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ефективно противодействие на възникнали заплахи за националната сигурност.
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Abstract: The article examines in particular the
involvement of Special Forces in crisis resolution
operations, as well as some aspects of the implementation of intelligence and interaction between
the various services and structures involved in creМащабното военно противопоставяне познато ни от миналото в днешно време отстъпва място на редица конфликти на религиозно-етническа
основа или териториални спорове. Наблюдава се
появата на заплахи като международен тероризъм, организираната трансгранична престъпност
и насилие породено от подтискани противоречия
в много райони от света. Религиозите различия и
разликата в качеството на живот широко се проповядват от редица религиозни водачи в Близкия
изток и пораждат нетърпимост към Западното общество.
Наличието на етническа и религиозна нетърпимост може да иницира сблъсъци и конфликти в
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ating the information environment needed to effectively counter emerging threats concernig national
security.
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районите с етническо смесено население – каквито райони на теритоията на страната ни съществуват, като ситуацията в тези райони е допълнително усложнена и от съществуващи икономически
проблеми.
Като пример за размера на една такава нова
заплаха може да се посочи терористичната организация Ислямска държава. Възникнала на базата на религиозно противоречие между сунити и
шиити в Ирак, проповядвано различни терористични группировки, днес организацията далеч
надхвърля пределите на района на възникване,
установява контрол над обширни части от Ирак и
Сирия, пряко дестабилизира политическия и ико-

номически живот в тези страни и заплашват устоите на Западното общество.
Анализирането на подобни конфликти в различни точки на света показва, че такива организации не провеждат класически открити бойни
действия и силите за обшествен ред се оказват затруднении или неспособни за справяне със създадените ситуации. Това често налага използването
на специализирани армейски части, за решаване на вътрешни конфликти в една държава, които разполагат с оборудване, екипировка и способности за ефективно противопоставяне на такъв
тип бойни действия.
Това от своя страна обяснява широкия интерес, дискусиите, търсенето на експертни мнения
по отношение на понятието „национална сигурност“ и въпосите в тясна корелация относно рисковете, заплахите и отговорността на организациите и институциите за опазване и гарантиране
на сигурността.
Законът за управление и функциониране на
системата за защита на националната сигурност
определя понятието „Национална сигурност“ като „динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно
установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на
институциите и основните права и свободи на
гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се
развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира
националните си приоритети.“1
По смисъла на този закон заплаха за националната сигурност е „съвкупност от условия и
фактори, които непосредствено водят до процеси или събития, нарушаващи състоянието на националната сигурност на Република България.“2
За основополагащ документ за формиране на
политиката за национална сигурност, провеждана
от държавните институции може да се определи
„Стратегия за национална сигурност на Република България.“ Съгласно тази стратегия службите за
сигурност, а при необходимост и службите за обществен ред, независимо от своята подчиненост
осъществяват дейността си по защита на националната сигурност самостоятелно и/или координирано в рамките на разузнавателната общност.

В състава на „Разузнавателна общност“ влизат организации, които имат законовото право да
прилагат специални способи и средства за защита на националната сигурност влизат Държавна
агенция „Национална сигурност“ ДАНС, Служба
„Военна информация“ (СВИ) и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), като всяка една от тах
покрива определен спектър от заплахи за националната сигурност и заедно със службите за обществен ред активно им противодействат, за да
могат да осигурят ефективна защита.3
Въоръжените сили на Република България
обаче, въпреки своята насоченост предимно както за гарантиране суверенитета, независимостта
и териториалната цялост на страната, така също и
поддържайки необходимите способности за участие в мисии по опазване на международния мир
и сигурност в определени случаи, когато националната сигурност е застрашена - не от външна
опасност и службите за сигурност и опазване на
обществения ред не могат да се справят, законът
предвижда използване на въоръжените сили и в
частност формирования от Българската армия за
гарантиране и на вътрешната сигурност - както
самостоятелно, така и в тясно взаимодействие с
други ведомства, структури и организации.
Трудно предвидимите и разрастващи се по
мащаб заплахи от нетрадиционен, асиметричен
или хибриден характер изискват специфичен
подход за противодействие в национален мащаб.
