаването на 
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границата между военния конфликт и другите рискове, причинявани от недоброжелатели на 

държавата. 

Именно това налага възприемането на едно по-широко разбиране за понятието 

отбрана. В тази част са посочени следните цели: 

   - засилване на разузнавателния капацитет на ЕС; 

- създаване на инструментариум на ЕС срещу хибридни заплахи, който да обединява 

различни инструменти за откриване и реагиране на широк кръг хибридни заплахи; 

- развиване на политиката на ЕС за киберотбрана; 

 - засилване на действията си в морската, въздушната и космическата област; 

 

Инвестиции 

В частта „да инвестираме” е обособена стратегическата цел на ЕС за осъществяване 

на съвместни инвестиции в отбраната, за целта на които са създадени инструментите като 

Европейския фонд за отбраната, Постоянното структурирано сътрудничество и 

Координираният годишен преглед на отбраната.   

Стратегическата цел на ЕС е съвместно инвестиране, съвместно планиране, 

съвместно закупуване и съвместно изследване и разработване на следващите поколения 

отбранителни способности, които да преодолеят несъвместимостта, да обезпечат военната 

мобилност и да оптимизират разходите при придобиване на военни способности от 

държавите-членки.  

 

Партньорства 

В тази част е отразено разбирането на ЕС, посочено и в четвъртия приоритет на 

Глобалната стратегия, свързано с необходимостта от изграждането на международен ред, 

основан на сътрудничество. Стратегията посочва именно това, което е водеща линия и в 

разбирането на голяма част от европейците – че формите на сътрудничество водят до по-

добра сигурност, възможност за управление на процесите на глобализация. 

В областта на партньорството, ЕС залатга на стратегическото си партньорство с 

НАТО и ООН, както и на регионалното с ОССЕ, АС и АСЕАН, двустранното 

сътрудничество с партньори, които споделят същите ценности и интереси като САЩ, 

Норвегия, Канада, Обединеното кралство и Япония, партньорства с държавите от Западните 

Балкани, с, Африка, Азия и Латинска Америка. 

 

Заключение 

Изминали са едва няколко години от стартирането на основните проекти във връзка 

с ОПСО, което, за области като инвестициите и съвместното планиране, придобиване и 

производство на военни способности, е твърде кратък срок, за да бъде направена оценка на 

постигнатото и прогноза за бъдещото развитие.  

Също така, в рамките на този кратък доклад трудно могат да бъдат разгледани 

всички възможности, които Стратегическия компас представя. Резултатите от приемането на 

Стратегическия компас обаче имат важно значение поради следното. 

Стратегическият документ е от ключово значение за осъзнаването и осмислянето от 

държавите-членки на необходимостта от поставяне на общи стратегически цели и съответно 

– за обединяване на техните усилия за постигане на тези цели. Той се явява необходима 

предпоставка за конструирането на общата визия на ЕС в областта на ОПСО.  

Безспорно е също така, че стратегическият наратив консолидира насоката на действие 

на държавите-членки, доколкото идентифицирането на стратегическите цели обосновава 

стабилна отправна точка на по-нататъшните действия на държавите. Това позволява по-

лесното конструиране на действията на държавите-членки около тази отправна точка и 

стимулира стремежа им да постигнат съгласие за тях.   

На трето място, от гледна точка на партньорите, Стратегическият компас създава 

условия за предвидимост и прозрачност на политиката и намеренията на ЕС и позволява на 
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партньорите да осъществяват своята стратегия, съобразявайки се с възможностите, които ЕС 

си поставя за цел или ще постигне като цел.  

Именно поради тези причини, приетият Стратегически компас носи допълнителна 

тежест, предвидимост и целенасоченост на предстоящите действия на ЕС в областта на 

ОПСО. 
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Резюме: Фокусът на настоящия доклад е върху психологическата подготовка на служителите 

в процеса на овладяване на стрелковата подготовка  като бъдещи специалисти в МВР. 

Ключови думи: Стрелкова подготовка, психологическа подготовка по стрелба, стрелба със 

служебно оръжие 

 

Summary: The focus of this report is on the psychological training of employees in the process of 

mastering shooting training as future specialists in the Ministry of Interior. 

Key words: Shooting training, psychological training in shooting, shooting with a service weapon 

 

Увод 

В хода на професионалното обучение  все по-често се използва такава фраза като „морално и 

психологическо обучение“. Тя се намира в документи, научни публикации, използва се на 

практика и често се тълкува като общо направление на образователната работа, насочена към 

формиране на ориентация на служителите към определени действия и отношение към тях. 

Психологическото обучение в специален смисъл често включва някои от неговите 

компоненти, например емоционално-волева подготовка, трениране на умствените функции. 

Психологическото обучение се отъждествява с цялостното обучение на специалисти въз 

основа на това, че има насочен ефект върху психиката. 

 

Изложение 

Психологическата подготовка действа като относително независим, различен от другите, 

процес на формиране на психологическа устойчивост срещу опасност, готовност за действие, 

за конфронтация. Това повдига въпроса какво място в този процес заема психологическата 

готовност и подготовка
1
. 

 Готовността и подготовката се разглеждат като два различни показателя. Различните 

показатели за подготовка могат да бъдат включени в общата структура на готовността само 

като отделни елементи. 

Психологическата подготвеност е сложно личностно образование. Тя включва наличието на 

професионални знания, умения, способности, свойства и качества, които гарантират 

успешното преодоляване на трудностите в хода на служебната дейност на бъдещия 

специалист в МВР. Психологическата подготвеност е резултат от дълъг процес на 

професионално обучение. 

Психологическата подготовка - съвкупност от формирани и развити психологически 

характеристики, които съответстват на психологическите особености на оперативно-

служебната  дейност и са необходимо вътрешно условие за успешното й осъществяване. 

                                                           
1
 Вж. Шестаков А. Г. Психологические методики изучения личности и коллектива в войсках и органах МВД 

СССР. Л., 1989. ч.1 и 2. 
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Може да  се говори за професионалните умения на служителя само, когато той е 

професионално обучен и психологически подготвен. 

Психологическата готовност е състояние на повишена психическа мобилизация 

(продуктивна възбуда, повишена ефективност на вниманието, паметта и психомоторните 

умения). Както всяко психическо състояние, готовността е сравнително краткосрочна и 

ситуативна. 

 Психологическото обучение, като  неразривно свързано със специфичните служебни задачи, 

осигурява на служителя такива необходими професионални качества като смелост, храброст, 

стабилност на психологическите реакции в животозастрашаващи ситуации. 

 Съвременните условия поставят специални изисквания към психиката на  служителя, към 

естеството на поведението му, неговата емоционално-волева стабилност и свойствата на 

агресия. Следователно включването на психологическото обучение в системата за 

формиране и усъвършенстване на професионалните умения на служителите с полицейски 

правомощия е научно и практически , обоснована неотложна задача. 

Проучванията на педагозите показват, че в основата на ефективността на образователната 

работа на преподавателят със служителят се явява прилагането на всеки урок в стриктно 

съответствие с целите на обучението за конкретен специалист и като се вземат предвид 

психологическите модели на формиране на различни качества. Факт е, че развитието на 

различни психологически качества, не са зависими и тяхното формиране следователно 

изисква свои собствени методи и средства за влияние. Водещият на урока трябва да се 

съобрази с това, за да разбере образователните задачи, които трябва да бъдат решени, тоест 

онези качества, над които ще трябва да се работи в този урок. Но тъй като на всеки урок 

преподавателят е изправен пред образователни задачи в пълен размер, той осигурява 

съдържанието и методите на преподаване с включването на всички психологически 

механизми в работата и търси тяхното влияние върху формирането на всички 

професионални качества у служителите. 

 В съвременната конфронтация с оръжие, служителите с полицейски правомощия трябва да 

проявяват изключителен самоконтрол и самообладание, да поддържат способността да 

мислят адекватно, да отчитат особеностите на ситуацията и да решават сложни проблеми. В 

същото време натоварването върху тяхната психика
2
, интелект, емоционални и волеви 

качества ще бъде много голямо. 

За формиране на опит в реални условия в хода на изучаване на предмета ,стрелковата 

подготовка е необходим организиран процес , тъй като целенасоченото подобряване на 

психичните процеси, състояния и личностни черти на служителите са в съответствие с 

изискванията за професионална дейност. Този процес на обучение може да се разглежда в 

три форми: 

- общата подготовка, включва в по-голямата си част образователния аспект на определени 

морални качества на личността, стабилността на неговите ценностни ориентации; 

- специалната подготовка, характерното за този вид професионална дейност е насочено към 

развиване и подобряване на качествата, които се изискват от служителя в конкретен вид 

професионална дейност; 

-практическо обучение за употреба и използване на оръжия в реални условия. 

Преподавателят трябва едновременно да решава проблемите на психологическата 

подготовка на своите служители за бъдещите им практически занимания. 

Анализ на посещаемостта на учебните часове на предмета по стрелкова подготовка показва, 

че често преподавателите, които провеждат практически занимания, не обмислят въпроси 

като видове образователни дейности и действия, които трябва да бъдат включени в 

съдържанието на учебните часове, за да формират готовността на служителите да използват 

служебно оръжие, формиране на морални и волеви качества у служителите, които започват 

                                                           
2
 Подробно вж. Шляхтер. В.В. Человек-оружие. Курс профессиональной психофизической подготовки бойца. 

СПб. 1998. 
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тренировка по стрелба, техните практически умения и способности. Всичко това в крайна 

сметка не дава ефективен резултат при учебно-възпитателния процес със служителите. 

Проучването на процеса на психологическа подготовка  в часовете по стрелкова подготовка 

дава възможност да се разкрие необходимостта от по-ясно разпределение в учебния процес 

на задачата за формиране на психологическа готовност за овладяване на стрелбата със 

служебно оръжие. 

В психологическата наука е доказано, че формарането на личностните качества се 

осъществява в хода на действието и от това,  какъв вид дейност е и как е организирана. В 

същото време за практическата работа на преподавателския състав в Академията на МВР по 

формиране на психологическа готовност най-важното не е списък на тези качества (смелост, 

находчивост, решителност, издръжливост, самоконтрол и други), а разбиране на 

механизмите на тяхното формиране и критерии, чрез които е възможно да се определи дали 

един служител има необходимите качества. Това се дължи на първо място на факта, че 

различните хора изпълняват едни и същи задачи по различни начини, в зависимост от 

техните индивидуални характеристики и формирането на едни или други психологически 

качества. Недостатъчното развитие на някои качества може да бъде успешно компенсирано 

от други. Изхождайки от това, при изпълнение на служебни задачи е важно не какви 

качества притежава служителят, а дали неговите психологически качества му позволяват да 

изпълнява предвидената дейност в различни ситуации. И ако не, какво точно трябва да се 

направи, за да може той да овладее тази дейност и да придобие необходимите качества. 

 За решаването на проблема в научен и практически план, за да се формира психологическа 

готовност за успешна стрелба със служебно оръжие, е необходимо да се премине към 

специална организация на процеса на целенасочено формиране на психологически качества, 

които да осигурят неговото прилагане при различни условия. Този подход предполага по-

прецизен контрол на първоначалното състояние и получените резултати, корекция на 

въздействието върху служителите в зависимост от постигнатото ниво на психологическа 

готовност и в идеалния случай върху индивидуалните психологически характеристики на 

бъдещите специалисти, които се обучават в МВР. 

  Образователния процес, насочен към формиране на психологическата готовност на 

служителите, които започват обучението си със служебно оръжие, включва следните 

основни характеристики: 

1. Началното ниво на служителите, с което се планира да провеждат образователния процес 

по изучавания проблем, характеристиките на техните  професионално значими 

психологически качества, нивото на техните знания и умения. 

 

2. Крайното ниво на служителите, като цяло по отношение на готовността за използване на 

оръжие в различни ситуации. 

 

 

3. Системата за въздействие върху служителите, общата методология и специфичните 

методи, използвани в процеса на формиране на психологическа готовност за усвояване и 

по-нататъшно използване на служебно оръжие, използваните техники и процедурата за 

включването им в конкретни занимания. 

 

4. Дозировката на натоварванията на служителите и тяхната зависимост от индивидуалните 

психологически характеристики на обучаваните и успеха на процеса за формиране на 

психологическа готовност. 

Психическото състояние на служителите, провеждащи стрелба със служебно оръжие, оказва 

голямо влияние върху резултата от изстрела. Опитните служители могат да се контролират и 

да дават високи и последователни резултати. Те придобиват тази способност в процеса на 

обучение, в който подобряват техническата си подготовка едновременно с психологическата. 
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 Известно е, че обичайно психическото състояние не допринася за максималното проявление 

на умения и качества, които трябва да притежава служителят. Необходимо е състоянието 

преди началото и по време на упражнението, да има оптимално ниво на възбуда. Това 

психическо състояние се нарича състояние на тревога. То не идва от само себе си, нужно е 

служителят да се научи да го постига. Следователно, за да се контролира процеса на 

повишаване на нивото на готовност за стрелба, е необходимо да се овладее целия комплекс 

от средства и методи на психологическо обучение. Психологическото обучение е неразделна 

и задължителна част от цялостното обучение на служителите по стрелба със служебно 

оръжие в структурите на МВР. 

 Основните задачи на психологическата подготовка в условията на практическо обучение по 

стрелба са да се изучават психофизиологичните промени, настъпващи в тялото на 

служителите в периода на подготовката за стрелба и тяхното влияние върху стрелковата 

техника, индивидуален подбор на средства и методи за регулиране на психичното състояние. 

През периода на подготовка на служителя с тренировъчно оръжие и при влизане в стрелкова 

готовност е необходимо да се създаде оптимално психическо състояние, което допринася за 

постигане на максимален резултат при изпълнение на стрелковото упражнение. 

Психическото състоянието преди началото, като правило, причинява определени промени в 

тялото на служителя, които влияят негативно на стрелбата и често унищожават несигурно 

фиксираните умения. Освен това за служителите, които тепърва започват да изучават 

стрелбата, тази ситуация носи несигурност, висока степен на новост и предполага високо 

ниво на стрес: страх от изстрел, физически неудобства, заплаха за живота и здравето на 

самите изпълнители. Например, времето за прицелване, естеството на дърпането на спусъка, 

ритъмът и скоростта на стрелба най-често се променят, колебанията на ръката с оръжието се 

увеличават. Оттук следва съответната задача на преподавателя: да разкрие отделните форми 

на предходното състояние на служителя. Характерните признаци на състоянието преди 

началото, които в най-голяма степен влияят на стрелковите резултати са: 

-отпускане на мускулите на ръцете и китката; 

 -свръхнапрежение на мускулите на трупът;  

 -изпотяване на дланите;  

 -разконцентрация на работата; 

 -повишена сърдечна честота; 

 - повишен тремор на ръцете, забавена или ускорена реакция. 

В такива ситуации преподавателят трябва да покаже необходимия такт в отношенията със 

служителите, които изпитват несигурност от предишни действия.  

Връзката между психологическото състояние и промените в техниката на стрелба зависи от 

индивидуалните характеристики на човешкото тяло, от нивото на тренировка, както и от 

условията, в които се намира. 

В процеса на практическо обучение е необходимо постоянно да се наблюдава техниката на 

стрелба и реакцията на служителите към тяхната собствена стрелба и стрелбата на другарите 

, тъй като тази връзка е индивидуална и различна в различни периоди в зависимост от 

степента на неговата подготовка. 

Задачите за психологическото обучение се решават с помощта на специални средства
3
. 

Изборът им зависи от целта и методическата ориентация на занятията (разработване на 

специални техники за усъвършенстване на стрелковата техника; разработване на специални 

физически качества, които осигуряват многократното изпълнение на стрелковите 

упражнения; овладяване на рационалната техника за стрелба; овладяване на умение за 

многократно изпълнение на успешни изстрели; стабилността на нервната система на 

служителя спрямо това, дали изстрелите са отработени правилно или не) 

Подобна методическа ориентация в процеса на обучение на служителите да стрелят със 

служебно оръжие може да се реши с помощта на следните средства: стрелба по задание 

                                                           
3
 Вж. Шарая В.В. Активизащ1я познавательной деятельности слушателей вузов МВД России (на примере 

обучения иностранному язьпсу)./ Автореферат дис. ... канд. пед. наук., СПб. 1997 
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(служителят трябва да извърши определен брой изстрели с определен резултат и други); 

провеждане на различни турнири с изпълнение на част или на цялото упражнение в 

съответствие с игровия метод; контролна стрелба; автогенно обучение; обучение в различни 

метеорологични условия, в различни времеви интервали от деня; симулация на конкурентни 

условия и други. Психологическата подготовка у служителите в условията на практически 

занимания се изгражда в съответствие с общата програма по стрелкова подготовка, в която 

се отделя определено време за нея. 

 Един от най-ефективните методи, използвани по време на консултациите, е отношението 

към успешните действия, основното средство, за което е консултацията. Тя може да бъде 

обща и индивидуална, провежда се като правило, от преподавател или психолог на края на 

заниманието. 

  

Цел на консултацията
4
: 

а) анализиране на предстоящите и възможните състояния и действия на служителя; 

б) предвиждане на  неочаквано възникнали ситуации, които могат да причинят рязко 

увеличение на психическия стрес. 

Основното в психологическата подготовка на този етап е регулирането на (предстартовото) 

състояние. За това се използват следните средства: 

психорегулаторна (автогенна) тренировка, идеомоторно обучение, специални физически 

упражнения и други. 

 Комплексното обучение на служителите( като се вземат предвид основните фактори за 

надеждност и психологическа подготовка), ще намали влиянието на объркващите фактори 

върху функционалното им състояние и ще стабилизира техниката на стрелба в различни 

условия. 

 За да могат  да формират и затвърдят качествата, необходими за служебни  действия, всеки 

служител е длъжен да постигне успех, преодолявайки себе си и трудностите. В този случай 

самочувствието  се повишава, служителят чувства удовлетворение. Тук са важни поощрение, 

насърчаване или одобрение от инструктора. 

 В случай, че по някаква причина служителят не е успял да преодолее възникналите 

трудности, но в същото време полага всички усилия да ги преодолее, той също трябва да 

бъде поощряван. 

 Освен това на този етап е необходимо да се извърши подробен анализ на целия урок, като се 

посочат грешките и причините от тяхното извършване. Препоръчително е да се свърже 

материала на урока с примери от служебната практика, които могат да бъдат резултат от 

грешки, допуснати в реални служебни дейности. Важно е в процеса на анализ, служителите 

да формират ясна представа за това как най-добре да извършат  действието в настоящата 

ситуация и най-важното -защо това действие трябва да се извърши точно по този начин, а не 

по друг. 

 Системата от знания, пълнотата на информацията за особеностите на по-нататъшното 

обучение в Академията на МВР е необходим елемент от моралната и психологическа 

готовност на служителите да изпълняват своите задължения, да преодоляват трудности, 

отрицателни психични състояния. Запознаването на обучаваните с естеството и условията по 

време на служба, със съдържанието и значимостта на изпълняваните задачи (като се вземе 

предвид специалността) осигурява необходимата информация за активното проявление не 

само на познавателните процеси (възприятие, идеи, въображение, мислене), но и такива 

качества като дисциплина и др. решителност, независимост, смелост, инициативност. 

 

Заключение 

 За да се подобри общата психологическа готовност на служителите да изпълняват 

служебните си задължения, е препоръчително: 

                                                           
4
 Вж. Эльконин Д.Б., Занков Л.В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1986 
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-да се поставят в реални (особено по време на процеса на обучение по стрелба) условия , 

когато се изисква да се вземе решение за законната употреба на оръжие и да го използва в 

съответствие с изискванията на закона в различни симулирани ситуации;  

-увеличаване на темповете на действие, намаляване на времето, необходимо за вземане на 

решение и изпълнение на задача; 

- да се отработват ситуации с  активно противопоставяне на противника, с наличието на 

елементи на риск и опасност;  

-въвеждане на непредвидени препятствия и неочаквани усложнения в заданието; 

 -поставяне на задачи, които изискват независими и творчески решения;  

-създаване на ситуации, които водят до личностен провал и изискват по-нататъшна засилена 

активност; 

-  поставяне на задачи и създаване на ситуации, изискващи незабавен преход към смели, 

независими и организирани действия. 

 По този начин психологическото обучение, проведено в рамките на учебния процес, като се 

вземат предвид спецификите на етапите на обучение по стрелба със служебно оръжие, е 

предназначено да гарантира готовността и способността на служителите с полицейски 

правомощия от структурите на МВР да изпълняват успешно учебни, а след това оперативни 

и обслужващи  задачи в различни условия на професионална дейност. За да се приложи 

интегриран подход в процеса на обучение на служителите да стрелят, е важно 

систематичното разбиране на същността, съдържанието и организацията на 

психологическото обучение. 
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Резюме: Предмет на доклада е сигурността в местата за лишаване от свобода и по-точно: 

средствата чрез които се предотвратяват нарушения на вътрешния ред и друг вид 

престъпления. Темата е съсредоточена в приноса на надзорно-охранителния състав и 

подчертава дейностите, които са основен източник на оперативна информация използвана за 

предотвратяване осъществяването на престъпни намерения, с цел поддържане на реда и 

неговият контрол.   

Ключови думи: вътрешен ред, контрол, места за лишаване от свобода, престъпление, 

сигурност. 

Summary: The subject of the report is security in places of detention and more precisely: the means 

by which violations of internal order and other types of crime are prevented. The topic focuses on 

the contribution of the supervisory and security staff and emphasizes the activities that are the main 

source of operational information used to prevent the implementation of criminal intentions in order 

to maintain order and its control. 

Keywords: internal order, control, places of imprisonment, crime, security. 

 

„Обществото ни стана свидетел на трагични събития, които едва ли ще бъдат 

изтрити от паметта му, защото дълбоките рани които остават се лекуват за 

неопределено време. 

Отговорността за прекъсване на тези тъжни епизоди е на всички граждани, но 

особено зависи от държавните служители натоварени с изпълнението на политики за 

укрепване правата на човека. 

От гледна точка на пенитенциарните служители тази мисия е особено важна, 

защото изисква огромен капацитет, гарантиращ баланс между прилагането на власт и 

гаранция спрямо правата на човека. 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) е изправена пред 

предизвикателство за налагане на професионализъм и безпристрастност в дейността на 

своите служители, както и за прекратяване актовете на насилие. 

Това изисква непрекъснато усъвършенстване моделите за управление на 

наказанията в рамките зачитането на човешките права и изпълнение на задълженията, 

което от друга страна включва изграждане и реконструкция на местата за лишаване от 

свобода и обучение на пенитенциарните служители за постигане целите на рехабилитация 

и социална реинтеграция на лишените от свобода. Тези процеси са изпълними с прилагане на 

норми, политики, планове, програми, проекти и дейности, координирани чрез изграждане на 

междуинституционална платформа на национално и международно равнище. 

Макар и сложна, тази задача не е невъзможна. 

Все още в българската пенитенциарна система основен проблем е липсата на 

проекти и действия насочени към обучението и техническото консултиране на 

пенитенциарните служители съгласно международните стандарти. 

Действията на „надзорно-охранителния състав” (НОС) трябва да отговарят на 

културата за уважение правата на човека. 
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Необходимо е структурирането на редица наръчници и ръководства определящи 

основните принципи на наказателната политика; правата и задълженията на лицата 

лишени от свобода ; на държавните служители от НОС в ГДИН и фиксиране на 

процедурите за сигурност, които следва да се прилагат в местата за лишаване от свобода. 

Професионалното обучение на НОС е етап на задължителна професионална 

подготовка за работа в местата за лишаване от свобода.“ 

Росен Кирилов Кирилов 

 

Дейностите изпълнявани от НОС в местата за лишаване от свобода са различни по 

вид инструменти за прилагане на закона и основа за развитие на приетите стратегии за 

реформа на наказателно-изпълнителното производство. Стратегиите са предназначени за 

използване от всички служители в ГДИН: политици, законодатели, администратори на 

затвори и арести, НОС, педагози, психолози и т.н. 

Изпълнението на наложеното наказание е в компетенциите не само на ГДИН и 

министерство на правосъдието, то е отговорност на всички правоохранителни органи, в това 

число и на неправителствени организации, граждани и всички които активно участват или 

имат интерес в областта на наказателното правораздаване. 

Сигурността в местата за лишаване от свобода е съвкупност от различни по вид 

средства, методи и действия, които имат за цел да предотвратят или прекратят всички 

намерения или действия по нарушаване на вътрешния ред и извършване на друг вид 

престъпления на територията на затвора. 

Ситуациите в ежедневието на затвора постоянно се изменят във времето, което 

определя използвания в доклада термин „Динамична сигурност“. В контекста на 

оперативната дейност на НОС, всички дейности на служителите могат и трябва да бъдат 

сравними с дейности свързани с „разузнаването“, въпреки че терминът има отрицателни 

конотации в някои социални и обществени организации - администрациите на затворите и 

правоприлагащите органи в повечето държави-членки го използват редовно и навреме.  

Защо е така? – защото това е основен метод за получаване на важни данни и 

информация, която се използва за предотвратяване и пресичане на противозаконни 

простъпки и осигурява по най-надежден начин поддържането на ред и контрол. 

Наказателното правосъдие, агенциите за сигурност и право- прилагащите органи 

могат да прибягват до разузнавателни дейности  в широкия смисъл на думата, за да 

предотвратят възможността на лишените от свобода  да извършват престъпни дейности в и 

от затвора, които впоследствие могат да се материализират в свободната околна среда. Те 

включват дейности свързани с: организираната престъпност; дейности на банди или 

терористични групи; трафик на наркотици; сплашване; корупция от страна на свидетели, 

съдии, адвокати, съдебни заседатели и не на последно място на самите пенитенциарни 

служители. 

Трите основни елемента от структурата на сигурността в местата за лишаване от 

свобода: физическа сигурност, процесуална сигурност и динамична сигурност, 

представляват международно приетите инструменти за защита правата на човека в затвора. 

Разбирането на този съществен елемент подпомага разбирането, че правата на човека и 

ефективната сигурност са не само съвместими, но те са взаимообвързани в модерния, добре 

управляван затвор.  

Управлението и администрирането на затвора е процес на изпълнение на четири 

основни функции: категоризация и оценка; счетоводство и контрол; регистрация и 

комуникация и наблюдение. Дейността на НОС до голяма тепен е референтна точка в 

комуникацията и наблюдението и се свързва с анализиране на оценката на рисковете и 

рисковите показатели за сигурността в местата за лишаване от свобода.  

Динамичната сигурност е от особено значение за служителите от НОС, които 

извършват ежедневен контрол и имат пряка връзка с лишените от свобода. Тя подчертава 
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необходимостта от правилна комуникация, редовен контакт, установяване на професионални 

взаимоотношения и участие на служителите в ежедневието на осъдените.  

Друг основен елемент на динамичната сигурност е изпълнението на програми от 

конструктивни дейности, които предлагат възможности за промяна и развитие в поведението 

на лишените от свобода, с цел придобиване на умения извън криминалния контекст. Тези 

програми допринасят за поддържане на приемливо ниво рисковете за сигурността. 

Събирането на информация е разузнавателна дейност, която в наказателно-

изпълнителното производство изисква дефиниране на ключовите термини използвани от 

разузнаването. В контекста на пенитенциарната система под „разузнаване“ трябва да 

разбираме способността да откриваме значението на получените данни. Тези данни съдържат 

предварително обработена и експлоатирана информация, която не ни е нужна само за 

наказателно разследване в случаите на нарушени забрани, ограничения и други по вид 

противозаконни прояви от страна на лишените от свобода, но и за подпомагане вземането на 

решения за намеса или ненамеса за предотвратяване на различни по вид рискове и заплахи за 

сигурността на местата за лишаване от свобода. 

Важно е да знаем, че когато става въпрос за информация придобита в процес на 

разузнаване, тежестта на доказване е различна от тази придобита в процесите на разследване. 

Служителите от НОС използват своята интелигентност, за да достигнат до определено 

заключение, едва след доказване на предположенията представени от автора на 

информацията . 

Разузнавателните дейности съдържат в себе си някой функции, които в своята цялост 

не само валидират, но и дават по-широко значение на суровата информация. 

Последователността, задачите, компилациите, оценката, съпоставянето, анализа, 

разпространението и преоценката са цикъл от разузнаването, който превръща суровата 

информация в полезна и данните от нея могат да бъдат използвани при вземане на конкретни 

решения. 

Възлагането на една задача е всъщност задаване на посока на разследване. Тя се 

ръководи от нуждите на потребителя, т.е. в случая това е администрацията на затвора. 

Аналитичните усилия са насочват от ръководството, което предполага съвместна работа, 

която ще гарантира разбираемост и точна дефиниция за двете страни – ръководител и 

изпълнител.  

Възлагането на задачите е точна формулировка на приоритетите необходими за 

идентифициране на заплахите и организацията на сигурността в затвора. Ръководството 

трябва да определи висш служител, който да отговаря за въпросите на сигурността и 

разузнаването. Този служител трябва да създаде екип, който да включва в състава си 

представители от всички длъжности с пряк досег и работа с осъдените лица: надзирател, 

социален работник, педагок, психолог, медицински персонал и др.. Екипа определя 

стратегическите приоритети по сигурността в особени случаи и като цяло. 

Администрацията на затвора се нуждае от информация от всеки, който по една или 

друга причина е влизал в контакт с лишен от свобода. Събраната информация може и трябва 

да съдържа данни относно: 

 Планове за бягство. 

 Организиране на групи или банди. 

 Трафик на забранени вещи и предмети. 

 Форми за комуникация. 

 Радикализация. Насилие. 

 Заплаха към уязвими групи лишени от свобода. 

 Рискове за сигурността, реда и режима на затвора. 

За да счетем, че разузнавателният процес е добър е необходимо събраната 

информация да получи правилна оценка. Събирането на информация е насочен процес, 

който съдържа различни данни относно структурата на затвора, съдебни документи, 

персонал, лишени от свобода, видеокамери и т.н.  
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Средата на динамичната сигурност в местата за лишаване от свобода е много 

благоприятна за прилагане на наблюдение и събиране на информация. Това е затворена 

общност, в която всичко се знае. Надзирателите могат да получат важна информация от 

самите лишени от свобода, волно или неволно да видят, да прочетат или да чуят. Колкото по-

развита е концепцията за разузнаване в пенитенциарната система, толкова по-богата ще бъде 

и получената информация. Динамичната среда на сигурност позволява събирането на 

информация да става по време на всички рутинни дейности на служителите и тези на 

лишените от свобода. Всеки надзирател трябва да бъде нащрек и да докладва своевременно 

по веригата, за да успеем да анализираме данните в рамките на посочения по-горе 

разузнавателен цикъл. 

Надзирателите събират информация, чрез: 

 Разговор. 

 Слушане. 

 Наблюдение на поведение. 

 Наблюдение с кого се води разговор. 

 Търсене на модели на поведение, еднородни действия. 

 Идентификация на необичайни действия и поведение. 

 Откриване на физически промени. 

 Кореспонденция и комуникация. 

 Наблюдаване разположение на предмети. 

 Необичайни искания, заявки, инциденти. 

Получената информация трябва да се предава в писмен вид на официален документ, 

едва след извършване оценка на нейния източник. Регистрираната информация освен за 

нуждите на пенитенциарната система, може да бъде полезна и за външни държавни 

институции, членове на семейството на лишените от свобода, приятели и др.  

Източниците на информация в местата за лишаване от свобода са неограничени. 

Нивото на обучение е предпоставка за общите и специфични познания на надзирателите къде 

да я търсят.  

Има четири основни области за добив на информация: 

 Номинална - информация събрана от полицейските и разследващи органи в съдебния 

процес. Тя съдържа данни, които предварително са проверени и доказани. Съдържа 

снимки; пръстови отпечатъци; ДНК; дата на раждане; документ за самоличност; 

белези/татуировки; адреси и имена на сътрудници, приятели, познати; принадлежност 

към групи и банди. 

На база на тази информация се съставя номинално досие, което трябва да съдържа 

максимално от гореописаните данни. Към него се прилага оценка на риска от вреди, рискове 

за безопасността или поведението на л/св.  

 Посещения - всеки л/св има право да бъде посетен, макар и в точно определено време 

и за кратко. Някой от посетителите могат да бъдат потенциална заплаха за реда и 

сигурността, както и да се направи опит за внасяне на нерегламентирани вещи и 

предмети.  

Опасностите са разнообразни: от подпомагане и подбудителство за бягство или 

неподчинение, до трафик на наркотици и алкохол. Добра практика би било да се осъществява 

предварителна криминогенна оценка на посетителите. Посещенията трябва старателно да се 

описват с вписване на точна дата и час, три имена, точен адрес и др.  

 Средства за комуникация - разузнаването е насочено към наблюдение за какво и с 

кого разговарят най-често лишените от свобода по между си и със служителите на 

НОС. Относно комуникациите с външния свят в миналото процеса по събиране на 

информация бе улеснен от гледна точка на фиксирани телефонни разговори (запис) и 

писмена кореспонденция. Днес динамиката на процесите доведе до възможност за 

ползване на мобилни връзки, достъп до Интернет и други. 

159



Актуална тема е превенцията и пресичането на внасяне на мобилни устройства на 

територията на затворите. Засилен контрол при посещения, получаване на багаж и внезапни 

обиски дават добър резултат. След откриване на мобилен телефон или друго средство за 

комуникация, то събраната информация от устройствата трябва да се подложи на анализ и по 

възможност на проследяване. Тук добрите практики показват добро взаимодействие и 

сътрудничество с доставчиците на клетъчни услуги.  

 Поведението на л/св - макар и за определен период от време, затвора се превръща в 

постоянен адрес за живот на осъдения. Той се сформира съгласно различни по вид 

личностни потребности. В затворническите групи има социална йерархия, която е под 

особен надзор.  

Всяка информация съдържаща в себе си модел на поведение извън нормата, трябва да бъде 

идентифицирана, докладвана и документирана.  

Изкуството на разузнаването е да се знае каква информация ни интересува и къде да я 

открием в най-кратки срокове. Това умение съкращава сроковете за предотвратяване на 

инциденти свързани със сигурността, но и за пресичане на започнало извършване на 

престъпление.   

Изниква въпросът: „Къде точно е мястото и дали има такова за разузнаването в 

местата за лишаване от свобода?“.  

Според мен то не само има своето място и полезност, но то е съществена част от 

разузнавателната система за правоприлагане.  

