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В този брой на списанието представяме два преводни материала, които са в един общ
контекст – способността на обществата в страните от Източна Европа да се освободят
окончателно от сложните и в значителна степен криминални зависимости, създадени преди и по
време на прехода към демокрация. Примерът с Украйна е показателен – анемичната и
неустойчива способност на посттоталитарното общество да изгражда и развива адекватна на
предизвикателствата на времето система за сигурност, гарантираща ценностите и принципите
на съвременната либерална демокрация, води до загуба на територии, до отнемане и
унищожаване на огромни икономически активи и до неоценими човешки жертви.
Споменатите по-горе зависимости се експонираха от подвластните им политически
оператори на прехода върху качеството на отбранителните способности. Ето защо съюзниците
от НАТО и ЕС не споделят вижданията на страните в преход, че независимо от ниските
равнища на бюджетите за отбрана, те ще бъдат в състояние да поддържат адекватни
отбранителни способности. Те са убедени, че с тези бюджети едва ли ще може да се отговори на
съвременните предизвикателства пред сигурността на собствените им общества и само
хипотетично може да се мисли за принос към ефективността на колективната сигурност.
Политиката на системно недофинасиране на отбраната за продължителен период от
време, хаотичният отбранителен мениджмънт в комбинация с дълбоки корупционни дефекти в
управлението, са довели до състояние на негодност за използване на въоръжените сили не само
в бойни операции, но и за изпълнение на стандартни оперативни процедури, свързани със
защитата на въздушния и морския суверенитет.
На фона на тези общи констатации, Народното събрание на Република България прие
Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили, с която
демонстрира политическа воля за спиране на процеса на деградация на способностите на
Българската армия.
Но за да се материализира тази воля ще са необходими конкретни стъпки за системното
финансиране на споменатите в Програмата проекти за превъоръжаване и технологично
обновяване. Въпросът с интегрирането им в обща икономическа логика, чрез единен механизъм
за управление все още не е решен.
Колебливостта и институционалната мъглявина по тази тема основателно предизвиква
съмнения за корупционни дефекти в организацията на управлението на отбраната. Това
провокира съюзниците да поставят България в групата от страни-консуматори на колективната
сигурност. Сигналите, които все по-често се изпращат към страната ни ясно показват, че
гратисният период е свършил и излизането от него очевидно ще бъде изключително болезнено и
политически, и икономически, и социално. България е поставена пред два възможни избора: или
да приеме предизвикателството за излизане от състоянието на отбранителна неспособност или
да стане заложник на несигурността и/или арена на голямото противопоставяне между „Изтока“
и „Запада“.
Изправени пред този възможен сценарий, допълнително планираните за следващата
година и програмен период финансови ресурси, отново ще са крайно недостатъчни и няма да
осигуряват баланс между поетите от България ангажименти за принос в съвместните операции и
подготовката и модернизацията на Българските въоръжени сили.
Паралелът с опита на Украйна аргументира тази констатация, но нека оставим на
разумния читател сам да избере, дали „западна“ свобода, с повече, по-добре и отговорно
управлявани средства за отбрана, или поредното месианско „източно освобождение-заробване“,
така активно подпомагано от част от политическите оператори на прехода.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ1
Рейчъл А. Дик, Раян Хендриксон и Стивън Куц
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В много отношения разширяването на членството в НАТО
беше възприемано като положителна стъпка, където повечето
политически анализатори сочат положителното влияние на
разширяването на Алианса върху демократичното развитие на
гражданско-военните отношения в страните от Централна и
Източна Европа. В този контекст есето на Мозес Наим 2 в списание
Foreign Affairs бе особено впечатляващо с остротата на критиките
си към България, поради значителните ѝ проблеми в справянето с
нейната вътрешна корупция.
Ние разглеждаме потенциалното въздействие на мафиотско
ориентираното българско общество в три аспекта, които
включват: оценка за българската отбранителна система и нейните
способности, включително и закупуването на въоръжения, и в
крайна сметка волята на България и нейната способност за
участие в операциите на НАТО. Според нас тези оценки разкриват
поне една част от ролята на България в Алианса, в период на
ширещата се в Българското общество корупция. Констатациите
сочат, че корупцията в България има известно негативно влияние
върху способността ѝ да допринася за постигането на основните
цели на НАТО, което, освен вредно въздействие за самата България,
има също така и по-широки негативни последици върху интереса на
НАТО към по-нататъшно разширяване.
Въведение
Въпреки прогнозите на учените реалисти, след колапса на Съветския съюз,
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) продължава да се развива,
за да отговори на новите предизвикателства за сигурността. Операциите на НАТО в
Афганистан, Либия, Индийския океан и Косово, както и стратегическа концепция на
НАТО за разширяване на партньорствата показват, че членовете му са създали един
съюз, който е по-гъвкав и глобално ориентиран. 3 Един от елементите на промяната в
НАТО след края на Студената война е разширяването на членството, което се е
1

Статията е преведена със съгласие на авторите от „NATO's Mafia Ally: The Strategic Consequences of Bulgarian Corruption“,
Rachel A. Dicke, Ryan C. Hendrickson, and Steven Kutz, Eastern Illinois University Charleston, IL, USA; Comparative Strategy,
33:287-298. 2014.
2
Mafia States: Organized Crime Takes Office, Naím, Moisés. Foreign Affairs 91. 3 (May/Jun 2012): p.100-111
3
On various aspects of NATO's recent evolution, see Timo Noetzel and Benjamin Schreer. “More Flexible. Less Coherent: NATO
after Lisbon.” Australian Journal of International Affairs. vol. 66. no. 1 (2012): 20-33; Hakan Edstrom and Dennis Gyllensporre,
eds., Pursuing Strategy: NATO Operations after the Cold War (London: Palgrave, 2012); and Hakan Edstrom, Janne Haaland
Matlary, and Magnus Peterson, eds., Utility of NATO—Utility for NATO7 (London: Palgrave. 2011).
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осъществи в три кръга и доведе до дванадесет допълнителни членове на Алианса.
Експертите по НАТО обаче са посветили твърде малко научно внимание на седемте
държави-членки, с които НАТО се разшири на срещата си на върха в Прага4. Поради
това, неотдавнашното есе на Мозес Наим в сп. Foreign Affairs от 2012 г, бе особено
впечатляващо с остротата на своята критика към България, един от най-новите
съюзници на НАТО. Според него България отговаря на квалификацията „държавамафия“ (mafia state) поради значителните проблеми, свързани с нейната дълбока
вътрешна корупция 5. Действително, падането на българското правителство през 2013
г., съчетано с разпространилите се из цялата страна политически протести и
неуспешния опит за убийство на лидер на политическа партия, само дават
допълнителни потвърждения за твърденията на Мозес Наим относно Българската
корупция.
В много отношения разширяването на членството в НАТО беше възприемано
като положителна стъпка, където повечето политически анализатори сочат
положителното влияние на разширяването на Алианса върху демократичното
развитие на гражданско-военните отношения в страните от Централна и Източна
Европа. Много от съюзниците в НАТО също така проведоха значителни реформи в
отбраната, и намериха начини да допринасят за най-критичните операции 6 на
Алианса. Може би точно поради това НАТО остава ангажиран с разширението, което
беше демонстрирано и по време на последните срещи на високо равнище на НАТО в
Лисабон и Чикаго. Въпреки това мафиотски ориентираното общество рязко
контрастира със заявените цели и стандартите за членство в НАТО, постановени в
изследването за разширяването от 1995 г., които определят основата за бъдещите
кръгове на разширяване 7. Нещо повече – НАТО е организация, основана на принципа
за защита на демокрацията, а и днес в различните си мисии работи, за да гарантира
демократичното развитие и защита на правата на човека 8. В този контекст
твърденията на Наим за България повдигат въпроси относно това как корупцията би
могла да повлияе на способността на страната за приноса към Съюза, а в по-широк
политически контекст повдига опасения относно благоразумието на едни бъдещи
решения за разширяване. Тази статия се занимава с тези въпроси, а също и разглежда
по-широкия въпрос за бъдещото разширяване на НАТО и потенциалния риск от
отправяне на покани за членство в Алианса към съюзници с неустойчиви и рисковани
вътрешните политически практики.
Ние разглеждаме потенциалното въздействие на мафиотско ориентираното
българско общество в три аспекта, които включват оценка на българската отбрана, на
нейните способности, включително последните оръжейни доставки, както и нейното
4