За това е целесъобразно използването на въоръжени сили, притежаващи необходимите способности които да предложат адекватен отговор. Със
свойте основни характеристики като подготвен
личен състав, целенасочено обучение, възможности за бърза реакция на възникнали заплахи,
възможност за концентриране на въздействие за
кратко време върху критични моменти от процеса на една нарастваща заплаха, силите за специални операции може да се определят като един от
основните инструменти на националната мощ за
справяне с кризи.
За да бъдат обаче усилията на силите за специални операции (ССО) достатъчно ефективни при
рарешаването на кризи е неоходимо разузнаване обаче, което да формира информационна среда
подходяща за провеждане на специални операции,
като по този начин до голяма степен ще се доближи планирането с реалната обстановка в зоната за
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действие. Ето защо достоверната, правилно анализирана и своевременно разпространена разузнавателна информация е от критично значение при
провеждане на специални операции, което пряко
кореспондира с принципите на раузнаването „централизирано и единно планиране и управление;
своевременност; систематичност при използване
на източниците и органите; защита на разузнавателните източници; обективност на информацията; непрекъснатост на разузнавателната дейност;
достъпност на разузнавателната информация и
оперативност.“4 За идентифициране на целите,
разработване на варианти за действие, планиране
и изпълнение на задачите, от особено важно значение е ССО да бъдат осигурявани със „своевременна, детайлна и съобразена с конкретната задача разузнавателна информация.“5 За постигането
на ефективност на действията и максималното използване на информацията, планиращите действията на ССО трябва да притежават както концептуални познания за особеностите на разузнаването
при операции по разрешаване на кризи, така също и „приемането, познаването и разбирането на
принципите и изискванията към разузнаването…“6
е необходимо да бъдат основа от която „…следва
да се ръководи личния състав от разузнавателните
структури при планиране и провеждане на разузнавателната дейност за всяка една операция.“7 Допълнително, разузнавателната поддръжка на ССО
изисква акцентиране върху различни разузнавателни аспекти - политически, информационен, икономически, културни институции и специфични данни за зоната на една потенциална криза.
Обединението на всички тези действия образува разузнавателният цикъл, който може да бъде определен като фундамента за създаването и
управлението на информационната среда при
провеждането на специални операции. Той се явява рамката в която се извършват четири отделни
операции (насочване, събиране, обработка и разпространение) като кулминацията е разпространението на завършения разузнавателен продукт.
(фиг.1) По своя характер поредността на извършване на операциите е циклична поради факта, че
разузнавателната информация изисква непрекъснато да бъде обект на преоценка и осъвременяване, с цел постигане на актуалност и съответствие
с нуждите на ССО. 8
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Фиг.1. Разузнавателен цикъл в ССО
Насочването е първият етап на разузнавателния цикъл и се състои от определяне на разузнавателните изисквания, планиране на усилията за
събиране на информация (изготвяне на план за събиране на информация), отдаване на заповеди и
подаване на заявки към структурите за събиране на
информация и поддържане на постоянен контрол
върху продуктивността им. Тук се поставят задачи за събиране на информация от открити източници, агенции и силите и средствата за въздушно
разузнаване. С развитието на кризата, ССО ще се
нуждаят от нова информация и нов план за събиране, необходими за планирането на бъдещи операции или за променянето на текущата. Новите и
неудовлетворени все още изисквания за информация формират основата за непрекъснато актуализиране на плана за събиране на информация. През
този етап е належащо осъществяването на взаимодействие с Държавна агенция „Национална сигурност“, Служба „Военна информация“, Държавна агенция „Разузнаване“ и други разузнавателни
структури, според съответната необходимост от
разузнавателна информация.
Събирането на информация е вторият етап
от разузнавателния цикъл и се състои в използване на източниците от агенциите за събиране и
доставяне на добитата информация до съответните звена за обработка, където се използва за изготвяне на разузнавателна информация. Това е процес на събиране на разузнавателна информация
с цел удовлетворяване изискванията за информация на командира на формированието от ССО
провеждащо специални операции за разрешава-

нето на криза и изискванията за разузнавателна
информация, заложени на етапа „насочване“.