Информацията добита от пенитенциарното ежедневие има своята важност, относно 

събитията, които биха могли да се случат с дадено лице след неговото освобождаване. Често 

връзката между полиция и пенитенциарната система е пренебрегвана. Въпроса е до каква 

степен държавата се ангажира с управлението и реабилитацията на лишените от свобода след 

изтичане на наложените им наказания. Целта на наказанието е реинтеграция на 

правонарушителя. Пробационните звена и социалните структури трябва да поддържат добри 

работни взаимоотношения с разузнавателните звена на полицията и местата за лишаване от 

свобода. Споделянето на криминологичната информация събрана от разузнавателните 

дейности, които се прилагат в непрекъснат процес през целия срок на излежаване на 

присъдата, е от съществено значение за подобряване на превенцията срещу престъпността. 

Тук определено може и трябва да се намери място на „Електронно наблюдение на 

правонарушителите“ в продължаващ контрол и корекционна дейност при лишени от свобода 

придобили право на предсрочно освобождаване и онези изпълняващи трудова дейност извън 

стените на затвора.  

Системата за електронно наблюдение (СЕН) е инструмент на наказателното право, 

което подпомага: 

 Предотвратяване, намаляване и подпомагане на разследване на организираната 

престъпност.  

 Преориентиране и по-добро разпределение на ресурсите за предотвратяване, 

намаляване и идентифициране на престъпленията. 

 Създаване на ефективен модел на стратегическо ръководство по прилагане на 

разузнавателните дейности в общността.  

СЕН е активна дейност по наблюдение и контрол, която в своя непрекъснат процес по 

прилагане въздейства върху средата на сигурност и безопасност в и извън местата за 

лишаване от свобода, а именно: 

1. Предотвратяване и откриване на рискове за сигурността на затвора. 

2. Предотвратяване и откриване на рискове за сигурността на лишените от свобода. 

3. Определяне на приоритетите и целите на сигурността в пенитенциарната система. 

4. Установяване на лични и професионални стандарти за безопасност. 

5. Предотвратяване на корупцията. 

6. Криминологична стойност на събраната информация и данните, които тя съдържа. 
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Предизвикателствата пред които са изправени администраторите на пенитенциарните 

заведения, за да управляват безопасно са много. За доброто управление е от огромно 

значението качеството на събраната информация и нейното тълкуване, за да се гарантира 

сигурността и правилното подреждане на дейността, така че затворниците да нямат 

възможност да насочват внимание в извършването на престъпни дейности извън и в местата 

за лишаване от свобода. 

Доброто управление на пенитенциарната система се състои в способността да се 

задържат лишените от свобода зад решетките. С други думи да се предотврати бягството от 

затвора, както и извършването на престъпления по време на пребиваването на осъдените 

лица в местата за лишаване от свобода. Това е една от фундаменталните дейности на 

пенитенциарната администрация, тъй като тя защитава общността от други престъпни 

действия и допринася за създаване на доверие в обществото спрямо системата на 

наказателното правосъдие, а и доверие в закона. 

От друга страна поддържането на приемливи нива на динамичната сигурност, 

позволява на лишените от свобода да се възползват от предоставените им рехабилитационни 

дейности предлагани в затвора. Последствията от грешките могат да бъдат сериозни. Все 

още съществуват случаи на избягали затворници или задържани лица, извършване на 

убийства или сериозни наранявания на служители от НОС, както и участие на служители в 

престъпни дейности. 

Охраната на местата за лишаване от свобода се отнася не само до средствата, чрез които 

могат да бъдат предотвратени бягства, но и до необходимите мерки за предотвратяване 

извършването на престъпни дейности от страна  на високорискови лишени от свобода от и в 

затвора, които оказват въздействие върху обществото и неговото развитие. Те включват 

дейности свързани с организирана престъпност, ръководството на банди или терористични 

групи, управлението на действия свързани с трафика на наркотици, както и опитите за 

сплашване или корумпиране на свидетели, съдии, адвокати или съдебни заседатели. 

Поддържането на справедлив баланс между мерките за сигурност и задълженията, 

залегнали в международното право (т.е. основните човешки права на лишените от свобода 

трябва да се зачитат и те трябва да се третират в съответствие с тези условия) е 

основно предизвикателство пред пенитенциарната администрация, което пък зависи от 

професионалната квалификация на надзорно- охранителния състав. 

 

„От съществено значение е да имаме безопасни затвори, за да гарантираме, че нашата 

съдебна система се превръща в ефективно оръжие срещу престъпността. Когато 

затворниците, независимо дали са осъдени или преследвани, остават под наше задържане, 

те трябва да знаят, както и обществеността, че няма да напуснат това място, докато не 

бъдат законно освободени ... 

Прекият принос на нашите затвори за постоянното намаляване на престъпността в 

страната също се крие в начина, по който се третират затворниците. Въпреки това не 

можем да не подчертаем, както е подходящо, значението на професионализма и 

зачитането на правата на човека ". 

Нелсън М. Мандела  

(В диалог с Отдела за възстановителни услуги в Южна Африка, 1998 г.) 
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mandela-rules/ 
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 С приемането на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) през 2018 г. е 

отменен изрично Законът за частната охранителна дейност от 2004 г. От приемането на Р 

България в Европейския съюз бяха минали единадесет години и законът съдържа 

имплицитно новата парадигма за децентрализация на функции, които до промените през 

1989 г. бяха в изключителните прерогативи на държавата. В резултат на променената 

политико-икономическа среда възникват нови за правния мир субекти на правото, каквито са 

юридическите лица (ЮЛ). Със  ЗЧОД и Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията 

и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност (Наредбата) са 

разписани процедурите за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност. 

Изчерпателно са изброени императивните стандарти, средствата и методите за гарантирането 

им. Направен са препоръки за изменение и допълнение на нормативната рамка. 

Ключови думи: частна охранителна дейност, лична охрана на физически лица, охрана 

на имущество, сигнално-охранителна дейност, самоохрана 

With the adoption of the Private Security Act (PPA) in 2018, the Private Security Activity 

Act of 2004 was explicitly repealed. Eleven years have passed since the adoption of the Republic of 

Bulgaria in the European Union and the law implicitly contains the new paradigm for 

decentralization of functions. which, until the 1989 changes, were the exclusive prerogative of the 

state. As a result of the changed political and economic environment, new subjects of law for the 

legal peace are emerging, such as legal entities. The PPA and Ordinance № 8121h-611 of 11 June 

2018 on the terms and conditions for organization and implementation of the types of private 

security activities (the Ordinance) outline the procedures for issuing a license to perform private 

security activities. Imperative standards, means and methods for ensuring them are exhaustively 

listed. Recommendations have been made to amend the regulatory framework.  

Key words: private security activity, personal protection of individuals, protection of 

property, alarm and security activity, self-protection 

Законът за частната охранителна дейност съдържа легално определение за частната 

охранителна дейност като „търговска дейност, насочена към опазване на живота и здравето 
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на физическите лица, охраняване на имуществото на физическите и юридическите лица, 

гарантиране на максимално ниво на сигурност при транспортиране на ценни пратки и 

товари, осигуряване на безпрепятствено провеждане на различни по характер и вид 

мероприятия“ (чл. 2, ал. 1)  От тази формулировката може да се направи извод относно 

обектите на охрана: физически лица (ФЛ), юридически лица (ЮЛ), както и относно предмета 

на дейността: живота, здравето на ФЛ, имуществото на ФЛ и ЮЛ. Посочен е използваният 

критерии за измерване на дейността: „гарантиране на максимално ниво на сигурност“, 

„осигуряване на безпрепятствено провеждане“ на мероприятия.   

Това определение се вписва изцяло в рамките на приетата през 2011 Актуализирана 

стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение от 

14.03.2018 г. на НС:  „Стратегията очертава по-широко разбиране за националната 

сигурност, като извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и 

икономическите аспекти, без да подценява измеренията, свързани с отбраната, външната 

политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на законността. Крайният 

продукт и същинският смисъл на понятието "национална сигурност" е гарантирането на 

човешката сигурност и защитата на свободата и достойнството на гражданина, както и 

защитата на суверенитета, териториалната цялост и опазването на държавната граница. 

Промените в регионалната сигурност в Черноморския регион, Близкия изток и Северна 

Африка през последните години и очертаващите се тенденции определят необходимостта от 

гъвкаво, балансирано и синергично използване на политиките и инструментите на 

националната мощ за защита на националните интереси“.
1
 

 В първоначалната редакция на Закона беше регламентирана нов вид охранителна 

дейност: „охрана на урбанизирана територия“. „По същество обаче, това представляваше 

прехвърляне на държавни функции върху правни субекти извън системата на държавните 

органи, което е в несъответствие с чл. 8, чл. 105, ал. 2 и чл. 143, ал. 3 от Конституцията и по 

този начин се нарушаваха конституционните принципи, гарантирани в чл. 4, ал. 1 и чл. 7 от 

Конституцията“.
2
  

 Противоречието на ЗЧОД с Конституцията на Република България беше преодоляно 

сравнително бързо макар и след образуването на две дела пред Конституционния съд (№ 

5/2018 г. и № 6/2018 г.) още през м. ноември 2018 г. с отмяната на разпоредбите, 

регламентиращи охраната на урбанизирана територия в чл. 27, чл. 28 и чл. 29 на Раздел VII 

на ЗЧОД.
3
 Прави впечатление, че през първата година от приемането ЗЧОД претърпява две 

промени, което е индикация за несъстоялата се по същество оценка на въздействието. 

Имплицитна характеристика на частната охранителна дейност е свободата на 

договаряне, която следва от предвидения в ал. 2 на чл. 2 правопораждащ факт: договор 

между  търговец  по смисъла на Търговския закон или по правилата на друга държава членка 

на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да 

извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, 

                                           
1
 Обн. ДВ. бр.26 от 23 Март 2018г. 

2
 Чюбатарова, Ст., Маркова, Н. Новата правна регламентация на частната охранителна дейност и защо беше 

отменена уредбата на охраната на урбанизирани територии, Сборник с научни трудове от международната 

научна конференция „Кризи и конфликти – корелации и предизвикателства,НБУ, ISBN: 978-619-7383-23-2, 

2021 с. 403-407 
3
 ДВ, бр. 92 от 2018 г. 
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и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон, които притежават лиценз или 

удостоверение за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2, от една 

страна  и ФЛ и ЮЛ, от друга страна. Това характеризира дейността като предмет на 

частноправни отношения, в които основен принцип ще бъде свободата на договарянето.  

Извън кръга на ЮЛ за охрана на имущество попадат субектите по чл. 2, ал. 3, т. 2: 

бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси
4
, Българската 

народна банка и дружествата, в които тя има участие, лечебни заведения, институции в 

системата на предучилищното и училищното образование, висши училища, както и 

стратегически обекти от значение за националната сигурност, с издаден лиценз за 

самоохрана по реда на този закон. 

Между субектите по правоотношението, възникнало в резултат сключения между 

страните договор няма отношение на власт и подчинение, а на равнопоставеност, характерно 

за обществените отношения, които се регулират от нормите на гражданското право. 

Принципът на равнопоставеност не е изрично посочен в чл. 3 на ЗЧОД, но той се извлича 

при систематичния и синтактичен анализ на разпоредбите на  Закона. 

Видовете частна охранителна дейност са изчерпателно посочени в чл. 5 и договорите 

между възложител и изпълнител следва да съдържат като предмет на предоставяната услуга 

една или повече от следните дейности: лична охрана на физически лица, охрана на 

имуществото на физически или юридически лица, сигнално-охранителна дейност,  

самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3, охрана на обекти - недвижими имоти,  

охрана на мероприятия, охрана при транспортиране на ценни пратки или товари, охрана на 

селскостопанско имущество. Посоченият предмет на договора следва да подвежда 

задължително към поне една от изброените дейности. Никаква дейност извън посочените в 

чл. 5, ал. 1 ЗЧОД не би могла да фигурира в предмета на договора, което е изрично забранено 

например при Сигнално-охранителна дейност по чл. 20. Ал. 2 ЗЧОД. 
5
 

В Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и 

извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от закона за частната 

охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на 

които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от закона за частната охранителна 

дейност
6
 се съдържа примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява 

охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3. Охраната на имуществото на физически или юридически лица 

включва следните примерни типове обекти: хотели и други търговски обекти с места за 

настаняване, банки и финансови институции - банки, офиси на банки и други помещения за 

обработка и/или съхранение на пари и/или ценности, лечебни заведения, институции в 

системата на предучилищното и училищното образование, спортни бази, складови бази, 

производствени предприятия, частни жилищни сгради, водностопански системи и 

                                           
4
  § 1. По смисъла на този закон: 

Т. 5. "Бюджетни организации" са всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, 

в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали 

юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма 

по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171. 
5
 Чл. 20. (1) За реагиране на получени в мониторинг-центъра сигнали при изпълнение на сигнално-охранителна 

дейност се използват охранителни патрули по чл. 15, ал. 2. 

(2) На изпълнителите на охранителна дейност от мобилните охранителни патрули по ал. 1 не могат да се 

възлагат други видове дейност по чл. 5, ал. 1, освен реагиране при получен сигнал за нарушение на охраняван 

обект. 
6
 В сила от 22.06.2018 г.,Издадена от министъра на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018г. 
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съоръжения, други. Поради допускането на възможността за други обекти, това примерно 

изброяване на типовете обекти за разлика от дейностите по чл. 5, ал. 1 не е лимитативно и 

предполага включването на други, различни от изброените обекти, в т.ч. и на нови и 

нововъзникнали обекти, рискове и заплахи. В този смисъл изключително ценни са 

предложенията de lege ferenda, направени в доклада „Правен режим на охранителната 

дейност при превоз на товари с железопътен транспорт“:  „ Съвременните заплахи от 

терористични прояви, особено в железопътния транспорт, предполагат преразглеждане на 

реда за охрана на опасни товари и разширяване основата и разнообразието на формите за 

превантивна дейност от полицейските органи в железопътния транспорт. Предприемане и 

прилагане на механизъм за защита на имуществото и гражданите от железопътните 

транспортни компании, като допълнение на част от функциите на правоохранителните 

служби - физическа охрана, технически средства – заграждения, системи за ефективен 

пропускателен режим, сигнално–охранителна техника, разширяване на системата за 

видеонаблюдение, скенери за проверка на вещи и лица и др.“
7
 

Съществена имплицитна част от процедурата по предоставяне на охранителната 

услуга е положителната процесуална предпоставка на издаване на лиценз, респ. 

удостоверение за субектите по чл.5, т.2 ЗЧОД. Активно процесуално легитимиран да издаде 

лиценз за извършване на частна охранителна дейност е директорът на Главна дирекция 

"Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от 

оправомощено от него длъжностно лице. 

За получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност лицата по чл. 

2, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 2 подават заявление до директора на Главна дирекция "Национална 

полиция" - МВР, съгласно приложението. Заявлението може да се подаде и чрез областната 

дирекция на МВР, на чиято територия е седалището на лицето, както и по електронен път 

съгласно Закона за електронното управление. 

Първото условие за получаване на лиценз за лицата е да  са вписани в търговския 

регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в 

съответния регистър по националното законодателство на друга държава - членка на 

Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Когато говорим за 

юридически лица с нестопанска цел, вероятно трябва да се посочи изрично, че се отнася за 

само за такива, които са в обществена полза и могат да извършват стопанска дейност за 

собствените си нужди. Има и отрицателни процесуални предпоставки, които се свеждат до 

това ЮЛ да нямат задължения по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или 

събирателно дружество,  да нямат задължения към държавата или към осигурителните 

фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или 

отсрочване от компетентния орган, да не са в производство/обявени в ликвидация или в 

несъстоятелност.  

За физическите лица, регистрирани като еднолични търговци има редица 

изисквания, касаещи личността на търговеца: да не са осъждани за умишлено престъпление 

от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани, 

                                           
7
 Чюбатарова, Ст.,Правен режим на охранителната дейност при превоз на товари с железопътен транспорт, 

Международна конференция „Студен мир под заплаха – интеграция и сигурност“, НБУ, 2022  
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това обстоятелство се установява служебно, да не са привлечени като обвиняеми за 

умишлено престъпление от общ характер, да не страдат от психическо заболяване, да не са 

били през последните три години преди определената от съда начална дата на 

неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено 

отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или 

в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени 

кредитори, да  не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен 

орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник 

в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, 

освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред. 

 

Със ЗЧОД и Наредбата са вменени редица задължения от организационно-оперативен 

характер на лицата по чл. 51. (1) ЗЧОД.
8
  

По силата на чл. 13. (1) от Наредбата лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД създава 

организация и контролира изготвянето на следните документи в писмен или в електронен 

вид за планиране на охраната на имуществото на физически или юридически лица: 1. 

правила и указания за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически 

или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на 

охранителния състав; 2. примерни тактически указания за действие в различни ситуации, 

които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации; 3. 

действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при 

осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от ЗЧОД; 4. бланки на протоколи за 

предаване на задържано лице на полицейските органи, съобразени с чл. 58, ал. 3 от ЗЧОД. 

За всеки обект, поет за охрана, лицето по ал. 1 организира и контролира изготвянето в 

14-дневен срок от сключването на договора за охрана или от датата на поемането за охрана 

на обекта, когато тя е изрично указана в договора за охрана, на: 1. протокол от извършената 

по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания 

обект; 2. план за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект съгласно чл. 6, ал. 

1 и включва: особеностите на охранявания обект, организация на охраната (постове, 

маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при 

различни случаи на посегателство над охраняваното имущество, данни за оръжието, ако 

такова се използва за охрана на обекта, данни за моторните превозни средства, ако такива се 

използват при осъществяване на охраната, ако се осъществява видеонаблюдение - данни за 

монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, 

позволяващи да се правят видеозаписи, данни за технически средства или системи за 

осъществяване на мониторен контрол, ако такъв се извършва,  правилник за пропускателния 

режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от 

упълномощено/оправомощено от него лице, списък на охранителния състав, осъществяващ 

охраната на обекта, седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния 

състав, дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта. Тези документи се 

утвърждават от лицето по чл. 51, ал. 1 от ЗЧОД или от упълномощено/оправомощено от него 

лице и се съхраняват по реда и в сроковете, посочени в чл. 52, ал. 7 от ЗЧОД, а преписи от 

                                           
8
 Физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителния орган на търговското 

дружество или на юридическото лице, или друго лице, 
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документите по ал. 1, т. 2 - 3 и ал. 2, т. 2 - 5 след изготвянето и утвърждаването им се 

съхраняват в охранявания обект и се представят за проверка на компетентните контролни 

органи. 

Изводи и предложения de lege ferenda 

В Актуализираната стратегия за национална сигурност е отделено специално 

внимание на рисковете и заплахите „Динамиката на съществуващите и на възникващите 

нови заплахи, процесите на изостряне на международната политическа и военна среда на 

сигурност водят до нови рискове и заплахи за гражданите и обществото от геополитически и 

транснационален характер. Пълномащабен военен конфликт срещу Република България е все 

още малко вероятен, но расте заплахата от хибридни действия и кибератаки“.
9
 Системата на 

международните отношения е изправена пред нови предизвикателства. Съществено се 

променят геополитическият, военният и икономическият баланс, задълбочава се 

противопоставянето, засилват се досегашните и възникват нови рискове и заплахи за 

сигурността в света. Мирът, сигурността, развитието и благоденствието са взаимносвързани 

повече от всякога. Средата на сигурност придобива особено значение за процесите в 

обществото. Нараства зависимостта между личната, националната и международната 

сигурност, както и на държавите от жизненоважни ресурси (енергийни, водни и хранителни), 

което повишава вероятността от възникване на кризи. Проблемите в тази област се 

превръщат в един от най-сериозните рискове за всички страни независимо от 

икономическото състояние и ресурсната им осигуреност. 

Препоръки за допълване на Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и 

реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от 

закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация 

на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от закона за частната 

охранителна дейност чрез изрично посочване на необходимостта от изготвяне на анализ на 

риска на първо място след сключване на договора или респ. поемане на обекта при 

предвиждане съответно като задължителна изходна база за веки един от видовете 

охранителна дейност.  

                                           
9
 Т.9 от I. Увод на Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение 

от 14.03.2018 г. на НС, Обн. ДВ. бр.26 от 23 Март 2018г. 
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Boris Kumanov, Margarita KUMANOVA, PhD 

Rakovski National Defence College 

 

Резюме: Въпросът за естеството на възпирането не губи актуалност  в изменената 

стратегическа среда за сигурност. Докъде се простират възможностите на възпирането? 

Утопия ли е, че войната е възможно да остане в миналото?  

Настоящият доклад представя критична гледна точка към възможностите на 

възпирането и "неизбежността" на войната. 

Ключови думи: неизбежна война, стратегическо възпиране, психология на мира. 

 

Abstract: The question of the nature of deterrence is still relevant in the changed strategic 

security environment. How far do the possibilities of deterrence extend? Is it a utopia that war 

may be a thing of the past? 

This report presents a critical view of the deterrence and "inevitability" of war. 

Key words: inevitable war, strategic deterrence, psychology of peace. 

 

Още от древността се поставя въпросът как да се избегне войната, като в същото 

време се наложи собствената воля и се създадат благоприятни условия за живот и 

просперитет. Фразата "Si vis pacem, para bellum" (Ако искаш мир, готви се за война) се 

приписва на Платон и е израз на древното схващане, как развивайки необходимите и 

достатъчни военни и/ или невоенни способности да бъде респектиран вероятния 

противник, така че той да не дръзне да инициира война. Показателен за стремежа към 

възпиране още от най-древни времена е и един цитат, който се приписва на древно 

китайския военен стратег и мислител Сун Дзъ: "Да спечелиш сто победи в сто битки не е 

върхът на умението. Да се подчини врага без борба е върхът на умението." 

Каква е същността на стратегическото възпиране е въпрос, който става все по-

актуален с оглед на създаването и прилагането на нова военна стратегия в Алианса и 

изместването на фокуса от експедиционни операции към операции за териториална 

отбрана и изграждане и поддържане на адекватен на заплахите потенциал за сдържане. 

Преди да се очертае в най-общи рамки концепцията за "Стратегическо възпиране" 

следва да се изясни смисълът, който е вложен в понятията. В обема на настоящия доклад 

разлика между понятията възпиране и сдържане няма да се прави. Отчитайки 

дефиницията на понятието "стратегически", което във военната сфера е свързано 

неизменно с природата на войната, може да се направи изводът, че феноменът 

"стратегическо възпиране" следва да бъде идентифициран като състояние, което цели 

осъзнат отказ от започване на война. 

Теорията разглежда процеса на възпиране в няколко аспекта. В зависимост от 

механизма на процеса различаваме "възпиране чрез отказ" и "възпиране чрез заплаха от 

неизбежно последващо наказание"
1
.  

В първия случай се разчита, че възпряната страна ще оцени предприемането на 

бъдеща агресия за твърде неефективно, поради очаквания голям брой на загубите и 

неголемите шансове за успех, което от своя страна следва да е съпроводено с 

демонстриране на достатъчни способности от възпиращата страна.  

                                                           
1
 Събев, С. Възпирането в отбранителната политика на България, https://easecurity.org/bg/1591637287.html  
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А във втория случай възпираната страна очаква ответни реакции на евентуална 

агресия, които реакции не могат да бъдат предотвратени и със сигурност ще доведат до 

последици, застрашаващи нейното съществуване. В този случай отново възпиращата 

страна следва да има безспорни способности за последващо въздействие и да 

демонстрира решимост да ги използва в случай на агресия. Още на този етап трябва де 

се отбележи, че въпреки всеобхватността на понятието "война", за целите на доклада 

войната ще е единствено този социален феномен, при който се налага волята с 

използването на военния компонент и се прилага насилие
2
. 

В теорията могат да бъдат срещнати още много признаци, по които да се 

класифицира възпирането, такива могат да бъдат обектът на агресия, периодът на 

действие на възпирането, както и създаденият потенциал, но подобни класификации се 

развиват непрекъснато и разширяват значително рамките на изследвания феномен, 

поради което няма да бъдат разглеждани в обхвата на този доклад. 

За да се говори за стратегическо възпиране следва да се разглежда съществуваща 

система от минимум два съизмеримо равностойни противника. Следвайки тенденцията 

на нарастващата популярност на играта Го, ситуацията може да се визуализира като 

партия между поне двама опитни противника с равностойни възможности, при която 

всеки от „играчите“ се опитва да победи на полето на играта другия. След постигането 

на победа в "играта" и потвърждаването на единия като доказано по-добър от другия на 

полето на играта, резонно войната започва по-силният между тях, като се уповава на 

предопределен изход. Докато "играта" продължава, война не започва, защото изходът от 

нея е непредвидим. Следователно, за да не започва война, играта не трябва да 

приключва и за да се реализира възпиране трябва да се поддържа непрекъснат баланс и 

непрекъсната "игра" между двамата съперници. За да се случи това обаче е необходимо 

да има две условия – безкрайно голяма дъска за игра, както и безкраен брой пулове на 

двамата съперници. Дали е възможна тази безкрайна "игра"? 

Съвременните условия усложняват все повече реализирането на стратегията на 

възпиране. До края на студената война "пуловете" на двамата съперници (които 

олицетворяват способностите за сдържане) бяха изцяло в един нюанс на цветовете 

съответно бели за единия и черни за другия. Те изразяваха условно военния инструмент, 

т.е. съществуваше схващането, че единствените ефективни способности, които водят до 

резултатно стратегическо сдържане са били военните способности. В съвременния свят 

обаче, все повече останалите инструменти на силата заемат полагащото им се място и 

все по-малко се разчита на военните способности като гарант за сдържане на 

противника. Следователно ако се върнем в партията Го двамата играчи вече са 

"въоръжени" с поне четири нюанса на основния си цвят, отразяващи дипломатическите, 

информационните и икономически способности. От друга страна всеки от пуловете на 

играчите има съответната тежест, нека я означим с цифри. Тогава ако единият играч 

постави пул от даден нюанс с тежест 80 примерно, то другият играч трябва да използва 

пул с поне същата тежест 80 (може и от друг нюанс), за да уравновеси и възпре 

противника от победа, а следователно и от агресия. Всъщност, бъдещето на сдържането 

(както е било и в миналото) ще се окаже успешно само при "победа" в менталната 

дименсия на бойното пространство. 

Как да се играе безкрайна партия Го, така че да няма явен победител и 

превъзхождащ и това да доведе до започване на войната, е изкуство. Изкуство, което се 

усложнява допълнително от непрекъснатото възникване на нови комбинации от 

способности, при които е трудно да бъде дефиниран инструмент. Често 

информационните технологии и способности се преплитат във военната и 

дипломатическата сфера. Често на възникнали военни способности е рационално и 

                                                           
2
 Всички останали форми, при който няма въоръжен сблъсък, въпреки своята нарастваща актуалност, няма 

да бъдат обект на разглежданото понятие "стратегическо възпиране"  
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възможно да бъде отговорено с нови способности в дипломатическата или 

информационната сфера, така че да бъде възстановено равновесието. Равновесието или 

балансът при стратегическото възпиране е това, което определя колко добри са двамата 

противници и колко виртуозно те използват инструментите си на национална мощ. На 

полето на геополитиката (дъската за Го) може да се проследят възходите и спадовете на 

всеки от противостоящите, но докато не е възникнала войната всеки един от тях е 

победител и в същото време никои от тях не е победен. 

В създадения модел може да бъде отбелязано несъвършенство на пръв поглед, а 

именно "нашето присъствие" на страничен наблюдател. "Ние" които наблюдаваме 

двамата (или повече) играчи, които се опитват да победят на полето на играта другия, за 

да се докажат като по-добри и съответно да започнат една предварително спечелена 

война. Кои са "страничните наблюдатели", имащи отношение към процеса на възпиране 

и в същото време са над държавни субекти? Тези "страничните наблюдатели" са израз на 

все по-мощните и влиятелни мултинационални компании, те притежават огромна част 

от ресурсите, много по-голяма от мнозинството малки държави по света, което им дава 

силата да подтикват към края на играта или да връщат баланса при нарушаването му. 

Всичко зависи от това дали "те" искат или не да започне войната, дали имат изгода от 

нея. А дали новите над държавни "играчи" не са новата рецепта за успешната стратегия 

на сдържането? 

Бързият преглед на литературата по отношение на възпирането, психологията на 

мира и войната показва сериозен интерес към темата
3
 и особено на над национални 

икономически и социални субекти
4,5

. Проследявайки публикациите във времето и 

особено в последните 15-20 години няма как да не се обърне внимание на градиращата 

тенденция в мисленето за войната и изместването на акцента от "доказване на 

неизбежността на войната"
6
 към "възможно изграждане на позитивен мир"

7
. В духа на 

позитивната психология повечето публикации ни внушават, че мирът е естественото и 

нормално състояние на човечеството и изграждането, поддържането и запазването на 

мира на всяка цена е най-висшата ценност. Интересно е, обаче, че позитивизмът (в 

психологията) среща доста критици, чиито търсения и обосновки не са лишени от 

смисъл и ако "позитивното мислене води до депресии"
8
, то позволен ли е паралел между 

позитивния мир и нарастващата дестабилизация на света и къде в тези теории се 

поместват събитията от случаен или не толкова случаен характер, който съдържат 

потенциал да взривят системата
9
? 

Както бе посочено с продължаването на "играта", непрекъснато нараства наборът 

от способности във всички дименсии на бойното пространство. Все по-резултатни са 

хибридните методи за въздействие или пък успешните ходове с невоенни организации 

под нивото на военен конфликт? Възпирането трябва да се справи и с този проблем, но 

засега не е намерено решение за ефективно сдържане от такива действия, а най-вероятно 

и в бъдеще едва ли ще бъде намерено. 

Ако се върнем на полето на играта Го трябва да отбележим, поне два независимо 

развиващи се сценария:  

1) с усложняването на играта и с въвеждането на все повече и нови "пулове", 

нараства и вероятността за победа на един от играчите;  

                                                           
3
 над 52 000 000  резултата в Гугъл 

4
 https://www.peace-ed-campaign.org/bg/ 

5
 https://www.visionofhumanity.org/defining-the-concept-of-peace/ 

6
 "инстинкт за самоунищожение, инстинкт на смъртта, който трябва да изпълним, за да оцелеем" по Зигмунд 

Фройд 
7
 Parens, H. War Is Not Inevitable, On the Psychology of War and Aggression, 2014 

8
 виж Свен Бринкман и Барбара Хелд 

9
 Талеб, Н. Черният лебед, ISBN: 978-954-761-402-4 
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2) "пуловете", зад които стоят и реални политически, икономически и социални 

субекти, въпреки волята на официалните държави (или съюзи), водени от редица мотиви 

(трудно подлежащи на класификация) предприемат свои ходове (непредсказуема 

глупост). 

Всеки от тях би означавал и провал на сдържането и започване на военен 

конфликт срещу противник със съизмерими способности при максимално ниво на 

усилия.  

Не бива да се забравят и интересите на "страничните наблюдатели", които стоят 

над играчите. Предизвикването и управлението на наднационални заплахи, като 

пандемия например, е също възможно решение за рестартиране на твърде сложна 

"партия Го" и възстановяване на баланса.  

Все повече светът ще се изправя пред предизвикателства непознати в миналото и 

все повече, за да бъде определено едно възпиране като успешно, ще се налага 

предварителното определяне на критериите за успех.  

 

Къде се намира България на полето на глобалното и регионално възпиране? В 

глобален аспект нашата страна може да участва със способности за възпиране, но само в 

рамките на съюзно възпиране. В регионален аспект, където нашата страна следва да 

генерира възпиране, а следователно и сигурност, тя няма как да разчита по подразбиране 

на участието си в съюзи и договорености. За да бъдем генератор на регионално 

стратегическо възпиране в национален формат следва първо да изпълним едно основно 

изискване, а именно баланс на инструментите на сила и съизмеримо в регионален план 

развитие на военни и невоенни способности. Без съизмеримост на способностите няма 

как да се достигне и поддържа баланс, да започне и да бъде управлявана ефективна 

стратегия за възпиране, защото още преди да е започнала партията "игра на Го", 

конкурентът ни ще знае, че "ние имаме способности единствено да играем "Не се сърди 

човече" в полето на играта Го"
10

.  
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ТЕСТВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ВЪВ VPN   
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Резюме. Виртуална частна мрежа (VPN) разширява частна мрежа в обществена мрежа и дава 

възможност на потребителите защитено да изпращат и получават данни през споделени или 

обществени мрежи. Но те са и магнит за хакерите, който могат да използват сканиране на 

отворени портове, експлоатация на известни уязвимости и използване на потребителски 

акаунти по подразбиране, за достъп до тях В настоящата статия е направен анализ на най-

известните атаки върху VPN, като са пояснени принципите им на действие. Основно 

внимание е обърнато на начините за защита от тези атаки.     

Ключови думи: VPN, IPSec, nslookup, Nmap, UDP 

Summary. Virtual Private Network (VPN) extends a private network to a public network and 

enables users to securely send and receive data over shared or public networks. But they are also a 

magnet for hackers who can use open port scanning, exploit known vulnerabilities, and use default 

user accounts to access them. This article analyzes the most popular VPN attacks and explains their 

principles of operation. The main focus is on ways to protect against these attacks.      

Keywords: VPN, IPSec, nslookup, Nmap, UDP  

 

Както всеки друг шлюз, VPN трябва да премине задълбочен тест за проникване, за да се 

провери за уязвимости. Лесно е да се пренебрегне VPN, когато се администрира тест за 

проникване в мрежа, тъй като често се предполага, че те са най-сигурната част от нея. Но те 

не са и са магнит за хакерите. IPSec VPN е мрежово базиран VNP, докато SSL е уеб-базиран, 

така че всеки от тях трябва да бъде тестван като такъв. Но, независимо от типа, има три 

стъпки за проникване чрез тестване на сигурността във VPN: 

 сканиране на отворени портове; 

 експлоатация на известни уязвимости; 

 използване на потребителски акаунти по подразбиране. 

Сканиране за отворени портове – придобиване на информация  

Мрежовото сканиране е процедурата за идентифициране на активни и отворени хостове, 

портове и услуги, използвани от целевото приложение. Етичните хакери използват 

сканирането на портовете за да намерят уязвимости в системата, за целта те се нуждаят от 

точка в системата, която да могат да атакуват. Мрежовото сканиране за етично хакване се 

използва, за да се открият слабите точки в системата. След идентифициране на уязвимостите 

съответните екипи вземат мерки за подобряване на сигурността на мрежата. Черните хакери 

използват сканирането на мрежата реципрочно на етичните хакери, като целта е да сканират, 

намерят слабостите, да атакуват и да получат неоторизиран достъп съответната система.  

Сканирането на портове е процес, използван за откриване на активни портове в мрежата. 

Порт скенерът изпраща клиентски заявки към обхвата на портовете в целевата мрежа и след 

това запазва подробностите за портовете, които изпращат отговор обратно [1].  