These members include Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania. Romania. Slovakia, and Slovenia.
Moses Nafm. “Mafia Slates.” Foreign Affairs, vol. 91, no. 3 (2012): 100-111.
6
Nathan M. Poiak, Nathan G. D. Garrett, and Ryan C. Hendrickson, "NATO Membership for Albania and Croatia: Military
Modernization. Geo-Strategic Factors, and Force Projection." Journal of Slavic Military Studies, vol. 22, no. 4 (2009): 502-514;
Rachel Epstein, "NATO Enlargement and the Spread of Democracy." Security Studies, vol. 14, no. 1 (2005): 63-105; and Alexandra
Gheciu. NATO in the "New Europe" (Stanford, CA: Stanford University Press. 2005).
7
NATO, "Study on NATO Enlargement," September 1995, available at http://www.nato.inl/ cps/en/natolive/official_texts_24733.htm
8
See also Rebecca R. Moore, NATO's New Mission: Projecting Stability in a Post-Cold War World (Westport, CT: Praeger Security
International. 2007).
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желание/воля и способност за пълноценно участие в главните операции на НАТО. По
наше мнение, този подход предоставя поне частична оценка за ролята на България в
Алианса при условия на твърденията за широко ширеща се в тази страна корупция.
Ще започнем с кратка история на усилията на България да се присъедини и да
отговори на стандартите на НАТО, включително и някои оценки на аргументите на
Наим, с последващ анализ на тези променливи, за да определим въздействието на
корупцията в България върху способността ѝ да допринася за постигането на
основните цели на НАТО.
Подготовка за приемане в НАТО
Първото значително взаимодействие на България с НАТО е в началото на 1994
г., когато тя стана член на програмата на НАТО Партньорство за мир. Въпреки че
България влезе в тази програма доброволно, тя все още имаше много икономически и
политически проблеми за преодоляване, преди да стане по-привлекателна за
членовете на Алианса9. Сред нейните вътрешни предизвикателства, наскоро
демократизиралата се държава все още имаше силни връзки със своето
комунистическо минало. След разпада на Съветския съюз, Българската
социалистическа партия държа властта до края на деветдесетте години и продължи да
закупува танкове и самолети от Русия чак до 1995 г. 10. В допълнение, България
страдаше от лошите икономически решения и системната корупция, които сринаха
страната в икономическа депресия 11. След като бе победена на изборите през 1997 г.,
политическият и военен елит на комунистическата партия създаде една зараждаща се
мафия, която оказа натиск върху земеделските производители и ги принуди да
продават зърното с цел печалба, вместо за вътрешна консумация, с което бе нарушен
зърнения баланс на страната 12. Независимо от това, поради икономическия колапс и
продължаващия в региона интерес към членството в НАТО, Международният валутен
фонд даде на България заем с условието за създаване на валутен борд, който да
осъществява фискален надзор в страната. Новото правителство на Съюза на
демократичните сили (СДС), от своя страна положи значителни усилия, за да се
държи далеч от корупцията на бившето социалистическо правителството чрез
приватизация на държавните активи, чрез борба с мафиотските конгломерати и
протекционистките рекети, както и чрез създаване на дерегулиран пазар, с което се
опита да прекъсне връзките между държава и икономика. 13
Като се има предвид, че България никога не е била сериозен претендент за
пълноправно членство през 1997 г., не беше изненада, когато кандидатурата на София
за членство бе отхвърлена на срещата на Върха на НАТО в Мадрид. Въпреки това,
след тази среща България поиска да компенсира загубеното време и започна процес
9

Thomas M. Leonard. "NATO Expansion: Romania and Bulgaria within the Larger Context." East European Quarterly, vol. 33, no. 4
(2000): 517-544.
10
Tom Gallagher, "Balkan but Different: Romania and Bulgaria's Contrasting Paths to NATO Membership, 1994-2002," Journal of
Communist Studies and Transition Politics, vol. 20, no. 4 (2004): 1-19.
11
Jocelyn Home, "Enterprise and Fiscal Reform in Bulgaria," Journal of Communist Studies and Transition Politics, vol. 11. no. I
(1995): 77-90.
12
Leonard. "NATO Expansion."
13
Elizabeth Pond. “Reinventing Bulgaria”. The Washington Quarterly, vol. 22, no. 3 (1999): 39-53.
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на въвеждане на необходимите промени. Новият външнополитически фокуса към
членство в Европейския съюз и в НАТО активира нови инициативи, насочени към
повишаване на толерантността към етническите малцинства14. В началото на 1999 г.
вече се прояви ефекта на повишена толерантност към турските и други малцинства,
като също така се подобриха и отношенията с Турция и Македония 15. Наред с тези
политически реформи, България увеличи усилията си за регионална координация по
въпросите на сигурността, участва в регионална инициатива за свободна търговия,
както и за подобряване на сътрудничеството сред черноморските държави по
въпросите на околната среда 16.
През 1999 г. България се сблъска и друг тест на НАТО, докато съюзът се
справяше с кризата в Косово. Като цяло, България пое предпазлив подход, като
избягна прякото участие в конфликта в Косово. Българските лидери не отговориха
веднага на искането на НАТО за помощ, като се обърнаха към Народното събрание за
решение, преди да позволят на самолети на НАТО да прелитат през българското
въздушно пространство по време на кризата 17. От друга страна, България показа
значителна вяра в съюза, като отказва същото искане на руски самолети. Този ход
беше значителен с оглед на историята на тясно сътрудничество с Русия, дори и след
падането на Съветския съюз, съчетано с растящата руска опозиция за членството на
България в НАТО 18.
Наред с политическите реформи на България, през 90-те години тя предприе
също редица демократични реформи на гражданско-военните си отношения. През
1998 г. българският парламент прие нова Концепция за национална сигурност, която
утвърди контрола на Министерския съвет над въоръжените сили, вместо предишния
им статут на автономна управленска структура. През 1999 г. беше приета и нова
Военна доктрина, която определи трите основни стълба на политиката за сигурност и
отбрана: реформата в отбраната за развитие на българските способности;, реформа за
подготовка за интеграция в НАТО; и засилено сътрудничество със съюзниците и
регионалните партньори за гарантиране на сигурността 19. Въпреки, че тези реформи
се оказаха доста сериозно предизвикателство във вътрешен аспект, кандидатурата на
България за членство в НАТО получи силен тласък, когато Съединените щати
потвърдиха подкрепата си за голямото разширение на членството в НАТО през юни
2001 г., когато администрацията на Буш измести фокуса на външната политика към
борба с тероризма, българо-американските отношения се подобриха значително 20.
България позволи на американците да използват въздушното ѝ пространство след 11
14

Gallagher. “Balkan but Different”.
Pond. “Reinventing Bulgaria”.
16
Gallagher. “Balkan but Different”: Pond. “Reinventing Bulgaria”.
17
W. Alejandro Sanche Nieto. “A Drop in the Ocean: Bulgaria's NATO Membership and Black Sea Geopolitics”. European Security,
vol. 17. no. 4 (2008): 517-532.
18
Gallagher, “Balkan but Different”; Leonard, “NATO Expansion”.
19
Todor Tagarev “Bulgarian Armed Forces and National Security Policy: Shaping the Security Environment in Southeastern Europe”,
in Charles Krupnik, ed.. Almost NATO: Partners and Players in Central and Eastern European Security (Lanham. MD: Rowman &
Litllefield, 2003).
20
Ryan C. Hendrickson and Kristina Spohr-Readman, “From the Baltic to Black Sea: Bush's NATO Enlargement”, White House
Studies, vol. 4, no. 3 (2004): 319-336.
15
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септември 2001 г. за борбата срещу тероризма и се ангажира да отделя за отбрана
почти 3% от брутния си вътрешен продукт (БВП), показвайки солидарност с
американската кауза и укрепвайки перспективите си за присъединяване21. Този нов
климат на сигурност, заедно с текущите структурни реформи в България, усилията ѝ
за преодоляване на корупцията, както и развитието на една подобрена пазарна
икономика доведе до покана за пълноправно членство на България на Срещата на
върха на НАТО в Прага през 2002 г., като през 2004 г. България стана официален член
на Съюза.
Въпреки членството на България в НАТО, нейните критици, включително
гласове от опозицията през 2013 г., продължават да твърдят, че страната е проядена
от корупция. Поне в някои отношения тези твърдения със сигурност са основателни.
Въпреки някои подобрения от 2008 г. насам, Transparency International,
неправителствената организация, която следи и измерва международните нива на
корупция, даде за България през 2012 г преобладаващо средни нива 22. Макар и не
толкова корумпирана, както някои от своите съседи, показателите на България даже
не се доближават до стандартите на повечето от западно-европейските членове на
НАТО. В допълнение, Световната банка, която също измерва вътрешните практики на
демократичното управление на държавите, показва, че България постигна най-добър
резултат или беше „най-демократична“, през 2004 г. – първата година като
пълноправен член на НАТО, като резултатът след тази година е в спад. Въпреки, че
Световната банка констатира, че в България има леко подобрение с опитите си за
контрол на корупцията от 2008 г. насам и се нарежда малко по-добре, отколкото
своите съседи Румъния и Албания в този период от време, нейните резултати все още
са доста ниски, особено като се има предвид, че Албания се смята от някои за найкорумпираната страна в Европа 23.
През 2013 г. публичните протести в цяла България показаха широката
загриженост на обществото относно правителствената корупция. Протестите
започнаха заради високите цени на електроенергията и влошаването на жизнения
стандарт, получили се в резултат на „корупцията по високите етажи“, очевидно
потвърждаваща се от поредицата корупционни скандали, свързани с високопоставени
правителствени ръководители. На 20 февруари 2013 г., сблъсъкът между
протестиращи и полицията приключи с насилие. Министър-председателят Бойко
Борисов подаде оставката на правителството и заяви, че партията му няма да участва
в служебното правителство до провеждането на новите избори 24. Парламентът прие
оставката на премиера и кабинета му почти единодушно, което отразява възприятията
на гражданите и опозицията за корупция в правителството и лошо управление на