При този етап информацията, добита с технически средства често трябва да претърпи предварителна обработка, с цел да бъде във вид за
използване и да бъде разбираема и от полза за останалите специалисти. Тази предварителна обработка служи за превръщане на техническата информация в лесна за разбиране от не-техническия
личен състав, а също така и за извличане на полезната информация от материали, на пръв поглед
нямащи разузнавателна стойност. На практика с
предварителната обработка се цели намаляване
на преминаващото през информационното пространство количество излишна информация. През
този етап на преден план излиза необходимостта от изготвяне на разузнавателна информация от
различни източници в близък до реалния мащаб
на времето, което от своя страна изисква наличието на специалисти, адекватни стандартни оперативни процедури за работа с информацията и
обработката ѝ, както и комуникационно-информационна система за осигуряване на свръзката
между разузнавателните структури на различните командни нива. От особенна важност е и създаването на разузнавателна база-данни, която да
съдържа основна разузнавателна информация,
разузнавателни доклади от източниците и агенциите, както и разпространените до потребителите завършени разузнавателни продукти. През
този етап съществен момент е осъщественото
взаимодействие с Държавна агенция „Национална сигурност“, Служба „Военна информация“,
Държавна агенция „Разузнаване“ и други разузнавателни структури да доведе до получаването
вече на нужната разузнавателна информация.
Обработката е този етап от разузнавателния
цикъл, по време на който събраната информация
се трансформира в разузнавателна информация.
Обработката представлява структурирана серия
от изпълнявани последователно дейности, които
също така може да се извършват и едновременно.
Трансформирането на информацията в разузнавателна информация става чрез съпоставяне, оценяване, анализ, интегриране и интерпретиране.
• Съпоставянето се състои в групиране на
сродна информация с цел записване на събитията и улесняване по-нататъшната обработка.

• Оценяването включва определяне надеждността на източника и достоверността на информацията.
• Анализът се състои в идентифицирането на
съществени факти, сравняването им с налични вече факти и достигане до заключения относно тях.
• Интегрирането се състои в идентифицирането на съществени факти, сравняването им с
налични вече факти и достигане до заключения относно тях.
• Интерпретирането се състои във вземане
на решение относно значението на интегрираната информация по отношение това какво
най-вероятно ще се случи в бъдеще.
Този етап може да бъде определен като един
от най съществените, тъй като тук се формира
разузнавателната информация, която от своя страна може да предопредели успешното провеждане
на специалните операции.
Разпространението представлява своевременно предаване до потребителите на разузнавателната информация в подходяща форма и чрез
подходящи средства. В своята същност етапа съдържа два съществени аспекта своевременост и
съответност.
Своевременността от своя страна се изразява в достигането на разузнавателна информация
до крайния потребител навреме за да бъде използвана по предназначение, в противен случай се
превръща в безполезна. На следващо място трябва да се вземе под внимание факта, че по-голямата част от разузнавателната информация, особено
на оперативно и тактическо ниво, е „чувствителна“ към фактора време, така че с течение на времето тя остарява или губи своята стойност. Ето
защо е необходимо изискването разузнавателната
информация да се предава на потребителите по
най-бързия възможен начин. Когато, от съображения за своевременност, се налага процесът на
обработка да бъде съкратен, разузнавателната информация се предава със съответната забележка,
за да може потребителят да я използва с подходяща степен на предпазливост.
Съответствеността се изразява в разпространението на разузнавателна информация, която отговаря на изискванията на потребителите на
разузнавателна информация от ССО, като може
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да бъде разбрана и изпратена по средства, до които потребителите имат достъп. Разузнавателната информация трябва да бъде във формат, съответстващ на нуждите на потребителя, да отговаря
на изискванията му, да бъде на правилен език и
да се разпространява по обща за изпращащия и
потребителя система. Ако не отговаря на което и
да било от посочените условия, разузнавателната информация, подобно на закъснялата, ще бъде
безполезна.
През този етап съществен момент е вече готовите разузнавателни продукти правилно да бъдат
оценени и при необходимост да бъдат разпространени до съответните разузнавателни служби и
структури.
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Заключение
В заключение на база направения анализ може
да се формулира извода, че за едно успешно провеждане на специални операции в отговор на криза е наложитено планирането и провеждането на
ефективна разузнавателна дейност. От друга страна осигуряването на взаимодействие между всички разузнавателните структури участващи в разрешаването на кризи на свой ред ще допринесе за
създаването на една пълна информационна среда
достатъчна за ефективно противодействие срещу
възникнали заплахи за националната сигурност.
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