Има различни видове сканиране на портове. По-долу са посочени някои от най-

използваните сканирания (scanning): 

 TCP  

 SYN  

 UDP  

 ACK  

 Window  

 FIN  
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За сканиране на портове е използван уебсайтът на Висше Училище по Телекомуникации 

и Пощи: www.utp.bg [2]. За идентифициране на IP-адреса на университета е използван 

инструментът  “nslookup” [3]. По подразбиране nslookup превежда името на домейна в IP 

адрес (или обратното). На (фиг. 1) е показан резултатът от изходните данни при 

изпълнението на командата, където ясно се вижда IP-адреса на сървъра, на който се хоства 

уебсайтът на университета, а също така и IP-адреса на самия сайт. Използвана е операционна 

система Kali Linux. 

 
Фиг. 1. Изходни данни от командата: nslookup 

За получаване на по-детайлна информация относно използваната маска и класа на 

мрежата е използван вграденият инструмент на Линукс - “ipcalc”, резултатът от изведената 

команда показва, че маската на мрежата е 24 битова, а класът на мрежата е „С“, както е 

показано на  (фиг. 2). Също така ipcalc предоставя изходните данни в двоичните еквиваленти 

за всеки адрес, предоставя подробна информация за мрежата, wildcard маската,  както и броя 

на хостовете към съответната мрежа. 

 
Фиг. 2. Изходни данни от ipcalc 

 След като е получена необходимата информация, следващият етап е извършване на 

сканиране за отворени портове и известни уязвимости. За този тест е използван безплатният 

вграден инструмент в операционната система Кали Линукс Nmap (“Network Mapper”) [4], 

който е написан с отворен код. Представлява помощна програма за откриване на мрежа и 

одит на сигурността. Много системни и мрежови администратори също го намират за 

полезен за задачи като мрежова инвентаризация, управление на графиците за надстройка на 

услугата и наблюдение на времето за работа на хоста или услугата. Nmap използва сурови IP 

пакети по нови начини, за да определи какви хостове са налични в мрежата, какви услуги 

(име и версия на приложението) предлагат тези хостове, какви операционната системи (и 

версии на ОС) те изпълняват, какъв тип филтри за пакети / защитни стени се използват и 

десетки други характеристики. Проектиран е за бързо сканиране на големи мрежи, но работи 

добре и с единични хостове.  Скриптовете, които инструментът използва могат да бъдат 

намерени след изпълнение на следния команден ред в конзолата на Кали Линукс: cat 

/usr/share/nmap/scripts/script.db | more.  

На (фиг. 3) е показан резултатът от сканирането за отворени портове чрез изпълнение 

на командния ред като „-sS” отговаря за SYN сканирането, което най-популярната опция за 

сканиране по основателни причини. Може да се извърши бързо, сканирайки хиляди портове 

в секунда в бърза мрежа, която не е затруднена от ограничителни защитни стени. Той също 

така е относително ненатрапчив и скрит, тъй като никога не завършва TCP връзки. SYN 

сканирането работи срещу всеки съвместим TCP стек, вместо да зависи от особеностите на 

конкретни платформи, както правят сканиранията FIN / NULL / Xmas на Nmap, Maimon и 

празния ход. Той също така позволява ясно и надеждно разграничаване между отворено, 

затворено и филтрирано състояние като връща резултат за 1000 сканирани порта. 
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Фиг. 3. Сканиране за отворени портове по tcp протокол. 

От фигурата ясно се вижда, че са налични 15 tcp порта, които работят по различни протоколи. 

Инструментът позволява да се извърши сканиране за определени портове или сканиране на 

диапазон от портове (фиг. 4).  

 
 
 
 

 
Фиг. 4. Сканиране за определени отворени портове по tcp протокол. 

На (фиг. 5) е показан изходният резултат от комбинирано сканиране по TCP и UDP 

порт. От скрийншота се вижда, че портовете 139 и 150 са филтрирани. 

 
Фиг. 5. Комбинирано сканиране по TCP и UDP порт 

Опити за определяне на версията на услугата, работеща на определен порт се използва 

следната команда показана на (фиг. 6). От изходните данни се вижда, че апаче сървър е 

конфигуриран на порт 80. Отвореният порт по ssh не е 22 по подразбиране, конфигуриран е 

на да слуша по порт 1022 като версията на протокола е 2. Хостинг компанията администрира 

на операционната система Linux Red Hat v7 enterprise edition. Версията на услугата работеща 

под FTP протокола е Pure-FTP. 
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Фиг. 6. Nmap – определяне на версии   

 
3.8 Експерименти - експлоатация на известни уязвимости:   

  След откриване на потенциалните уязвимости, идва на ход експлоатацията. За тази 

задача се използват инструменти  като анализ на уеб приложения, оценка на база данни, 

атаки с пароли и инструменти за експлоатация (фиг. 7). След като се установи 

първоначалната опора, следващите стъпки трябва да бъдат завършени. За да бъдат 

завършени стъпките е необходимо привилегиите да ескалират до ниво, адекватно за 

постигане на целите като нападател, пренасочване към други системи, които преди това 

може да не са били достъпни, както и да се осъществи извличане на чувствителна 

информация от целевите системи. За ескалацията на привилегии от по-високо ниво се 

използват различни техники и похвати със следните инструменти: атаки с пароли,  

инструменти за експлоатация, прихващане и подправяне (sniffing and spoofing) и 

публикуване на експлоатация (post exploitation). След като активната част от оценката на 

експлоатацията на уязвимостите е завършена, е необходимо резултатите от извършените 

дейности да бъдат документирани  и  отчетени дейности. В категорията инструменти за 

отчитане съдържа редица инструменти, които се използват за генериране доклади. 

 
Фиг. 7. Kali Applications - инструменти за експлоатация 

В повечето случаи получените оценки и доклади са уникални, тъй като всяка организация 

работи с различни системи, мрежови архитектури и активи за защита. Много организации, 

които провеждат такъв тип оценки обикновено поддържат високо персонализирани версии 

на Кали Linux за вътрешна употреба, целта е да се ускори внедряването на системи, преди да 

бъде извършена нова оценка. Персонализациите често включват предварително инсталиране 

на лицензирани търговски пакети (примерно, инсталация на скенер за търговска уязвимост), 
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като по този начин се избягва повторната инсталация на същия пакет за всяка следващата 

компилация, която е необходимо да бъде внедрена.  

Предварително инсталиран вътрешно разработен софтуер и инструменти. Много 

организации разполагат с набори от инструменти разработени за техните нужди, 

настройването им веднъж в персонализирана инсталация на ОС спестява време. 

Предварително зададени конфигурации на операционна система, като например 

преобразуване на хостове, тапети на работния плот, настройки на прокси сървъра и др.  

Използването на потребителски акаунти по подразбиране може да се разглежда като 

допълнение към по-очевидните задни врати и погрешни конфигурации, инструментът 

Metasploitable 2 има слаба защита на паролите, както за системните акаунти, така и за 

акаунта на сървъра на базата данни. Например основният административен потребител 

msfadmin има парола, съответстваща на потребителското име. При откриване на списъка с 

потребители в тази система, или чрез използване на друг недостатък за улавяне на файла 

passwd, или чрез изброяване на тези потребителски идентификатори чрез инструмента 

Samba, атака с груба сила може да се използва за бърз достъп до множество потребителски 

акаунти. На (фиг. 8) са изброени част от слабите акаунти, които са конфигурирани по 

подразбиране в системата. 

Account Name Password 

msfadmin msfadmin 

user user 

postgres postgres 

sys batman 

klog 123456789 

service service 

 
Фиг. 8. Използване на акаунти по подразбиране 

 
Най-често атаките с пароли са насочени към паролите по подразбиране, предоставени от 

доставчика. Тъй като това са добре известни стойности, нападателите сканират за тези 

акаунти по подразбиране, надявайки се да имат късмет. Други често срещани атаки включват 

персонализирани речникови атаки, при които се създава списък с думи, който е съобразен с 

целевата среда като след това се извършва онлайн атаката.   

При извършване на оценката е много важно да се открият и разберат потенциалните 

последици от този вид атака. Първо, те често биха събудили подозрение за неоторизиран 

достъп поради многократните опити за удостоверяване в системата. На второ място, тези 

атаки често могат да доведат до ситуация на блокиране на потребителски акаунт, след 

извършването на твърде голям брой невалидни опити. За да бъдат извършвани тези векторни 

атаки е необходимо атакуващият да разполага с мощна машина, която има голям 

изчислителен ресурс.  

Методи за повишаване на защитата при VPN мрежи 

Поради ситуацията КОВИД-19 възникнала през 2020 г. се наложи бизнеса да пренасочи 

служителите си да работят отдалечено от офиса на компанията, организацията и др., т.е. от 

вкъщи. В такива ситуации е важно да бъде опазено здравето на служителите, техните 

семейства, близки и приятели. Поддържането на доброто ниво на сигурност поради 

нарастващата тенденция отдалечената работа от офиса да се покачва е от изключителна 

важност. Необходимо е да се подсигури добър, надежден и сигурен начин за отдалечен 

достъп до ресурсите на организацията. Добра практика е да се спазват политиките, правилата 

и начините за достъп до ресурсите на компанията, без значение дали служителите работят от 

вкъщи, на място от офиса или са във ваканция. Някои  от методите за повишаване на 

защитата при VPN мрежите са изброени по-долу: 

1. Стратегии и политики за киберсигурност   
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За да предпазят данните си и тези на своите клиенти, компаниите подсигуряват на своите 

служители работни компютри, до които имат отдалечен достъп. По този начин се създават 

политики за киберсигурност, като в тях се определят важни насоки съответстващи на 

протоколите за сигурност у дома или при пътуване. Част от политиките на компаниите [5,6,7] 

могат да включват използването на определени и одобрени софтуери които се използват за: 

антивирусна защита,  криптиране на съобщенията, пачване, ъпдейт, ъпгрейд на отдалечените 

работни станции. При загуба, кражба или злонамерено проникване в системата се 

осъществява дистанционно изтриване на устройството. Това е добра практика за следването 

на надеждни политики за безопасност. 

• Устройства, собственост на компанията - Тази стратегия е най-добрият начин за 

осигуряване на отдалечена работа, защото ИТ отдела има възможност да конфигурира ръчно 

настройките на защитната стена и да инсталира антивирусен и анти-зловреден софтуер. 

• Редовното архивиране на твърдите дискове е политика за сигурност. Един бизнес е 

добър толкова, колкото са добри и данните му. За да предпази данните си, фирмата извършва 

редовно архивиране на физически устройства, така риска от хакване е минимизиран. В 

днешно време част от компаниите и организациите съхраняват своите данни и на облак, 

който е защитен с криптирана връзка. 

• Използване на услуги и доставки от трети страни - не само служителите са 

единствената предпоставка за компроментиране на системата за сигурност във фирмата. 

Използването на услуги и доставки от трети страни също е риск, те също носят отговорност, 

затова е необходимо да фигурира такава политика в организацията. Течът на данни може да 

бъде причинен от предоставянето на привилегии от висок клас на трети страни. В един 

момент това може да се окаже слабото звено в киберсигурността на компанията. 

Наблюдението на активността на доставчиците от трети страни чрез извършване на записи 

на сесии също е възможно да фигурира в политиките за сигурност. Опцията за споразумения 

на ниво услуга на трета страна доставчик (SLA) е политика, която следва доставчиците да се 

придържат към политиките за сигурност на организацията, в противен случай могат да 

понесат наказания. Премахването на споделени акаунти е ефективен начин да се намали 

риска от злонамерени действия като се отстрани споделянето между различните доставчици 

с които фирмата има бизнес взаимоотношения.  

• Мобилни телефони 

Бизнесът все повече започва да върви ръка за ръка с личния живот на служителите, като 

това налага използването на личните телефони за работни цели. Това от своя страна 

представлява още един риск за пробив в сигурността на компанията. Политиките за 

сигурност на данните при инсталиране на софтуер на собствено мобилно устройство са 

задължителни за намаляване на риска от неоторизиран достъп до информацията.  

• Използването на незащитени Wi-Fi мрежи  

Когато се използва незащитена Wi-Fi мрежа, телефонът е изложен на потенциални 

хакерски атаки, които биха могли да компрометират устройството. Препоръчително е да се 

използва криптиран софтуер, за да се предотвратят нежелани прониквания. 

• Защита на мрежата 

За големия бизнес мрежовият трафик може да бъде филтриран, за да обработи потока от 

легитимен трафик и да блокира потенциалните нарушители, които искат да използват 

мрежата. Това филтриране означава, че се извършва анализ на входящите заявки като се 

предотвратяват входящите заявки идващи от неоторизирани IP адреси, тъй като това са 

присъщи рискове за системата. Конфигурацията, блокираща входящите заявки от неизвестни 

източници, може да бъде зададена във входящите правила на защитната стена. 

2. Софтуер за отдалечен достъп 

При дистанционната работа има три основни начина да се защити онлайн. Използват се: 

отдалечен достъп до компютър, виртуални частни мрежи и директен достъп до приложения. 

Всеки метод има своите предимства и недостатъци. За намаляване на риска от неоторизиран 
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достъп някои от фирмите използват хибридни методи за дистанционен достъп. Всяка 

организация преценява кой метод е най-добър според нуждите и. 

• Споделяне на работния плот 

• Виртуална частна мрежа 

• Директен достъп до приложения 

3. Използване на криптиране 

• Разширен стандарт за шифроване AES  

• Шифроване от край до край:  

4. Имплементиране на софтуер за управление на пароли 

5. Използване на двуфакторна аутентикация 

6. Принцип на най-малката привилегия 

7. Премахване на старите и неизползвани акаунти: 

8. Провеждане на редовни обучения по киберсигурност на служителите 

• Физическа сигурност на устройствата 

• Използване на безопасни интернет протоколи 

• Предпазване от социално инженерство 

 

Заключение 

Тестването на мрежите и точките на достъп е един от ключовите фактори за безопасно и 

безпроблемно сърфиране в интернет, както и сигурното пренасяне на данни между 

различните системи. С напредването на технологиите интересът за придобиване на данни 

чрез неоторизиран достъп расте всекидневно. Злонамерените лица използват слабостите на 

системата като лоша конфигурация на уеб-сървърите, лош контрол на сигурността, грешки в 

софтуера, пароли по подразбиране, лош избор на парола и други.  

Сложната и комплексна задача на специалистите е да извършват анализи и тестове на 

различните видове мрежи и системи като своевременно е необходимо да взимат правилни 

решения за отстраняването на заплахите и уязвимостите, които биха нарушили 

конфиденциалността и целостта на данните в определена организация. Правителствата, 

корпорациите, малкия и среден бизнес, както и обикновените потребители трябва да се 

съобразяват с компютърната хигиена и да следват съветите на практиците в областта, защото 

тяхната цел е да минимизират риска от неоторизиран достъп в мрежите и системите.   
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Резюме: Засилената глобализация и бързият напредък в технологиите намалиха сигурността 

на  националните граници и засилиха разпространението на технологиите. Вълната от нови 

технологии нараства с бързи темпове. Според проучване на IEEE (Институтът на инженерите 

по електротехника и електроника), изкуственият интелект (AI), машинното обучение, 

облачните изчисления и 5G са само част от технологиите, които вече заемат централно място 

в тенденциите за силно технологично развитие. Също така, развитието на уеб технологиите, 

смарт устройствата и системите от нашето ежедневие предоставят множество нови услуги и, 

същевременно, пораждат редица явни и скрити заплахи за сигурността. Изследване на 

технологичните взаимовръзки между сигурността и възприятията на заплахите ясно 

разкриват важната роля, която технологиите са играли в миналото и неизбежността на 

нейното увеличаване въздействие в бъдещото. Съществено значение за всяка страна в 

развиване на стратегически компас и документи, които ясно да посочват насоките и 

тенденциите съобразени с технологиите и сигурността.   

Ключови думи: критични технологии за сигурността и отбраната, нови технологични 

тенденции, стратегически насоки за създаване на Обсерватория за критични технологии, 

компоненти на технологията за сигурност, технологични тенденции 

 

Summary: Increased globalization and rapid advances in technology have reduced the security of 

national borders and increased the spread of technology. The wave of new technologies is growing 

rapidly. According to a study by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) AI, 

machine learning, cloud computing and 5G are just some of the technologies that are already central 

to strong technological developments. Also, the development of web technologies, smart device and 

systems of our daily lives provide many new services and, at the same time, pose a number of overt 

and security threats. A study of the technological interrelationships between security and 

perceptions of threats clearly reveals the important role that technology has played in the past and 

inevitability of its increasing impact in the future. Essential for each country in developing a 

strategic compass and documents that clearly indicate the guidelines and trends in line with 

technology and security.   

Keywords: critical technologies for security and protection, new technological trends, strategic 

guidelines for the establishment of the Observatory for critical Technologies, components of 

security technology, technological trends 

 

Последните няколко години особено през последните две години пандемията промени 

модела на обществата, а хората се научиха да се приспособяват към нормалния цифров свят, 

въвеждане и използване на технологии. Тенденцията за нарастване на нови технологии 

особено се увеличи през изминалите две години. Според проучване на IEEE (Институтът на 
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инженерите по електротехника и електроника
1
 – най-голямата професионална организация в 

света), изкуственият интелект (AI), машинното обучение, облачните изчисления и 5G са само 

част от технологиите, които вече заемат централно място в тенденциите за силно 

технологично развитие през следващите няколко години. 

Европейския просперитет, сигурност и начин на живот в голяма степен зависи от 

въвеждането на нови технологии и начина на тяхното използване в живота на хората.  

Новите технологии трансформират сигурността и отбраната с по-бързи темпове от всякога, а 

цифровите технологии засягат установените баланси на силите в глобалния пейзаж за 

сигурност. Фрагментацията на капацитета за сигурност и отбрана на Европа доведе до 

икономическа неефективност, намален оперативен капацитет и увеличени стратегически 

зависимости. Революцията в технологиите за сигурност и отбрана и новите инструменти за 

сътрудничество в областта на отбраната предоставя възможност да се минимизират грешките 

от миналото, да се надгради съществуващия си капацитет и да се запази  икономическия 

просперитет и сигурност. В основата на бъдещата рамка за сигурност и отбрана е 

технологичният и иновационен пейзаж.  

Стратегическият компас за сигурност и отбрана предлага обща стратегическа визия за 

следващото десетилетие и очертава как страните да подобрят капацитета си, да действат и 

реагират на различни кризи и предизвикателства, да осигурят своите интереси и да защитят 

своите граждани. Стратегическите документи са насочени към определени цели: 

- идентифициране на технологии, които са от решаващо значение за сигурността и 

отбраната на Европейския Съюз,  

- насърчаване на стратегически и координиран подход в целия Европейски Съюз за 

критични технологии за сигурност и отбрана,  

- програми за научноизследователска и развойна дейност, с цел постигане на 

синергия между цивилните и отбранителните общности за научноизследователска 

и развойна дейност и смекчаване на стратегическите зависимости от външни 

източници, 

- координиране, с други партньори с еднакво мислене, като САЩ и Организацията 

на Северноатлантическия договор (НАТО) при взаимно изгодни условия. 

Основен двигател на конкурентоспособността и иновациите е технологичното 

лидерство, което се потвърждава и с актуализацията на новата индустриална стратегия, 

„Изграждане на по-силен единен пазар за Европа възстановяване“.  Актуализираната 

индустриална стратегия предоставя широко базирано картографиране и анализ на 

стратегически зависимости и капацитети на чувствителни екосистеми. Обсерваторията на 

критичните технологии ще идентифицира, наблюдава и оценява критични технологии за 

космоса, отбраната и свързани граждански сектори, тяхното потенциално приложение и 

свързаните вериги за стойност и доставки. Също така ще идентифицира, наблюдава и 

анализира съществуващите и предвидими технологични пропуски, основните причини за 

стратегически зависимости и уязвимости. Научните анализи и оценки сочат, че нито един 

стратегически документ за сигурност и отбрана няма да е успешен ако не е заложена 

правилната технология. Новите разработки и идеи продължават да оформят бъдещето на 

технологиите за сигурност, а новините за нарушаване на сигурността са постоянно 

напомняне колко важна е правилната технология за успеха. Въпреки това, идентифицирането 

и прилагането на най-новите тенденции в технологиите за сигурност са ефективни само при 

                                                 
1
 https://cofactor.io/bg/m/0fpjj  
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по-задълбочено разбиране на това какво представлява технологията за сигурност и как 

работи. Технологиите за сигурност са концепции, политики и компоненти, предназначени да 

минимизират риска, да идентифицират уязвимостите и да информират как и кога да се 

реагира на потенциални инциденти.  

Има четири компонента на технологията за сигурност, които работят заедно, за да 

създадат холистична система и създават успешна стратегия. 

1. възпиране - това е елемент, който се използва за минимизиране на риска 

от пробив в сигурността. Това всъщност може да бъде обикновено ограничение, но 

въпреки това, прилагането на най-новата технология за сигурност може също да 

бъде възпиращ фактор както за физически, така и за пробиви в киберсигурността.  

2. откриване - възможността за бързо идентифициране на инцидент е 

ключът към минимизирането на причинените щети. В това отношение 

технологиите за сигурност, като контрол на достъпа, който може да уведоми 

екипите за принудително отваряне на врата, алармени системи и наблюдение на 

мрежата в реално време са от съществено значение за цялостната стратегия за 

сигурност. 

3. Предотвратяване - за разлика от възпирането, този компонент е 

предназначен да забави развитието на пробив. Примерите за технологии за 

сигурност, които попадат в тази категория, включват множество форми на контрол 

на достъпа, криптиране на данни, многофакторно удостоверяване (една от 

водещите тенденции в киберсигурността). 

4. отговор - правилната технология също помага на организациите бързо и 

точно да реагират на инциденти. Технологичните продукти за сигурност, 

включително блокиране на сгради, отдалечен достъп и контрол, както и 

възможността за изпращане на видео емисии на живо до лицата за първа реакция, 

са примери за този компонент. 

В допълнение към горните четири компонента, също така е важно да се отбележи, че 

системата за сигурност е толкова добра, колкото е добрата й практика за внедряване. Дори и 

с най-високата технология за сигурност, организациите трябва да разполагат с концепции и 

принципи за сигурност, които определят как и кога се използва всеки от компонентите. Тези 

методи са от ключово значение за гарантиране, че всички елементи на системата работят 

заедно за защита на хората, данните и пространствата по цялостен начин. Като цяло 

технологиите за сигурност попадат в две основни категории: физическа сигурност и 

киберсигурност. Въпреки че има някои ключови разлики в дизайна и случаите на използване 

на тези видове технологии за сигурност, и двете са от еднакво значение. Всъщност най-

добрите стратегии за сигурност подхождат заедно към физическата и кибернетичната 

сигурност като комбинирани усилия, известни също като конвергенция на сигурността. 

Разбирането на разликите между тези технологични продукти за сигурност, както и как те 

работят в сплотеност, за да се подкрепят взаимно, помага на компаниите да се подготвят по-

добре за бъдещето на сигурността. Физическата сигурност са методи, които защитават 

срещу физически нахлувания или действия в пространството, включително инструменти и 

технологии, използвани за наблюдение на физическите пространства и действията на хората 

в тази среда. Трите основни компонента са контрол на достъпа, наблюдение и тестване. 

Някои организации не са склонни да инвестират в най-новите тенденции в технологиите за 

сигурност в този сектор, но физическата сигурност също играе ключова роля в защитата на 

данните и информацията. С последните иновации и тенденции в облачната сигурност, 
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технологията за физическа сигурност става все “по-умна”, с нови възможности за свързване с 

други системи и подобряване на реакцията при инциденти. Тази оперативна съвместимост е 

една от причините тенденциите във физическата сигурност да се насочат към технология, 

която използва облачно базиран софтуер и AI. От друга страна, киберсигурността се отнася 

до стратегии, които защитават информация, данни и мрежи. Киберсигурността, както и 

нейните подмножества от информационна сигурност и сигурност на информационните 

технологии, стават все по-изявени сред тенденциите в индустрията за сигурност. Основните 

тенденции на киберсигурност са:  

- сигурност на приложенията (application security) - този тип технология за 

киберсигурност включва контрамерки за защита на софтуер, хардуер и данни на 

ниво приложение. Това означава, че тези бариери са кодирани в приложението в 

момента на създаване, като криптиране на данни. Предимството на тази 

технология за сигурност на данните е, че не позволява на хората да подправят и 

модифицират софтуера. Допълнителните мерки за сигурност на приложенията, 

като стриктно тестване и регистриране в реално време, са важни, за да се 

гарантира, че облачните, уеб и мобилните приложения са защитени срещу най-

новите уязвимости; 

- облачна сигурност (cloud security) - форма на киберсигурност за бизнеса, която 

елиминира запазването на физически данни, това е водеща тема сред тенденциите 

в индустрията за сигурност. Облачните изчисления използват се за съхранение на 

големи количества данни, което сваля тежестта от организациите да управляват и 

поддържат локални сървъри. Тъй като облакът е достъпен и често се управлява 

дистанционно, бъдещето на технологиите за сигурност включва намирането на 

иновативни начини за ограничаване на достъпа и съвместно използване на 

множество системи за киберсигурност. В тази връзка новите тенденции за 

сигурност в облака включват синхронизиране на доставчици на идентичност в 

облака, по-добро управление на достъпа чрез принципа на най-малко привилегии 

и централизиране на регистриране и наблюдение за по-пълно разбиране на 

трафика във вашите мрежи; 

- сигурност на крайните точки (endpoint security) - устройствата, свързани с IoT, 

стават все по-разпространени, сигурността на информационните технологии на 

ниво устройство ще продължи да бъде важна стратегия за киберсигурност. 

Технологията за активно наблюдение на крайни точки може да помогне на 

организациите да открият уязвимости, като откриват и предупреждават за 

неоторизирани влизания, опити за фишинг, вируси и зловреден софтуер; 

- интернет сигурност (internet security) - този тип технология за сигурност на 

данните ограничава кой има достъп до определени уебсайтове и следи 

информацията, изпратена и получена чрез браузъри, като предупреждава за всяка 

потенциална неоторизирана употреба. Повечето браузъри имат вградени мерки за 

интернет сигурност, предназначени да защитават ежедневните потребители. 

Много организации също прилагат допълнителни мерки за интернет сигурност, 

като защитните стени и многофакторното удостоверяване (MFA), и те са водещите 

тенденции в киберсигурност в това пространство; 

- мрежова сигурност (network security) - функцията на мрежовата сигурност е да 

предотвратява достъпа и използването на информация и данни чрез връзките на 

локалната мрежа. Този тип технология за киберсигурност помага за защитата на 
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ИТ инфраструктурата на организацията, като гарантира, че влизанията, паролите и 

достъпът до локалната интернет връзка остават защитени. Антивирусният 

софтуер, криптирането на данни и системите за откриване на проникване са общи 

методи за мрежова сигурност. 

Най-новите тенденции в индустрията за сигурност непрекъснато се развиват в отговор на 

непрекъснато променящия се списък от уязвимости и заплахи. Дори когато технологията 

става по-умна и по-свързана, организациите, които активно наблюдават най-новите 

тенденции в технологиите за сигурност, са по-подготвени да се изправят пред нови 

предизвикателства. Тенденциите във физическата сигурност и тенденциите в 

киберсигурността са: 

- приемане на архитектура MACH за организацията - една от най-големите модни 

думи в тенденциите в сигурността в момента е архитектурата MACH, която означава 

Microservices, API-first, Cloud-native SaaS и Headless архитектура. Вместо да изгражда 

цялата си система върху монолитна архитектура всичко в едно, архитектурата на 

MACH разчита на избора на най-добрите доставчици и свързването им чрез отворена 

API платформа. Популярни сред компании, които искат да внедрят модулни, 

персонализирани системи с по-малко време за разработка, мнозина виждат това като 

бъдещето на технологиите за сигурност за корпоративни организации. 

 

                      
Фиг.1 Компоненти на MACH архитектура за организацията

2
 

 

Има три основни причини за мигриране към архитектура MACH за технология за 

сигурност: използване на отворен API за избор на най-добрите доставчици за всеки системен 

елемент, оперативна съвместимост на персонализирано решение и автоматични 

актуализации, които се въвеждат във всеки компонент веднага щом бъдат на разположение. 

С технологията за сигурност, която е изградена върху отворени, естествени стандарти като 

Openpath, организациите имат възможността да свързват всяка друга сградна система, от 

която се нуждаят: видеонаблюдение, алармени системи, приложения за наематели и дори 

напълно персонализирани решения. Резултатът е свързана, високотехнологична система за 

търговска сигурност, която отговаря на нуждите на тази конкретна организация, с повишена 

оперативна ефективност. Силно модулираната архитектура дава на бизнеса достъп до повече 

                                                 
2
 https://www.itransition.com/blog/mach-architecture 
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иновации, по-голяма гъвкавост за изграждане на нужните им решения и по-добра 

адаптивност, за да се изправи пред бъдещето на сигурността, тъй като нуждите продължават 

да се развиват; 

- мобилно управление - миграцията към отдалечени и хибридни модели на работа 

подчерта необходимостта от повече мобилни решения. В резултат на това една от 

най-големите тенденции във физическите технологии ще бъде непрекъснатото 

развитие на мобилни изживявания за достъп и управление на входа без ключ. 

Технологията на утрешния ден също няма да бъде просто огледало на настолното 

изживяване. Лидерите са проектирани уникално за мобилния потребител. Докато 

много иновации миналата година се фокусираха предимно върху крайния потребител, 

очаква се тенденциите в сигурността да се фокусират по-силно върху управленската 

страна на уравнението. Организациите трябва да знаят какво се случва в техните 

пространства във всеки един момент, без да са физически там. Когато 

видеонаблюдението в реално време, регистрационните файлове за достъп и данните за 

системата на сградата са само на едно докосване, е по-лесно да се вземат решения и да 

се реагира бързо на потенциални инциденти. Отправянето на тези концепции и 

принципи за сигурност още една стъпка напред, опциите за отключване на вратата, 

включване на осветлението или уведомяване на лицата за първа реакция в рамките на 

една и съща мобилна платформа има потенциала да повиши значително 

ефективността и да подобри позицията за сигурност за организация от всякакъв 

размер. Бъдещето на контрола на достъпа и сигурността ще направи комуникацията, 

контролите и данните лесно достъпни на мобилно устройство, без да се прави 

компромис със сигурността; 

- конвергенция на сигурността, задвижвана от AI - холистичните концепции и 

принципи за сигурност продължават да доминират на пазара. Тенденциите в 

индустрията за сигурност, които обединяват стратегиите за физическа и 

киберсигурност, дават на организациите по-добра видимост и повече контрол, така че 

не е изненада, че конвергенцията все още прави списъка за тенденции в сигурността. 

Въпреки това подходът към конвергенцията на сигурността се променя. Сега трябва 

да се обърне внимание на взаимосвързаността на заплахите във всеки компонент на 

системите за сигурност. Организациите трябва да създадат многофакторна стратегия 

за сигурност с последователно тестване на уязвимости, детайлен достъп и 

автоматични системни актуализации. Използването на AI, за да помогне на екипите да 

идентифицират инциденти и да осигурят подобрен фокус, е интелигентен начин за 

прилагане на най-новата технология за сигурност за успешно сближаване. AI не отива 

никъде и въпреки че приемането често е бавно, AI е важен инструмент за създаване на 

по-адаптивни и отзивчиви системи и екипи и предприятията, които търсят по-

ефективни стратегии за сближаване на сигурността, трябва да вземат под внимание; 

- комбиниране (и мащабиране) на видео и достъп - една от най-важните тенденции в 

сигурността е сливането на видеонаблюдение и контрол на достъпа. Осъществени от 

безпроблемни интеграции от облак към облак и тенденцията за физическа сигурност 

за добавяне на видеокамери към четците на вратите, съвременните системи за контрол 

на достъпа на видео улесняват свързването на визуални изображения със събития за 

достъп. Традиционното видеонаблюдение не отива никъде. Всъщност растежът на 

облачните и IoT технологиите означава, че сега фирмите могат да използват 

съществуващите си камери за сигурност и хардуер, като ги свържат със своите 
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системи за достъп. Заедно, системите за камери за бизнес сигурност и контрол на 

достъпа осигуряват по-пълна картина на случващото се във всеки един момент, от 

входната врата до високо охраняваните вътрешни пространства; 

- използване на изкуствен интелект (ускорено усвояване на задвижвани от AI 

видеоанализи и продукти от базово ниво). Използването на алгоритми с изкуствен 

интелект, локални и облачни решения, базирани все повече и повече на AI устройства 

ще се прилагат широко в различни области и индустрии. Вероятно технологиите, 

свързани с AI анализа, които са базирани и на доказателствено търсене, бизнес 

проучване, откриване на обекти, ще управляват голяма част от иновациите във 

видеонаблюдението и през следващата година; 

- облачно базирани решения - очаква се търсенето на cloud computing да продължи да 

се развива и след периода на COVID-19. Търсенето на облачни решения за 

видеонаблюдение  (VsaaS – видеонаблюдението като услуга) също се очаква да се 

ускори и нарасне през следващите години.  

- мрежи от ново поколение – към момента 5G технологията е ключовата технология, 

ускоряваща тенденцията на работа в цифрова среда. Бързите мрежови комуникации и 

видео връзки чрез 5G технологията подобряват споделянето в реално време 

изображения и синхронизация на аудио и видео, позволявайки максимално ефективна 

отдалечена комуникация и работа в екип. Без съмнение 5G означава по-голяма 

скорост и надеждност с добавено по-добро използване на технологии като AI, IoT и 

машинно обучение за многостранно конферентно сътрудничество плюс възможност 

за иновативни приложения в индустрията за видеоконферентни връзки.; 

- AIoT конвергенция на множество системи - конвергенцията на многомерни сензорни 

устройства и системи чрез IoT е друга област, която вече търпи развитие в 

изкуствения интелект на нещата (AIoT) като комбинация от AI технологии и IoT 

инфраструктура. Очакването е за по-ефективни IoT операции, подобрено 

взаимодействие човек-машина и подобрено управление на данни, както и по-

надеждни и гъвкави анализи. С други думи, не само всеки един елемент в IoT средата 

може да управлява AI поотделно, но те също така могат да се свързват един с друг и 

заедно да изпълняват задачи по-интелигентно. Технологията AIoT неминуемо ще 

доведе до нарастваща интеграция между решения като видеонаблюдение, контрол на 

достъпа, откриване на пожар и дим чрез сензори за температура, влажност, топлина и 

качество на въздуха. Най-бързото приложение вече виждаме в интелигентните сгради 

и домове. Ще има повече решения за персонализиране, базирани на видеосцена, които 

интегрират видео технологията AI с радар и други IoT технологии за решаване на 

специфични изисквания от инвеститорите. 
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Резюме: COVID-19 постави в огромен стрес страните по света, разкривайки 

дългогодишни сериозни пропуски във функционирането на общественото здравеопазване, 

изостряйки хроничните проблеми. По време на пандемията България се отличи с най-висока 

смъртност спрямо другите държави. Причината за това е лошото здравословно състояние на 

населението у нас от преди пандемията, вследствие на дългогодишното непоследователно 

осъществяване на здравните политики и неудовлетворителната ни първична профилактика и 

промоция на здравето. Спрямо страните от ЕС, ние сме на първо място по смъртност от 

болести на кръвообращението и на челни позиции по предотвратима с профилактика и 

лечение смъртност. Мета-анализни проучвания еднозначно отчитат, че пациентите със 

съпътстващи заболявания са най-застрашени от тежко протичане и смърт при заразяване със 

SARS-CoV-2. Все повече данни сочат, че последствията върху организма са дългосрочни и 

без категорични резултати за напълно възстановяване във времето. Необходимо е 

подобряване на подходите за диагностика и лечение на социално-значимите заболявания и 

да се насърчи устойчивостта на здравната ни система. 