21

Gallagher, “Balkan but Different”.
“Corruption Perception Index”, Transparency International (2012). available at http:// www.transparency.Org/country#BGR
23
Daniel Kauffman. Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, “Worldwide Governance Indicators: Bulgaria”. The World Bank. 2012. On
Albania, see Ryan C. Hendrickson, Jonathan Campbell, and Nicholas Mullikin “Albania and NATO's 'Open-Door' Policy: Alliance
Enlargement and Military Transformation”. Journal of Slavic Military Studies, vol. 19. no. 2 (2006): 243-257.
24
Matthew Brunwasser and Dan Bilefsky. “After Bulgarian Protests, Prime Minister Resigns”,The New York Times. February 21.
2013.
22
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икономиката25. Оставката на Борисов, обаче не успокои българските граждани.
Протестите обхванаха най-малко 25 града, и продължиха около сградата на
президентската администрация 26.
В месеца, предшестващ разпадането на правителството, българското общество
стана свидетел и на едно привидно покушение срещу Ахмед Доган, лидер на партията
Движение за права и свободи (ДПС) в България - етническа турска партия, която
също е обвинявана в ендемична корупция. Някои твърдят обаче, че покушението е
постановка, с която да се генерира съчувствие към ДПС 27. Каквито и да са причините
за този инцидент, последвалото журналистическо отразяване със сигурност
потвърждава схващането, че България страда от корупция на много фронтове. По този
начин, независимо дали се измерва от международни организации, от вътрешното
обществено мнение, или от журналистическо отразяване, България продължава да
бъде измъчвана от проявите на политическа корупция. Как текущото развитие на тези
вътрешни предизвикателства пред България ще повлияят на нейните ангажименти в
НАТО обаче, заслужава допълнителен анализ, особено в светлината на
продължаващия интерес за разширяване на членството в Съюза.
Военни реформи и модернизация на въоръжените сили
Един от измерителите на възможностите на България за принос към НАТО са
способностите на нейните въоръжени сили. С 31315 военнослужещи, България,
страна с малко над седем милиона души, поддържа една от най-големите армии на
Балканите. Нейните сухопътни войски са с числен състав от 16304 военнослужещи;
военноморските сили с 3471 души; военновъздушните сили поддържат 6706
военнослужещи, а останалите 4834 военнослужещи са в състава на поделения
подчинени на Щаба на отбраната. За целите на сравнението, на всеки 10000 души,
България издържа 44 военнослужещи на активна служба, а нейната по-голяма
балканска съседка, Румъния, поддържа само 30 28. Този показател, обаче, не е
непременно добър измерител за способностите на въоръжените сили. Независимо от
количеството военнослужещи, България е изправена пред предизвикателства по
отношение на поддържането на качеството и възможностите на своите войски. Този
проблем измъчва България и доведе до промени в нейната отбранителна политика,
които са все по-очевидни с течение на времето. Тези промени влияят на
комплектуването, структурирането и бюджетирането на Министерството на отбраната
и подчинените му компоненти. България се стреми да намали и реорганизира състава
на своята военна сила, да преориентира разходите за въоръжените сили и да
рационализира организационните им структури, като приема фиксиран бюджет за
отбрана, и същевременно се стреми да повишава бойната готовност на отделни
войскови структури.
25

Matthew Brunwasser and Dan Bilefsky, “Bulgarian Parliament Accepts Government's Resignation”, The New York Times,
February 22, 2013.
26
“Government Resignation Fails to Quell Social Unrest”, Business Monitor Online, March 11, 2013.
27
Marya Hunnan, “What's Really Going on in that Bulgarian Assassination Video?” Foreign Policy, January 22.2013, available at.
http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/01/22/bulgarian. assassination-attempt_not-an-assassination_attempt_so_what-wasJt
(accessed April 21. 2013).
28
The Military Balance 2012 (London: International Institute for Strategic Studies, 2012). 98-100. 147-148.
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След колапса на Съветския съюз, България постепенно приложи мерки за
намаляване на състава на своите въоръжени сили до нива, които отговарят на
съвременните инициативи на отбраната и външната политика на страната. В найновата Бяла книга на отбраната на България, приета от Народното събрание през 2010
г. се посочва, че съставът на въоръжените сили ще бъде намален от 44 100 до 37 000 намаление с 16 процента, което ще бъде направено между 2010 и 2014 г. Армията ще
понесе тежестта на съкращение от 7 000 служители, които включват 5 700
военнослужещи на активна служба и 1300 цивилни служители. От 37000 активен
персонал, планиран за 2014 г., 73% ще бъдат военни на активна служба и 19% ще
бъдат цивилни служители. Останалите 8 процента ще бъдат 3000 военнослужещи от
резерва, които ще бъдат комплектувани по време на този период на
преструктуриране29. Имайки тези нови цели, съкращенията бяха приведени в
реализация. В началото на 2013 г., Министерството на отбраната съобщи, че през
2012 г. са премахнати 3 063 позиции и още 800 са били планирани за съкращаване
през 2013 г. Тогавашният министър на отбраната Аню Ангелов отбеляза, че армията е
в график по изпълнение на плановете за намаляване на личния състав 30.
За да се постигнат целите за съкращаване на личния състав, в Бялата книга е
предвидено преразглеждане на командната структура на видовете въоръжени сили.
Сухопътните войски, които са с най-голям личен състав, ще претърпят най-големите
промени – едно командване, пет бригади, пет полка, четири самостоятелни батальона,
и две тренировъчни бази ще се преобразуват в едно командване, две бригади,
парашутен батальон, четири самостоятелни батальона и една тренировъчна база.
Много по-малките ВВС и ВМС също ще бъдат силно засегнати от редукцията.
Военновъздушните сили ще имат две военновъздушни бази, а не сегашните четири.
Военноморските сили също ще се свият от наличните две военноморски бази в една 31.
При съкратения брой на военнослужещи, други усилия бяха положени, с цел да
се повиши качеството и готовността на войските чрез обучение и тренировки със
съюзниците от НАТО, особено със Съединените щати и други регионални партньори.
Така например, през юли 2012 г., България беше домакин на многонационално военно
учение проведено на полигона Ново село, в което се включиха американски,
македонски, украински и сръбски войски. Действията включваха парашутни скокове
от български специални сили и американски морски пехотинци, кацане на
хеликоптери Cougar за осигуряване на плацдарм за последващо кацане на
въздухоплавателно средство - американски самолет-цистерна и зареждане на
хеликоптерите. Целите на това учение бяха да се подобри оперативната съвместимост
на българските и американските сили в мироопазващи и антитерористични
операции32.

29

Bulgarian Ministry of Defence, White Paper on Defence and the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, Sofia, Bulgaria:
Ministry of Defence Publishing House. 2010.
30
“Bulgarian Defence Minister Views Upcoming Army Personnel Cuts”, BBC Monitoring Europe, February 4, 2013 (accessed April
1, 2013).
31
Bulgarian Ministry of Defense, White Paper.
32
“Bulgaria Hosts Multinational Military Drill.” Bulgarian National News (Sofia). July 30, 2013 (accessed April 1, 2013).
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Американски войници тренират в България от 2004 г. През 2008 г. Съединените
щати дадоха 90 милиона USD на България за финансиране на нови съоръжения и
оборудване за обучение за съвместни операции 33. Освен това, в обръщението си към
българските войски направено в Центъра за подготовка Хохенфелд, Германия през
октомври 2012 г., българският президент Росен Плевнелиев заяви, че 1700 български
войници са обучени в американските центрове за обучение през 2012 г., в сравнение с
600 през 2011 г. 34
С най-малко три планирани многонационални учения на година, България е
флотски лидер в акваторията на Черно море. България е взела участие в SEABRIG,
ежегодно военноморско учение с участието на членове на НАТО от Белгия, Канада,
Германия, Норвегия, Турция, САЩ, и други страни-партньори, включително Алжир.
Азербайджан, Грузия. Израел, Молдова, Швеция и Обединените арабски емирства, за
последните петнадесет години 35. България също е член на инициативата
BLAKSEAFOR 36. Тази група от всички страни, граничещи с Черно море, провеждаше
два пъти годишно военни тренировки и учения, включително проверки на съмнителни
граждански кораби за предотвратяване на трафика на хора, както и учения за
предотвратяване на контрабандата на оръжия и опасни вещества. България също
тренира спасителни операции на море. Тези действия се провеждат в акваторията на
Черно море37. По този начин, чрез тези мерки, България продължава да има активна
роля в региона, с богат опит за взаимодействие със съюзниците и регионалните
партньори.
По отношение на въпросите, свързани с вътрешната корупция, армията е
изправен пред по-малко обвинения за ширеща се корупция, отколкото такива има към
гражданските власти като министър-председателя, министъра на финансите и
Държавната комисията за енергийно и водно регулиране 38. Това, обаче, не означава,
че военните са изключени от обвинения в корупция. С оставката на кабинета през
февруари 2013 г., министърът на отбраната Аню Ангелов бе заменен от служебния
министър на отбраната Тодор Тагарев, който заяви, 39 че приоритет на неговата
администрация ще бъде разработване на „карта на корупционните рискове“, както и
краткосрочни и дългосрочни планове за справяне с тези рискове – като всички тези
мерки предполагат наличие на системен корупционен проблем в системата на

33

Doreen Carvajal and Stephen Castle, “Mob Muscles Its Way into Politics in Bulgaria”. New York Times, October 16, 2008
(accessed March 30, 2013).
34
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2013 (accessed April 1, 2013); see also Jeffrey Simon in “Occasional Paper 1”, “NATO Expeditionary Operations: Impacts upon
New Members and Partners”. Institute for National Strategic Studies, March 2005. 27-28.
35
Christopher
B.
Stoltz.
“Golden
Eagles
Complete
Breeze
2012”,
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available
at
http://www.navy.mil/submit/display.asp?storyJd=68193 (accessed April 12. 2013).
36
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37
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http://en.rian.ru/military_news/20I30409 (accessed April 9. 2013).
38
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39
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отбраната40. Някои от проблемите с корупцията бяха подчертани в Бялата книга за
отбраната 2010. В нея се отбелязва, че неуспехът на България да изпълни поетите към
НАТО цели на въоръжените сили до 2010 г. се дължи на корупционни практики на
разходите за отбрана, които сериозно вредят на модернизацията и оперативната
съвместимост на Българска армия 41. Друг доклад, публикуван от българското
министерството на отбраната през 2011 е отбелязва "ендемичен проблем с
корупцията", и посочва необходимостта от повишена прозрачност във всички области
на обществените поръчки в отбраната42. Критиците твърдят, че разходите за отбрана
не са получавали почти никакъв надзор, в резултат на което министрите на отбраната
са се радвали на безконтролна независимост и по-късно бяха обвинени в злоупотреба
с финансови средства и екстравагантни разходни практики 43. По този начин, въпреки
че важни и достойни за похвала реформи са били изпълнени, корупцията оказва
своето въздействие върху способността на България да подпомага и да си сътрудничи
със съюзниците, поради наличието на измами в разходите за отбрана.
Военни способности
Откакто е съюзник в НАТО, България извърши редица значими оръжейни
покупки, за които се твърди, че дават нови, макар и ограничени възможности за
прилагане на военна сила. Въпреки, че усилията за модернизиране и
преструктуриране на армията започнаха много по-рано, големите покупки за тази цел
се протакаха чак до 2005 г., когато страната започна да модернизира своите остарели
съветски въоръжения. През 2005 г. България подписа договор с EUROCOPTER за 12
хеликоптера Cougar и 6 хеликоптера Panther 44. Две години по-късно правителството
подписа договор за две фрегати и един кораб минен ловец – и трите втора употреба –
от Белгия. През 2009 г. България подписа договор за още два хеликоптера среден клас
и за два по-малки. През 2010 г. обаче България преработи оригиналния си договор с
Eurocopter на три хеликоптера Panther, вместо първоначалните шест. През 2012 г. тя
също така планира да закупи осем или девет изтребителя 45. Считано от 2012 г.
България разполага с три оперативни военноморски, 18 щурмови, 17 транспортни
хеликоптера, като 18 от тези хеликоптери са приведени до стандартите на НАТО, а от
останалите 62 оперативни въздухоплавателни средства, само пет са по стандартите на
40

“Bulgaria Caretaker Defense Minister Outlines Priorities”, Bulgarian National News (Sofia), March 21, 2013 (accessed April 21,
2013).
41
Bulgarian Ministry of Defense. White Paper.
42
Bulgarian Ministry of Defense. “Bulgaria: Building Integrity Self Assessment Peer Review Report”, Sofia. Ministry of Defence,
2011. available at http://www.md.government.bg/en/doc/ anticorruption/20110131_Doklad.Integritet_EN.pdf (accessed August 5.
2013).
43
“Bulgarian PM Criticizes Defense Ministry for Contracts”. Bulgarian Telegraph Agency, August 28, 2009; Bulgarian Prosecutors
File Charges against Former Defense Minister," BBC News, May 17.2010.
44
“Ministry to Buy Eurocopter Choppers.” New Europe, December 5,2004. available at http: //www.neurope.eu/article/ministry-buyeurocopter-choppers (accessed April 19. 2013); “Bulgaria Signs Offset Programme with Eurocopter.” New Europe, December 18.
2005. available at http: //www.neurope.eu/article/bulgaria-signs-offset-programme-eurocopter (accessed April 19. 2013).
45
“Bulgaria to Purchase Two Second Hand Frigates. Minehunter Vessel from Belguim.” Bulgarian Telegraph Agency, December 8,
2007; “Bulgarian Border Police to Buy Helicopters, Gunboats ahead of Schengen Entry”, Bulgarian Telegraph Agency, February 12,
2009; “Bulgarian Defence Ministry Renegotiates Arms Contracts”, Bulgarian Telegraph Agency, December 16, 2010; and Agence
France-Presse, “Bulgaria Plans to Buy Fighter Jets in 2014” Defensenews.com, October 26,2012, available at
hitp://www.defensenews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2012310260004
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НАТО46. Освен това, само един български кораб е получил оценка на НАТО по
програмата за сертифициране (MAREVAL) 47.
Отделно от тези малки, но заслужаващи отбелязване военни покупки, България
също е част от съвместните усилия за експлоатация на три транспортни самолета на
НАТО, което бе изходна база за активиране на инициативата „интелигентната
отбрана“, насърчавана от генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен,
подчертано на Срещата на върха на НАТО в Чикаго 48. България, като една от 12
участващи страни, е платила за част от единия транспортен самолет C-17
Globemasters, оперативно действащ от военновъздушна база в Унгария. Самолетите
бяха закупени за укрепване на способностите за стратегически въздушен транспорт на
Алианса, критична нужда за използване в операцията на НАТО в Афганистан.
Самолетите са доставени през 2009 г. и са обслужвани от многонационални
екипажи.49 Накратко, въпреки че не всички сили и средства на България са
съвместими с НАТО, напредъкът с някои нови способности на силите е очевиден 50.
Наред със своите скромни подобрения в способностите на силите, в
продължение на много години България поддържа разходите за отбрана над стандарта
на съюзниците в НАТО от 2% от БВП до 2007 г. Следва да се отбележи значителният
спад след тази година. През 2008 - 2009 година разходите за отбрана са намалени до
2% от БВП, през 2010 спадът е до 1,9%, а през 2011 -2012 г. е 1,5% от БВП51. Част от
тези намаления на разходите за отбрана може да се дължи на намаляване на личния
състав, което води до по-професионална и модерна структура на силите, но голямата
част от съкращението на разходите за отбрана се дължи на ниските икономически
показатели в икономическия климат въздействието на което се усети през 2009 -2010
год. Отбраната все още изглежда е приоритет, тъй като правителствените лидери са
определени минималното ниво на разходите за отбрана на 1,5% от БВП 52. В същото
време, това бързо намаление на разходите, направено пред погледа на всички
съюзници, е причина за сериозна загриженост.
За да приведе България в съответствие с най-добрите практики сред
съюзниците, за управление на разходите за отбрана, българското министерството на
отбраната се опитва да ги преструктурира. Целта на министерството е да достигне
процентно съотношение разходи за персонал, експлоатация и капиталови разходи към
2014 г. да бъде 60:25:15 спрямо съотношението на 75:24: 1 за 2010 г. Заради
драстичното намаление на личния състав на въоръжените сили дори и с 15%
46
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“Bulgarian Navy Hosts Breeze 2012 Naval Drills in Black Sea”, Novinite, June 21. 2012. available at
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намаление на бюджета на министерството, издръжката на един военнослужещ ще се
повиши от около 15 000 евро, на 22 300 евро. С нарастването на капиталовите
инвестиции, както и средствата за издръжка, България се надява да постигне по-добре
оборудвани и по-ефективни въоръжени сили, но в краткосрочен план едва ли ще се
видят подобрения в способностите на въоръжението 53. (50)
Сътрудничество със съюзниците и участие в операциите на НАТО
Въпреки доказателствата, показващи наличието на корупция, както и на
предизвикателствата, свързани с влошаването на финансовите условия в Европа, като
съюзник в НАТО България е показала желание за участие в операции на Алианса,
както и в някои операции провеждани от Европейския съюз. Въпреки това, приносът
на България винаги е била само една малка част от силите в операциите, като
България никога не е заемала ръководни роли в тези операции. В мисията, която е
доминираща живота на НАТО от 2003 г. насам, и почти от началото на членството на
България в НАТО, страната участва активно в състава на Международните сили за
поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан от 2002 г. насам, ротирайки свои
подразделения. Най-големият брой военнослужещи, изпратени зад граница, е
достигнат през 2010 г., приблизително 600 души. През 2013 г. България има 407
военнослужещи, разположени в Кабул и Кандахар, със сигурност опасни провинции,
но те не са допуснати да участват в бойни действия на първа линия, а охраняват
вътрешния периметър на летищата в градовете. Министърът на отбраната през 2009
г., Николай Младенов, предложи консолидиране на личния състав в Кандахар, за да се
намалят разходите на мисията, но неговият наследник, Аню Ангелов, отхвърли тази
идея54. България също така поддържаше малък контингент от медицински персонал в
град Херат55. Един български генерал признава за ниската степен на опасност за
българския контингент, наричайки риска "непряк", като посочва, че българските
военнослужещи не са били в контакт с афганистанското население извън тази
ограничена зона56. Освен това, България няма допуснати жертви в операция Трайна
свобода, една от малкото страни от НАТО, които успяха да постигнат това 57.
Нежеланието да се ангажират в по-широк план за бойни операции е причината
България да бъде определена от някои анализатори, включително бившия Върховен
съюзен главнокомандващ за Европа Джон Крадък, като един от няколкото съюзници,
които биха могли да допринесат много повече от сегашните си нива на принос58.
Също така българските сили допринесоха за подготовката на афганистанските сили за
53