Ключови думи: Covid-19, пандемия, здравеопазване, смъртност, съпътстващи 

заболявания, болести на кръвообращението, здравни политики, профилактика и лечение, 

проучвания, устойчивост. 

 

Summary: COVID-19 has placed enormous stress on countries around the world, revealing 

long-standing serious shortcomings in the functioning of public health, and exacerbating chronic 

problems. During the pandemic, Bulgaria had the highest mortality rate compared to other 

countries. The reason for this is the poor health of the population in our country before the 

pandemic, due to long-term inconsistent implementation of health policies and our unsatisfactory 

primary prevention and health promotion. We rank first in mortality from circulatory diseases and 

at the forefront of preventable and preventable mortality compared to EU countries. Meta-analysis 

studies clearly report that patients with comorbidities are most at risk for severe SARS-CoV-2 

infection and death. More and more data show that the effects on the body are long-term and 

without definite results for complete recovery over time. There is a need to improve approaches to 
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the diagnosis and treatment of socially significant diseases and promote our health system's 

sustainability. 

Keywords: Covid-19, pandemic, health, mortality, comorbidities, circulatory diseases, health 

policies, prevention and treatment, studies, sustainability. 

 

Пандемията COVID-19 постави в огромен стрес страните по света, разкривайки 

дългогодишни сериозни пропуски в инфраструктурата и функционирането на общественото 

здравеопазване, изостряйки хроничните проблеми. Голямо предизвикателство за много 

страни е да определят какви мерки биха могли да се използват за избягване на смърт или 

тежко заболяване.  

Въпреки ясно заявените и амбициозни намерения на политиците да реформират 

здравната система, изразени в многобройни национални стратегии, планове и програми, 

никакви значими промени в дизайна и функционирането на системата не са изцяло 

реализирани през последното десетилетие
1
. Всичко това има пряко отражение върху 

слабостите на здравеопазването в условията на COVID-19. От 1999 г. насам страната ни има 

13 правителства и 20 министри на здравеопазването
2
.  

От 2009 г до 31.12.2020 г населението на България намалява от 7563710 души до 

6916548 съответно. В края на 2021 г е направено ново преброяване и според предварителната 

оценка от Националния статистически институт, населението вече е 6,5 млн. души, като това 

е с 11% по-малко спрямо предишното преброяване през 2011. Оценката потвърждава 

задълбочаването на негативните демографски тенденции през последните тридесет години – 

намаляване и застаряване на населението, както и обезлюдяване на отделни територии 

вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси. В края на 2020 г. 

относителният дял на лицата на възраст над 65 години е 21.8%, докато относителният дял на 

младото население от 0 до 17 години е 17.2%. Водещи заболявания в структурата на 

хоспитализираните случаи по класове болести при лица над 65-годишна възраст са болестите 

на органите на кръвообращението, на храносмилателната система, новообразуванията и 

болестите на дихателната система. Освен това, най-честата причина за призната трайно 

намалена работоспособност (по вид и степен на увреждане) са болестите на органите на 

кръвообращението - 32.3%, следват новообразуванията (24.5%), болестите на костно-

мускулната система и съединителната тъкан (11.5%), болестите на ендокринната система, 

разстройствата на храненето и обмяната на веществата (5.8%) и т.н. 
18, 24

. 

България остава страната с най-висок стандартизиран коефициент за обща смъртност 

(1615.6 на 100 хил. души) сред страните от ЕС, независимо от изразената тенденция за 

намаление. Запазва се структурата на умиранията по причини, като продължават да са 

водещи болестите на органите на кръвообращението и новообразуванията. По последни 

данни на Eurostat, България е на първо място в ЕС по умирания от болести на 

кръвообращението за 2017 г, като този процент у нас е 68.3%, следвани от Румъния с 60.6%. 

Злокачествените заболявания сред нашето население заемат второ място с 14.3% като 

причина за смърт, спрямо Словения, която е водеща в ЕС с умирания по този показател с 

30.2%.  (Фиг.1).  
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Фиг. 1: Смъртност ЕС по причини. Източник: Eurostat 

С началото на пандемията наблюдаваната през последните години структура на 

смъртността по причини се променя през 2020 г. като COVID-19 заема трета позиция като 

причина за смърт (6.9%) след болестите на органите на кръвообращението (60.6%) и 

новообразуванията (14.9%) (Фиг.2). Достигнатото равнище на детската смъртност (5.1%) 

продължава устойчивата тенденция за постоянно намаляване, оставайки по-високо, 

отколкото в ЕС (3.4%). 
15, 24 

 
Фиг.2: Основни причини за смърт в България. Данните са за 2020г. Източник: НЦОЗА, НСИ. 

 

Пандемията повлия и на очакваната продължителност на живота в България, която е 

намаляла на 73,6 години през 2020 г. спрямо 75,1 години през 2019, като остава най-ниската 

в ЕС. 
37

 

Почти половината от всички смъртни случаи в България се дължат на поведенчески 

рискови фактори, включително на тютюнопушене, нездравословно хранене, употреба на 

алкохол и ниска физическа активност. Факторите на околната среда също са причина за 

значителен брой смъртни случаи. Непълноценното хранене, включително ниската 

консумация на плодове и зеленчуци и високата консумация на захар и сол, са изиграли 

определена роля за 29 % от всички смъртни случаи през 2019 г. — това е най-високият дял в 

ЕС. Тютюнопушенето е било една от причините за приблизително 18 % от всички смъртни 

случаи, докато около 7 % се дължат на употребата на алкохол, а 2 % — на ниските равнища 

на физическа активност. Само излагането на фини прахови частици (ФПЧ2,5) и озон е 
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причина за приблизително 9 % от всички смъртни случаи през 2019 г. (над 11 000 смъртни 

случая), което е повече от средното за ЕС (4 %). Замърсяването на въздуха е една от 

причините за смъртните случаи от заболявания на кръвоносната система, респираторни 

заболявания и някои видове рак. 
9
 

Eurostat ни подрежда на пето място по предотвратима с профилактика и лечение 

смъртност.  Официалните данни отчитат над пет милиона смъртни случая от COVID-19 за 

две години, но глобалната свръхсмъртност се оценява на два или дори четири пъти повече от 

тази цифра. Според The Economist  (табл.1) България на първо място по свръхсмъртност. 

Тези данни отразяват неудовлетворителната ни първична профилактика и промоция на 

здравето, а също и необходимостта от подобряване на подходите за диагностика и лечение 

на заболяванията, значими за високата смъртност у нас. 

 
Табл.1: Данни за смъртността и свръхсмъртността по държави. Източник: The Economist 

 

Според СЗО: Здравната политика определя здравните цели на международно, 

национално или местно ниво и уточнява решенията, плановете и действията, които трябва да 

се предприемат за постигане на тези цели. Една изрична здравна политика може да постигне 

няколко неща: да изяснява ценностите, на които се основава една политика; да определя 

визията за бъдещето, което от своя страна помага за установяване на целите и приоритетите 

между тях; и да улеснява определянето на цели и етапи в краткосрочен и средносрочен 

план.
10

 

Стратегическият документ, отразяващ държавната здравна политика е Националната 

здравна стратегия (НЗС).  

Националната здравна стратегия има за цел да отрази здравните проблеми на 

обществото, да планира, организира и реализира методите за разрешаването им, както в 

краткосрочен порядък, така и в дългосрочен. В нея трябва ясно да се дефинират начините за 

разрешаване на дисбалансите в здравеопазването, да се очертаят пътищата за подобряване 

здравето на българската нация и постоянното синхронизиране с европейските стандарти за 

здравни услуги. По този начин, НЗС придобива стратегическо значение за основните здравни 

приоритети и средствата за реализирането им. (Фиг.4) 
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Фиг.4: Здравни стратегии от 2001 досега. Източник: МЗ 

От 2000 г досега са разработени няколко Национални здравни стратегии, отразени във 

фиг.4. Всички те се характеризират с хронично неизпълнение на здравните политики през 

годините. Последната стратегия „2021-2030― заляга върху прецизен анализ (SWOT) на 

недовършените стратегии и приоритети досега, като изглежда обнадеждаващ, ако бъде 

изпълнен, въпреки че няма финансов разчет за това. 

Разходите за здравеопазване в България на глава от населението са най-ниските в ЕС. 

Въпреки това, между 2009 г. и 2019 г. са нараснали с 83 % в сравнение с едва 28 % в ЕС като 

цяло. Измерени като дял от БВП, те възлизат на 7,1 %, което е под средната стойност за ЕС 

от 9,9 %, но е повече от 11 други държави от ЕС със сравними равнища на разходите за 

здравеопазване на глава от населението. През 2009 г. разходите за допълнителни плащания 

(ДП) от пациентите в България са били почти три пъти по-високи от средните за ЕС (44 % 

спрямо 16 %), като за същата година са на второ място сред държавите членки. Макар че 

през 2020г. разходите за ДП от домакинствата са намалели до 38 % от общите разходи за 

здравеопазване, те все още са най-високите в ЕС и са много над средната стойност за ЕС от 

15,4 %.  и в резултат на това се откри голяма пробойна в системата на здравеопазването с 

началото на пандемията COVID-19. Разходите за здравеопазване в по-голямата си част 

отиват за лечение вместо за превенция. Липсата на системна профилактика и превенция на 

населението, недостатъчното грижи за хронично болните, неефективното изразходване на 

финансови ресурси, както и липсата на единна информационна система доведоха до висок 

ръст на разпространение и смъртност от SARS-CoV сред българското население. 
9 

В последните две години в условията на пандемия, силно се открои липсата на 

внедрена информационна система. В доклад на Сметна палата от 2017 е отчетено, че 53% 

нямат представа какво е електронно здравеопазване, а едва 8% имат достъп до електронното 

си здравно досие. Сметната палата пряко обявява, че отговорност за липсата на е-

здравеопазване имат шест министъра на здравеопазването, управлявали в периода от 01.12. 

01 до 01.01.2017, както и също толкова директори на НЦОЗА и пет управителя на НЗОК за 

този период. 
21

 Чак след началото на пандемията се въведе система за електронни рецепти и 

електронни здравни досиета. Предстои приемане и внедряване на информационни дигитални 

решения и за спешната помощ. 

Анализът на резултатите от започналата през 1999 г. здравна реформа в България е 

откроил като съществена бариера за постигане на поставените цели непреодоленият 

управленски дефицит на всички нива в системата. Липсата на консенсус за дългосрочните 

стратегически цели и приоритети на здравеопазването и политическата неустойчивост не са 

191



позволили своевременното провеждане на необходимите промени и са задълбочили 

дисбалансите в системата. Досегашният акцент и фокус в управлението на здравната система 

е насочен изключително към оперативния мениджмънт (текущ, краткосрочен, ежедневен и 

фрагментиран), без ясна ориентация към средносрочни и дългосрочни цели и резултати. 

Настоящата ситуация и прогнозите за здравно-демографското и икономическо състояние на 

страната в следващите години определя потребността от ясна стратегическа ориентация в 

управлението на здравната система за реализация на формулираните цели, приоритети и 

политики. На национално ниво стратегическото управление, осъществявано от 

Министерство на здравеопазването, следва да се насочи към предвиждане на промените, 

стимулиране на иновациите и инвестиране в промоция на здравето и профилактика на 

заболяванията. Публичните политики трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да отговорят на 

сложността и да са подготвени за несигурността.
15 

Ако направим причинно-следствен анализ тип „рибена кост― на причините за 

високата смъртност и заболеваемост по време на пандемията (Фиг. 5), то ясно се вижда, че те 

са комплексни и една част от тях са вследствие на фактори, натрупани във времето: 

 

 
Фиг. 5: Причинно-следствен анализ тип „рибена кост“ 

 

Здравеопазването трябва да се справя едновременно с пандемията и да предоставя 

безопасни и висококачествени грижи. Освен да поддържа естествения си капацитет, 

здравната система трябва да бъде адаптивна, иновативна и устойчива. 

За да се противодейства на тези фактори, са необходими действия за:  
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За целите на анализа са използвани електронни бази данни, включително 

Medline/PubMed, COVID-19 Research Database (WHO), Researchgate, Google Scholar, OECD и 

Eurostat, които  бяха систематично търсени до 28 февруари 2022 г. Стратегията за търсене 

беше следната: („COVID-19― или „SARS-CoV-2―) и/или („тежест― или „фатален резултат― 

или „смъртност― или „смърт―) и/или („съпътстващи заболявания― или „рискови фактори― 

или „предиктори―) и/или („мерки― или „здравни услуги―). Освен това търсенето беше 

специално фокусирано върху статии, които анализират здравните услуги и тяхната 

непрекъснатост, смъртност, съществуващи съпътстващи заболявания у пациентите, клиничен 

статус и демографски характеристики като потенциални предиктори за тежко заболяване 

и/или фатален изход от COVID-19. Нямаше ограничение относно времето и езика на 

публикациите. 

Резултати от проучванията: 

Проучване на СЗО за непрекъснатост на основните здравни услуги по време на 

пандемията от COVID-19: януари-март 2021 г.
30

:  

Почти всички от 135 отговорили държави съобщават за поне едно прекъсване на 

услугите и докладват прекъсвания във всички здравни области. Осигуряването на постоянна 

наличност и достъп до висококачествени услуги е от решаващо значение, особено в 

дългосрочен план. Големината и степента на смущенията в здравните услуги са намалели от 

2020 г. насам и почти всички страни са засилили усилията си да запазят непрекъснатост. 

Истинският брой на смъртните случаи при пандемията: милиони повече от 

официалните данни. Дейвид Адам, списание Nature, януари 2022 (отразено и в PubMed). 
34

, позована на „Истинският брой на смъртните случаи от пандемията. Ежедневна 

оценка за свръхсмъртността по света“. The Economist, 2022. 
35

:
 

COVID-19 е довел до смъртта на много повече хора, отколкото официалната 

статистика предполага (между 2 и 4 пъти повече от официалния брой на пандемията досега). 

Броят на смъртните случаи е силно повлиян от възрастовата структура на населението на 

страните. Тъй като вирусът е много по-смъртоносен за възрастните хора, отколкото за 

младите, то броят на смъртните случаи е силно повлиян от възрастовата структура на 

населението на страните. 

ПЕРСОНАЛ 

Поддържане на достатъчно персонал по време на пиковете на 
COVID-19 

Управление на стреса и прегарянето сред персонала 

Осигуряване на финансови стимули 

ДОСТЪП ДО 
ЗДРАВНА ПОМОЩ 

Разработване на триажни протоколи и създаване на основани на 
доказателства насоки за адекватни грижи на различните етапи от кризата 

Разширяване на приложението на телемедицината 

Увеличаване на достъпа до първична здравна помощ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Координация между всички нива по отношение на здравеопазването 

Координация между публичен и частен сектор 

Използване на адаптивни методи за управление 

ДАННИ 

Въвеждане на системи за данни за информация и управление на 
ресурси  

Наблюдение на риска в отделните зони и управление на 
триажирането 

КОМУНИКАЦИЯ 

Предоставяне на последователни и еднакви съобщения, за да се 
избегне объркване и конфликти 

Обучение на пациентите за риска от COVID-19 и достъп до 
информация 
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 Данните за свръхсмъртност могат да се използват като добър индикатор за 

разпространението на COVID-19. 

Рискови фактори, допринасящи за тежестта при постъпване и прогресията на 

заболяването по време на хоспитализация при голяма група пациенти с COVID-19 в 

Япония.(Януари – Май 2020). 
36

: 

Проучването разделя съпътстващите заболявания, влияещи върху тежестта и смъртта. 

Хипертонията, хиперлипидемията и затлъстяването имат голям ефект върху най-тежкото 

протичане, но по-малко влияят върху смъртността. 

Живот, работа и COVID-19 (Актуализация - април 2021 г.): Психичното здраве и 

доверието намаляват в целия ЕС, тъй като пандемията навлиза в още една година.
38

: 

Над една четвърт от хората, живеещи в Европа, показват колебание към ваксините 

срещу COVID-19, като мъжете се оказват по-колебливи (29%) от жените (25%). 

Неувереността във ваксините е силно свързана с ниските нива на доверие и използването на 

социалните медии. 

Ясната и прозрачна комуникация относно безопасността на ваксините е от 

първостепенно значение. 

Връзка на сърдечно-съдовите заболявания и 10 други съществуващи съпътстващи 

заболявания със смъртността от COVID 19: систематичен преглед и мета-анализ. 
40

: 

Сърдечно-съдовите заболявания, хипертонията, диабетът, застойната сърдечна 

недостатъчност, хроничното бъбречно заболяване и ракът носят най-висок риск от смърт от 

COVID-19. 

Специализираните стратегии за превенция и лечение на инфекции, насочени към тази 

високорискова популация, могат да подобрят преживяемостта. 

Рискови фактори, свързани със смъртността от COVID-19: систематичен 

преглед и мета-анализ на 42 проучвания и 423 117 пациента.
44

: 

Хроничните съпътстващи заболявания, включително остро бъбречно увреждане, 

ХОББ, диабет, хипертония, ССЗ, рак, повишен D-димер, мъжки пол, по-късна възраст, 

настоящ пушач и затлъстяване са клинични рискови фактори за фатален изход, свързан с 

корона вирус. 

Съпътстващи заболявания при пациенти със SARS-CoV-2: систематичен 

преглед и мета-анализ.
45

: 

Ракът, хроничните бъбречни заболявания, захарният диабет и хипертонията са 

независимо свързани със смъртността при пациенти с COVID-19. Хроничното бъбречно 

заболяване е статистически най-изявената коморбидност, водеща до смърт. Въпреки това, 

затлъстяването не е свързано със смъртност при пациенти с COVID-19. 

Систематичен преглед и мета-анализ на географските различия в 

съпътстващите заболявания и свързаните с тях тежест и смъртност сред 

индивидите с COVID-19. 
46

: 

Пациентите с хронични бъбречни (51%, 44%) ), мозъчно-съдов инцидент (43%, 44%) 

и пациентите със сърдечно-съдови заболявания (44%, 40%) имат по-голяма тежест на 

протичане на COVID-19 и съответно смъртност. Тежестта на COVID-19 сред всяко 

коморбидно състояние е най-висока в азиатските проучвания, докато смъртността е най-

висока в европейските и латиноамериканските страни.  

Определянето на риска и ефективните стратегии за контрол на COVID-19 трябва да се 

извършват според съпътстващите заболявания, възрастта и различията по пол. 
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Късен-COVID и пост-COVID усложнения на здравето: Актуален преглед на 

клиничните състояния и техните възможни молекулярни механизми. 
48

: 

Потенциалните дългосрочни последици от COVID-19 засягат: имунната система, 

кръвоносна система, дихателна система, сърдечно-съдова система, стомашно-чревна, 

чернодробна и бъбречна системи,  скелетно-мускулна система, нервна система  и психично 

здраве. 

 

Честата смяна в управлението на Министерството на здравеопазване и държавата 

води до непоследователност и промени в определянето на здравните приоритети, като 

голяма част от тях не могат да се реализират. От представеният анализ на Националните 

здравни стратегии у нас, можем да заключим, че системното неглижиране на сектор 

здравеопазване и неизпълнение на здравните политики, доведе до неудовлетворително 

здравословно състояние сред населението в България. Данните потвърждават, че в България 

отчетливо се наблюдава намаляване и застаряване на населението, а основните причини за 

смъртност са болестите на кръвообращението, злокачествените заболявания и COVID-19. 

Друг основен проблем, който се открои с началото на пандемията е дезинформацията. 

Дезинформацията може да доведе до несигурност, която се увеличава от новостта на вируса, 

на който сме изложени. 

COVID-19 даде да се разбере, че за да се насърчи устойчивостта на здравната система, 

капацитетът за управление на риска трябва да бъде вграден в нея, преди да настъпи криза. 

Връзките между науката и политическите действия трябва да бъдат засилени, защото борбата 

с COVID-19 е колективно начинание и действията на всички нас са от първостепенно 

значение. 
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Резюме: ЕС живее в студен мир от 30 години. От началото на Арабската пролет ЕС е 

заобиколен от нестабилност. Вътрешно той се бори с кризата в еврозоната и икономическото 

управление, миграционната криза, Brexit и предизвикателствата към ценностите на Съюза. В 

същото време ЕС е изправен пред много външни предизвикателства. Накъде отива 

интеграцията в този предизвикателен свят? 

Ключови думи: Европейски съюз, европейска интеграция, сигурност, европейски ценности. 

 

Summary: The EU has been living in cold peace for 30 years. The EU has been surrounded by 

instability since the beginning of the Arab Spring. Internally, it is struggling with the Eurozone 

crisis and economic governance, the migration crisis, Brexit and the challenges to the Union's 

values. At the same time, the EU faces many external challenges. Where is integration going in this 

challenging world? 

Key words: European Union, European integration, security, European values. 

 

От началото на Арабската пролет вече повече от десетилетие Европейския съюз (ЕС) 

е заобиколен от несигурност и нестабилност. Вътрешно той се бори с кризата в Еврозоната и 

икономическото управление, миграционната криза, Brexit, предизвикателствата към 

демократичните ценности на Съюза, и последствията от Ковид 19.  

В същото време ЕС е изправен и пред много външни предизвикателства.  

Накъде отива интеграцията в този предизвикателен свят? 

В статията си „Констелацията на европейските ценности“, публикувана сборника 

„Европейските ценности. Новата констелация“ професор Георги Фотев определя 

европейските ценности като огромен духовен и материален арсенал, които функционират в 

обществото и влизат в различни връзки и отношения.  

Възможно ли е да се развива съществуващата европейска идентичност и тя да се 

разглежда не само в контекста на добре познатата ни европейска история, но и в контекста на 

предизвикателствата на новото, трето, десетилетие на 21 век? 

Ако разгледаме историята на европейската интеграция през 20 век несъмнено ще 

забележим две равнища на идентичност. Едното се основава на общите корени, общото 

историческо минало на европейските народи и държави, а другото на осъзнатата още през 19 

век необходимост за създаване на нещо политически и икономически общо, което да създаде 

ново, непознато дотогава в човешката история, пространство на общи политически, 

граждански и икономически права на народите на европейските държави. 

За съжаление историята на 20 век продължава да разделя Европа на две 

противопоставящи се части, но и двете, под различна форма, осъзнават необходимостта от 

сътрудничество в области, които традиционно са се смятали за изцяло в компетенциите на 

националната държава. Идеята за доминацията на националното над европейското 
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продължава да доминира и днес обществените дебати, а понякога поставя под съмнение 

интеграцията на континента.  

Ценности като свобода и демокрация често се поставят под съмнение даже в началото 

на новия век. 

В същото време стремежът към свобода и демокрация стои в основата на гръко-

римските корени на европейската идентичност, а гражданските права, равенството и общото 

благо доразвиват идеята за идентичността на европейската цивилизация и постепенно са се 

превърнали в общочовешки и универсални ценности. Разбира се, още тогава се появява 

идеята за гръцкия, а впоследствие за римския универсализъм, и макара империята да се 

разпада на две части, и в източната и в западната част на континента тя не се забравя и 

продължава да се развива под различни форми. 

Християнството, което се появява в Римската империя и се разпространява чрез двата 

най-говорими езика в Античността – гръцкия и латинския, доразвива тази културна рамка, 

като прибавя към нея и културното наследство на Близкия Изток, добавя редица библейски 

ценности, като вяра, надежда, любов и благотворителност към тези на гръко-римската 

античност. Доразвива и политическата рамка, като представя нов възглед за организацията 

на света и на политическата власт в него. 

За съжаление, разделянето на Християнската църква през 1054 година нанася 

поражения на това единство и постепенно води до рухването на държавността в Източна 

Европа, така както половин хилядолетие преди това рухва Римската империя. На Изток 

християнските народи започват да живеят под силното влияние на исляма и политическата 

власт на Османската империя. 

Просвещението добавя религиозната търпимост като изключително важна ценност, а 

Френската революция и Индустриалната революция на Запад довършват този процес чрез 

формиране на нови светски идеологии, които определят не само национално образуващите 

процеси сред европейските народи, но и допринасят до формирането на редица от 

съвременните държави. Двете световни войни, обаче, нанасят тежък удар на националните 

държави и те са изправени пред нови предизвикателства. Прехвърлянето и споделянето на 

националния суверенитет, наред с необходимостта от поемане на обща отговорност за 

процесите на европейския континент очертават нови възможности за преодоляване на 

противопоставянето и наложените исторически политически, икономически, културни и 

езикови предразсъдъци. 

Всички тези сложни процеси и множество пластове не само дават възможност да се 

обясни идеята за обща европейска идентичност, но и да се обясни съществуващото културно 

многообразие в Европа и разделянето на Западна от Източна Европа, на латинския 

християнски свят от православното християнство. 

Разбира се, от една страна, всички тези предразсъдъци, създадени през вековете 

продължават да съществуват и до днес, а от друга, могат лесно да бъдат преодоляни. Стига 

ние, европейците да искаме. 

Кои са основните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз и 

могат ли те да бъдат преодоляни? 

Да започнем отзад напред. 

Предизвикателство първо – опазването на мира в Европа. 

Една от основните ценности на Европейския съюз е насърчаването и опазването на 

мира. Ние се гордеем, че повече от 70 години от неговото създаване в Европа няма война. С 

едно малко изключение, свързано с разпадането на Югославия и формирането на държавите 
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от Западните Балкани. Но в началото на новото трето десетилетие на 21 век нещата 

изглеждат различни. 

Повече от две десетилетия основната цел на политиката на ЕС към Русия беше да 

помогне на страната да се трансформира: от автокрация към демокрация, от планова 

икономика към пазарна икономика. Водещата посока на тази политика беше „общият 

европейски дом“ – идеята, че Русия постепенно ще се интегрира в структурите, които ЕС е 

изграждал в продължение на десетилетия.  

ЕС и неговите държави-членки създадоха множество двустранни и многостранни 

инициативи с Русия, за да създадат цяла мрежа от отношения. Съюзът помогна на Русия да 

стане член на групата на водещите икономики на Г-8, подкрепи влизането на Москва в 

Световната търговска организация и създаде множество програми за насърчаване на 

трансформацията на Русия. Русия беше в центъра на дейностите на ЕС в региона; други 

постсъветски държави (освен балтийските републики) получиха значително по-малко 

внимание. 

Този подход към постсъветското пространство обаче се провали. 

Визията на президента Путин за многополюсен свят е ясно отразена във визията му за 

биполярна Европа. Действията на Русия в Украйна от февруари 2022 година досега всъщност 

придадоха двуполюсен обрат на регионалната динамика. 

Украинската криза доведе до първото заграбване на земя в Европа от 1945 г. насам и 

до непредизвикана гражданска война в Донбас; тя сериозно навреди на отношенията Запад-

Русия; и може би сложи край на европейския ред след Студената война, основан на обединен 

суверенитет, многостепенно управление, многостранни взаимодействия, основани на 

върховенството на закона и непрекъснат фокус върху диалога и процеса. 

Зараждащите се очертания на политическата сигурност на Европа е по-вероятно да 

бъдат в по-голяма степен приведени в съответствие с по-широкия световен ред, който е 

силно оформен от политиката на силата и междудържавната конкуренция и конфликти, и в 

който многостранността е изцяло определена от държавата и насочена към интереси. 

ЕС и неговите международни партньори са единни в осъждането на действията на 

Русия срещу Украйна. Те се опитват да предоставят подкрепа на тези, които търсят подслон 

и да помогнат на онези, които търсят безопасен път към дома. Вероятно ЕС ще продължи да 

предлага силна политическа, финансова и хуманитарна помощ на Украйна и да налага тежки 

санкции срещу Русия и съучастниците във войната. Но на каква цена? 

Съюзът ще допринася за мира и сигурността, но все по-ясно става, че той не разполага 

с ефикасен процес за вземане на решения и оперативни мерки в тази област. Подаването на 

ръка на Украйна и прокламирането на възможността да получи статут на страна-кандидат 

поставя на дневен ред въпроса за това как едно мултикултурно общество ще продължи да 

приема „новодошлите“ с очакване, че те ще спазват и уважават основните правила и 

институции, и как то от своя страна ще уважава различията на „новодошлите“, без да ги 

лишава от тяхната идентичност. Естествено към този въпрос се прибавя и въпросът доколко 

европейските общества ще могат да преодолеят предразсъдъците си по отношение на 

новодошлите. 

По време на предишната бежанска криза Европейският съюз предпочете да работи с 

Турция, Ливан, Палестина и Йордания, за да могат да се поемат част от бежанците. 

Предизвикателство второ – отношението към бежанците. 

Отношението към бежанците не е еднозначно. И българското и останалите 

европейски общества са натоварени от редица страхове, с което злоупотребяват редица 
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политически сили и е почва за засилване на националистическите и антиевропейските 

формации и може да засили ксенофобските настроения. Голяма част от страховете са 

свързани със заплаха за националната сигурност, страха от чуждите култури, етнос и 

религия, който застрашават европейската идентичност. В същото време сме солидарни с 

проблемите на хората, напуснали родните си места, заради тежки икономически условия или 

война и последствията от нея. Чувството на несигурност и уязвимост на гражданите от една 

страна ги карат да разбират голяма част от причините, накарали бежанците да напуснат 

своите домове и държави, но пък от друга, персоналната сигурност става все по-уязвима и в 

политически и в икономически план. 

Протестите, започнали през декември 2010 г. в Тунис, доведоха до протести в 

различен мащаб и в Мароко, Йордания, Бахрейн, Либия, Сирия, Йемен и други страни. 

Европа беше изправена пред сблъсъка между собствените си ценности и разбирания за 

хуманност, закрепени и в съответните международноправни документи, от една страна, и 

страховете от загуба на идентичност и потъпкване на същите тези ценности – от друга. 

Развитието на процесите показа, че външната политика на ЕС и самият Съюз са 

изправени пред ново предизвикателства по отношение на цялостната концепция за бъдещата 

роля на Европейския съюз в този регион и по-специално как се развиват двустранните 

отношения с Арабските правителства, така че ЕС да може да се утвърди като конструктивен 

партньор. 

Основното предизвикателство пред ЕС обаче остава създаването на стабилни 

демократични системи, които да осигурят създаване на структури на гражданското 

общество, медии, нови форми на икономическо сътрудничество, които да доведат до бърз 

растеж и конкурентоспособност на тези икономики, и в не малка степен да формират 

поколения от млади хора, които да стоят близо до европейските ценности и до обединена 

Европа. С промяната на обществото несъмнено настъпват и ценностни промени, като тези 

промени водят и до обществени промени. 

Така или иначе Арабската пролет промени не само споменатите държави, но и 

промени всичко в Европейския съюз. Европа изпрати милиарди долари помощ и твърдо 

поддържа живи някои от движенията на гражданското общество, които произлязоха от 

Арабската пролет. Демокрацията, обаче, не е и не може да бъде самоцел. Нищетата на бита и 

потреблението трудно могат да станат основа за развитие на гражданско общество и 

граждански структури. По-скоро обратното, могат да доведат до нарастване на 

напрежението, до скептицизъм и антиевропеизъм не само извън, но и вътре в Европейския 

съюз. 

Последното десетилетие постави на изпитание и външнополитическите ценности на 

Европейския съюз. Макар той да се застъпва за свободата и демокрацията, все повече му 

липсва воля да ги популяризира в чужбина. Много арабски младежи, които гледаха с 

надежда към Европа, са разочаровани и все повече виждат действията на европейските 

правителства като самоцелни. 

Истинският урок за ЕС изглежда е, че смислената реформа се нуждае от по-

дългосрочна визия за промяна. 

В началото на това десетилетие Европа излиза бавно и трудно от кризата, породена от 

Ковид. Тази криза представлява сериозно предизвикателство за европейската икономика и 

поминъка на гражданите. За Съюза беше жизненоважно не само да защити критичните 

сектори на европейската и националните икономики, но и европейските активи, технологии 

и инфраструктура, и което е по-важно, да защити работните места и работниците. 
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Икономическото въздействие на кризата варира в различните държави, индустрии и 

фирми в зависимост от редица фактори, включително възможността за адаптиране към 

прекъсвания във веригите за доставки и наличието на запаси или разчитането на 

производствени процеси през цялото време. 

Това породи отново редица противопоставяния, от една страна страните-членки се 

опитват да запазят единството, но от друга се опитаха да ограничат основни свободи, 

гарантирани от членството в ЕС – свободно движение на стоки, услуги, свободното 

движение на пазара на труда, и не на последно място, разбира се, свободното движение като 

цяло, въвеждайки редица ограничения. 

Въпреки всичко и тази криза ясно показа, че нито една държава-членка не може да се 

справи с предизвикателствата на кризата самостоятелно. 

Но продължаваме да робуваме на стереотипи. 

Предизвикателство трето: опазването на политическата и икономическата 

сигурност в Европа. 

През юни 2016 г. Обединеното кралство гласува на референдум за излизане от 

Европейския съюз. Този вот подхрани евроскептичните настроения по целия континент и се 

появиха спекулации, че други държави също ще напуснат ЕС.  

Влиянието на това движение нарасна особено по време на дълговата криза, а водените 

кампании описваха ЕС като „потъващ кораб“. Референдумът в Обединеното кралство 

предизвика шок в икономиката. Инвеститорите избягаха на по-безопасно място, 

изтласквайки доходността на няколко правителства до отрицателна стойност, а британският 

паунд беше най-ниският спрямо долара от 1985 г. 

Какво е Brexit: успех или провал? Отговорът винаги зависи от това кого питаш. 

Цялостното настроение на пазарите непосредствено след гласуването през юни 2016 г. беше, 

че Brexit определено е лош за Обединеното кралство и може да бъде лош и за ЕС. Въпреки 

широко разпространеното схващане, че Brexit може да бъде лош за всички страни, той може 

да носи и някои предимства за Европейския съюз. Първо, дори без Обединеното кралство, 

ЕС остава една от трите най-големи икономики в света, наред със тези на САЩ и Китай.  