Military Balance 2010, 30.
“Bulgaria Afghanistan Mission to Be Consolidated in Kandahar”, Novinite, December 22, 2009, available at
http://www.novinite.com/view_news.php?id=l 11337; “Consolidation of Bulgaria Afghanistan Forces Not Expected in 2010”,
Novinite, January 26, 2010, available at http://www.novinite.com/view_news.php?id=l 12396.
55
Stanislava Gaydazhieva. “Bulgaria Starts Withdrawal of Troops from Afghanistan.” New Europe. January 16, 2013, available at
http://www.neurope.eu/article/bulgaria-starts-withdrawal-troops-afghanistan
56
“Bulgarian General Comments on Peacekeeping Missions in Afghanistan. Iraq”, Bulgarian Telegraph Agency. August 4, 2007.
57
Michael White. “Operation Enduring Freedom: Fatalities by Country”, iCasualties.org. 2013, available at
http://icasualties.org/OEF/index.aspx
58
David M. Abshire, W. Bruce Weinrod. and General John Craddock, “Mobilizing NATO for Afghanistan and Pakistan: An
Assessment of Alliance Capabilities”, Center for the Study of the Presidency and Congress (2010), available at
http://www.thepresidency.org/ storage/documents/Mobilizing_NATO-for_Afghanistan_and_Pakistan-An_Assessment_of-AllianceCapabilities.pdf. 7-11.
54

13

БР. 32, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 11.

сигурност. След 2014 г. България планира да участва във финансирането на
афганистанските сили за сигурност 59.
Въпреки че Афганистан е основното направление за участие в операции на
НАТО, България е запазила малък брой миротворци в Косовските сили за защита
(KFOR). През 2009 г. България е имала 47 войници, както участието в този
контингент на НАТО е била намалено на 10 до 12 миротворци през последните две
години60. (57)
Подобно на ограниченото си участие в КФОР, българският принос в
Средиземноморската операция на НАТО Active Endeavor е даже още по-малък. От
2005 до 2009 България всяка година изпраща за участие в операцията една фрегата, но
за срок от само един месец, като фрегатата обикновено е с около 150 членен екипаж. 61
Тази същата фрегата е участвала и в операцията на Организацията на обединените
нации в Ливан62.
Приносът на България в либийската операция на НАТО, Unified Protector, е
подобно малък. Една фрегата с екипаж от около 160 души изпълни две патрулни
мисии в Средиземно море. Пет български офицера бяха изпратени в командването и
два медицински екипа бяха предложени за използване от ЕС, но не са изпращани. 63
Министърът на отбраната Аню Ангелов заяви, че фрегатата „Дръзки“ ще остане в
международни води, няма да навлиза в либийски териториални води и по-нататък,
коментира, че екипажът на „Дръзки“ няма "да участва в преки бойни действия, освен
при самоотбрана", уверявайки българския народ, че корабът „няма да бъде подложен
под обстрел“64. Това е единственият български военен принос към операцията Unified
Protector. Също така беше посочено, че няма възможност за изпращане на
необходимите изтребители 65. Ако се приемат твърденията за ограничените
възможности на бойната авиация, то това е в противоречие с нивото на извършващата
59
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се модернизация във българските военновъздушните сили, на фона на многократните
призиви от НАТО и САЩ за допълнителна военна помощ от някой от съюзниците.
Освен ангажираността си в операции на НАТО, България показа готовност да
участва във военни операции на САЩ. България изпрати свои сили в Ирак, като най високата численост на войниците достигна 480 души. Въпреки, че разполагането
предвиждаше съвместни действия със САЩ в спорна и опасна военна операция,
анализатори направиха констатацията за езиков дефицит сред някои български
офицери, което в по-широк план говори за предизвикателство пред България в
изпълнението на стандарти за оперативна съвместимост с НАТО 66. Тези сили са
участвали в патрули южно от Багдад67. В началото на 2005 г. Народното събрание
гласува със 110 на 53 гласа да се прекрати участието до края на годината, заради
високите нива на обществена нагласа за изтеглянето, след като България даде 10
жертви при инцидент. Още трима български войници загинаха преди войските да се
изтеглят68. През 2006 г. Народното събрание гласува с голямо мнозинство,
продължаване на участието с войски в Ирак, но не и в бойни операции. В резултат
един контингент от 154 души охраняваше лагер за бежанци на север от Багдад и
напусна Ирак през декември на 2008 г. без допълнителни жертви. 69 В допълнение към
приноса за военната операция в Ирак. България също така предоставя личен състав за
мироопазващо присъствие в Ливан, Босна, и Грузия, и един служител на операцията
на ЕС Atalanta/EUNAVFOR за предотвратяване на пиратството край бреговете на
Сомалия70.
Извън реалните военни и мироопазващи ангажименти, Министерство на
отбраната на България е инициатор на редица дипломатически стъпки за укрепване на
връзките извън съюзниците от НАТО. След постигането на основната цел на
националната сигурност да стане член на НАТО през 2004 г., България е разширила
военните си връзки по целия свят. През 2004 г. българският министър на отбраната се
срещна с македонският си колега Владо Бучковски за да обсъдят съвместни военни
инициативи.71 През 2009 г. китайски и български официални представители се
срещнаха в София, надявайки се, че двете страни ще засилят допълнително военно си
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сътрудничество.72 През септември 2012 г., министърът на отбраната Ангелов също
подписа споразумение с Катар за военно сътрудничество в областта на военно
обучение, технологията и космическите науки 73. През януари 2013 г., Ангелов
проведе разговори за такова съгласие за сътрудничество в отбраната с виетнамския
посланик Le Due Luu 74. По този начин България фактически разшири своята външна и
отбранителна политика по целия свят.
Заключение
Изглежда ясно, че корупцията в правителството, или най-малкото, възприятието
за корупция, продължава да тормози България. Последните промени в ръководството,
асоциирането на предишни министри на отбраната с корупция, и по-конкретно,
собствената констатация, направена в Бялата книга за отбраната 2010 на България, в
която е отбелязано влиянието на корупцията върху разходите за отбрана, всички тези
практики могат да повлияят на отношенията на България с НАТО.
В това отношение твърденията на Найм и репутацията на България като
мафиотска държава имат по-широки стратегически последствия, отвъд собствената
вътрешна политическа стабилност на България, които ще ограничат българската
външна политика и способността ѝ да допринеся за целите на сигурността на НАТО.
Със сигурност, както бе посочено по-горе, България има важен напредък чрез
смислени реформи в отбраната и съкращенията на военен персонал. Тя също така
предприе стъпки към повишена оперативна съвместимост в съответствие със
стандартите на НАТО. В допълнение, България развива партньорства със съюзниците
на НАТО в операции за обучение и продължава да бъде активна в Афганистан.
Независимо от това, оперативният принос на България към съюза е сравнително
малък; и като стана видно в рамките на операция Unified Protector, нейните
въздухоплавателни средства все още не са в състояние да си сътрудничат при
въздушните операции на НАТО. Все пак не е задължително да се очаква голям принос
от България към Съюза поради липсата на модернизирани военни способности. Но
все пак е за отбелязване колко малко България е в състояние да предостави на
Алианса. Освен това, следва да се отбележи, че една от целите на разширяването на
НАТО в цяла Централна и Източна Европа е насърчаване и стабилизиране на
демокрацията в най-новите членове, което България все още се бори да постигне.
Тези разкрития предполагат широко отражение върху множество други политики,
далеч отвъд самата способност на България да допринесе за НАТО. Докато НАТО
продължава да обсъжда бъдещи членства, Алиансът трябва да гарантира, че
присъединяващите
се
вземат
адекватни
мерки
срещу
политическите
предизвикателства, с които се сблъсква България, с които тя все още не успява да се
пребори в своя демократичен преход.
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България, подобно на други съюзници в НАТО, също продължава да страда от
постоянни спадове в разходите за отбрана. С факта, че голяма част от Европа страда
от икономически ограничения, България вероятно ще продължи този модел на
оскъдни разходи за отбрана, което означава по-малко оборудване, което е оперативно
съвместимо с НАТО и по-малко служители, които са обучени в съответствие със
стандартите на НАТО. Имайки вече репутацията за широко разпространени
мафиотски практики, съчетани с правителствена нестабилност, това също може да
разубеди преките чуждестранни инвестиции, което ще доведе до по-малък
икономически растеж и по-малко държавни ресурси, които биха могли да се насочат
смислено към разходите за отбрана. В този смисъл, освен предизвикателствата пред
българските граждани, които искат стабилна и демократична държава, нашите
открития предполагат, че българската държава-мафия влияе негативно върху
съюзниците от НАТО и върху способността на България да бъде конструктивен член
на алианса.
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ФОРМИ И МЕТОДИ НА „ХИБРИДНА“ ВОЙНА В РУСКО - УКРАИНСКИЯ
КОНФЛИКТ
Константин Кононенко1
През 2014-2015,. Русия използва срещу Украйна методи на така наречената
„хибридна война“, която в много отношения е уникална от структурна и функционална
гледна точка: тя по форма е „хибридна“, но по съдържание – „асиметрична“. Най-ясно
естеството на новия тип война Руската федерация демонстрира при анексията на
територията на автономната република Крим през пролетта на 2014 г., а след това - за
подкрепа на местните радикални елементи и пълномащабната инвазия на руските
въоръжени сили в източната част на Украйна.
Въпреки, че всеки конкретен елемент от тази „хибридна“ война не е нов, а е
използван в почти всички войни от миналото, уникалност му придават съгласуваността и
взаимовръзките между тези елементи, динамиката и гъвкавостта на тяхната употреба,
както и нарастващата роля на информационния фактор в сегашния конфликт. Освен това,
информационния фактор в някои случаи става независим компонент, не по-маловажен от
въоръжените сили.
За научното характеризиране на съвременния конфликт между Русия и Украйна
може да се използват и понятията „неконвенционална война“ (неконвенционални войни),
„неправилна война“ (irregular warfare), „смесена война“ (compound warfare) или държавно
спонсорирани „хибридни войни“. Всички те сочат към „размиване“ на границите на
военния конфликт и ангажирането на не-военни средства, които в нормално състояние не
са пряко свързани с класическата военна конфронтация.
Такава война (понякога я наричат „управляем хаос“) се води на няколко вида от
бойни полета:
• населението на зоната на конфликта;
• населението на страната, срещу която агресията на територията не са обхванати
от конфликта;
• в рамките на въоръжените сили, правоприлагащите органи и специалните служби
на държавата, срещу която е насочена агресията;
• населението на агресора;
• в рамките на международната общност.
Като правило в предишните „хибридни“ войни обект са държавите с голяма военна
сила, на които се противопоставят по-слабите държави, национално-освободителните
движения или партизански формирования. Днес ние сме изправени пред факта, че
„хибридната“ война срещу Украйна се води от страна с ядрени оръжия и значително
превъзходство в жива сила и въоръжение.
1
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В тази война е задействана цялата гама от конвенционални и неконвенционални
инструменти:
• незаконни въоръжени групи;
• редовни военни части;
• силите за специални операции (саботаж и разузнавателни групи);
• подкрепа за сепаратистките движения;
• икономически натиск;
• операции в киберпространството;
• дипломация;
• информационната война.
В интерес на истината трябва да се отбележи, че Украйна (както впрочем и нашите
западни съюзници) не бе готова за подобно развитие на събитията. Това обяснява факта,
че в продължение на много години ръководството на Украйна не отдели подобаващо
внимание с финансови ресурси за целево укрепване на въоръжените сили и
отбранителните способности на държавата, и си затваряше очите пред все понарастващата интензификацията на руската пропаганда машина, особено в Крим и в
югоизточната част на Украйна.
„Хибридната“ война, както и класическата се нуждае от достатъчно дълъг период
от време за подготовка. Анализът на минали събития показва една особено активна фаза
на периода след Оранжевата революция от 2004 г. Подготовката за "хибридна" война
продължава и по време на мандата на президента Виктор Янукович, но с промяна на
нейните цели и методи. Под влиянието на Кремъл в Украйна за дълъг период от време е
имало съгласувани действия на режима на Янукович да унищожи въоръжените сили,
силите за сигурност и разузнаване, изкуствено налагани ограничения върху
оперативните, техническите, финансови и организационни способности. Нещо повече,
управлението на някои държавни органи на Украйна, по-специално на силите за
сигурност са били инфилтрирани от агенти за влияние на руските тайни служби.
Основната ударна сила за постигане на политически цели на Руската федерация в
хибридната“ войната срещу Украйна са: агенти за влияние, състояща се от част от
парламентаристи, представители на правителството, високопоставени лидери на силите
за сигурност и представители на големия бизнес; проруски обществени организации и
политически партии, както и по силата на своето влияние отделни групи от местното
население; различни неформални организации на чужденци и местни хора, групи от
наемници, терористични организации и групи, престъпници и бандитски формирования.
В същото време се прилага целия арсенал от форми и методи, включително
дипломатически, икономически, информационни, социални и психологически.
Да ги представим по-подробно.
Военни методи
Независимо от значителното нарастване на значението на неконвенционалните и
асиметрични хибридни инструменти за водене на война, Русия в конфликта с Украйна
продължава да използва военни методи.
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От състава на своите въоръжени сили Русия е привела в действие и е развърнала
формирования от силите специални операции саботаж и разузнавателно-диверсионни
групи и подразделения от различните видове разузнавания. Бойни части и подразделения,
първоначално извършващи демонстрации за показване на решимостта за предприемане
на действия, а само когато е необходимо да пòдкрепят нередовните формирования
осъществяващи пряката интервенция (както беше в Крим през март 2014, или под
Иловайски през август 2014 г.). Въпреки това, прилагането им, в повечето случаи, е
латентно – личният състав и военното оборудване не са имали признаци на
националност, само отличителни знаци и документи на нередовни формирования.
Най-успешен Русия е подготвителния период в Крим и особено в Севастопол. За това
допринесе, на първо място, значителния контингент от руския Черноморски флот, както
и голям процент на живеещите там етнически руснаци (повече от 60% от местното
население), които имат близки семейни връзки с Русия. Характерна особеност тук е поактивната работа на Русия за създаването и ръководството на дейността на проруските
неправителствени организации, целенасочена експанзия в хуманитарната сфера, поспециално за откриването на клонове на руски учебни заведения. В допълнение на тези
действия руските специални служби, под прикритието на Черноморския флот на Руската
федерация, са създали широка агентурна мрежа сред местното население.
В усилията за дестабилизиране на ситуацията и ескалацията на насилието в
източната част на Украйна през пролетта на 2014 г. са привлечени саботьори
(диверсанти), бивши служители на ГРУ и специалните звена на въоръжените сили на
Русия, които са действали като наемници и координират действията на агентите на ГРУ и
външно разузнаване на Русия. По време на председателството на Янукович
представители на тези структури са включени в полицейското управление, централните и
регионалните отдели на Службата за сигурност на Украйна. Това обяснява пълна
деморализация на тези органи, системното изтичане на информация, което значително
опростява задачата на подривните групи. Заслужава да се отбележат и дейността по
отразяването на събитията в източната част от представителите на руските средства
масова информация, които изпълняват поръчки от Кремъл и открито изкривяват
информацията за събитията. В действителност руските журналисти, които са работили в
Донбас, могат да се считат за неразделна част от подривни терористични групи. След
преминаването в отворена фаза на конфликта през август 2014 Русия за първи път
използва редовните формирования на въоръжените си сили и силите за специални
операции. От този период постепенно се увеличава ролята на руския кадрови военен
персонал в организацията на сраженията в източната част на Украйна, особено по време
на планирането и затварянето на „Дебелцовия котел“ през февруари 2015 г., както и на
най-важните сектори на фронта.
На доброволческите формирования на сепаратистите се дава, в зависимост от
ситуацията, само поддържаща роля, или ролята на „пушечно месо“.
През есента на 2015 г. наблюдаваме кардинални промени в характера на участието
на Русия във военните действия в източната част на Украйна. Срещу Въоръжените сили
на Украйна в момента стоят не смесени руско-терористични групи, както е било от
20

БР. 32, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 11.

началото на окупацията, а структурирани военните подразделения на редовната армия на
Руската федерация.

Военното ръководство на Руската федерация е завършило формирането на
територията на Донбас на мощно сухопътно съединение, основата на което са т.нар два
армейски корпуса „ДНР/ЛНР“, които са подготвени да провеждат активни настъпателни
операции.
Управлението и поддръжката на 1 и 2 армейски корпуси се извършва от специално
създадено 12-то командване на резерва на „Южния военен окръг на ВС на РФ (щабът се
намира в град Новочеркаск, Ростовска област на Руската федерация). Основни
Командно-щабни длъжности в тези армейски корпуси се заемат от руски офицери.
Редовият състав на корпуса се състои от до 40% от жителите на окупираната
територия на Донецки и Лугански региони, а останалите са професионални войници и
наемници от Русия, който са получили боен опит по време на войната в източната част на
Украйна и в „горещите точки“ на Руската федерация. Щатния състав на двата корпуса е
до 35 хиляди души.
В окупираните територии на Украйна е разположен и военен резерв от 21-а
Тактическа група на Въоръжени сили на Руска Федерация (15 батальона, 6 роти) с
численост над 9000 души. На източната граница на страната ни все още са съсредоточени
53-тактически групи на въоръжените сили на Руската федерация (39 батальона и 14 роти)
с численост от 50,5 хиляди души.
През последните месеци, руската терористична групировка използва тактиката на
бойни действия с ниска интензивност, за да упражни натиск върху преговорния процес в
рамките на споразуменията от Минск. Въпреки това, общият размер на групите в
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окупираните територии и приграничните райони с Руската федерация ни дава основание
да говорим за наличие на заплаха от офанзивни действия по всяко време.
Дипломатически компонент
Използването на дипломатически ресурси, участието на агенти на влияние, за да се
създаде благоприятна международна среда и увеличаване на броя на външните съюзници
също е важен компонент на „хибридната“ война на Русия срещу Украйна.
В ООН, Русия използва подкрепата на някои страни от бившия Съветски съюз,
Азия, Африка и Латинска Америка да блокира резолюции, които не отговарят на
интересите на Русия (резолюцията относно Крим или разследването за Малайзийския
Boeing свален близо до Донецк). Основният инструмент на Москва е осигуряване на
икономически или военни преференции на тези страни в замяна на лоялно гласуване.
Налице е системен натиск върху международните организации и използването на
такива организации като БРИКС и ШОС да се демонстрира неефективността на режима
на международната изолация и потвърждение за засилване на ролята на Руската
федерация в света.
Усилията на Кремъл в тази посока също предполага финансиране на радикални
политически сили в Европа („Национален фронт“ във Франция, „СИРИЗА“ в Гърция,
„Йобик“ в Унгария, крайната десница и ултралеви партии в Австрия, Германия,
Холандия, Италия, Испания, Румъния, Полша и др.), които могат да повлияят на целостта
на позицията на Европейския съюз по отношение на украинско-руския конфликт. В тази
схема включва и така наречената „Приятели на Путин“ – пенсионирани и активни
европейски политици, които Русия използва както като агенти за влияние, за да постигне
целите си в рамките на ЕС.
Москва също се опитва да постигне пробив на международната изолация на Крим и
„ДНР/ЛНР“ чрез организиране на посещения в окупираните територии, по-специално на
членове на парламентите на европейските страни (Франция, Германия, Гърция, Полша,
Италия и т.н.), както и представители на бизнеса. МВнР на РФ постоянно привлича
представители на така наречените „кримски власти“ в състава на руските делегации,
извършващи международни пътувания.
За да се намалят/отменят санкциите Русия използва контактите на нивото на
чуждестранни икономически оператори, особено от германските делови среди. Спадът в
двустранната търговия на ЕС с Русия и въведеното от Москва ембарго върху западните
селскостопански продукти се представят като неблагоприятни на интересите на
отделните европейски страни.
Като цяло, Москва се опитва да покаже своята отвореност към конструктивен
диалог за разрешаване на конфликта в Украйна, но повече от прозрачно е намерението международното признаване на законността на анексията на Крим да бъде заменена с
отстъпки в преговорите за статута на окупираните територии в Донбас.
22