Това означава, на първо място, че Съюзът притежава голяма финансова мощ, а на 

второ място, вече няма да има две валути, които да се конкурират в рамките на един и същи 

Съюз, което може да засили тази мощ. Въпреки това излизането на държава-членка на ЕС, 

след повече от 40 години членство, лесно може да постави под съмнение привлекателността 

на Съюза като икономическа и политическа среда. 

Като се има предвид обаче, че Съюзът би имал по-голямо влияние върху Обединеното 

кралство като част от него, е възможно разногласията между двете страни да надвишават 

ползите от това разделяне.  

Естествено, поради географската близост и културните прилики отношенията между 

двете страни – ЕС и Обединеното кралство, ще продължат да се развиват и има немалко 

основания да се смята, че те ще бъдат приятелски и взаимноизгодни. И все пак, няма 

съмнение, че някои от негативните настроения от раздялата могат да бъдат сериозен фактор 

през следващите години, включително и за развитието на Еврозоната. 

А проблемът с Еврозоната не е от вчера. Когато еврото бе въведено за пръв път през 

1999 г.  стана ясно не само че държавите-членки трябва да координират създаването на 

политики помежду си в подкрепа на икономическите цели на ЕС, но и да засилят 

интеграцията в икономиките си, за да реализират максимално ползите за себе си от единната 

валута.  
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Въпреки това, националните правителства не успяваха да координират своите 

икономически политики, за да се постигнат общите цели за стабилност, растеж и заетост, 

нито пък да спазват правилата на Еврозоната за фискална дисциплина, като ограничения за 

бюджетния дефицит и държавния дълг. Често интересите на националните правителства 

надделяваха над общоевропейските интереси и резултатът не закъсня. Дълговата криза 

започна през 2008 г. с колапса на банковата система на Исландия, след което се разпространи 

предимно в Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания през 2009 г., което доведе до 

популяризирането на малко обидно наименование (PIIGS).  

Постепенно се стигна до загуба на доверие в европейския бизнес и икономики. 

Кризата в крайна сметка беше овладяна от финансовите гаранции на европейските 

държави, които се страхуваха от срива на еврото и финансовата зараза, и от Международния 

валутен фонд (МВФ).  

Държавите, които получиха спасителни средства, трябваше да спазват редица мерки 

за строги икономии, предназначени да забавят растежа на дълга на публичния сектор като 

част от споразуменията за заем. 

Разбира се, това постави въпроса за стабилността не само на Еврозоната, но и за това 

как се развива икономическото управление на ЕС, как и доколко се спазват вътрешните 

правила в Съюза и не на последно място доколко страните-членки проявяват солидарност 

една към друга и има ли смисъл от тази солидарност. Държавите, които имат най-големи 

вноски в бюджета на Съюза, все по-често започват да се питат защо трябва да се подпомагат 

държави, които не спазват правилата и даже нещо повече – поставят под съмнение правовия 

ред на Съюза и неговите ценности.  

Несъмнено стои и въпросът за „цената“ на солидарността и на бъдещето на обединена 

Европа. 

Вместо епилог… 

За да засили интеграцията и да се противопостави на онези, които говорят 

непрекъснато за наличието на „демократичен дефицит“ в Европейския съюз, и за да се 

ангажират гражданите за демокрация и изграждане на по-устойчива Европа, от пролетта на 

2021 г. до пролетта на 2022 г. се проведе Конференцията за бъдещето на Европа, където 

повече от 5 милиона посетители на платформата и над 700 000 участници в проявите на 

Конференцията успяха да създадат публичен форум за открит и прозрачен дебат, където ние 

гражданите можехме да споделим своите идеи и да спомогнем за оформянето на общото ни 

бъдеще, такова каквото ни се иска. 

 Дали духът на Европа достигна отвъд европейските столици, до всяко кътче на ЕС, 

дали се укрепи връзката между европейците и институциите, които работят за тях….тепърва 

ще разберем. 

Сега от нас зависи да поемем по най-прекия път: към интеграцията или разрухата…. 
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Резюме: Хибридната война или конфликтът не е нищо ново по същество. Технологичните 

тенденции предполагат, че портфолиото от хибридни опасности бързо ще се разшири. Със 

своя разрушителен потенциал те отварят нови пътища за насилие, както и за използване на 

сила в среда на хибридна война. Новите технологии имат каталитичен ефект върху 

хибридните методи и инструменти. Те подобряват изходните условия за хибридно действие, 

разширяват арсенала от хибридни играчи и по този начин спомагат за увеличаване на 

обхвата на техните дейности, както и техните перспективи за успех. Днес новите технологии 

осигуряват начин за постигане на политически цели в сивата зона на различни интерфейси, 

като например между война и мир. В същото време обаче могат да предложат нови 

технологични разработки опции за по-добро идентифициране, разбиране, защита срещу и 

противодействие на хибридни атаки. Затова е важно за политически, граждански и военни 

лидери и лица, вземащи решения, както и индустрията и академичните среди, за да развият 

цялостно разбиране на последиците от новите технологии в контекста на хибридна война. 

Ключови думи: изкуствен интелект, нови технологии, данни и алгоритми, дигитални 

технологии, машинно обучение, прогнозен анализ, цифрови приложения, оперативни ползи 

 

Summary: Hybrid warfare or conflict is nothing new in essence. Technological trends suggest that 

the portfolio of hybrid hazards will rapidly expand. With their disruptive potential, they open up 

new avenues for violence, as well as for the use of force in a hybrid warfare. New technologies have 

a catalytic effect on hybrid methods and tools. They improve the starting conditions for hybrid 

action, expand the arsenal of hybrid players and thus help to increase the reach of their activities as 

well as their prospects of success. Today new technologies provide a way to achieve political goals 

in the grey area of various interfaces, such as between war and peace. At the same time, however 

new technological developments may offer options to better identify, understand, defend against 

and counter hybrid attacks. Therefore it is important for political, civilian and military leaders and 

decision-makers, as well as industry and academia, to develop a comprehensive understanding of 

the implication of new technologies in a hybrid warfare. 

 

Keywords: artificial intelligence, new technologies, data and algorithms, digital technologies, 

machine learning, predictive analysis, digital applications, operational benefits 

 

Изкуственият интелект (ИИ) определя настоящата цифрова трансформация като 

ключова технология. Като термин, обхващащ широк спектър от технологии, които се 

ръководят от даден набор от определени от човека цели и имат известна степен на автономия 

в своите действия, ИИ обработва и реагира на данните, които получава, което води до 

самообучение, разсъждение, планиране, вземане на решения и творчество. Следователно ИИ 

обхваща технологии, които вече са широко използвани, технологии, които в момента са в 

процес на разработка, които може да съществуват в бъдеще. В рамките на настоящата 
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цифрова трансформация въздействието на ИИ не може да бъде подценено. Той ще продължи 

да трансформира и подобрява начина, по който работим, по който се движим и общуваме. 

Той ще продължи да трансформира и подобрява нашето общество, нашата администрация, 

нашите индустрии, нашата икономика, нашето здравеопазване и нашата система за 

сигурност. По този начин ИИ оказва влияние върху всеки сектор и всяка част от нашето 

ежедневие. Цифрова революция се обуславя от бързата конвергенция и огромното 

въздействие на нововъзникващите революционни технологии върху държавите, 

икономиките, обществата, международните отношения и околната среда. Цифровата 

революция същевременно предизвика конкуренция в световен мащаб вследствие на 

огромната икономическа стойност и технологичните възможности, натрупани от 

икономиките, които отделят най-много ресурси за изследвания, разработване и маркетинг на 

приложения за изкуствен интелект (ИИ). Конкурентоспособността в областта на цифровите 

технологии и отворената стратегическа автономност се превърнаха в основна цел на 

политиката в няколко държави. Нарастващото осъзнаване сред хората, отговорни за 

вземането на решения, че нововъзникващите технологии биха могли да се отразят на 

геополитическото влияние на цели държави. Цифровите инструменти се превръщат все 

повече в инструмент за манипулация и злоупотреба в ръцете на някои корпорации, както и в 

ръцете на авторитарни правителства с цел подкопаване на демократичните политически 

системи, което евентуално може да доведе до сблъсък между политическите системи, а 

именно цифровият шпионаж, саботажите, нискомащабната война и дезинформационните 

кампании поставят на изпитание демократичните общества. 

Изкуственият интелект е една от ключовите нововъзникващи технологии в рамките на 

четвъртата индустриална революция. Той подхранва цифровата икономика, тъй като 

предоставя възможност за въвеждането на иновативни продукти и услуги, и има 

способността да разширява избора на потребителите и може да повиши ефикасността на 

производствените процеси. Анализите сочат, че до 2030 г. изкуственият интелект ще 

допринесе с над 11 трилиона евро за световната икономика и технологиите в областта на 

изкуствения интелект рискуват да ограничат ролята на човека. Тенденциите за развитие 

остават да следят насоката, че изкуственият интелект ще продължи да бъде ориентиран към 

човека като надеждна технология и не следва да замества човешката автономия, нито да 

предполага загубата на лична свобода.  

Tермините „хибридна война и заплаха“не са новост но въвеждането на 

терминологията изисква професионално мислене и строго научен подход особено когато 

става въпрос за връзката между високите технологии, които се развиват в последствие на 

новите индустрии и сигурността. Съществуват най-различни дефиниции за терминологията. 

Военната доктрина на армията на САЩ (TRADOC G-2)
1
 определя хибридната война като 

„използването на две или повече от следните средства: военна сила, държавни паравоенни 

сили (като силите за вътрешна сигурност, полицията или бреговата охрана), революционни 

организации (движения, които основно разчитат на подривна дейност и насилие, за да 

променят статуквото)“. С други думи, най-често под хибридна война се разбира 

използването на неконвенционални средства за постигане на военната цел – унищожаване, 

дестабилизация или превземане на противника. Голям брой на академици не са съгласни с 

тази дефиниция и смятат, че всяка съвременна война е по същността си хибридна и подобни 

                                                 
1
 https://www.tradoc.army.mil/g2/ 
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дефиниции, като психологическа война, хибридна война, единствено пречат да се осъзнае 

същността. 

Съветът на Европейския Съюз стратегически набелязва приоритети и насоки за 

сътрудничество в рамките на ЕС в областта на борбата с хибридните конфликти и 

повишаване на устойчивост на тези заплахи въз основа на постигнатия успех.  Хибридните 

конфликти се отнасят до широк набор от методи или дейности, използвани координирано от 

враждебни държавни или недържавни субекти и целящи да засегнат уязвими страни на 

демократичните държави и институции, като същевременно останат под прага на официално 

обявена война. На европейско ниво разработена е стратегическа програма за периода 2019 - 

2024 г., в която се призовава за всеобхватен подход с по-активно сътрудничество, по-тясна 

координация, повече ресурси и по-голям технологичен капацитет за справяне с това 

предизвикателство. При разработването на стратегическите документи на европейско ниво 

ключов приоритет е защитата на националната и европейската критична инфраструктура, 

както и на функциите и услугите, които са от решаващо значение за правилното 

функциониране на държавата, икономиката и обществото. При тази дейност трябва да се 

отчита, наред с другото, силната взаимозависимост между различните критични функции и 

услуги, включително финансовите услуги, както и водещата роля на частния сектор. За да се 

подобри защитата на критичната инфраструктура с трансгранично значение в ЕС, ЕК 

задължава страните членки да имат предвид изискваната на Директива 2008/114/ЕО на 

Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски 

критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита 

относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в началото 

на новия законодателен цикъл. 

ИИ е една от ключовите технологии на дигитализацията
2
. Днес цифровизацията 

поставя традиционните икономически сектори под натиск да се трансформират. Този натиск 

ще се засили, тъй като новата добавена стойност идва от използването на данни в 

комбинация със системи за изкуствен интелект. Технологията за големи данни и ИИ в 

момента се развива с огромно темпо, което има голям потенциал последици за бизнеса и 

индустрията, политиката и обществото, включително редица военни приложения. С 

тенденциите за развитие, ИИ увеличава и сложността на процесите и ефектите от ИИ ще 

бъдат приложими към повече аспекти от хибридната война. ИИ като технология предлага 

безброй възможности за допълване и осигуряване на набор от технологии и приложения, 

които могат да помогнат да бъдат разрешени конкретни предизвикателства. ИИ се очертава 

като една от най-важните технологии за всяка нация когато става въпрос за подпомагане на 

хората в процеса на вземане на решения. Воден от данни и алгоритми, ИИ ще повлияе почти 

на всеки аспект от живота, от развитието на повече ефективни начини за образоване на 

хората да променят начин, по който печелят пари, за защита срещу атаки в почти всеки 

домейн. Въпреки това, в основата на ИИ на машинното обучение, резултатите от ИИ са 

главно насочени от данни за обучение. Понастоящем алгоритмите действат като черни 

кутии. Тези алгоритми могат, като такива, да се характеризират с превъзходство или с 

грешки, или да бъдат умишлено манипулирани. Ще бъде от решаващо значение да 

гарантира, че стъпките за развитие и интеграция на ИИ са разбираеми. 

Изкуственият интелект е общ термин който обхваща методи, които имат за цел да 

автоматизират процеси на вземане на решения, които традиционно изискват използването на 

                                                 
2
 Dietmar Harhoff, Stefan Heumann, Nicola Berlin Jentzsch and Philippe Lorenz, “Outline for a German Strategy for 

Artificial Intelligence”, July 2018, 6, 

https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/aktuelles/Outline_for_a_German_Artificial_Intelligence_Strategy.pdf. 
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човешки интелект, като например като разпознаване на модели, учене от опит, правене на 

заключения, правене на прогнози или предприемане на действия. Подхранвано от сензори, 

данни дигитализация и непрекъснато нарастваща свързаност, ИИ филтрира, асоциира, 

приоритизира, класифицира, измерва и прогнозира резултатите, като по този начин 

позволява по-добре информирани решения, базирани на данни. 

В хибридните войни технологията ИИ ще управлява еволюцията чрез увеличаване на 

бързината, прецизността и ефикасността на информацията. В процесите на хибридните 

войни, ИИ ще позволи да бъдат оформени социалните и икономическите последици от 

хибридния конфликт. Потенциалът на изкуствения интелект за опростяване на сложни 

процеси прави да е ключов приоритет за националната сигурност особено при справяне с 

непредвидени ситуации на хибридна война, като лицево разпознаване, биометрични данни и 

подпис.  

Машинното обучение играе особена роля в ИИ. Днес все повече забелязва се  

тенденцията, че много организации за отбрана и сигурност прилагат софтуер за машинно 

обучение и машинно зрение и постоянно актуализират знанията за оперативната среда. Също 

така, появяват се нови възможности с комбинирано въвеждане на обучение с наличност на 

големи количества данни и увеличаване на способността за обработка, за да се подобри 

защитата, поддържането и логистиката, като по този начин се намаляват разходите за 

продължителни ангажименти. Aрмиите на много страни (Америка, Израел) използват ИИ в 

контекста на платформи и сензори за разузнаване, наблюдение и разузнаване. Това позволява 

професионално използване на неструктурирани данни и източници, включително видео с 

пълно движение или съпоставими подходи за автоматизирано използване на аудио и текст. 

По този начин времето за реакция може да бъде драстично намалено, без да се прави 

компромис с прецизността. В същото време управляваната от изкуствен интелект интеграция 

на данни в реално време осигурява по-добро разбиране на поведенчески модели, структури и 

процеси,  които включват технологични връзки. Обработката на изображения, базирани на 

ИИ, може да идентифицира и категоризира огромни количества видеозаписи/изображения за 

наблюдение, заснети от безпилотни летателни апарати. Машинното обучение предоставя по-

голяма прецизност и може да допълни човешките оценки и прогнози. По принцип той може 

значително да ускори процесите на вземане на решения, като дава възможност на лицата, 

вземащи решения да разбират и анализират ситуациите много повече по-бързо от преди.  

Прогнозния анализ е важна характеристика на изкуствения интелект, което прави 

информацията приложима. Прогнозния анализ предоставя възможност да се обединяват 

огромни количества данни, като например данни за съобщения, данни за самоличност, 

диаграми, електронни таблици, телефонни записи и документи в база данни. Това 

обединяване на данни помага за откриване на модели и помага при разследвания на 

криминални, терористични или хибридни войни. Обединяването на огромни количества 

данни позволява на алгоритмите да генерират независими прогнози. Някои от тези 

софтуерни алгоритми имат възможност да надминат човешкия талант в съответните области 

чрез съпоставяне на информация, моделите за прогнозен анализ могат да осигурят подкрепа 

при търсенето на признаци на планирани престъпни или терористични атаки. Софтуерът за 

прогнозен анализ също може да направи прогноза за възможни заподозрени в хибридно 

престъпление въз основа на различни фактори на околната среда и запис на данни. 

Към момента разработени са различни приложения които ползват изкуствения 

интелект. В граничната полиция изкуственият интелект дава възможност големи площи, 

които да бъдат наблюдавани и ако е необходимо, съответните обекти, които да бъдат 
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открити и маркирани с помощта на компактни, леки радарни системи (на пр. дронове). По 

този начин значително ще се подобри прегледа на ситуацията по границите. Софтуерът, 

поддържан от изкуствен интелект, поддържа оценката на пътуващите, използвайки 

стандартна предварителна информация за пътниците и запис на името на пътника. Това 

помага за съвпадението данни на охранителни и гранични контролно-пропускателни 

пунктове.  

В процеса на развитието на персонала, обучението и организацията ползите от 

изкуствения интелект включват персонализирано обучение, по-реалистични упражнения, 

маневри и симулации, особено в комбинация с VR техники, както и достоверни симулации 

на бъдещи технологии и техните приложения. С изкуствения интелект могат да се правят 

реални и виртуални упражнения много по-реалистични и взискателни. По този начин, 

управленският персонал може да бъде по-добре подготвен за сложни операции. Това е 

особено важно, когато става въпрос за сценарии за хибридна война, където вземащите 

решения могат да се научат да действат гъвкаво и динамично срещу опоненти чрез 

поддържано от моделирането и симулацията. В допълнение, чрез изключително сложни 

симулации, изкуствения интелект  може да помогне за определяне на най-добрите начини за 

използване на новите технологии, както и предоставяне на предложения как най-добре да 

бъдат интегрирани в съществуващите системи. 

Във връзка с оперативните ползи относно хибридните агресори може да се очакват 

огромни и разнообразни оперативни ползи от използването на изкуствения интелект. Най-

често те включват по-ефективна обработка на данни от различни източници, надлежно 

насърчаващи вземането на превъзходни решения и намаляване на административната и 

персоналната работа чрез прогнозен анализ. Развитието насочва по-специално към по-

нататъшни подобрения в работата на безпилотните устройства и системи и за оптимизиране 

на способностите за обработка на данни и информация в рамките на военните системи. 

Изкуствения интелект използва се като мощен инструмент при въоръжените сили да 

събират, категоризират, анализират и оценяват данните много по-бързо и ефективно 

отколкото е възможно в момента. Неговият потенциал за опростяване и рационализиране на 

процесите направи въвеждането и използването на изкуствения интелект ключов приоритет 

за въоръжените сили. 

Системите с изкуствен интелект са способни да изпълняват много задачи и може да 

събират, категоризират и предават данни и сигнали, изображения и видео, събрани от 

дронове в съответствие с изискванията на множество потребители. Изкуствения интелект 

намира широко приложение от военните сили в много страни за намиране на стратегически 

решения на тактическо ниво, особено чрез анализиране на големи данни, оптимизиране на 

процесите и подкрепа стратегическо и оперативно планиране, което значително ускорява 

процесите на вземане на решения. На стратегическо ниво системите с изкуствен интелект 

могат да поддържат сложни симулации, свързани с текущи кризи в реално време по-

специално, с възможност за разглеждане на хибридни опоненти, които мислят и действат по 

сложни и динамични начини. На оперативно ниво, изкуствения интелект гарантира, че на 

лицата, вземащи решения, се предоставя само подходяща информация, без да се разсейват 

чрез сложни компютърни интерфейси. На тактическо ниво изкуствения интелект предоставя 

възможност да открива заплахи чрез разпознаване на лица или типове обекти, но също така 

чрез разпознаване на потенциално опасни поведения. Обратно, системата може да използва 

изкуствен интелект, за да записва информация под формата на естествена реч, да я 
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дигитализира и да я направи достъпна за системата в предварително обработена форма, като 

по този начин значително ще повиши ефективността.  

Изкуствения интелект е една от ключовите технологии за цифровизация, той е мощен 

инструмент за въоръжените сили, както и за разузнаването, машинното обучение и 

алгоритмите имат особена роля. Предстоящите технологични предизвикателства и 

възможности обхващат съществуващите технологии във всички военни и разузнавателни 

служби клонове.  

Бъдещи тенденции за развитие на изкуствения интелект - през изминалите две 

години забелязва се значително увеличение на хибридните войни. Това е една от основните 

причини научната общност и бизнес средата да започнат засилено сътрудничество в насока 

на разработване на високо технологични решения за защита. Очаква се първите хибриди 

между човек и изкуствен интелект да се появят през 2022 година. Първо ще се появят т.нар. 

когнитивни "кентаври" или хибридни системи за поддържане на вземане на решения. 

Машината и човекът ще бъдат на равни начала, а не както е досега - човекът е в ролята на 

"учителя" за изкуствения интелект. По този начин човекът и изкуственият интелект ще могат 

едновременно да проявят силните си качества, човекът - интуицията, машината - бързото 

действие и безусловната памет.  Следващата технологична стъпка е т.нар. генеративен 

дизайн на социотехнически системи за задачи с автоматично проектиране, когато трябва да 

се създаде цифрово описание на обекта от реалния свят, съответстващ на априорни 

изисквания.  Може да се очаква, че в бъдеще изкуственият интелект ще може да проектира 

производствена линия заедно с изисквания към персонала, графика им на работа и др. 

Следващата тенденция ще бъдат композитните технологии на автоматично машинно 

обучение за "разбиране на от страна на човек на нечовешка логика." Предстои появата и на 

аватаро-подобни технологии.  Под цифрови аватари сега често се разбира набор от данни, 

характеризиращи конкретен човек в кибер пространството... Но това разбиране е 

"безжизнено", тъй като липсва обратна връзка - "осъзнаване" от страна на аватара на 

резултатите от взаимодействието с кибер пространството. За да бъде продуктивен този 

подход, а аватарът да може да се самообучава и развива са необходими т.нар. 

метакогнитивни информационни технологии, които възпроизвеждат реакцията на човека на 

подобни взаимодействия.  Тези технологии могат да породят цял набор от приложими 

решения, свързани с аватарите. Например - "цифров инквизитор", позволяващ на ползвателя 

си уверено да съществува дори във "фейкови вселени" или "ловец на глави", способен по 

цифрова следа да "изчисли" висококвалифицирания специалист (който не смята да се откаже 

от работата си) и да му направи предложение, от което вероятно няма да може да се откаже.   

За да се повиши сигурността на информационните и комуникационните мрежи и процесите 

на вземане на решения, институциите, органите и агенциите необходимо е да се  разработят 

и прилагат всеобхватен набор от мерки за борба с хибридните заплахи и други злонамерени 

дейности. Усилията за борба с хибридните заплахи трябва винаги да зачитат основните 

права, включително защитата на личните данни, свободата на изразяване, на информация и 

на сдружаване, както е предвидено в Хартата на основните права. 

Използването на системи с ИИ в отбраната се считат за радикална промяна във 

военните операции чрез анализ на данни, способността за отразяване на по-значителна 

сложност на ситуациите, потенциала за подобряване на точността на целите, оптимизиране 

на логистиката и участие във въоръжени конфликти с намален риск от физически вреди за 

цивилното население и собствения военен персонал, както и използването на данни за 

разработването на начини на действие, като например военни симулации, което  
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предупреждава обаче, че това може да доведе до по-нисък праг за използване на сила и 

съответно до повече конфликти. Ясно е, че машините не могат да вземат решения, подобни 

на решенията, вземани от човека, които включват правни принципи като разграничаване, 

пропорционалност и предпазливост, именно затова контролът относно решението за 

внедряване и използване на оръжия следва да остане под контрол на хората и че хората 

следва да продължат да носят отговорност за употребата на смъртоносна сила и за решенията 

относно живота и смъртта. Базираните на ИИ оръжейни системи следва да се подчиняват на 

глобални стандарти и на международен етичен кодекс за поведение, за да се подкрепи 

внедряването на технологии с ИИ във военните операции, като изцяло се зачитат 

международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека и се спазва 

съответствието с правото и ценностите. 

Технологиите в областта на ИИ може да крият евентуални рискове в качеството си на 

средство за водене на различни форми на хибридна война и чужда намеса, и тя може 

например да бъде предназначена за разпространение на дезинформация чрез използване на 

ботове и фалшиви профили в социалните медии, за превръщане на взаимозависимостта в 

оръжие, за събиране на ценна информация или отказ на достъп до мрежата на противници, за 

създаване на смущения в икономическите и финансовите системи на други държави, за 

оказване на отрицателно въздействие върху политическите дебати и подпомагане на 

екстремистки групи или за манипулиране на изборите и дестабилизиране на демокрациите. 

Също така, технологиите в областта на ИИ биха могли да включват и зловреден софтуер, 

управляван от изкуствен интелект, кражба на самоличност, заразяване на данни или други 

форми на злонамерено машинно самообучение, които принуждават други системи с ИИ да 

интерпретират погрешно въведените данни.  Въпреки представените рискови възможности 

ИИ може да се използва за синтезиране на големи количества данни чрез автоматизирано 

извличане на информация или автоматизирано класифициране на информация и за 

откриване на конкретни закономерности, като тези елементи ще позволят по-добре да се 

прогнозира и оценява нивото на заплаха и на уязвимостите на системата, по-бързо взимане 

на вземане на решения, подобрени реакции и по-ефективно осигуряване на защита на 

устройствата за крайните потребители. 
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Резюме: Прави се преглед и оценка на развитието на партньорското военно 

сътрудничество на НАТО в периода на Студения мир. Въз основа на международни реакции 

във връзка с военната интервенция на Русия в Украйна се правят прогнози относно 

бъдещето на това сътрудничество. 

Ключови думи: партньорско военно сътрудничество, НАТО, Украйна. 

 

COLD PEACE AND NATO‘S PARTNER MILITARY COOPERATION 

Summary: A review and evaluation of the development of NATO‘s partner military cooperation in 

the period of Cold Peace shall be carried out. Based on international reactions to Russia's military 

intervention in Ukraine, predictions are made about the future of this cooperation. 

Key words: partner military cooperation, NATO, Ukraine. 

 

Увод 

Настъпилите в началото на 90-те години на ХХ век демократични промени в 

държавите от Социалистическия блок, довели до закриването на тяхната военно-политическа 

организация – т. нар. Организация на Варшавския договор, а също така и разпадането на 

Съветския съюз, доведоха до появата на значителен брой държави в Европа и Средна Азия, 

които се оказаха в деликатна ситуация от гледна точка на тяхната сигурност. 

Противостоящият им политико-военен съюз НАТО запази своето съществуване, а 

лидиращите го САЩ се оказаха в ролята на хегемон в един еднополюсен свят, доминиран и 

политически, и военно, и икономически от Вашингтон. Въпреки еуфорията от промените и 

представите за един нов мирен свят без заплаха от военен конфликт и ядрен апокалипсис 

между НАТО и Варшавския договор, нововъзникналите демократични държави в Източна 

Европа, Кавказ и Средна Азия твърде бързо осъзнаха необходимостта от действителни 

гаранции за тяхната сигурност. Отрезвяващи в това отношение бяха войните в бивша 

Югославия
1
., където единствения сдържащ фактор се оказаха САЩ и НАТО. Това естествено 

доведе до необходимостта тези държави да потърсят гаранции именно в организацията на 

Северноатлантическия договор. Държавите от НАТО, макар и все още много от тях не 

напълно да бяха наясно в смисъла на бъдещото съществуване на организацията, а още по-

малко относно приемането на нови членове, предпочетоха в крайна сметка да предоставят 

форма на военно сътрудничество на до неотдавнашните си противници и по този начин да 

гарантират в известна степен тяхната външна сигурност. Така се стигна до възникването през 

1994 г. на инициативата „Партньорство за мир“. Според харвардската историчка Мари Илис 

Сарот, авторитетен изследовател на края на Студената война: "Това решение не беше особено 

популярно, защото Полша и Унгария искаха веднага да влязат в НАТО. Но "Партньорство за 

мир" имаше едно голямо предимство: то беше приемливо за всички участващи, включително 

и за Русия, която дори се присъедини. Полша от сърце мразеше тази идея, но Бил Клинтън 

                                                 
1
 Рачев, В., Партньорство за мир на НАТО: двадесет години по-късно, CSDM Views 24, 2014, https://connections-

qj.org/system/files/Views_024.pdf, последно посетен на 12.05.2022г. 
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убеди Лех Валенса."
 2

 

Впоследствие се появиха и други формати на сътрудничество на |НАТО с групи 

страни в различни географски райони, които по един или друг начин биха съдействали на 

действията на силите на пакта, като насреща получават под една или друга форма укрепване 

на тяхната сигурност. 

Партньорско военно сътрудничество на НАТО 

НАТО развива своето партньорско военно сътрудничество със страните, които не са 

членки на Съюза  стъпвайки върху заключението, че „укрепването на евро-атлантическата 

сигурност се осигурява най-добре чрез широка мрежа от партньорски взаимоотношения с 

държави и организации от целия свят. Тези партньорства дават конкретен и ценен принос към 

успешното изпълнение на фундаменталните задачи на НАТО“
3
. Основните формати на 

сътрудничество на Алианса със страните партньори са програмата „Партньорство за мир“, 

Средиземноморския диалог., Истанбулската инициатива за сътрудничество
 

и програмата 

„Партньори по целия свят. 

С цел адаптиране към новата стратегическа среда НАТО институционализира своите 

връзки с бившите държави от източния блок в Европа, Кавказ и Централна Азия, чрез 

формирането на Северно атлантическия съвет за сътрудничество(САСС)
4
  през 1991 г. В него 

като страни-партньори се включват 21 държави. В рамките на САСС през 1994 г. Алиансът 

стартира програмата „Партньорство за мир“, като платформа за практическа реализация на 

военно сътрудничество. Основните цели на програмата са повишаване на степента на 

доверие, постигане на прозрачност в областта на отбраната и демократичен контрол над 

въоръжените сили, изграждане на способности в партньорските държави за действия при 

природни бедствия и аварии, създаване и развитие на способности за участие в 

международни операции, укрепване и развитие на военните връзки с НАТО постигане на 

степен на съвместимост с въоръжените сили на страните-членки на Алианса. За постигането 

на тези цели НАТО създава и развива програма за учения и тренировки. Също така всяка 

страна приема и изпълнява Индивидуална програма за партньорство (IPP)
5
. През 1997 г. 

Алиансът сформира Евроатлантическия съвет за партньорство (ЕАСП), който заменя САСС. 

Към момента ЕАСП включва общо 50 стани членки – 30 страни-членки на НАТО и 20 

страни-членки на ПзМ (Армения, Австрия, Азърбайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, 

Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Малта, Молдова, Русия, Сърбия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Финландия, Швеция и Швейцария). Сътрудничеството 

се осъществява в множество области в рамките на Евроатлантическата партньорска работна 

програма
6
с основен акцент върху управление на кризите, мироопазващи операции, 

регионални проблеми, контрол на въоръженията и въпроси, свързани с разпространението на 

оръжия за масово унищожаване, международен тероризъм, планиране и бюджетиране на 

отбраната, политики и стратегии, планиране на действията и повишаване на готовността за 

действия при природни бедствия и аварии, сътрудничество в областта на въоръжението, 

ядрена безопасност, гражданско-военната координация на въздушния контрол и научно 

сътрудничество. Осъществява се практическо сътрудничество в областта на обмяна на 

експертиза в ключови области като борбата с тероризма, граничната сигурност, 

                                                 
2
https://www.dw.com/bg/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-

%D0%B5-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8A%D0%B3%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/a-60858891, последно посетен на 12.05.2022г. 
3
 NATO, “Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 

Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 19-20 November”, NATO Public 

Diplomacy Division, 2010 

4 North Atlantic Cooperation Council (NACC) 
5
 Individual Partnership Program 

6
 Euro-Atlantic Partnership Work Program (EAPWP) 
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разпространението на оръжия за масово унищожаване и стрелково въоръжение. Подкрепят се 

усилията на партньорските страни при прилагането на резолюцията 1325 на СС на ООН за 

жените, мира и сигурността и противодействието на трафика на хора
7
. ПзМ има съществена 

роля в подготовката на страните и техните отбранителни системи за евентуално членство в 

Алианса. 

След края на Студената война се осъзнават съществените  взаимовръзки между 

европейската и средиземноморската сигурност и стабилност и Алианса институционализира 

контактите си с няколко средиземноморски държави създавайки формата Средиземноморски 

диалог през 1994. В него като страни партньори участват Алжир, Египет, Израел, Йордания, 

Мавритания, Мароко и Тунис.   

Основните цели на формата са да бъдат подпомогнати регионалната сигурност и 

стабилност, да се постигне по-висока степен на взаимно разбиране и да се  разсеят всякакви 

погрешни схващания относно НАТО сред страните партньори
8
.  

Сътрудничеството във формата се осъществява в два основни стълба - политически 

диалог и практическо сътрудничество. Практическото сътрудничество се осъществява въз 

основа на Годишна работна програма която включва семинари и други обучения в областта 

на модернизацията на въоръжените сили, действията при бедствия, опазване на околната 

среда, управлението на кризи, граничната сигурност, публичната дипломация, научно 

сътрудничество и консултации в областта на борбата с тероризма и разпространението на 

ОМУ.  

Военната компонента в Годишната работна програма включва покани до участващите 

страни като наблюдатели или в някой случай като участници в някой военни учения на 

НАТО/ПзМ, посещение на курсове и други академични дейности в училището на НАТО в 

Оберамергау, Германия и Отбранителния колеж на НАТО в Рим, Италия, посещения на 

военни органи на Алианса, посещения на тренировъчни групи на НАТО и на експертни 

групи с цел оценка на възможностите за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството 

във военната сфера. Освен това два пъти годишно се провежда експертна среща НАТО+7 за 

прецизиране на мероприятията от военното сътрудничество. 

На срещата на върха на НАТО в Истанбул през 2004 г. се приема нов формат за 

сътрудничество т.нар. Истанбулска инициатива за сътрудничество. В нея като страни 

партньори участват Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените Арабски Емирства. Саудитска 

Арабия и Оман на този етап участват в отделни мероприятия на формата. Основната цел на 

инициативата е подпомагане на регионалната сигурност чрез сътрудничество в областта на 

отбраната и сигурността с НАТО.  