БР. 32, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 11.

Икономически методи
Немалко внимание при воденето на „хибридната“ войната Русия обръща на
икономическата борба, в различните й форми и методи. По-специално, използването в
ущърб на Украйна на постоянния проблем на зависимостта си от руските енергийни
доставки и периодичните неоснователни забрани за вноса на широк списък от украински
промишлени стоки и храни. Това съчетано с упоритите опити да се диктуват условията за
създаването на зона за свободна търговия между Украйна и ЕС. Всичко това, както и
други техники, са насочени към отслабване на икономиката на Украйна, създаване на
проблеми в социалната сфера и в резултат - създаването на социално напрежение в
страната.
В случая с Украйна, основният механизъм на икономическата хибридна война е
въпросът за доставката и транзита на газ. Известно е, че украинската икономика е
изключително енергийноразходна и преди всичко, работеща на газ и страната е
чувствителна към на вноса на газ и неговата цена. В периода 2010-2013 г. Украйна
ежегодно плаща на „Газпром“ между 12 и 14 млрд. долара за доставения газ.
Приблизително същата сума, която е платила и Германия, но на значително по-ниска
цена за 1000 м3.
Действията на Русия през първото десетилетие на 21 век показва, че тя системно е
вървяла по пътя на използването на енергоресурсите в качеството им на енергийно
оръжие, старателно прикривано с търговски спорове с купувачите на руски
въглеводороди от постсъветското пространство. В ход е газовият шантаж. Достатъчно е
да си припомним зимата на 2009 г., когато в пика на студовете Русия спря доставките на
газ за Украйна и транзита към ЕС, като се опита да дискредитира ръководството на
Украйна и страната като надежден доставчик на газ.
Всяко усилие да се намали зависимостта на Украйна от руския газ бяха посрещнати
с ожесточена съпротива от страна на руската държава. По този начин, Русия успя с
помощта на „хибридната“ агресия да принуди големите западни компании от сектора на
производството на газ да напуснат Украйна. ExxonMobil, Chevron, Shell - всички те
напуснаха или законсервираха перспективни проекти за производството на газ,
включително и от шисти в Украйна. Добре известни са заплахите на руския доставчик
към енергийните компании на страните от Източна Европа (Унгария, Словакия), които се
съгласиха да доставят реверсиран природен газ на Украйна.
Към края на 2015 г. можем да очакваме нов кръг от руско-украинската газова
война, този път във връзка с плащанията за газ на окупираната територия на Донецка и
Луганска области. Въпреки че е известно, че те са в противоречие с двустранния договор
и преминават през неконтролируеми газоразпределителни точки на украинско-руската
граница. Подобна ситуация съществува и днес в Приднестровието, което получава газ от
Руската федерация, но Молдова е длъжна да плаща. Също така през зимата 2015-2016,
може да се очаква прекратяване на доставките на газ за Украйна от Русия. От особена
опасност за тази ситуация за Украйна е евентуалния недостиг на въглища за енергийните
и топлофикационни предприятия, които основно се добиват и доставят от окупираните
територии на Донбас.
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Русия активно използва и механизма на забрани за доставките на украински
продукти поради несъответствие със санитарните норми. От тези действия силно са
засегнати производителите на месо и млечни продукти. През 2014-2015 г., се извършва
антидъмпингови разследвания срещу украинските производители на стомана, което
доведе до затварянето на пазара на Митническия съюз за експортно ориентираната
стоманодобивна промишленост. Инициираните от Москва търговски войни, са довели до
спад на стокообмена между двете страни с 60% в периода януари-май 2015 спрямо
същия период на 2014 г. Ситуацията може да се влоши през следващата година след
пълноценното въвеждане в действие на споразумението за свободна търговия между
Украйна и Европейския съюз. В тази връзка, Москва обяви плановете си да наложи
допълнителни ограничителни мерки срещу Украйна.
Друг лост на икономически натиск върху Украйна в ръцете на Руската федерация
продължава да бъде дългът от 3,0 млрд долара, формиран по време на режима на Виктор
Янукович през декември 2013 г., като форма на подкуп за отказа да подпише
споразумение с ЕС. Русия настоява, че този дълг е на суверенен Киев и не подлежи на
преструктуриране. В случай на неуспех да се уредят задълженията към края на 2015 г.,
Москва заплашва да съди и да повдигне въпроса за жизнеспособността на програмата за
финансирането на Украйна от Международният валутен фонд.
Всички тези действия имат обща цел – да се окаже натиск върху ръководството на
Украйна, като се предлага газ и електроенергия в замяна на признаване на руския статут
на Крим и специалния статут „ДНР/ЛНР“.
Тези рискове трябва да се разглеждат не само в развитието на вътрешната политика
на Украйна, но и в определянето на по-нататъшни действия на ЕС като посредник в
уреждането на руско-украинската криза. Руската федерация работи за постигане на
целите си въз основа на стратегията на енергийна суперсила и спекулирайки по темата за
готовността на Русия да помогне на Запада в борбата срещу „Ислямска държава“, в
замяна на решението на „украинския въпрос“ по руската рецепта.
Други последици от руската агресия в южната и източната част на Украйна е
унищожаването на промишлен потенциал на страната. Това е физическото унищожаване
на стратегически важни предприятия и инфраструктурата, незаконното извозване към
Руската федерация на производствени активи, „национализация“ на украински
предприятия от самозваните органи в Крим и Донбас, разкъсване на вътрешни
икономически отношения, както и проблемите, свързани с попълването на държавните и
местните бюджети и т.н. ,
Невъзможно е да не говорим за проблема на вътрешно разселените лица. Повече от
2 милиона души, от които 1 милион са вътрешни мигранти, са напуснали домовете си в
резултат от анексирането на Крим и сраженията в Донбас. Това създаде допълнителна
тежест върху държавните и регионалните бюджети и породи други проблеми, свързани
със социалната адаптация на преселниците,защитата на конституционните им права, и
т.н.
В същото време не трябва да забравяме, че са отклонени значителни финансови
ресурси от отбраната и Украйна плаща огромни външни дългове, взети от предишното
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правителство. Също така трябва да се отбележи, както и тежките условия на частично
преструктуриране на външния дълг на Украйна, които са договорени с кредиторите след
близо година на трудни преговори в условията на продължаващата борба в Донбас.
Последиците от икономическата криза в Украйна, по-специално значителното
намаляване на жизнения стандарт на населението, се използват активно от външни и
вътрешни разрушителни сили за по-нататъшно дестабилизиране на ситуацията в
страната.
Информационни методи
Въпреки че информационният компонент наистина е паралелна тема на сегашната
„хибридна“ войната на Русия срещу Украйна, тя не изпълнява самостоятелна, а
спомагателна роля, най-вече при поддръжката на военната фаза на операцията. Въпреки
това, в украинския случай, ние си имаме работа не просто с враждебна (вражеска)
пропаганда, а с нещо, което експертите наричат „война на значенията“( «войной
смыслов») (началото на която бихме могли да определим към 2006 - 2007 г.). За да се
ретранслират всички тези значения участват множество канали за предоставяне на
информация. Основен структурен елемент на тази война бе използването на симулакруми
– несъществуващи образи (например, „нацистите в Киев“ „Киевска хунта“, „зверствата
на наказателните батальони“, „Украйна използва забранени оръжия“, и т. н.).
Стратегическата цел при използването на симулакрумите е да се подмени обективната
представа на целевите групи относно естеството на конфликта чрез обслужващите
агресора „информационни фантоми“.
Русия много активно се заема с преструктурирането на информационното
пространство на окупираните територии. И ако в Крим, тя е доста проста (а това беше
наистина факт в руското информационно пространство през почти целия период на
украинската независимост), в източната част на Украйна нейните действия са поамбициозни. Почти напълно бяха блокирани украинските предаватели, всички
проукраински журналисти са тормозени или принуден да напуснат окупираните
територии. Стартират няколко екстремистки канала, местни вестници и информационни
агенции. Служителите на новите медийни структури са от състава на руските медии като
МИА „Русия днес“.
Специално трябва да се обърне внимание на информационната подкрепа за
сепаратистите от официалните руски медийни структури - всички централни канали Life
News, Руския 24, телевизионния канал на МО на РФ „Звезда“. За да се засили
антиукраинската пропаганда Русия увеличава присъствието си в международното
медийно пространство. За тази цел се използват англоезичните руски канали (Russia
Today) и медийни платформи («Sputniк»). За да се избегнат пропагандни асоциации
активно се привличат чуждестранни експерти, които да коментират положително
политиката на Руската федерация. Феноменът е масовото използване на „фабриките
интернет-тролове“, които, чрез коментарите си по публикациите в най-популярните
издания в света, подкрепят официалните възгледи на Кремъл.
Целите на руската пропаганда през цялото време остават почти без промяна:
деморализация на населението на Украйна и нейните въоръжени сили, насърчаване на
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вътрешни противоречия, атаки върху общественото мнение в западните страни, за да
формират антиукраински настроения, формиране за руснаците и жителите на
окупираните територии виртуален информационен свят с предварително определени
интерпретации за всяко събитие, както в рамките на страната, така и в света.
Интернет се превърна в трансграничното пространство за провеждане на
информационното противоборство. Разнообразието от реални и въображаеми „хакери“,
„киберпартизани“, „киберопълченци“, специални структури от различните секретни
служби се използва за осъществяване на конфронтация в киберпространството. Те са
важен елемент за кибератаки, както и провеждане на специални психологически
операции в социалните мрежи и интернет като цяло (напр. организираните от руските
служби за сигурност протести на вътрешните войски от състава на президентската
администрация на Украйна през октомври 2014 г.)
От момента на анексирането на Крим Русия активно използва кибератаките за
политически цели. На първо място, чрез квази-независимата група „Кеберберкут“ и
нейните аналози, които извършват нападения срещу сайтовете на държавните органи на
Украйна. Има руски опити да се повлияе на работата на Централната избирателна
комисия на Украйна по време на избора на нов президент на Украйна през 2014 г.
Социално-психологически компонент
Ключов акцент при използването на информационни компоненти на хибридни
война е психологическата обработка на противника. На този фактор кремълските
пропагандатори отделят най-голямо внимание, защото правилно планирана кампания за
психологически натиск върху местното население изключва необходимостта за открито
използване на въоръжени сили и се ограничава в използването на предварително
подготвени немногочислени диверсионни формирования.
Целта на психологическото въздействие на пропагандата на Кремъл е не само
върху външната аудитория, но и собствените си хора - на гражданите на Русия. Режимът
на Путин използва реваншистките идеи за насърчаване на техните собствени политики.
Руските медии системно възстановяват щампите за външна заплаха от съветската епоха.
В самопровъзгласилите се републики има информационен вакуум - сепаратистите
изключиха всички украински канали за телевизионно и радиоразпръскване в Донбас и ги
замениха с руските такива. В крайна сметка, агресивната информационна кампания на
руските медии, постоянната заплаха от провокации за незабавна евакуация, подготовката
за ракетен обстрел, разрушенията, които се предполага че ще се правят от украинската
армия, и т.н., много силно влияе на емоционалното и нервно състояние на населението,
което е подложено на постоянна страхова психоза, стрес и депресия.
Най-често срещан символ, който има психологическо въздействие върху
населението на Донбас, е идеята за помощ от „братски народ“, „руско (славянско)
единство“, която се преплита с езиковата идентификация. Архаичната реторика за защита
на рускоезичното население, която изповядва Москва, носталгията по съветското минало
и величието на Съветския съюз, намира подкрепа сред местното население.
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Сравнително неефективен, но разпространен метод (особено в началния етап на
войната) е използването на религиозния компонент на информационната кампания, поспециално при създаването в Донбас на „Руската православна армия“, чиито действия са
насочени към задълбочаване на разкола и разпалване на конфликтите между различните
групи в украинското православие.
Свой принос тук има и Руската православна църква (представена в Украйна, като
Украинската православна църква на Московската патриаршия), чието управление е тясно
свързано с Кремъл, активно насърчаване на концепцията за така наречения „Руски свят“
и подкрепя руската агресия срещу Украйна (известни са многобройни случаи на
колаборационизма на свещеници от УПЦ МП и тяхното участие в боевете на страната на
терористите).
Използването на изкуствения сепаратизъм, като политически инструмент,
финансиран и подкрепян от Русия, имаше за цел да дестабилизира социалния и
политическия живот в региона, от където произхожда и хибридната агресията. Руските
полит технолози умело използваха основния фактор - съзнанието на местните хора. Беше
важно да се използва чувството на носталгия към съветското минало, високите социални
стандарти от този период, които са давали увереност в бъдещето. Пропагандата създава
образа на съвременна Русия като „нов Съветски съюз“, в която различни народи живеят
заедно в мир, а държавата осигурява стабилна бащинска функция.
Изводи
Сегашният приоритет - да се осигури мирно, стабилно развитие на независима
демократична Украйна. За да се направи това, трябва да се даде ефективен и
съдържателен отговор на руската агресията във всичките ѝ проявления.
Постигането на мир чрез водене на война едва ли е възможно. Затова основните
усилия на Украйна за разрешаване на настоящата криза се опират на равнината на
политическия диалог и активната дипломация. Тясното взаимодействие на Украйна със
съюзниците и международните организации за принуждаването на Русия към
политически диалог вече дава отделни обещаващи резултати.
В същото време стабилизирането на ситуацията в страната не е възможно без
системни реформи, насочени към укрепване на демократичната държава, борбата с
корупцията, модернизацията на сектора за сигурност и отбрана, подобряване на
ефективността на националната икономика.
За една година бойни действия в Донбас Украйна успя не само да оцелее от
яростната атака на терористичните групи, подкрепяни от редовни, със значителен военен
опит и техническо превъзходство в оръжията, формирования на Руската федерация. През
този период Украйна успя да подобри значително отбранителните си способности.
Започнатите във Въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи на Украйна
реформи вече дават първите резултати.
Проучванията на общественото мнение показват нарастващото обществено доверие
към тези структури. Прие се нова Стратегия за национална сигурност на Украйна, която
ясно определя настоящите заплахи и предизвикателства пред държавата, и способите за
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тяхното преодоляване. Този документ е в основата на цялостен преглед и други
стратегически документи в областта на националната сигурност. В завършваща фаза са
новата редакция на Военната доктрина, проектите на Стратегическия отбранителен
преглед, Концепцията за развитие на сектора за сигурност и отбрана, Стратегията за
киберсигурност, Стратегията на информационната сигурност, новата Енергийна
стратегия и т.н. Но има още много да се направи. Също така, за да се засили защитата на
критичната инфраструктура, трябва да бъде изградена единна национална система,
базирана на мрежа от ситуационни центрове, която ще осигури платформа за работа на
национален кризисен център.
Все по-всеобхватна трябва да бъде реакцията на информационната агресия.
Предприети са редица рестриктивни мерки, но това едва ли може да бъде изчерпателен
отговор на тези предизвикателства. Много ще зависи от сектора на медиите и
активността на гражданското общество, тъй като често не сме в състояние да ограничим
пропагандната лавина на руското правителство. Въпреки това, ние трябва да създадем
условия, при които тя да бъде заменена с висококачествен национален информационен
продукт. Трябва да се засили прилагането на държавна информационна политика в
окупираните от руските войски територии.
Далеч непълно се използва потенциала за информационно противопоставяне на
международната арена: министерството на външните работи на Украйна прави много, но
не е в състояние да обхване всички проблемни области. Ускорено трябва да се използва
ефективността на външното информиране - трябва да се признае, че днес то и повече
виртуално, отколкото реално. Активно трябва да използват и инструментите на
публичната дипломация.
В процес на формиране в Украйна е нова система за национална сигурност, която в
средносрочен план се основава на собствените си способности. Но, както никога досега,
страната ни се нуждае от надеждни външни гаранции за сигурност. Днес това е възможно
да се осъществи чрез формиране на съюзни отношения, както с отделни държави, така и с
международни организации в сферата на сигурността.
Въпреки значителното укрепване на въоръжените сили и другите служби за
сигурност и разузнаване, в близко бъдеще Украйна се нуждае и на подкрепата на
партньорите си в областта на отбраната, за да бъде подготвена и за военно
противопоставяне в случай на ескалация на военния компонент на „хибридната война“.
Да се противостои на „хибриднана война“ на Русия ще бъде трудно. Врагът се готви за
тази конфронтация в продължение на години и ясно знае какво иска. Въпреки това,
държавата ни трябва да се научи да устоява на предизвикателствата на „хибридната
война“. Ако не спечелим в този конфликт, ние винаги ще трябва да се справяме с
самовъзпроизвеждаща се хидра, която ще се появява всеки път на мястото на вече
победения противник.
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