Практическото сътрудничество се осъществява в областите трансформация на 

системите за отбрана, планиране и бюджетиране на отбраната, цивилно-военно 

сътрудничество, участие в избрани военни учения и тренировки на НАТО/ПзМ с цел 

постигане на определена степен на съвместимост, сътрудничество в борбата срещу 

тероризма, включително обмен на разузнавателна информация, сътрудничество в областта на 

неразпространението на ОМУ, гранична сигурност и борба с природните бедствия и аварии
9
. 

Диалога и сътрудничеството с останалите държави помага на НАТО да управлява 

ефективно операциите в различни точки на земното кълбо. От 1998 г. Алиансът кани държави 

извън формалните формати на сътрудничество да участват в учения, конференции и други 

научни мероприятия, сътрудничейки си с тях в различна степен. 

Първоначално тези държави са наречени „страни на контакт“, докато на срещата на 

върха в Букурещ през 2008 г. се оформят като отделна група, наречена „Партньори по целия 

                                                 
7
 NATO, Euro-Atlantic Partnership Council https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49276.htm, публикуван 27 март 

2020 г., последно посетен на 10 февруари 2022 г. 
8
 NATO, „Mediterranean Dialogue“ https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm, публикуван 6 декември 

2021 г., последно посетен на 10 февруари 2022 г. 
9
 NATO, „Istanbul Cooperation Initiative“,https://www.nato.int/cps/ar/natohq/topics_52956.htm? , публикуван 2 

декември 2021 г., последно посетен на 10 февруари 2022 г. 
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свят“. Към 2022 г. тази група включва 9 държави - Афганистан, Австралия, Колумбия, Ирак, 

Япония, Южна Корея, Монголия, Нова Зеландия и Пакистан
10

. Фокусът на сътрудничество с 

тях е поставен върху практическото партньорства и има по-скоро функционален, отколкото 

географски аспект. То е основно в сферата на осигуряването или участието на операции на 

Алианса и се осъществява въз основа на Адаптирани пакети за сътрудничество
11

. В 

зависимост от необходимостта на всеки от партньорите тези пакети могат да включват 

различни дейности като учения, обучения и тренировки, обмен на разузнавателна 

информация или технологии. Сътрудничеството с „Партньори по целия свят“ е специфична 

форма на отношения, тъй като  не е институционализиран като отделен формат за 

сътрудничество като посочените по-горе.  

Най-важните приоритети на сътрудничеството на НАТО със своите партньори са 

съвместимостта, изграждането на способности и подкрепа на реформите в областта на 

сигурността и отбраната. С цел постигането на тези приоритети и засилване на нивото на 

сътрудничество със страните партньори са разработени различни инструменти и механизми. 

Всеки партньор определя ритъма, интензитета и фокуса на сътрудничеството си с Алианса. 

Палитрата от възможности
12

 е много широка и съдържа годишно около 1400 активности в 37 

области, провеждани в над 50 държави по света, които могат да бъдат комбинирани по 

различни начини
13

.  

Има три основни вида документи, които формализират това сътрудничество и 

отразяват достигането на различно ниво на партньорство и взаимодействие. 

Индивидуалната партньорска програма за сътрудничество (IPCP
14

) е стандартен 

документ, който се разработва с всеки отделен партньор за период от две години и се 

одобрява от NAC и страната партньор. Има модулна структура и е адаптивен към интересите 

и целите на НАТО и партньорите. IPCP може да се разглежда като база за практическото 

сътрудничеството между Алианса и е достъпна за всички партньори от 2010 г. 

Индивидуалният план за действие за партньорство (IPAP
15

), който може да бъде 

използван вместо IPCP предоставя на партньорите възможност за задълбочаване на тяхното 

сътрудничество с Алианса и поставяне на акцента му върху усилията за местни реформи. 

Използва се от 2002 г. и след одобрение от NAC е достъпен за всички партньори. Разработва 

се за период от две години и съдържа широк спектър от взаимно договорени цели за реформи 

както в областта на сигурността и отбраната, така и на политическо ниво.  

Годишната национална програма (ANP)
16

 е най-комплексния документ който е 

фокусиран върху реформите на страната партньор в областта на демокрацията, сигурността и 

отбраната. Разработва се на ежегодна основа от всеки отделен партньор. Програмата е 

достъпна за страните, който са подписали Пан за действие за членство (MAP)
17

 и подпомага 

неговото изпълнение. За разлика от IPCP и IPAP, ANP е национален документ и не се 

одобрява от NAC. 

В областта на подпомагането на изграждане на способности и постигането на 

съвместимост със страните-членки на Алианса съществуват и ефективно се използват редица 

доказали се във времето инструменти за сътрудничество. 

Процесът за планиране и преглед на ПзМ (PARP
18

) е основен механизъм за постигане 

на способности и съвместимост на ВС на партньорите с тези на страните членки. НАТО и 

                                                 
10

NATO, „Relations with partners across the globe“ https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49188.htm , публикуван 

25 август 2021 г., последно посетен на 10 февруари 2022 г. 
11

 Tailored Cooperation Packages (TCP) 
12

 Partnership Cooperation Menu (PCM) 
13

 NATO, “Partnership Tools”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_80925.htm , публикуван 25 август 2021 г., 

последно посетен на 10 февруари 2022 г. 
14

 Individual Partnership Cooperation Program 
15

 Individual Partnership Action Plan 
16

 Annual National Programme 
17

 Membership Action Plan 
18

 Planning and Review Process 
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страните партньори заедно формулират и определят цели за постигане чрез сътрудничество
19

.  

Постигнатият напредък по взаимно дефинираните цели за партньорство  са същността 

на процеса по планиране и преглед.  PARP предоставя рамка за подпомагане на партньорите в 

усилията им за изграждане на ефективни и ефикасни въоръжени сили, както и в по-широк 

пан за реформите и трансформация на целия сектор за отбрана и сигурност. PARP се явява 

основният инструмент, използван за оценка на изпълнението на дефинираните в IPAP цели. 

PARP се използва от 1995 г. и до 2011 г. е достъпен само за страните-членки на ПзМ, след 

това е на разположение на всички страни партньори, след одобрение от NAC.  

Друг ефективен инструмент за военно сътрудничество е Програмата за оценка и 

становище по Концепцията за оперативни възможности (OCC
20

). Програмата се използва за 

повишаване на способностите на СВ, ВВС, ВМС и ССО на страните партньори и постигане 

на съвместимост основно с цел съвместно участие в операции на Алианса. В рамките на 

програмата се оборудват, подготвят и сертифицират сили на партньорските държави, които да 

могат да участват във водени от НАТО операции. Практическата реализация на програмата се 

осъществява в две основни фази и обикновено е с продължителност около 4 години за всяко 

подразделение. Състои се от самооценка и оценка от експертна група на НАТО и се провежда 

в две фази. Първата е с фокус върху постигането на съвместимост със страните-членки, а 

втората е с основен акцент върху способностите за изпълнение на мисията. Някой страни 

партньори използват програмата като стратегически инструмент за трансформиране на 

техните въоръжение сили. Благодарение на програмата, одобрена на срещата на върха на 

НАТО във Вашингтон през 1999  г., значително се увеличи числеността на участващия личен 

състав на партньорските държави в операции на НАТО и в състава на силите за отговор на 

Алианса. 

В областта на подготовката на силите съществена роля като инструмент за 

сътрудничество има Програмата за военна подготовка и учения (MTEP
21

), която се разработва 

с пет годишен хоризонт и до нея имат достъп и страните партньори.  

Широко използван механизъм за сътрудничество от партньорите, участващи в 

операции на НАТО представлява и Политико-военната рамка (PMF
22

). Тя им дава възможност 

за политически консултации и участие както при формирането и вземането на решения, така 

и в оперативното  планиране и командването на конкретната операция. 

В НАТО са разработени няколко инструмента и програми за сътрудничество, основно 

насочени към предоставяне на помощ на страните партньори в техните усилия за 

трансформиране на структури и политиките в областта на сигурността и отбраната и за 

управление на икономическите и социалните последици от реформите.  

От 2014  г. функционира Инициатива за изграждане на капацитет в областта на 

сигурността и отбраната (DCB Initiative
23

). Та включва оказването на различни видове 

подкрепа, като се започне от стратегическата  реформата на сектор „сигурност и отбрана“ и 

изграждането на конкретните институции  доизграждането и развитието на въоръжените 

сили чрез образование и обучение или съвети и помощ в специализирани области като 

разоръжаване, демобилизация, логистика или кибер сигурност. 

На срещата на върха в Уелс беше представена и Инициативата за партньорска 

съвместимост (PII
24

), която има за основна цел запазване на достигнатото по време на 

съвместни операции ниво на съвместимост със страните партньори след преустановяването 

или редуцирането на мащаба им. 

Един от най-ефективните инструменти за сътрудничество между страните-членки на 

Алианса и страните партньори са Партньорските центрове за тренировка и обучение 
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(PTEC
25

). Те са национални или многонационални военно-образователни институции за 

обучение и тренировки, обединени от единна концепция, одобрена от NAC. През 1999 г. 

инициативата започва да функционира в рамките на ПзМ с цел развиване на дейности по 

обучението и тренировките на евроатлантическите партньори. През 2008 г. обхвата на 

инициативата включва и страните партньори от Средиземноморски диалог и Истанбулската 

инициатива, а от 2012 г. функционира под единна концепция и е достъпна за всички страни 

партньори, като се отчитат спецификата на различните рамки на партньорство. От 2000 г. 

ежегодно се провежда конференция на командирите на PTEC цел да се координира работата 

на Центровете и НАТО. Организационно работа на PTEC се ръководи от Щаба на Върховния 

командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията (HQ SACT
26

) като 

делегиран орган на НАТО, които носи цялостна отговорност за ръководството на процеса  на 

обучение и тренировки в Алианса. 

Към февруари 2022 г. са акредитирани и функционират общо 33 PTEC, от които 17 са 

разположени в 12 страни-членки на НАТО, а 16 са разположени в 14 страни партньори
27

. 

Програмата за борба с корупцията (BI
28

) е насочена към насърчаване на добрите 

практики, засилване на прозрачността, отчетността и почтеността с цел да се намали рискът 

от корупция в отбранителните институции на съюзниците и партньорите. Програмата започва 

да функционира през 2007 г. и е достъпна за всички съюзници и партньори. 

Програмата за професионално развитие (PDP
29

) е предназначена за цивилните 

служители на институциите за отбрана и сигурност, а нейната основна цел е увеличаване на 

капацитета за демократично управление и надзор на сектора. 

От съществено значение за повишаване на съвместимостта на щабовете с партньорите 

е концепцията за предоставяне на партньорите на длъжности в структурите на Алианса 

(PSP
30

). Тя позволява заемането на определени военни длъжности в Командната структура на 

НАТО и в Международния военен секретариат на НАТО от военнослужещи на партньорите.  

Програмата за прилагане на резолюция 1325 на СС на ООН относно жените мира и 

сигурността е най-широката платформа за съвместно сътрудничество с партньорите. Тя 

стартира през 2007 г. и нейната основна цел е оказване на подкрепа на усилията на страните в 

усилията им за увеличаване на  ролята на жените в конфликтни и пост конфликтни ситуации 

и насърчаване на по-широкото им участие в сектора отбрана и сигурност. До момента 55 

държави са асоциирани към плана за действие по програмата. 

Реагирането при бедствия също е  важна област на сътрудничество с партньорите. 

Евроатлантическият координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC
31

) е точка 

за контакт и координация на усилията за борба с бедствията и управление на последствията 

от тях между НАТО и страните партньори и е предназначен за съвместното управление на 

последствията в повече от 45 извънредни ситуации, включително борба с наводнения и 

горски пожари и справяне с последствията от земетресения. 

Специфична форма на сътрудничество е програмата „Наука за мир и сигурност“ 

(SPS
32

). Програмата насърчава съвместни проекти за сътрудничество между съюзниците и 

партньорите в областта на свързаните със сигурността науки и технологии. Реализираните по 

програмата проекти са свързани със стратегическите цели на Алианса и се фокусират върху 

решения, които са  в пряка подкрепа на провежданите от  НАТО операции или върху  

повишаване на отбранителните способности на съюзниците и партньорите.  

Съществена роля в партньорското сътрудничеството има Консорциумът на ПзМ (PfP 
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Consortium), който е международна организация за сътрудничество в областта на 

сигурността, включваща над 800 военни академии и институти за изследване на сигурността 

в над 60 държави. Мисията му е  да насърчава сътрудничеството и интеграцията между 

участниците в ПзМ и останалите партньори. Основните цели на организацията са развитие 

на образованието в областта на военната, отбранителната и политиката за сигурност, 

развитие на способностите в областта а военното и цивилно лидерство, укрепване на 

многонационалното образование, разширяване на обхвата на сътрудничеството в областта на 

образованието и на многонационалните изследователски проекти. 

Програмата за усъвършенстване на военното образование (DEEP
33

) е предназначена да 

подпомогне страните партньори да идентифицират потребностите и пропуските на 

образователните институции в областта на отбраната. Програмата има два основни 

компонента разработване на учебни програми и развитие на преподавателския състав.  

Ефективен и особено желан от страните партньори инструмент за сътрудничество и 

помощ са доверителните фондове на НАТО. Чрез тях страните членки набират и изразходват 

финансови средства в помощ на реализацията на проекти на страните партньори най-вече в 

областта на демилитаризацията и унищожаването на излишъците от въоръжение и 

експлозиви и трансформация на отбранителните им системи. Проектите се реализират с 

помощта на Агенцията на НАТО за поддръжка и доставки (NSPA
34

), като от  2000 г. насам по 

този начин са финансирани около 30 проекта. Към февруари 2019 г. е в  ход реализацията на 

19 проекта на обща стойност над 67 млн. евро
35

.  

Съществен елемент от системата за сътрудничество със страните партньори 

представляват посолствата за контакт на НАТО (CPE
36

). Мрежата от посолства за контакт 

започва да се развръща от 1990 г. и първоначално обхваща само страните от ПзМ, докато на 

настоящия етап има определени такива посолства в държавите от всички формати за 

сътрудничество
37

. Посолството за контакт е посолство на страна-членка в страната партньор. 

Мандатността на CPE е две години с опция за удължаване с една година. CPE служат за 

поддържане на канал за непосредствена и незабавна комуникация с централните органи на 

Алианса, като същевременно изпълняват дейности по  разпространението на информация за 

ролята и политиките на НАТО. Освен задачи в областта на публичната дипломация CPE при 

необходимост оказва  подкрепа и за други договорени с приемащата страна дейности и 

осигурява в логистично отношение посещения на представители на Алианса.  

Актуални перспективи пред партньорското сътрудничество на НАТО 

Може да се каже, че най-значимите формати на партньорско сътрудничество на 

страните от НАТО – а именно тези, в които участват държави, които са в непосредствена 

близост до Европа като „Партньорство за мир“ и Средиземноморския диалог, възникнаха в 

средата на 90-те години в условията на пълна липса на политико-военно противостоене 

срещу НАТО след неговата „победа“ в Студената война. В началото на ХХI век обаче 

ситуацията започна да се променя в резултат на „възраждаща се, въздигаща се, активизираща 

се, контраатакуваща Русия“
 38

. На практика през първите две десетилетия на новия век 

„студеният мир“ все повече се налагаше в международните отношения, особено на тези, 

касаещи държавите от НАТО от една страна и от друга държавите, гравитиращи около Русия, 

която по един все по-безкомпромисен начин поставяше въпроса за нова по-значима роля в 

глобалната геополитика. Основно поле за действие в това отношение се превърна Украйна, 

която след „отказа“ да се интегрира в Евразийския съюз и стремежа за членство в 
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Европейския съюз, както и за все по-задълбочаващи се отношения с НАТО бе подложена от 

2014 г. на различни форми на хибридни интервенции от Русия, в това число и въоръжени. 

През тази година обаче се стигна до открита пълномащабна военна инвазия, напомняща 

въоръжените оперативно-тактически действия от времето на Втората световна война. Тези 

военни действия от страна на Русия спрямо Украйна може да се приемат като своеобразен 

край на т. нар. „студен мир“. 

Инерцията от 90-те години на миналия век на активно партньорско военно 

сътрудничество на страните от НАТО с голямо разнообразие от държави, имащи различно 

отношение към външната политика на Москва осигури продължаването му в приемливи 

рамки и през първите две десетилетия на ХХI век – дори в условията вече на „студен мир“. 

Военното нападение на Русия над Украйна обаче поставя под въпрос тази „приемлива“ 

рамка, особено що се отнася до програмата „Партньорство за мир“, в която бяха членки и 

воюващите Украйна и Русия. В тази програма има държави, които категорично заклеймяват 

действията на Русия срещу Киев, заемат позиции за активна подкрепа на Украйна, както и са 

за значими санкции срещу Москва. От другата страна са държави, участнички в ПзМ, които 

са почти в позиция на съучастници на Русия във войната срещу Украйна – като Беларус или 

пък такива, които се противопоставят на санкциите като Сърбия. Тази диферециация на 

държавите от ПзМ по отношение на войната на Русия в Украйна несъмнено ще постави под 

въпрос, както активността в бъдещото сътрудничество на тези държави с НАТО, а също така 

и въобще оставането им в ПзМ. Едни от тях – като Финландия и Швеция, дефинитивно взеха 

решение за преминаването им в качеството на членки на НАТО, като по този начин 

нарушават десетилетия и даже столетия неутралитет. С декларация на парламента си Косово 

поиска бързо присъединяване към ПзМ и впоследствие ускорено пълноправно членство в 

Северноаплантическия пакт. Всичко това индикира, въпреки предпазливото изчакване за 

заявяване на категорични позиции от редица държави, участващи в ПзМ, че в условията на 

пост-„студения мир“ могат да се очакват значими промени в участващите в партньорските 

формати на НАТО, а също така и в нивото на тяхната активност. 
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Резюме: В статията се обоснова тезата, че последните конфронтационни събития в Босна и 

Херцеговина правят невъзможна идеята за промени в Дейтънската конституция на страната, 

а това, от своя страна, изключва приемането на страната в ЕС. 
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Summary: The article substantiates the thesis that the recent confrontational events in Bosnia and 

Herzegovina make the idea of changes in the country's Dayton Constitution impossible. The 

presented situation, in turn, excludes the country's accession to the EU. 
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1. Въведение.  

Конституционната система на Босна и Херцеговина
1
 е извънредно интересна от 

теоретична и практическа гледна точка, а в сравнение с останалите такива системи в Европа 

– странна и дори екзотична. Основната причина за тези характеристики е целта в изпълнение 

на която беше въведена Дейтънската конституция на БиХ – стремежът на САЩ и 

европейските държави и институции да се сложи край на неочаквано кървавата гражданска 

война в бившата югославска република (1992-1995). Войната трябваше да бъде спряна 

възможно най-бързо и ефикасно. Това доведе до множество компромиси, които в 

конкретните конституционни текстове се проявиха чрез усложнена система от норми, 

целящи да задоволят интересите на трите воюващи народа – сърби, хървати и бошняци или 

най-малкото да не оставят в някой от тях усещането, че е платил прекалено висока цена или 

че е загубил войната. 

Формирането на съвършено нова конституционна система в Босна и Херцеговина 

премина хронологически през следните етапи преди Дейтън: промени в Конституцията на 

Социалистическа република БиХ от 11 април 1989 г.; последващи промени от юли 1990 г. (в 

този вариант основният закон съществува до 14 март 1993 г., когато е заменен от 

Конституция на Република БиХ, чието приложно поле е само върху териториите, 

контролирани от бошняшката армия); решение за създаване на Хърватската общност Херцег 

Босна от 1991 г., както и редица последвали декрети със законова сила, които като цяло 

играят ролята на основен закон на хърватската част от републиката; отделна Конституция на 

Република Сръбска, приета на 28 февруари 1992 г.; Конституция на бошняшко-хърватското 

държавно формирование (Федерация БиХ), която в края на март 1994 г. е одобрена от 

Учредителното събрание на Федерацията и влиза в сила. 

На 14 декември 1995 г. в Париж официалните представители на Република Хърватско, 

Република БиХ и Съюзна република Югославия подписват Общото рамково споразумение за 

мир в Босна и Херцеговина (eng. General Framework Agreement for Peace in Bosnia and 

Herzegovina), което е договорено по-рано с. г. във военно-въздушната база на САЩ Райт-

Патерсън близо до малкия град Дейтън, щата Охайо
2
. Дейтънското мирно споразумение 

представлява съвкупност от договорености – една рамкова и 12 анекси/приложения. От тях с 

особено конституционно значение са Приложение ІV, което съдържа Конституцията на БиХ 

                                                           
1
 По-надолу наименованието на държавата ще се означава с абревиатурата БиХ. 

2
 Най-често наричано Дейтънско или Парижко мирно споразумение. 
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(КБиХ) и Приложение Х - „Споразумение за осъществяване на гражданските аспекти на 

мирното урегулиране―
3
.  

Именно в последния документ е зададен първоначалния статус на Върховния 

представител в БиХ (англ. High Representative for Bosnia and Herzegovina). Неговите 

правомощия са формулирани твърде неясно. Чл. 1, ал. 2 му възлага „мобилизацията‖ и 

„координацията на дейността на организациите и учрежденията, участващи в 

осъществяването на гражданските аспекти на мирното урегулиране‖ в БиХ. Чл. 5 от 

Приложението съдържа най-важното правомощие на Върховния представител, което влиза в 

противоречие с останалата част от неговия статус и което впоследствие ще се окаже 

юридическата основа за превръщането му в реална върховна власт в БиХ. Според него, 

Върховният представител има право на окончателно тълкуване на споразумението за 

осъществяване на гражданските аспекти на мирното урегулиране. Не е предвидена 

процедура за обжалване на неговите тълкувания нито по административен, нито по съдебен 

ред.  

Споразумението от Дейтън залага дуализъм в управленската структура на БиХ, което 

от своя страна е предпоставка за създаване на обстановка на двувластие. От едната страна е 

разположена властовата структура на държавата БиХ, опряна на три пласта 

конституционни разпоредби. В първия пласт са основните закони на кантоните в рамките 

на Федерацията БиХ. Следват конституциите на самата Федерация БиХ и конституцията на 

Република Сръбска. Най-високо в йерархично отношение е Конституцията на БиХ. Малко 

по-късно към конституционната система на БиХ се добави Статутът на Дистрикта Бръчко 

(автономна част от БиХ, която не е част нито от Федерацията БиХ, нито от Република 

Сръбска), въведен в действие на 8 март 2000 г. По същество документът представлява 

основен закон на Дистрикта.  

Независимо от обстоятелството, че посочената властова структура е много сложна, в 

нея има конституционна логика и сравнително ясни йерархични линии. Определен дисбаланс 

в конституционната система на БиХ вкарва фигурата на Върховния представител на 

международната общност в БиХ. Той е едноличен и безконтролен разпоредител с живота на 

страната и нейните граждани, доколкото понятието „граждански аспекти на мирното 

урегулиране― подлежи на широко тълкуване. Още по-тревожно обстоятелство е, че 

Дейтънското споразумение не регулира по ясен и категоричен начин взаимоотношенията 

между двете реални власти в БиХ – конституционните и Върховния представител на 

международната общност.  

След 2003 г. започнаха да се умножават гласовете, които призоваваха за промени в 

изключително сложната конституционна система на БиХ с оглед постепенното ѝ превръщане 

в унитарна държава, което би улеснило нейното приемане в европейските наддържавни 

структури. На няколко пъти бяха осъществени опити за изменения, които завършиха 

неуспешно. Основната причина за това бе изключителната сложната и противоречива 

обстановка в страната, плод на сериозен сблъсък между различни обществени и политически 

сили. 

В непосредствена връзка с последния извод е и целта на настоящата статия – да се 

направи преглед на актуалните конфликти в БиХ (основно между управляващите в 

Република Сръбска и Върховният представител на международната общност) с оглед 

тяхното отражение върху идеята за промени в конституционната система на страната. В 

хронологическо отношение са разгледани събития от юли 2021 г. до февруари 2022 г., когато 

с началото на руско-украинската война противоречивият публичен живот в БиХ остана на 

заден план в плоскостта на европейската политика. 

2. Идеята за промени в Конституцията на БиХ 

В началото на новото хилядолетие в определени политически среди започва да се 

формира убеждението, че Дейтънската конституция на БиХ е изпълнила своето конкретно 

                                                           
3
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/civilian.pdf (дата на използване: 07.05.2022). 
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предназначение и започва да създава видими спънки пред развитието на държавата, най-вече 

с оглед евентуалното приемане на БиХ в ЕС. Твърде пространно това е заявено в отчета на 

Европейската комисия от 18 ноември 2003 г.: „Конституционните основания за установяване 

на демокрация и правова държава са фиксирани в Приложение ІV към мирното съглашение, 

подписано през декември 1995 г. в Дейтън. Това приложение, съдържащо текста на 

Конституцията на Босна и Херцеговина, създава крайно децентрализирана държава, 

предназначена за съвместен живот на народи, които имат разногласия помежду си и 

различни приоритети. На практика, текстът на това приложение позволява създаването на 

голямо количество властови и административни структури. Конституцията също съдържа 

система от корекционни механизми, които могат да установят равновесие между 

изпълнителната и законодателната власти, а така също да гарантират правата на всички 

етнически групи. Конституциите на БиХ и на нейните субекти съдържат в себе си механизми 

за противодействие, чиято цел е да защитят „жизненоважните интереси‖ на народите, 

живеещи в Босна и Херцеговина. Задача на тези механизми е да се гарантират правата на 

всеки народ, но те могат да доведат и до безизходна ситуация и да направят процеса по 

прилагане на законодателството много неприятен. Обаче европейската интеграция изисква 

правилно функциониране на страните-партньори, техните властови институции следва да 

дават резултатите, които очаква от тях съвременната демокрация. Сложността на 

Дейтънското урегулиране може да стане пречка за движението на Босна и Херцеговина 

напред‖ .  

На основата на посочените съображения, след 2003 г. в БиХ са инициирани няколко 

опита за промяна на Дейтънската конституция. Условно те биха могли да бъдат разделени на 

три отделни групи – инициативи на международни фактори, самостоятелни идеи на местни 

политически партии, предложения на неправителствени организации. 

Най-ранният опит от първата група е от 2005 г., когато председателите на Партията 

на демократичното действие (ПДД) и Хърватския демократичен съюз (ХДС) се обръщат 

за помощ към американски експерти по конституционно право. Това е фактическото начало 

на най-мащабния досега опит за провеждане на конституционна реформа в БиХ, станал 

известен като опит за приемане на „Априлския пакет‖ поправки в основния закон. В хода на 

последвалите дискусии се очертават два варианта на конституционни реформи: единият, 

който да доближи държавното устройство на БиХ до традиционната парламентарна система, 

другият – значително по-модифициран и  усложнен. Работната група в края на експертната 

си работа се ориентира към „чистия‖ парламентарен модел, при който по-голямата част от 

правомощията, които по Дейтънската конституция принадлежат на Председателството се 

прехвърлят на Министерския съвет на БиХ. На негова основа на 25 март 2006 г. 

Председателството на БиХ внася в Парламентарното събрание проект за конституционни 

промени. Крайният резултат е, че на 26 април 2006 г., при гласуването на предлаганите 

конституционни промени в Палатата на представителите на босненския парламент не се 

събира изискуемото мнозинство от две трети. От 42 депутати 26 гласуват „за‖, 16 се обявяват 

„против‖. За конституционната реформа не достигат два гласа
4
. 

През есента на 2009 г. представители на Европейския съюз и САЩ след срещи в 

Сараево с ръководствата на основните босненски партии представят нов пакет от 

предвиждани конституционни реформи. Официалната инициатива е на Испания като 

председател на Европейския съюз; участието на САЩ този път е значително по-дискретно. 

Инициативата става известна като Бутмирски пакет за конституционни реформи, по името 

на военната база „Бутмир‖ до Сараево, където е разположен Щаба на SFOR
5
 и където са 

водени съответните разговори. „Бутмирският пакет‖ конституционни промени по същество 

представлява резюме на „Априлския пакет‖ от 2006 г. Този опит също е неуспешен. 

                                                           
4
 Zapisnik 78 sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 25. i 26. travnja 

2006. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, 26 travnja 2006.  
5
 Стабилизационните военни сили в БиХ под ръководството на НАТО. 
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През декември 2009 г. Европейският съд по правата на човека признава в хода на 

делото „Финци-Сейдич срещу БиХ―, че разпоредбите на КБиХ, за това, че единствено 

етнически бошняци, сърби и хървати могат да бъдат членове на Председателството и на 

горната камара на парламента нарушават ЕКПЧ. На практика посоченото решение поставя 

пред БиХ задачата за провеждане на мащабна конституционна реформа при запазване на 

съществуващата държавна структура. Визираното решение все още не е изпълнено. 

Във втората група предложения за изменения в основния закон може да се постави 

инициативата от септември 2004 г. на Социалдемократическата партия на БиХ. В 

тяхното предложение са фиксирани 16 поправки, които целят радикална промяна на 

основния закон. Дори може да се твърди, че по-скоро се внася предложение за нова 

Конституция. През 2009 г. опитът е повторен, отново неуспешно. Предвид видимата 

безпереспективност на тези предложения, те по-скоро могат да се отнесат към категорията на 

явната политическа пропаганда. 

През 2008 г. има друг колеблив и неуспешен опит за начало на конституционна 

реформа в БиХ, инициирана от местни политически партии. Този опит остава в историята на 

страната като Прудски процес. Едно по-късно политическо предложение за нова 

Конституция на БиХ (август 2012 г.) е изработеното от неправителствената организация 

„Център за публично право― в Сараево по заявка на политическата организация Нашата 

партия. 
В третата група могат да се поставят предложенията за конституционни промени на 

германската неправителствена организация Европейска инициатива за стабилност
6
 

(януари 2004 г.), на неправителствената организация Асоциация Алумни на Центъра за 

интердисциплинарни студии – Сараево
7
 (2010 и 2012 г. ), на  Форума на гражданите на 

Тузла
8
(2013 г.) и на Правния институт в Сараево, също от 2013 г. Всички те не постигат 

реални резултати. 

3. Рязката промяна в обществено-политическата ситуация в БиХ след лятото 

на 2021 г. 

През юли 2021 г. Върховният представител на международната общност в БиХ 

Валентин Инцко
9
 с един от своите последни декрети на този пост (седмица преди да се 

оттегли от него) криминализира отричането/оправдаването на геноцида, извършен по време 

на войната в бившата югославска република
10

. Има се предвид основно избиването на 7-8000 

босненски мюсюлмани в Сребреница от сръбските войски през 1995 г.
11

 Чрез декрета бяха 

осъществени допълнения в Наказателния закон на страната. Регламентира се налагане на 

наказание „лишаване от свобода― в размер до пет години за всеки, който „публично 

оправдава, отрича, нормализира или се опитва да оправдае― босненския геноцид. „Лишаване 

от свобода― се предвижда и за случаите на публични хвалебствия на осъдени за такова 

престъпление физически лица. 

Съдържанието на декрета едва ли е оригинална идея на австрийския дипломат. Година 

по-рано подобно предложение
12

 бе лансирано пред „Дойче веле― от Дуня Миятович
13

 – 

                                                           
6
 Europäische Stabilitätsinitiative (ESI) е създадена след войната в Косово през 1999-та в Сараево. Разполага с 

офиси в Берлин, Брюксел, Истанбул и Виена. Основният акцент в нейната работа са страните от Югоизточна 

Европа в контекста на обединяването на Европа.  Непосредствена цел на организацията е да се повиши 

знанието и разбирането за визирания регион в Западна Европа. Финансирането на ESI се осигурява от 

Фондация Робърт Бош, Фондация Рокфелер и др. 
7
 Vehabović, Faris i Lajla Zaimović Kurtović. Naš stav za ustav. Sarajevo: ACIPS, 2010. 

8
 http://www.forumtz.com/ProjekatUstavnePromjene.htm (дата на използване: 07.05.2022). 

9
 Валентин Инцко (22 май 1949 г., Клагенфурт, Австрия) — австрийски дипломат от словенски произход. 

Седми Върховен представител на международната общност за Босна и Херцеговина (26 март 2009 – 31 юли 

2021 г.). 
10

 https://www.svobodnaevropa.bg/a/31374962.html (дата на използване: 07.05.2022). 
11

 Хугасян, Вержин. Престъпленията в Сребреница през 1995 г. и МТБЮ. – Сборник доклади от годишната 

университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски―, Т. 8, 2019, 223-233.  
12

https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/07/11/4090071_otrichaneto_na_genocida_v_srebrenica_e_nedopustim/ (дата на 

използване: 07.05.2022). 
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комисар за човешките права към Съвета на Европа. С висока степен на вероятност можем да 

твърдим, че концепцията всъщност е заимствана от законодателството на редица европейски 

държави, сред които Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Германия, Литва, Полша, Румъния, 

Словакия, Швейцария, където е криминализирано отричането на Холокоста. В допълнение 

трябва да се посочи, че във Франция и Швейцария беше криминализирано и отричането на 

арменския геноцид. Всеки извършил подобно деяние във Франция рискуваше да получи до 

една година „лишаване от свобода― и до 45 хил. евро глоба. Впоследствие френският закон 

беше обявен за противоконституционен, поради противоречие с принципа за свобода на 

словото. 

Близък по своя характер (а именно, налагане на ограничения върху свободата на 

словото по причини, които съответния законодателен орган намира за обществено значими) 

е руският закон от 2021 г., който забранява публичното отрицание на решаващата роля на 

съветския народ в разгрома на нацистка Германия. Забранено е да се отъждествяват целите, 

решенията и действията на съветското ръководство със съответните на нацистка Германия. 

През април т. г. към посочените забрани бяха предвидени и съответни санкции. 

Административна и углавна отговорност се носи и за публично оскърбяване на паметта на 

руските ветерани от Втората световна война
14

. 

Българският Наказателен кодекс в своя чл. 419а в резултат от допълнение, реализирано 

през 2011 г. в изпълнение на Рамково решение на Европейския съвет, също предвиди 

лишаване от свобода от една до пет години за всеки, „който по какъвто и да е начин 

оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и 

човечеството― (към която категория принадлежи геноцида). Тези деяния обаче са обвързани 

с допълнителни критерии, а именно – чрез тях да се „създаде опасност да се упражни 

насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, 

цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност―. Т. е. 

българският закон изисква настъпването на реални обществено вредни последици от 

посочените деяния, което го прави значително по-мек и в съответствие с принципа за 

свобода на словото. Подбудителството към описаното престъпление също се наказва с 

лишаване от свобода до една година. 

По формални признаци извършеното в Сребреница деяние се покрива с дефиницията 

на правното понятие „геноцид―
15

. Освен това два международни трибунала - Международния 

наказателен трибунал за бивша Югославия и Международния съд, са определили изрично 

случилото се в Сребреница като геноцид. 

Отделни политици от Република Сръбска, макар че признават извършването на 

престъпни деяния в Сребреница през 1995 г., не намират случилото се за геноцид. Най-

                                                                                                                                                                                                 
13

 Дуня Миятович (8 септември 1964, Сараево) — специалист по медийно право. От 24 януари 2018 г. – комисар 

за човешките права към Съвета на Европа.  
14

  https://www.mediapool.bg/rusiya-zabrani-sas-zakon-otazhdestvyavaneto-na-rolite-na-sssr-i-natsistka-germaniya-

news323681.html (дата на използване: 07.05.2022). 
15

 Според чл. 2 от Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г., 

„геноцид― е всяко от следните действия, извършени с намерение да бъде унищожена изцяло или отчасти една 

национална, етническа, расова или религиозна група като такава: 

а) убиване на членове на групата; 

b) причиняване на тежки телесни или душевни повреди на членове на групата; 

c) умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи нейното пълно или частично физическо  

унищожение; 

d) налагане на мерки за предотвратяване на ражданията в групата; 

e) насилствено предаване на деца от групата на друга група. 

Конвенцията е приета от Общото събрание на ООН на 9 декември 1948 година с резолюция 260 А (III); 

ратифицирана е с Указ № 300 от 23 юни 1950 г. – Държавен вестник, брой № 153 от 1950 година и в сила за 

Народна Република България от 12 януари 1951 година. Конвенцията е обнародвана в Държавен вестник, брой 

№ 99/17 декември 2010 година. 
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ярката фигура сред тях е Милорад Додик
16

, който никога не се е съгласявал с юридическите 

заключения на визираните съдилища за осъществен геноцид. През 2018 г., по-малко от три 

месеца преди провеждането на общи избори в страната
17

, в качеството си на президент на 

Република Сръбска в състава на БиХ той настоя за повторно отваряне на дебата за 

убийствата в Сребреница
18

. Додик поиска отмяната на парламентарен доклад от 2004 г. с 

твърдението, че последният е бил манипулиран, за да навреди на сръбския народ. Вероятно 

са прави някои критици на Додик, които тогава твърдяха, че тези негови искания преследват 

чисто прагматични цели – да увеличи електоралната си подкрепа. Наистина Додик постигна 

тогавашната си цел - беше избран за член на Председателството на Босна и Херцеговина. 

Още през лятото на 2021 г. някои политици и журналисти изказаха съмнения относно 

ефикасността на предвидените от Върховния представител мерки. Михаел Мартенс от 

„Франкфуртер Алгемайне цайтунг― написа, че е спорно дали забраната ще насърчи 

помирението или ще втвърди фронтовете
19

. 

Визираните опасения изглежда се реализираха. 

"Това е последният пирон в ковчега на Босна и Херцеговина. Република Сръбска няма 

друг избор, освен да започне процес на отделяне" – така през 2021 г. Милорад Додик 

коментира действията на Валентин Инцко
20

. Босненските сърби практически веднага 

започнаха масирана политика на противопоставяне на измененията в Наказателния закон. 

Сръбските политически партии обявиха бойкот на дейността на всички важни институции в 

страната. 

След лятната ваканция напрежението в страната се засили.  В края на септември 

Милорад Додик поиска всички решения на върховния международен представител да бъдат 

отменени. „Ако това не се случи, след 6 месеца ще се съберем в парламента и ще обявим 

независимост―, заплаши Додик
21

. На 8 октомври той обяви, че босненските сърби 

възнамеряват да се оттеглят от висшите съдебни институции на страната, от армията и от 

данъчните институции.  

Новият Върховен представител на международната общност в Босна – немският 

политик Кристиан Шмид – определи тези действия като „червена линия―. Ако тя бъде 

прекрачена, „тогава ние като международна общност ще трябва да си помислим много, 

много, много сериозно как да продължим напред―, каза Шмид. По думите му създаването на 

отделна армия на босненските сърби „ще е равносилно на отделяне, без обаче това да бъде 

официално обявявано―
22

. 

На 20 октомври 2021 г. парламентът на Република Сръбска прие нов закон, който 

предвижда създаването на автономна специализирана Агенция за медицинските пособия и 

лекарствата с правомощията на „независима административна организация―. Чрез тази 

агенция реално се създава организационен дуализъм в сферата на лекарствените средства и 

според правителството в Сараево се нарушава конституционния ред. Веднага след 

приемането на спорния закон Европейският съюз (ЕС) и САЩ реагираха с общо изявление. 

                                                           
16

 Милорад Додик (12 март 1959, Баня Лука) - политик от Република Сръбска, основател и лидер на Съюза на 

независимите социалдемократи, бивш президент и министър-председател на републиката. Към момента – член 

на Председателството на Босна и Херцеговина.  
17

 На 7 октомври 2018 г. гласоподавателите избираха членове на Председателството на Босна и Херцеговина, 

депутати в парламента на Босна и Херцеговина, депутати в Камарата на представителите на парламента на 

Федерацията Босна и Херцеговина, депутати в Народното събрание на Република Сръбска, президент и двама 

вицепрезиденти на Република Сръбска, представители в парламентите на десетте кантона на Федерацията 

Босна и Херцеговина. 
18

 https://news.bg/int-politics/liderat-na-bosnenskite-sarbi-nastoya-che-ne-sa-izvarshvali-genotsid-v-srebrenitsa.html 

(дата на използване: 07.05.2022). 
19

https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/07/26/4236617_zatvor_za_tezi_koito_otrichat_genocida_v_bosna_a/comments?re

f=feed (дата на използване: 07.05.2022). 
20

 https://webcafe.bg/analiz/kriza-v-bosna-i-hertsegovina-mozhe-li-republika-srabska-da-se-ottsepi.html (дата на 

използване: 07.05.2022). 
21

 https://www.svobodnaevropa.bg/a/31553066.html (дата на използване: 07.05.2022). 
22
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В него те изразиха „твърда подкрепа― за териториалната цялост на Босна и Херцеговина и 

„сериозните си притеснения за зачестяващата реторика за разделение―
23

. 

Месец ноември 2021 г. беше време на усилени дипломатически инициативи, които 

целяха да намалят напрежението и да разубедят Милорад Додик от неговите намерения. В 

БиХ бе на посещение заместник-помощникът на американския държавен секретар Габриел 

Ескобар
24

, който е и специален пратеник на американския президент за Западните Балкани. В 

дипломатическата офанзива се включиха Германия и Русия (с диаметрално противоположни 

позиции), институциите на Европейския съюз, държавният секретар на САЩ Антъни 

Блинкън, както и турският президент Реджеп Ердоган. 

Независимо от дипломатическия натиск, на 10 декември 2021 г. по предложение на 

Додик (в качеството му на лидер на най-голямата босненско-сръбска партия Съюз на 

независимите социалдемократи) парламентът на Република Сръбска с 49 гласа от 83 народни 

представители гласува за оттегляне от босненската армия, както и от босненската съдебна и 

данъчна система
25

. Основният довод към предложението беше, че тези институции не са 

създадени пряко по силата на Дейтънската конституция, а с допълнителни решения на 

Върховния представител на международната общност.  

Това действително е решителна стъпка, заплашваща съществуването на Дейтънска 

БиХ. Различните световни сили реагираха по различен начин на решението на босненско-

сръбския парламент. 

Западният свят реагира силово. В самото начало на 2022 г. САЩ наложиха финансови 

санкции на Милорад Додик
26

. Бяха криминализирани всякакви транзакции към него, вкл. и 

дарения от САЩ. Подобни санкции бяха реализирани и спрямо опериращата основно в Баня 

Лука „Алтернативна телевизия―, за която се смята, че е свързана с Додик. Санкциите срещу 

лидера на босненските сърби бяха „опаковани― с такива и срещу Милан Тегелтия, съветник 

на Додик, и Мирсад Кукич, лидер на бошняшка партия, обвинен в корупция. Последният 

явно беше включен в групата санкционирани, за да ѝ се придаде публичен образ на 

престъпна корупционна група, каквито обвинения отдавна се тиражират за Додик. 

Това е първото постановление, издадено в рамките на заповедта на Байдън от юни 

миналата година, с която се блокира цялото базирано в Съединените щати имущество, 

притежавано от лица, които допринасят за дестабилизацията на Западните Балкани, и се 

забранява на тези лица да влизат в Съединените щати
27

. В същото време и Европейският 

съюз даде индикации, че готви санкции срещу лица в Република Сръбска
28

.  

От друга страна, президентите на Турция и Сърбия изразиха желание да посредничат за 

решаването на кризата в Босна и Херцеговина. Това обявиха Реджеп Ердоган и Александър 

Вучич след срещата им през януари 2022 г. в Анкара
29

. 

Независимо от осъществения натиск народните представители на Република Сръбска 

пристъпиха към реализация на намеренията си, като гласуваха на 10 февруари 2022 г. за 
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 Габриел Ескобар е изявен познавач на балканските проблеми. В периода 1998-2001 г. той заема ключови 

позиции в посолствата на САЩ в Република Сръбска, Черна гора и Сърбия. Вж. Кирилов, Ст. Новите 

тенденции в Западните Балкани и българската геополитика. – Геополитика, 2021, № 6.  
25
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използване: 07.05.2022). 
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 https://fakti.bg/world/645970-turcia-i-sarbia-shte-posrednichat-za-reshavaneto-na-krizata-v-bosna-i-hercegovina 

(дата на използване: 07.05.2022). 
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създаване на собствена съдебна институция, която ще избира съдиите и прокурорите, като по 

този начин оттеглят сръбската съставна част от висшата съдебна институция на БиХ
30

. 

4. Заключение. 

Направеният кратък преглед на някои събития от последната година, случили се в БиХ,  

демонстрира рязко увеличаване на обществено-политическото напрежение и изостряне на 

дискусията във връзка с бъдещето на БиХ. 

Освен описаната тук конфронтация, изхождаща основно от политически сили в 

Република Сръбска, повод да се задава все по-отчетливо въпросът „Идва ли краят на 

босненско-херцеговинският конституционен експеримент?― станаха и твърденията, че през 

2021 г. Словения е лансирала инициатива за радикално прекрояване на границите в 

Западните Балкани, в резултат на което БиХ ще прекрати съществуването си в своя сегашен 

вид
31

. 

Разгледаните факти позволяват да се направят заключения по два основни въпроса. 

Първо, това е проблемът за мястото и ролята на Върховния представител на 

международната общност. Действията на Валентин Инцко от края на неговия мандат 

показват, че дадените огромни правомощия на Върховния представител не работят в полза 

на консолидирането на обществените групи в държавата БиХ, а откриват широки 

възможности за отчетливо субективен подход към решаването на проблемите.    

Тук не става дума за спора относно това имало ли е геноцид по време на гражданската 

война в БиХ. Става дума по-скоро за това, дошло ли е времето за радикални действия, 

подобни на тези на Инцко. Криминализирането на отричането на босненския геноцид е 

твърде различно от споменатото по-горе отношение на редица европейски общества към 

Холокоста. От Втората световна война са изминали доста десетилетия и в споменатите 

традиционно демократични страни е налице широк обществен консенсус относно естеството 

на извършените спрямо евреите престъпления. Освен това, по-голямата част от страните, 

където отричането на престъпления срещу мира и човечеството е криминализирано са 

унитарни; отношенията между различните етноси и други общности във федералните 

държави са лишени от противопоставяне. 

Обществено-политическата ситуация в БиХ е съвършено различна. Тя продължава да 

бъде разделена страна; въглените на отминалата война са покрити с много тънък слой пепел, 

той лесно може да бъде отмит от някое ново остро междуетническо противопоставяне и 

конфликта да се повтори. 

Валентин Инцко въведе визираната криминализация в самия край на своя мандат. Това е 

равносилно на признание от негова страна, че след подобен ход положението на Върховния 

представител става изключително трудно с оглед реализирането на функциите му. 

Свидетелство е и за неговото желание да остане в съвременната босненска история като 

„ястреб―, работещ в интерес на бошняците и в откровена конфронтация с Баня Лука.  

Второ, нарастващата конфронтация между различните етнически и обществени групи в 

БиХ автоматично отдалечава решаването на въпроса за извършване на конституционни 

промени в Дейтънската система. А без такива, членството на БиХ в Европейския съюз 

изглежда невъзможно. 
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Резюме: Настоящият етап от развитието на информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ) оказва значимо влияние върху световната политика и международната сигурност, 

специално място сред които заема глобалният Интернет. Развитието на Интернет формира 

глобалното информационно пространство, което не се ограничава само до него, а включва 

както други информационни мрежи, така и информацията и знанията, създадени, 

съхранявани, обработвани и предавани чрез тези мрежи. Интернет обаче е основната 

инфраструктура на информационното общество и характеристиките, присъщи на Интернет, 

оказват влияние върху същността на глобалното информационно пространство и 

информационната сигурност. За да се разберат промените, които процесите на 

информатизация внасят в областта на информационната сигурност и управлението на 

Интернет, е необходимо да се идентифицират неговите основни характеристики, както и 

перспективните области за развитието на глобалната мрежа. 

Ключови думи: Интернет, информация, информационна сигурност, информационно 

общество, информационни и комуникационни технологии 

 

THE INTERNET AS A BASIS OF THE INFORMATION SOCIETY - 

TRENDS IN DEVELOPMENT 

Summary: The current stage of development of information and communication technologies (ICT) 

has a significant impact on world politics and international security, a special place among which is 

occupied by the global Internet. The development of the Internet forms the global information 

space, which is not limited to it, but includes other information networks, as well as information and 

knowledge created, stored, processed and transmitted through these networks. However, the 

Internet is the main infrastructure of the information society and the characteristics inherent in the 

Internet have an impact on the nature of the global information space and information security. In 

order to understand the changes that informatization processes are bringing in the field of 

information security and Internet governance, it is necessary to identify its main characteristics, as 

well as the perspective areas for the development of the global network. 

Key words: Internet, information, information security, information society, information and 

communication technologies 
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Настоящият етап от развитието на информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ) оказва значимо влияние върху световната политика и международната сигурност. 

Специално място сред ИКТ заема глобалният Интернет. 

Развитието на Интернет формира глобалното информационно пространство. Под 

глобално информационно пространство ние разбираме „електронната среда, чрез която 

информацията се създава, предава, получава, съхранява, обработва и унищожава”
1
, както и 

самата информация и знания, които циркулират в тази среда. По този начин глобалното 

информационно пространство не се ограничава само до Интернет, то включва както други 

информационни мрежи, така и информацията и знанията, създадени, съхранявани, 

обработвани и предавани чрез тези мрежи. Интернет обаче е основната инфраструктура на 

информационното общество и характеристиките, присъщи на Интернет, оказват влияние 

върху същността на глобалното информационно пространство и информационната 

сигурност. 

Италианският философ Лучано Флориди, професор в Оксфордския университет, 

формулира концепция, в рамките на която човекът се разглежда като информационен обект, 

който взаимодейства с другите информационни обекти в своята жизнена дейност (т.е. с 

всякакви обекти от живата и неживата природа)
2
 Всички информационни обекти 

съществуват в рамките на "инфосферата" или "информационното пространство", като среда, 

в която се обменят данни, информация и знания. Физическото въплъщение на глобалното 

информационно пространство, като среда за международно взаимодействие на хората – 

информационни обекти, а оттам и ядрото на процесите, протичащи там, е Интернет. 

Значението на Интернет като ключова инфраструктура на глобалното информационно 

общество се потвърждава от мащаба на неговото използване. Броят на потребителите на 

интернет непрекъснато се увеличава – ако в началото на 2008 г. е имало 1,4 милиарда 

потребители, то през 2018 г. те вече са 4,2 милиарда, а към януари 2021 г. има 4 803 660 

196 потребители на интернет (виж Таблица 1)
3
. 

За да се разберат промените, които процесите на информатизация внасят в 

международната система, както и спецификата на международните отношения в областта на 

информационната сигурност и управлението на интернет, е необходимо да се идентифицират 

основните характеристики на Интернет, както и перспективните области за развитието на 

глобалната мрежа. 
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West Institute. 2011. [cited 13.04.2022]. Available from:  https://www.files.ethz.ch/isn/130080/Russia-

U%20S%20%20bilateral%20on%20terminology%20v76%20(2)-1.pdf   
2
 Capurro R. On Floridi’s metaphysical foundation of information ecology // Ethics and information technology. - 2008. 

- №. 2-3. - P. 167-173. [cited 13.04.2022]. Available from:  http://www.capurro.de/floridi.html 
3
 Интернет тенденции 2022. Статистика и факти в САЩ и по света [cited 13.04.2022]. Available from: 
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%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82/ 
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Таблица 1 

 
 

Интернет е сложна и хетерогенна макросистема, която съчетава значителен брой 

информационни мрежи. Технологичният дизайн дава възможност да се гарантира 

неутралността на технологията, която свързва много локални мрежи (т.нар. „мрежова 

неутралност“), което прави Интернет ключова инфраструктура в рамките на глобалното 

информационно общество. 

Създаването на Интернет обикновено се датира от 1969 г., когато четири компютъра 

за първи път са свързани в една мрежа по време на изследователската програма на 

Министерството на отбраната на САЩ. През 1972 г. основните интернет протоколи TCP/IP 

са приети като основни стандарти за предаване на данни. През 1983 г. се създава системата 

за имена на домейни и първите вируси, а Интернет придобива съвременния си вид през 1989 

г., когато се появяват първият браузър и технологии за графично изобразяване на 

информация и преход между текстови хипервръзки. 

Повечето от съвременните гиганти на Интернет индустрията, като Facebook и Twitter, 

са създадени след 2000-та година. Най-популярните от тези компании позволяват на 
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интернет потребителите да комуникират и обменят лична информация: текстове, снимки, 

видеоклипове. Потребителите самостоятелно генерират съдържание и често се конкурират с 

много медийни корпорации, което формира комуникационния модел „от много към много“. 

За да се разбере Интернет като феномен, е необходимо да се характеризират съвременните 

тенденции в неговото развитие: 

 Количественият ръст на интернет потребителите се дължи главно на Азия и 

Близкия изток. Този процес се отразява във факта, че най-широко разпространеният език в 

мрежата е китайският
4
. Така влиянието на незападните държави в глобалното 

информационно пространство нараства. 

 Благодарение на всеобхватното разпространение на мобилните комуникации, 

Интернет става повсеместен и се формира Web 3.0 - универсалната мрежа. Мобилният 

интернет превъзхожда стационарния по брой потребители, като Южна Корея води с 71,5% от 

населението, които са мобилни потребители (виж Таблица 2)
5
. Напоследък се говори за Web 

4.0, като следващ етап от уеб технологиите, в който  добавената реалност  и  големите данни  ще 

имат основна роля. Предполага се, че това ще бъде епоха, в която всеки човек ще има  дигитално 

алтер его  и ще говори все повече и повече с нови интерфейси, като интелигентни машини. Има 

и  антиутопична визия за мрежата в бъдеще, с по-голям контрол върху информацията , която ще 

засегне не само дигиталния свят, но и реалността около нас. 

 Популярността на социалните медии като  Facebook, YouTube, Instagram, 

Pinterest, Linkedin, Twitter и др. продължава да расте. В същото време видео блоговете стават 

все по-популярни от текстовите или графичните блогове. Само броят на потребителите на 

Facebook надхвърли 1 млрд. През 2021 г. броят на потребителите на социални мрежи е 

достигнал 3,78 милиарда
6
, число, което ще продължи да нараства в обозримо бъдеще (виж 

Таблица 3)
7
. Активно се развиват и национални и регионални аналози на социални медии, 

базирани в САЩ, Китай (QQ) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Internet World Stats. Usage and population statistics. [cited 13.04.2022]. Available from: www.internetworldstats.org   

5 Интернет тенденции 2022. Статистика и факти в САЩ и по света [cited 13.04.2022]. Available from: 

https://bg.vpnmentor.com/blog/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82/ 

 
6
 Интернет тенденции 2022. Статистика и факти в САЩ и по света [cited 13.04.2022]. Available from: 

https://bg.vpnmentor.com/blog/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82/ 
7
 Пак там. 
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Таблица 2 

 
 

 

 Понастоящем развитието на социалните медии и формирането на Web 2.0 се 

превърна в значима тенденция, която определя облика на Интернет и глобалното 

информационно пространство като цяло. Терминът Web 2.0 е предложен от T. O'Reilly
8
 през 

2003 г. Т. О'Райли идентифицира седем ключови принципа, на които се основава новият етап 

в развитието на World Wide Web: Интернет се превръща в ключова платформа за 

политически дискурс; използването на Интернет за политически цели оформя колективната 

идентичност на потребителите на мрежата; значението на данните надвишава значението на 

софтуера и техническата инфраструктура; бърза трансформация на публичната политика в 

резултат на използването на социалните медии; разпространение на политическо съдържание 

чрез различни приложения, обширно потребителско експериментиране в политически 

уебсайтове. 

 Тенденцията към унифициране на различни телекомуникационни технологии и 

формирането на унифицирани комуникации става устойчива. Технологии като телефония, 

телевизия, радио и др. се комбинират на базата на мрежи, базирани на предаване на пакети 

данни. 

 

 

 

                                                           
8
 O'Reilly T. What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. // 

Oreilly.com - 30.09.2005. [cited 13.04.2022]. Available from: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html   
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Таблица 3 

 
 

 Технологиите за съхранение в облак и обработка на данни се разпространяват. 

Това позволява да се извлече максимума от съществуващите изчислителни възможности. 

Информационните ресурси на отделните потребители все повече се съхраняват в така 

наречените "сървърни ферми". Облаците се създават и предоставят за поставяне на данни от 

гигантите на информационния пазар Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon и Facebook. 

В резултат на това Интернет придобива наистина трансгранична архитектура. 

 Важна насока в развитието на Интернет е нарастващото значение на големите 

данни. Този термин се отнася до супер големи масивипот данни. Потенциално подобни 

данни могат значително да повишат ефективността на управлението на социалните процеси 

(включително политически) на микро ниво, т.е. на фундаменталното равнище на обществото. 

Засега съвременните технологии позволяват на тези сървъри само да натрупват големи 

масиви данни, но все още не са се научили как да ги обработват ефективно. 

 Интернет на нещата (Internet of Things – IoT), в рамките на който не само 

потребителите чрез компютри и мобилни телефони, но и различни физически устройства се 

свързват с Интернет, се развива с бързи темпове, тъй като в най-голяма степен се влияе от 

изкуствения интелект. Според данни на консултантската компания International Data 

Corporation, до 2020 г. 212 милиарда устройства ще са свързани към Интернет на нещата, а 
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размерът на този пазар ще бъде 8,9 трилиона долара
9
. Интернет на нещата се свързва с 

Индустрия 4.0
10

,  която представлява днешната тенденденция в развитието на 

автоматизацията и обмена на данни при технологиите на производство. Интернет на нещата 

е тенденция, която стимулира продължаващата цифровизация и навлизане на 

информационните технологии по много нови и невероятни начини. Това включва кибер-

физични системи, Интернет на нещата и изчисления в облак. Според експертни оценки, 

посочени в работата на председателя на Световния икономически форум, Клаус Шваб, в 

обозримо бъдеще „всеки физически продукт може да бъде свързан към единна 

комуникационна инфраструктура и вездесъщите сензори ще позволят на хората“
11

 

значително да подобрят качество на живот.  

 Блок чейн (block chain) технологията и криптовалутите имат нарастващо 

икономическо значение. Биткойн и другите криптовалути се основават на механизъм на 

разпределеното доверие, наречен „верига от блокове на транзакции – механизъм за 

проследяване на транзакциите, които са доверени на системата по определен начин“
12

 . 

Предимствата на технологията на блоковата верига на транзакциите включват нейната 

стабилност и високо ниво на защита срещу кибер измами (доста трудно е да се проникне в 

блоковата верига поради специални механизми за криптиране). Освен това криптовалутите 

не са обект на инфлация. Криптовалутите поскъпват на фона на фискалните и паричните 

стимули, дори и на фона на скептичните коментари за стабилността на този пазар. Общата 

пазарна стойност на всички криптовалути, циркулиращи през 2021 г. надхвърли 1 трлн. 

долара
13

. 

 Развитието на системите за изкуствен интелект. Съвременните системи за 

изкуствен интелект са в състояние да се учат от минали ситуации, за да осигурят входяща 

информация и да автоматизират процеса на вземане на решения, като улесняват и ускоряват 

получаването на конкретни заключения въз основа на събрани данни и минал опит, 

включително посредством обработка на големи масиви данни. Изкуственият интелект днес 

позволява създаването на самоуправляващи се системи за шофиране на автомобил, а също 

така се използва за решаване на редица задачи във военната и гражданската сфера 

Тези тенденции формират дневния ред на международната информационна сигурност 

и управлението на Интернет, който през последните години беше допълнен от въпроси за 

гарантиране на сигурността и етиката на развитието на изкуствения интелект, 

международното регулиране на криптовалутите, на сигурността на Интернет на нещата, 

както и гарантиране на неприкосновеност на личния живот на потребителите на социални 

мрежи в ерата на достъпност на инструменти за анализ "големи данни". Решаването на 

посочените проблеми на информационната сигурност не  е възможно на основата на 

изключително технологични решения, това е предмет на политическа регулация. Още повече 

                                                           
9
 The Internet of Things Is Poised to Change Everything, Says IDC // Business Wire. 03.10.2013. [cited 13.04.2022]. 

Available from:  http://www.businesswire.com/news/home/20131003005687/en/Internet-Poised-Change-IDC#.VdE-

Vfmqqko   
10

 Четвъртата индустриална революция включва нови ключови технологии, сред които са проникването на 

Интернет във всички дейности, киберсигурност, облачни технологии и големи бази данни, които се нуждаят от 

определен период за масово внедряване. Прогнозите са, че този процес е започнал от 2000 г. и според 

Световния икономически форум до 2040 г. ще навлезе при над 80% от потребителите в развитите страни. 

11 Шваб Клаус, Четвъртата индустриална революция, Изд. Хермес, С., 2016, с. 159. 
12

 Пак там, с. 180. 
13

 INVESTOR.BG  [cited 13.04.2022]. Available from: https://www.investor.bg/kriptovaluti/491/a/obshtata-pazarna-

stoinost-na-kriptovalutite-nadhvyrli-1-trln-dolara-319409/  
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в тази област, поради нейния трансграничен характер, е необходимо международно 

сътрудничество. 

Въз основа на посочените тенденции в развитието на глобалното информационно 

общество може да се направи следният извод – въпреки, че е много трудно да се предвиди 

бъдещето на такъв сложен и мащабен феномен като Интернет, сигурно е, че мрежовите 

технологии ще продължават да играят огромна роля в живота на глобалното информационно 

общество, като сложна система, чиито характеристики са силно зависими от международната 

политика, особеностите на международните отношения, отделните държави и региони, 

технологичните характеристики, залегнали в основата на глобалния Интернет и други 

мрежи, които формират глобалното информационно пространство. В същото време 

политическите и технологичните характеристики на глобалното информационно 

пространство са в сложна взаимозависимост, като обект на международни политически 

противоречия и договорености. И тъй като Интернет се развива бързо и качествено 

границите на неговото приложение в живота на човечеството непрекъснато ще се 

разширяват, като следствие от новите видове мрежови услуги и използването на 

телекомуникационните технологии, което прави възможно тази сложна, самоорганизираща 

се и самоуправляваща се система да се превърне в люлката на изкуствения интелект. 
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Резюме: Употребата на исляма за политически цели се засилва след войната в Афганистан. 

Натрупаният боен опит е трансформиран от лидерите на муджахидините в нова стратегия на 

борба. 

Ключови думи: Афганистан, джихад, ислям, ислямизъм, радикализация.  

 

Summary: The use of Islam for political purposes intensified after the war in Afghanistan. The 

accumulated combat experience of the mujaheddin leaders was transformed into a new strategy of 

struggle. 

Keywords: Afghanistan, jihad, Islam, Islamism, radicalization 

 

Разделението между църква и държава е постижение на Запада от 18-ти век. То е 

възможно, тъй като Христос
1
, в потвърждение на ветхозаветната идея, въпреки че представял 

себе си за цар с царство от друг свят, съветвал последователите си да отдадат кесаревото 

кесарю, а Божието Богу. С това, че приел да бъде съден от римския прокуратор Пилат 

Понтийски Той утвърдил властта като законна и благословена. По различен начин стоят 

нещата в исляма. Още при възникването му са създадени условия за неговото политизиране. 

Това е така, защото Коранът
2
 представя Мухаммад

3
 като Пратеник на Бога за напътствие на 

уммата
4
. Следвайки примера му мюсюлманите трансформират неговите мнение, решения и 

постъпки при различните ситуации не само в религиозни, но и в светски правни норми, 

уреждащи отношенията в общността. По този начин шариатът (ислямското право) е в 

основата на всички ислямски общества. Неговите предписания имат общозадължителен 

характер за гражданите на ислямски държави, а по отношение на управляващите 

изискванията са за управление, съобразено с принципите на исляма. Тук е моментът да 

обърнем внимание и на факта, че Мухаммад не е само проповедник и религиозен лидер, но и 

завоевател и управник. Това обстоятелство намира отражение при създаването през 632 г. на 

първата ислямска държава (Халифат
5
). Отразява се и върху развитието на ислямската 

догматика.  

Употребата на исляма за политически цели е процес, който започва още през Х век. В 

основата му са салафитски учени богослови. Техният стремеж е посредством исляма, уммата 

                                           
1
 За християните Христос е Богочовек - истински Бог и истински човек.  

2
 Свещеното писание на мюсюлманите.  

3
 Избрали сме да предадем името на пророка във вид по-близък до арабския оригинал - Мухаммад, вместо 

неправилно наложилото се, под влиянието на османотурския език, в българската езикова практика име - 
Мохамед. (Вж. Евстатиев, С. Религия и политика в Арабския свят. Ислямът в обществото, С., 2012, с. 13.) 
4
 Мюсюлманската общност.  

5
 Арабският халифат e теократична арабско-мюсюлманска държава, възникнала в резултат от арабските 

завоевания през VІІ - ІХ в., оглавявана от халифи. 
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да бъде обединена, активизирана и нравствено извисена. Усилията им в тази насока, 

впоследствие са използвани за противопоставяне на колонизаторите и излизане на ислямския 

свят от упадъка и кризата, в която се намира той. Значими фигури за радикализирането на 

ислямския призив са редица общественици и религиозни лидери като иранците Джамал ал 

Афгани (р.1838 - п.1897 г.), аятолах Хомейни (р.1902 - п.1989 г.) и Али Шариати (р. 1933 - п.   

1977 г.), египтяните Хасан ал Бана (р.1906 - убит 1949 г.), Сайид Кутб (р.1906 - екзекутиран 

1966 г.), шейх Омар Абдул Рахман (р.1938 - п.2017 г.) и Айман ал Зауахири (1951 г.), 

йорданецът от палестински произход Абдулла Аззам (р.1941 - убит 1989 г.), саудитецът 

Осама Бин Ладен (р.1957 - убит 2011 г.) и други. 

Ал Афгани, например, повежда модернистко движение за реформи в религията и в 

политиката. Той е сред първите политици, които изграждат политическата си програма, 

позовавайки се на исляма. Освен това осъвременява идеологията на обществено-политическа 

солидарност между мюсюлманите и на основата й разработва концепцията си за 

преодоляване на религиозните различия между сунити и шиити, и обединението им чрез 

вярата (панислямизъм). С действията си Ал Афгани е целял възстановяване на единството на 

уммата, но е факт, че и днес от идеите му се възползват крайни ислямистки лидери, които 

чрез преодоляване на националните и религиозните различия между сунити и шиити се 

опитват да мобилизират мюсюлманите и да ги подтикнат към революционни действия за 

установяване на ислямски ред в света.  

За употребата на исляма за политически цели от съществено значение е и дейността 

на египетската салафитска организация „Мюсюлмански братя” (ОМБ). Създадена през     

1928 г. от Хасан ал Бана като предизвикателство за самата политика и с цел Египет да бъде 

превърнат в ислямска държава, организацията бързо се разпростира в страната, а 

впоследствие и в арабския свят. Това е първата ислямска организация, която прокламира 

власт, базирана изцяло на Корана и обединяване на мюсюлманите в света.  

Контраобщество е думата, която най-точно определя „Братята“, тъй като 

организацията в голяма степен дублира функциите на държавата - създава мрежа от свои 

болници, училища, фабрики, дружества за социална помощ, собствена армия
6
. Когато 

египетското правителство убива Ал Бана братството представлява масово движение, 

организирано в кооперативни „семейства“ - клетки с не повече от петима членове. По този 

начин дори някоя от клетките да попаднела в полезрението на службите те трудно можели да 

разкрият и унищожат всички, а това гарантирало оцеляването на организацията. С 

разрешението на Бана „Мюсюлмански братя“ създали „таен апарат“, който след време се 

вкоренил в ислямисткото движение и му придал конспиративен характер.   

Идеолог на ОМБ и наследник на Ал Бана е Сайид Кутб. Именно той очертава визията 

за промяна на световния ред чрез ислямска революция, известна като доктрина на 

войнстващия салафизъм. Уповавайки се от една страна на ислямската концепция, че в 

страните, в които управлението не е съобразено с ислямското право не съществуват реда и 

сигурността на шариата
7
 и на тълкуванията на салафитския учен Ибн Таймия, че малкият 

джихад
8
 трябва да бъде издигнат до основен стълб на религията

9
; че прилагането му срещу 

                                           
6
След Шестдневната война членове на ОМБ воюват заедно с останали в Палестина арабски войски. 

Впоследствие нейни бойци се включват във всички джихади (войни за защита на религията) в света.(Вж. 
Райт Л. Ал Каида и пътят към 11 септември, 2007, с. 41 - 51. 
7
 Смята се, че в тези земи всеки е в състояние на война, с всички останали и е необходим джихад - усилие за 

разпространение на правата вяра по тях. (Вж Дени, Ф. Ислямът и мюсюлманската общност. – В: 
Религиозните традиции на света, С., 2006,  с. 932.) 
8
Малък джихад е борбата за обръщане на “неверниците” в “правата вяра”, както и за морално 

усъвършенстване на мюсюлманската общност. 
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„неверниците” и „вероотстъпниците” е оправдано
10

, от друга, Кутб стига до заключението, 

че за да бъдат приложени ислямските закони първо трябва да бъде установен ислямски ред. 

За да изпълнят законите на Аллах в пълнота и да създадат „идеална” общност, която да 

послужи за възстановяването на „истинската” ислямска държава, той призовава 

мюсюлманите да се обединят и не само да пазят уммата, но и да се борят с тези, които не 

живеят според шариата. По този начин Кутб успява да разбуни исляма, да застраши 

режимите в целия ислямски свят и да придаде на ислямското реформаторско движение 

войнстващ характер.  

Радикализацията на Кутб е осъществена в затвора след стачка на затворници, членове 

на „Мюсюлмански братя“, при която охраната убива двадесет и трима от тях, а четиридесет 

и шест ранява. Потресен от действията на мюсюлмани към мюсюлмани Кутб определя тези, 

които са го вкарали в затвора за неверници. За това, че не зачитат шариата (посягат на 

живота на друг мюсюлманин и служат на правителството и светската държава) той мислено 

ги отлъчва от ислямската общност. Така въпреки че не използва арабския термин „такфир“
11

, 

който служи за оправдаване на кръвопролитията в историята на исляма, Кутб дава повод той 

да бъде преоткрит и да онагледи принципа на отлъчването на един мюсюлманин от друг. 

Крайните си виждания той излага в манифеста „Километрични камъни“, който пише под 

формата на писма до своя брат и сестри (също ислямистки активисти). Интересен е фактът, 

че този труд на Кутб е и единственото доказателство срещу него, послужило за издаване на 

смъртната му присъда. Впоследствие неговата смърт вдъхновява и тласка по пътя на 

отмъщението много от сънародниците му. До този момент египетското правителство не си 

дава сметка, че Кутб е много по-опасен мъртъв; че задържането на най-ревностните му 

последователи не е решение. С времето египетските затвори се превръщат във фабрика за 

ислямски екстремисти, които след излежаване на определените им присъди разпространяват 

идеите на крайния ислямизъм по целия свят
12

. 

Организацията „Мюсюлмански братя“ става световен фактор в резултат на 

американското и саудитското финансиране по време на войната в Афганистан, където нейни 

членове и симпатизанти повеждат глобалното джихадистко движение. След смъртта на Кутб, 

в първите редици от негови съидейници застава Айман ал Зауахири. Известно е, че още като 

тийнейджър (на 15 г.) той подпомага създаването на нелегална клетка за сваляне на 

египетското правителство. Действителната му радикализация също е осъществена в затвора. 

Там е подложен на нечовешки мъчения, за да признае участие в атентата от 1981 г., при 

който бойци на джихадистката група „Ал Джихад” („Свещена война”) убиват египетския 

президент Ануар Ел Садат, бивш член на ОМБ. По този повод повечето от лидерите на „Ал 

                                                                                                                                            
9
В основата на исляма стои пълното себеотдаване и подчинение на Аллах. От тук произтичат и 

задълженията на мюсюлманите, известни като “петте стълба на исляма”. Терминът е обобщаващо 
наименование за основните ценности в сунитския ислям и не се употребява от шиитите. Задълженията на 
мюсюлманите са почит и уважение към Аллах и се изразяват в: 1. шахада (свидетелстване, че няма друг Бог 
освен Аллах и Мухаммад е неговия Пратеник; 2. намаз (извършване на молитва); 3. говеене (постене) през 
месец Рамазан;4. закят (раздаване на милостиня); 5. хадж (поклонение на Дома). Вж. Ислямът. Кратък 
справочник. Съст. С. Евстатиев., С., 2007.  
10

 Коранът не допуска конфликт между мюсюлмани. 
11

 Такфир (отлъчването) е ерес, която съществува в исляма от най-ранните му дни. В средата на VII век 
група мюсюлмани, известни като хариджити, се разбунтувала срещу четвъртия халиф (Али), за това че 
вместо да се впусне в братоубийствена война направил компромис със свой политически опонент. Те издали 
едикт, според който само хариджитите следват повелите на вярата. Всеки, който не бил съгласен с тях 
обявили за изменник, в т.ч. и халифа - Али, зет на пророка Мухаммад, когото убили. В този смисъл такфир е 
огледален образ на исляма, тъй като въпреки, че обръща основните му принципи наподобява ортодоксалност. 
(Вж Райт, Л. Цит.съч., с. 192, 194).  
12

 В затвора Саид Кутб пише и осемтомен труд - „В сянката на Корана“, който можел да му гарантира 
място сред най-значимите ислямски мислители, но пребиваването му в затвора го накарало да преосмисли 
първоначалната си позиция за постигане целите на движението с умерени действия. 
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Джихад” са екзекутирани, а останалите членове са задържани и излежават присъди в затвора. 

В затвора Зауахири се превръща в значима фигура, заради високата му образованост, 

произходът му от уважавано семейство и общуването му с едни от най-известните египетски 

ислямисти. Като помощник в затворническата болница той е в контакт с шейх Омар Абдул 

Рахман - преподавател по теология в университета „Ал Азхар“ и лидер на джихадистката 

организация „Ислямски групи”. Слепият шейх е хвърлен в затвора за участие в заговор за 

атентат срещу втория президент на Египет (Гамал Насър), без обвинение, което засилва 

влиянието му сред студентите. Освен това, с аргумента, че християните и мюсюлманите са 

във война, именно той издава фатва (религиозен декрет), оправдаваща избиването на 

християни. Следва да се има предвид, че без санкция такива действия се смятат за 

престъпления.  

Зад каузата за провеждане на световна ислямска революция, която да доведе до 

налагане на основано на шариата управление, застава и аятолах
13

 Рухоллах Хомейни. Той 

смята, че водачеството в тази битка е редно да бъде поето от духовенството, тъй като само 

духовниците са способни да прилагат нормите на шариата и са истинските водачи. 

Показателно в тази връзка е виждането му, че святост може да бъде постигната единствено с 

действия, а идеологията има смисъл, ако е превърната във власт. Още през 1942 г. Хомейни 

учи мюсюлманите, че ислямът не е религия на мира; че доброто съществува благодарение на 

меча и в сянката на меча; че всеки, който изучава джихад знае, че мюсюлманите трябва да 

поведат битка срещу идолопоклонството, сексуалните отклонения, грабителството, 

репресията и жестокостта; че ислямът трябва да победи целия свят, за да могат всички 

покорени държави, живеейки съобразно Божията воля, да получат вечно спасение
14

. С 

времето, той успява да пренасочи вниманието на мюсюлманите от ислямските ритуали към 

културните, обществените и политическите аспекти на исляма. Призовавайки ги за борба 

срещу потисническите неислямски правителства и влиянието на западната култура и 

идеология, Хомейни предизвиква ислямска революция в Иран
15

. Нейният успех води до 

налагането на първия модел на религиозна теокрация в съвременния свят.  

Хомейни, ползвайки се от опита си, извежда формула за успех на бъдеща световна 

ислямска революция. Той предлага борбата срещу „неверниците” и „отстъпилите” от вярата 

мюсюлмани да премине през три етапа - проповед - конфронтация - въоръжен сблъсък. 

Този модел впоследствие е възприет и от сунитското направление в исляма. По него и днес 

настъпват в демократичните общества крайни мюсюлмански лидери и организации.   

Работата върху социологията на религията на завършилия Сорбоната Али Шариати 

става повод той да бъде наричан „идеолог на иранската революция“. Повлиян от идеите на 

марксизма-ленинизма за социално преразпределение и освобождение на масите, Шариати 

призовава към нов прочит на свещените книги, към преосмисляне на исляма и предприемане 

на революционни действия за установяване на нов световен ред. Размислите му върху 

понятието „джихад” водят до извеждането на концепцията за муджахидина
16

, като в 

тълкуванията си Шариати представя акта на саможертва на мюсюлманина, застанал на пътя 

на джихад, като висша религиозна функция. 

Ключова за възхода на исляма, но и за радикализирането на ислямския призив, е 

войната в Афганистан. В действителност там за първи път е изпълнено изискването за 

                                           
13

 Аятолах означава Божие знамение и е висша титла в шиитския ислям.  
14

 История на тероризма от Античността до Ал Кайда. Под ред. на Ж. Шалиан и А.Блен, Пл., 2004, с. 592. 
15

Революцията започва на 09.01.1978 г. и приключва на 11.02.1979 г., като изцяло е ръководена от аятоласите.  
16Муджахид е този, който прави джихад; „воин на Аллах”. 
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обединение на мюсюлманите на основа на религията - братя по вяра от различни държави 

преодоляват ограниченията на етноса, като воюват заедно срещу светското афганистанско 

правителство и срещу подкрепящия го Съветски съюз. Т.е. до 1979 г., когато започва 

войната, ислямът е универсална религия само на теория. Съединените американски щати 

използват конфликта, за да се противопоставят на Съветския съюз, като по този начин 

войната в Афганистан е сред първите войни, при които държави решават противоречията си, 

използвайки чужда територия.  

В началото на войната афганистанците гледат на дошлите да ги подкрепят братя по 

вяра от други държави като на “славни гости“, но не и като на муджахидини, тъй като към 

този момент те представляват неорганизирана тълпа от гневни млади хора без оръжие и 

оборудване. След като САЩ
17

 и Саудитска Арабия, в резултат на сключен помежду им таен 

съюз предоставят на съпротивата средства и оръжия, ситуацията е променена
18

. Арабските 

доброволци, дошли да се сражават за исляма, получават убежище и преминават през 

обучение в Пакистан, който е превърнат в база за логистична подкрепа на афганистанците.  

Религиозното обучение е важна част от подготовката на международните бригади от 

ислямски екстремисти. Значима фигура и идеолог на движението за глобален джихад е 

влиятелният ислямски учен и мистик Абдулла Аззам. В Пакистан той влиза в контакт с 

редица харизматични джихадистки лидери. В резултат от това сътрудничество се ражда 

идеята му за създаване, чрез заличаване на националните различия, на един народ – 

мюсюлманския и използване опита на муджахидините за покоряване на света от него с 

оръжие. За реализирането на тази цел духовникът-воин също тълкува военния аспект на 

джихада, като дава нови напътствия. Вярващият мюсюлманин, например, не може да участва 

в индивидуален джихад, ако не е получил разрешение от родителите си и от хората, на които 

е длъжник. Тези ограничения отпадат единствено при нападение или окупация на ислямската 

държава и при наличие на физическа заплаха за семейството и имота. За да ги преодолее 

Аззам заявява, че врагът вече е проникнал в земите на исляма и е изпълнено условието 

държавата да бъде атакувана. В тази връзка са и отправените от него призиви към 

мюсюлманите за включването им в джихада в Афганистан не само с отделяне на финансови 

средства за подпомагането му, но и с физическо участие в битката срещу „неверниците“. По 

този начин Абдулла Аззам съумява да привлече поколения араби, които търсят смисъл и цел 

в живота си и да им покаже как да ги намерят в джихада. През 1984 г. той създава постоянна 

международна армия на джихада - „Служба за арабските бойци на Бога“. След края на 

войната в Афганистан, джихадистката армия става причина за разрив между ръководителите 

на арабските муджахидини, които не са единни във вижданията си как да я използват. Дали 

да я насочат срещу арабските вероотстъпнически режими и чак след свалянето им да 

преминат към глобален джихад или да довършат делото на Аззам като подпомагат 

„подтиснати” братя по вяра; организират и нанасят удари, поставящи мюсюлманите в 

позиция да се защитават и по този начин да бъдат предизвикани да се включат в ислямска 

революция.  

В първите години на следвоенния период лидери на движението, възползвайки се от 

осъществените контакти с мюсюлмани от цял свят и придобития боен опит, изцяло променят 

стратегията си на борба. Това е времето, в което се осъществява преходът от ислямизъм 

                                           
17

САЩ се ангажират и с конкретна подкрепа на най-крайната фундаменталистка организация - 
групировката „Хезб Ислами”. (Вж. Миго, Ф. Корените на радикалния ислямизъм. - В: История на тероризма 
от Античността до Ал Кайда. Под ред. на Ж. Шалиан и А. Блен, Пл., 2004, с. 295 - 358. 
18

 Не е тайна, че до края на войната саудитците давали по долар за всеки долар, отпуснат от САЩ, като 
започват със 70 хиляди и стигат до милиарди. 
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(налагане на ислямско управление чрез политически действия) към войнстващ ислямизъм 

(налагане на ислямско управление чрез насилие). Този процес е подпомогнат от наличието 

на много чужденци-ветерани от Афганистан, които не са допуснати да се върнат в 

собствените си държави заради това, че са индоктринирани от културата на мъченичеството 

и ереста такфир. Потърпевши от ситуацията са дори муджахидини с малък реален боен опит. 

Някои от тях остават в Пакистан, но преобладаващата част се присъединяват към 

възникналите нови джихади в Босна, Косово, Чечения, като се превръщат в скитаща се тълпа 

от религиозни фанатици - наемници без националност
19

.  

„Службата за арабските бойци на Бога”, за да отговори на нуждите за нови битки и да 

привлече нови бойци, е заменена от ръководената от Осама Бин Ладен и Айман ал Зауахири 

терористична организация „Ал Кайда” (Базата
20

). В предградие на Пешавар, Пакистан, 

организацията отваря и свой офис за набиране на кандидати. Така в частната армия на Бин 

Ладен, към обучените елитни арабски муджахидини, са избрани да се присъединят 

фанатични и покорни млади хора. За тези, на които образованието и кариерата са прекъснати 

от джихада, терористичната организация е привлекателна възможност за работа
21

. Заради 

своята преданост към ислямската кауза, въпреки, че е физически слаб, изключително 

скромен и пасивен, и рядко изразяващ собствено мнение, Бин Ладен е определен за 

официален наследник на Аззам
22

. Под негово командване преминава международната 

доброволческа армия, която е с неизвестна численост. Разбира се за всичко това допринасят 

огромните му финансови възможности. Зауахири, например, не се включва веднага в 

кампанията на Бин Ладен срещу Америка, а се опитва да запази независимостта на „Ал 

Джихад“, за да продължи борбата с египетското правителство. Впоследствие обаче е 

принуден да приеме обединението с „Ал Кайда“, за да не допусне разпадане на групировката 

поради липса на финансиране.  

За реализиране на утопичните цели на „Ал Кайда“ („Да се установи истината, да се 

премахне злото и да се създаде ислямска държава.“) лидерите на организацията разработват 

конституция и наредби. В тях са изразени вижданията им, че постигането на тези цели е 

възможно посредством образование, военно обучение, координация и подпомагане на 

джихадистките движения по света. Стремежът на Бин Ладен е да въвлече САЩ във война с 

исляма на толкова голям фронт, че да няма как той да бъде овладян. Възползвайки се от 

американското военно присъствие в светите земи на исляма
23

 Бин Ладен издига призиви за 

провеждане на ислямска революция и установяване на световен ред, основан на шариата. 

Повод за тях е фактът, че по време на войната в Персийския залив (1990 - 1991) 

американската мисия в Саудитска Арабия прераства от мисия за защита на Кралството в 

мисия за прогонване на иракчаните от Кувейт. За много мюсюлмани присъствието на 

„кръстоносци“ в убежището на исляма е по-разрушително от действията на Саддам Хюсейн 

в Кувейт
24

. Следвайки мотото на Аззам „Единствено джихад и оръжието; без преговори; без 

конференции; без диалог“, Осама Бин Ладен успява да изведе на показ, през медиите, 

битката на джихадисткия интернационал. През август 1996 г. от пещера в Афганистан той 

                                           
19 Вж Райт, Л. Цит.съч.с. 221-252. 
20 Името й идва от тренировъчна база.  
21 Срещу клетва за вярност към Бин Ладен неженените получавали заплата в размер на 1000 долара, а 
семейните - по 1500. Освен това всяка година имали право на един самолетен билет (отиване и връщане) до 
родината си и едномесечен отпуск. Ползвали се и от схема за здравно осигуряване, а тези, които се отказвали 
от нея били компенсирани финансово.  
22

 Аззам е първият духовен наставник на Бин Ладен и оказва силно салафитско влияние върху него. 
23

 През 641 г. халиф Омар започва да изселва в Ирак, Сирия и Палестина местните християни и юдеи от някои 
части на Арабия. От тогава достъпът до свещените градове Мека и Медина е забранен за немюсюлмани. 
24

 Райт, Л. Цит.съч.с. 248-249. 
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обявява война на Америка от името на всички мюсюлмани. Част от фатвата му касае 

министъра на отбраната на САЩ по това време - Уилям Пери. Бин Ладен се обръща 

директно към него с думите: „Ето какво ще ти кажа на теб, Уилям: тези младежи обичат 

смъртта така, както ти обичаш живота…„ – смятаме коментара за излишен. В резултат от 

фатвата под черните знамена застават най-крайните му последователи. 

През 1998 г. Бин Ладен отправя трети официален призив към мюсюлманите
25

. С него 

ги приканва вместо военни обекти, целенасочено да атакуват американски цивилни 

граждани. Причината е, че военните обекти обикновено са секретни и при атакуване на 

военни цели медиите имат ограничени възможности за получаване на подробна информация. 

Освен това военните рядко излизат с коментар. Определяйки тази нова цел, саудитецът 

подбужда мюсюлманите към екстремизъм и глобален джихад. Резултатите не закъсняват. 

Терористичните атаки от 11.09.2001 г. с близо 3 000 предимно цивилни жертви, са 

извършени от свързани с „Ал-Кайда“ лица от арабски произход. Бин Ладен използва този 

безпрецедентен акт на насилие, за да раздели света на мюсюлмани и немюсюлмани; да 

провокира реакция от страна на САЩ; да постави мюсюлманите в ситуация, която да ги 

принуди да защитят религията си. Смятаме, че с отговора си - обявената война на тероризма,  

САЩ довършват започнатото от джихадистите, като успяват и да ги противопоставят. С удар 

по никой светски лидер Бин Ладен не би могъл да постигне такъв резултат.  

Видно от изложеното ислямът е симбиоза на религия и политика, като политическият 

компонент в него способства за взаимодействието му със средата, в която съществува и за 

участието му в обществения живот
26

. Това е причина във всяка ислямска държава и държава 

с мюсюлманска общност, той да има свой собствен облик и проявление. Т.е. ислямът е един, 

но не е единен и монолитен. Освен това Коранът и Сунната
27

 изобилстват от неясни, 

противоречиви и взаимно изключващи се текстове. Следва да се има предвид и факта, че при 

търсенето на религиозната истина в сунизма си опонират четири правно-нормативни школи. 

Те тълкуват по различен начин свещените текстове, поради което се наблюдава и голямо 

разнообразие от религиозни и политически идеи. Много са и вижданията, по които те могат 

да бъдат реализирани. И четирите школи обаче са в традицията на исляма. В тази връзка 

следва да отбележим, че за преосмислянето на основополагащи ислямски постановки и 

практики са необходими задълбочени религиозни познания. В същото време, след Втората 

световна война, религиозните учени в ислямския свят са изведени от обществените 

отношения. Управляващите от установените с подкрепата на колониалните сили светски 

режими ги игнорират и омаловажават дейността им, а това води до загуба на доверието и 

влиянието, което са имали преди над населението. Повяват се и нови, често самообявили се 

авторитети, които въпреки че не са получили традиционното религиозно образование 

интерпретират свещени текстове, касаещи предимно малкия джихад. Дефицитът на знания 

води до опростяване на ислямската религиозна доктрина и до представянето й в по-достъпен 

за народните маси вид. В резултат на посочените особености на исляма и на ислямските 

общества, в които религиозните лидери често са единствените опоненти на управляващите, 

се стига до радикализиране на ислямския призив и прилагане на практика на теориите на 

Кутб, Хомейни и Аззам за революционни промени в света. От съществено значение за 

употребата на исляма за политически цели е войната в Афганистан. За да използват 
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 Свещеното предание на мюсюлманите.  
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придобития от муджахидините боен опит, влиятелни религиозни лидери, произхождащи от 

ОМБ и нейни издънки, променят стратегията си и повеждат борба, основана на пропагандата 

чрез насилие. За да заличат различията между мюсюлманите в света и да ги обединят те 

обявяват съществуването на една нация - мюсюлманската и на един народ - мюсюлманския, 

с една обща цел - установяване на световен ред, организиран съгласно шариата. Всички 

мюсюлмани са призовани да се включат в създаденото движение за глобален джихад.  

Тук е моментът да поясним, че участието на мюсюлманите в обществения живот се 

реализира посредством религиозни призиви и послания, подтикващи ги към обществени 

действия
28

. По този начин мюсюлманските лидери имат възможност да изведат вижданията 

си от сферата на духовното в реалния живот. (Разбира се това е в зависимост от силата на 

вярата на мюсюлманите в ислямската доктрина.) Крайните мюсюлмански лидери отричат 

развитието на богословската мисъл през вековете и се опитват да унифицират исляма. 

Стремежът им е във всички общества с мюсюлмански общности (европейските не правят 

изключение) да подменят етническите характеристики с религиозни и да накарат повече 

мюсюлмани да припознаят битката на движението за глобален джихад за своя.  

Мюсюлманите, които се включват в движението отстъпват от фундаменталистките 

принципи на исляма, тъй като го обвързват с насилието и престъпната дейност. Не случайно 

към него се присъединяват криминално проявени лица от цял свят (вкл. европейци с 

християнско вероизповедание, приели исляма впоследствие). В подкрепа на посоченото е и 

фактът, че след войната в Афганистан и особено след арабските революции от 2011 г., 

специалните служби на някои европейски държави непрекъснато огласяват в медиите данни, 

във връзка с водени от тях разследвания, за задълбочаващото се взаимодействие между 

ислямистки терористични групировки и международната организирана престъпност. 

В Европа, организацията „Мюсюлмански братя“ реализира целите си като внушава на 

мюсюлманите, че: ислямът не е само религия, а начин на съществуване, който следва да 

водят, в която и държава да живеят; че следва да отхвърлят всичко чуждо (немюсюлмско); че 

Божият закон е над човешките закони. Често такива послания са приемани в европейските 

държави за част от културната традиция на мюсюлманите и са отминавани като маловажни, 

въпреки че опасността от създаване на паралелни мюсюлмански общества, в много от тях, 

подчинени на свои закони и правила, е реална.  
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ВЛИЯНИЕ НА УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ, ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА 

НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ - ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ. 

 

Доц. д-р Йордан БАКАЛОВ  

Нов български университет 

 

Резюме - Балканите отново могат да бъдат превърнати в нов източник на проблеми, ако 

Москва се опита допълнително да дестабилизира региона, в резултат на войната в 

Украйна,която поднови с нова сила въпросите за бъдещето на евроатлантическата 

интеграция на Западните Балкани. Русия разглежда ,както Украйна, така и Западните 

Балкани като буферна зона, където може да запази сфери на влияние и чрез тях да подкопае 

ЕС. Разгледани са различни варианти на приключване на войната в Украйна и тяхното 

влияние на Западните Балкани. Според първия вариант който се разглежда,Русия постига 

целите си и излиза много по-силна геополитически от конфликта в резултат на което, 

разширяването и сближаването на държавите от Западните Балкани с НАТО,ще бъде спряно. 

Втория вариант, който се разглежда е, ако Русия не постигне очаквания успех в Донбас и 

Луганск, тя ще продължи да има геополитическо влияние на Балканите, но това значително 

ще намали усилията на сърбите в Северно Косово и Република Сръбска. При третия вариант, 

който се разглежда, Русия губи част от геополитическата си тежест на Балканите и ще излезе 

от конфликта много по-слаба, защото ще е загубила украинската война,т.е.не е постигнала 

нито една от поставените си цели. 

Ключови думи- Балкани,Русия,влияние,варианти. 

Summary - The Balkans could once again become a new source of trouble if Moscow tries to 

further destabilize the region as a result of the war in Ukraine, which has revived questions about 

the future of Euro-Atlantic integration in the Western Balkans. Russia views both Ukraine and the 

Western Balkans as a buffer zone where it can maintain spheres of influence and use them to 

undermine the EU. Different options for ending the war in Ukraine and their impact on the Western 

Balkans are discussed. According to the first option under consideration, Russia is achieving its 

goals and coming out much stronger geopolitically than the conflict, as a result of which the 

expansion and rapprochement of the countries of the Western Balkans with NATO will be stopped. 

The second option under consideration is that if Russia does not achieve the expected success in 

Donbas and Luhansk, it will continue to have geopolitical influence in the Balkans, but this will 

significantly reduce the efforts of Serbs in northern Kosovo and Republika Srpska. In the third 

option under consideration, Russia is losing some of its geopolitical weight in the Balkans and will 

emerge from the conflict much weaker because it has lost the Ukrainian war, ie it has not achieved 

any of its goals. 

Keywords - Balkans, Russia, influence, options. 

 

Със започването на войната в Украйна, чувство на безпокойство постепенно се настани в 

Западните Балкани. Ужасите от войната бързо възстановиха спомените за ужасите в региона, 
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преживени през 90-те години на миналия век, особено в Босна и Херцеговина и между 

Сърбия и Косово. Основните притеснения са свързани с възможността Балканите отново да 

бъдат превърнати в нов източник на проблеми, ако Москва се опита допълнително да 

дестабилизира региона, за да отклони вниманието от своята необяснима война в Украйна. 

Войната в Украйна поднови с нова сила въпросите за бъдещето на евроатлантическата 

интеграция на Западните Балкани, защото влиянието и позициите на Русия в района си 

остава силно. Инвестициите на руската страна са концентрирани в енергетиката, като 

голямата част от тях се използват за натиск и прилагане на корупционни практики. Друга 

ниша която се използва от Русия за повишаване на военното си влияние в района е 

продажбата на оръжие. Сърбия, е държавата от района, която е най-големия потребител на 

руско оръжие и която закупи оръжия, самолети и системи за противовъздушна отбрана. След 

започването на руската агресия в Украйна през февруари Черна гора, Босна и Сърбия  се 

проведоха проруски митинги, в който активно участие взеха крайнодесни групировки с ясни 

връзки с Русия. За тях нахлуването на Русия в друга православна страна като Украйна не е в 

противоречие с разбиранията им, защото гледат на Русия и на Путин като на защитник на 

православното вероизповедание. 

Русия разглежда ,както Украйна, така и Западните Балкани като буферна зона, където може 

да запази сфери на влияние и чрез тях да подкопае Запада. След нападението на Русия в 

Украйна, ясно се видя разцеплението между прозападните и проруските подръжници на 

Балканите. Държавите членки на НАТО, като Албания, Хърватия, Черна гора и Северна 

Македония бързо застанаха зад санкциите на ЕС, както и Косово, кандидат за членство в 

НАТО, но Сърбия и Босна отказаха да се присъединят към санкциите срещу Русия въпреки, 

че в последно време се наблюдава еволюция и в техните решения. 

Най-разпространени са страховете в Босна, че войната в Украйна може да породи 

нестабилност на Балканите, защото самите те, са неспособни да се заеме единна позиция, с 

която да осъдят руската агресия. Това се дължи на ,сръбският член на тристранното 

президентство на страната в лицето на Додик, който се застъпва в подкрепа на проруската 

позиция.  

Косово е в другата крайност, там обществените настроения са силно антируски и войната в 

Украйна засили в значителна степен опасенията относно собствената им сигурност. Това 

принуди косовските лидери да призоват за по-бърза писта за членство в НАТО и да 

предложат да има постоянна база на НАТО.  Черна гора побърза да се присъедини към 

санкциите срещу Русия, но все още не е приложила повечето от тях поради вътрешно-

политически борби и независимо че приложи първоначалните санкции срещу спонсорирани 

от руските държавни медии. Независимо от всичко Запада е фокусиран най-много върху 

Сърбия, защото войната в Украйна е допълнително предизвикателство за правителството, 

тъй като то се опитва да балансира между Русия, Китай и Запада. Сръбските граждани, 

помнят много добре юговойната и болката от нея, както и западните санкции. Това се 

използва много активно от президентът Вучич, който се стреми да се представи като най-

способен да защити независимостта и стабилността на Сърбия. Съобразявайки се с силните 

проруски обществени настроения и засиления контрол от страна на Европейския съюз и 

Съединените щати, Вучич е категоричен относно неутралитета на Сърбия по време на 

украинската криза, но в последно време се наблюдава известна промяна в позицията им. 
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Поради всички тези предизвикателства и за да се избегне бъдеща дестабилизация на 

Балканите, Европа и Съединените щати, ще трябва да удвоят усилията си за тяхното 

интегриране. В зависимост от политиките на Запада, по отношение на региона, може да се 

очакват два сценария за бъдещето на района, или нарастваща нестабилност, или трайна 

интеграция в европейската общност. При първата възможност ,Русия ще се възползва от 

ситуацията, за да дестабилизира района, а при втората ,ще има трайна стабилизация на 

Балканите. След години на застой, войната в Украйна принуди всички участници от 

Балканите, да изберат ясен политически път и да вземат смели и ясни решения. През юни на 

европейската среща на върха, посветена на Западните Балкани, ще се обсъжда бъдещето на 

региона и ще се предложат възможности за развитието му. Наложително е на политическо 

ниво, Европа да отговори на призивите от целия регион да се ускори интеграцията в ЕС в 

контекста на войната в Украйна. Франция и Германия вече изпратиха силни сигнали по този 

въпрос, като канцлерът Олаф Шолц призова Европейския съюз да подкрепи страните от 

Западните Балкани в опита им да се присъединят към блока „възможно най-скоро“, а 

президентът Макрон се застъпи за „да им даде ясна перспектива за присъединяване към 

Европейския съюз“
1
. 

Европейският съюз и НАТО, трябва да синхронизират позициите си, по отношение на 

сигурността за да предотвратят всякаква дестабилизация на региона. Поради промяната на 

средата за сигурност, НАТО взе решение да разработи „нов пакет за изграждане на 

отбранителен капацитет“ за Босна. Европейският съюз и НАТО трябва да помогнат на 

страните от Западните Балкани да поддържат и прилагат върховенството на закона, за да се 

противопоставят на руското хибридно влияние и целенасочени кампании за дезинформация. 

Съединените щати и Европейския съюз могат да помогнат за реализирането на реформите 

чрез прозрачност, насочени към разширяване на прозрачността и собствеността на медиите и 

ограничаване на политическото влияние на медийните пазари и към подкрепата си за 

независими и разследващи медии в целия регион. Европа и Съединените щати трябва да 

засилят помощта си за региона в икономическата област, за да помогнат на страните от 

Западните Балкани да смекчат многото странични последици от войната в Украйна, от по-

високите цени на енергията. В дългосрочен план Европейският съюз трябва да ускори 

изпълнението на своя инвестиционен план от 30 милиарда евро, обявен през октомври 2021 

г. за периода 2021–2027 г.
2
 Инвестициите трябва да се съсредоточат преди всичко върху 

енергийната диверсификация и инфраструктурата като начин за намаляване на 

зависимостите на региона от Русия и Китай. 
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В зависимост от различните варианти на приключване на украинския конфликт, може да се 

разбере и геополитическите последици от войната в Украйна за Западните Балкани. В 

момента има няколко възможности, за приключване на конфликта, които ще имат и различна 

тежест и влияние на политиката на Западните Балкани.  

Според първия вариант който разглеждаме, Русия е победител и излиза много по-силна 

геополитически от конфликта. При този възможен краен резултат , разширяването и 

сближаването на държавите с НАТО, особено по границите на Русия сигурно ще спре, 

защото те ще се опитат да предотвратят украинския сценарии, наложен със сила от Русия. В 

резултат на това позицията на Москва ,ще укрепне геополитически на Западните Балканите, 

особено в две държави и по-специално в Косово и Босна и Херцеговина. Ветото срещу 

Косово в ООН ще стане още по-силно и категорично, което ще засили позицията на Сърбия 

като съюзник на Русия срещу Косово. В Босна Република Сръбска може да потърси помощ 

от Русия, за да се опита да реализира същите действия като в Донбас, а Русия не би 

пропуснала такава възможност и естествено това отново ,ще дестабилизира целия район. 

Втората възможност, която разглеждаме е, ако не постигне очаквания успех в Донбас и 

Луганск, Русия ще продължи да има геополитическо влияние на Балканите, но това 

значително ще намали усилията на сърбите в Северно Косово и Република Сръбска в Босна и 

Херцеговина да се опитват колкото е възможно, да се дистанцират от централните 

правителства. Крайният извод при такава възможност би бил, че подобни усилия не си 

заслужават, защото политическите, икономическите, военните и човешките усилия, ще са 

твърде големи. Всичко това би въздействало като възпиращ фактор за всякакви подобни 

намерения в Западните Балкани. 

При третата възможност, която разглеждаме, Русия губи част от геополитическата си тежест 

на Балканите и ще излезе от конфликта много по-слаба, защото ще е загубила украинската 

война. Тогава позицията на Сърбия в диалога и с  Косово, ще се влоши и Сърбия, като 

съюзник на Русия и неучастваща в санкции срещу Русия, ще бъде поставена от САЩ и ЕС 

пред избор да избира между Косово и Запада. Тогава Сърбия с отслабени позиции, може да 

попадне под санкции в зависимост от избора й.  

На Западните Балкани, където все още има някои нерешени въпроси, които могат да следват 

„украинския сценарий“ и да създадат проблеми
3
, а това да дестабилизира цяла Европа. Най-

уязвимите държави след започването на войната в Украйна, си остават  Косово и Босна и 

Херцеговина. Независимо, че вече над десет години, върви диалогът между Косово и 

Сърбия, досега той не е постигнал много. Трите общини със сръбско мнозинство в Северно 

Косово продължават да работят до голяма степен извън контрола на правителството в 

Прищина и представляват сериозна заплаха за сигурността на Косово. Войната в Украйна в 

зависимост от крайният и резултат, може да стимулира сърбите в Северно Косово да 

предприемат същите действия като руснаците в Донецк и Луганск към отделяне и след това 
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да потърсят помощта на Сърбия. Този „украински сценарий“ е малко вероятен защото, в 

Косово има база на НАТО. 

Най-застрашена от последствията от украинската войната, е Босна и Херцеговина. Тази 

години наред нефункционираща държава, поради разделението на властта между бошняци, 

сърби и хървати, които си пречат взаимно и всеки от тях си има собствени претенции. 

Украинския сценарий има най-сериозна почва за приложение в Република Сръбска, при 

който босненските сърби могат да обявят независимост и да поискат да бъдат подкрепени от 

Сърбия или дори от самата Русия, която може да използва тази възможност за откриване на 

фронт срещу Запада. В Босна и Херцеговина Русия има значително влияние чрез Република 

Сръбска, но това влияние не съществува в Косово. Всички тези последици зависят от 

продължаването и крайния резултат на войната в Украйна.  

Извода който може да се направи е, че загубата на Русия или нейното много отслабено 

излизане от конфликта би имало много положително въздействие върху сигурността на 

Западните Балкани, защото ще намали руското влияние върху района и ще има възпиращо 

действие към всяка друга държава или образувание, което може да си помисли че може да 

преначертава граници.  
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