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Резюме: Представянето на базовите определения и съвременните разбирания за същността на
военната мощ като основен фактор на националната мощ, както набор от фактори, характеризиращ доминирането на държавната мощ
в международните отношения дават възможност да бъде разгледани взаимовръзките между водещите фактори, формиращи националната мощ. Посочването на тези връзки предоставя
възможност за по пълното и коректно разбиране същността и важността на военната мощ
за ролята и мястото на съответната държава
в международните отношения и провеждането
на независима политика, защитаваща националните интереси на същата. Използваната терминология е основна за областта на националната
сигурност и е сравнително позната за по-широка
аудитория. Независимо от това, всяко задълбочено навлизане във всяка от изучаваните области
изисква предварително семантично представяне
и поясняване на използваните термини.
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BASIC CHARACTERISTICS OF MILITARY POWER
OF THE MODERN STATE
Major General Dr. Grudi Angelov
Abstract: In this article are presented the basic
definitions and modern understandings of the nature of military power as a major factor in national power, as well as a set of factors characteriz-

ing the dominance of state power in international
relations provide an opportunity to consider the
relationship between leading factors shaping national power. The indication of these connections
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provides an opportunity for a fuller and more correct understanding of the nature and importance
of military power for the role and place of the respective state in international relations and the
pursuit of an independent policy protecting its national interests. The terminology used is fundamental to the field of national security and is rela-

ВЪВЕДЕНИЕ
От древни времена държавите са в непрекъснато съревнование за придобиване на надмощие
над своите съседи. Много от тях през годините на
своето съществуване са се стремили да използват
предимствата си най-вече чрез демонстриране на
генерираната от тях военна мощ, с една единствена цел постигане статут на велика сила. Пример
в това отношение са: Македония при Филип II и
Александър, смятана за страна без перспективи
от другите гръцки държави, но нейните военни
предимства ѝ позволяват да стане най-мощната
сред тях; Прусия,смятана за страна без достатъчен потенциал от другите европейски и германски държави, е успяла да генерира достатъчна военна мощ за да изгради силна армия и да се заяви
като най-мощната държава в Европа. Статутът на
Съветския съюз на велика сила също се основава
на военната мощ, нещо, което позволява на страната да бъде глобална суперсила след Втората
световна война. В наши дни примери за страни,
стремящи се да доминират в света, развивайки
своята военна мощ са: САЩ, Русия, Китай, Франция и т.н.
В исторически план националната мощ обикновено се свързва с наличието на военни способности. Войните винаги са оказвали значително
въздействие върху международните отношения
и спечелването или загубата на война се отчита
като основен фактор за оценка на националната
мощ. Но при оценката на националната мощ не
може да се разчита на един фактор. Например огромната площ на Бразилия, многобройното население на Пакистан, промишленото производство
на Белгия и т.н. не биха могли да се приемат като
основа за реална оценка на националната мощ и
най-добро доказателство за това е, че споменатите
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tively familiar to a wider audience. Nevertheless,
any in-depth study of each of the areas studied requires prior semantic presentation and clarification of the terms used.
Key words: national power, military power, demographic, political, economic, international relations, factors, characteristics.

страни не са в списъка на държавите с най-висока
национална мощ1. От гледна точка на възприемането на националната мощ би могло да се приеме,
че тя може да се оцени по два аспекта: първият –
обективен и активен, а вторият – субективен и потенциален, при което в отговор на потребността
от повишаване на своята национална мощ държавите постоянно се опитват да превърнат всички
свои възможности в активни способности.
Основният критерий за оценяване на националната мощ е военният капацитет2. От всички
фактори, определящи нивото на националната
мощ, на която и да е държава, най-забележим за
обикновеният гражданин е факторът военна мощ.
Всяка страна, разполагаща с добре окомплектована, оборудвана и подготвена армия формира чувството за увереност, сигурност и стабилност у
своите граждани. От друга страна, държава, която
е по-слаба във военно отношение и не притежава
достатъчно мощ не е представена по подобаващ
начин и не може да се позиционира и съответно
да играе водеща роля в международните отношения. Страна, която притежава предимство над останалите свои съседи по отношение на военната
мощ има способността да въздейства или да намали възможностите им за влияние що се касае до
други фактори, формиращи и генериращи национална мощ, включително икономическа, политическа или ресурсна мощ.
Военната мощ също се използва за осигуряване на защита на съюзници и помощ на приятели. Такова непринудително използване на военни
ресурси може да бъде важен източник на демонстрация на меката сила за създаване на програми,
убеждаване на други правителства и подкрепа в
световната политика3.

Фактори, характеризиращи
и определящи военна мощ
на съвременната държава
За много държави именно развитието на тяхната военна мощ се оказа катализатор за издигането им до статут на велика сила, а за други
липсата на военна мощ се оказва пагубна. В исторически план съществуват достатъчно примери за държави, чието окончателно падение е следствие от загуба на бойното поле, независимо от
това дали тази загуба е в резултат на спад в други
аспекти на националната мощ, което рефлектира
в тяхното военно поражение.
Преди да проследим връзките между военната и националната мощ на съвременната държава,
е необходимо да бъдат уточнени някои от общоприетите използвани определения:
• Военната мощ изразява готовността за използване на въоръжените сили на страната за
въздействие върху противника или агресора,
принуждавайки го да се откаже от или да промени първоначалния си план (намерение).
• Военната мощ е обобщеният резултат от целенасочената реализация на военния потенциал на държавата при определени условия
на средата за сигурност.
• Военната мощ е сума от способностите и потенциала на държавата за използване на въоръжените ѝ сили, измерени чрез отчитане на
набор от фактори, позволяваща сравнение с
останалите държави в света.
Бойната мощ е сума от способностите на въоръжените сили или на дадено формирование,
които са на разположение за противодействие на
противник в даден момент. Те трябва да бъдат
константна величина и да бъдат постоянни.
• Информационната мощ се основава на специфични способности за контрол на информацията, която е необходима за постигане от
държавата на важните цели.
• Кибермощта се генерира в киберпространството като оперативна или функционална
информация или кибердомейн, който се създава чрез използване на способностите на
държавата за целево управление на информацията в информационните системи и информационната инфраструктура.

• Съвременният термин Soft Power е софтуерен подход за използване на наличните способности на държавата за невоенно
– политическо, икономическо или културно –
въздействие (влияние) върху международните отношения.
Има много фактори, които определят общото ниво на военна мощ на страната, включително:
• Настъпателна военна мощ: е способността на държавата да проектира военна мощ извън своите граници по агресивен начин, който
е един от най-влиятелните фактори за националната мощ на същата. Това се отнася преди
всичко за страни, където са установени диктаторски режими или държавата е овладяна от
националистически движения, акумулирали
достатъчно национална мощ. Пример за това
е изказването на Ким Чен-ун „само огромната настъпателна сила, огромната военна мощ,
която никоя друга сила в света не може да притежава, е спасителен пояс за гарантиране на
сигурността на страната, населението и бъдещите потомци“.4 А в книгата си „Идентичност. Борбата за признание и политика на гнева“, Франсис Фукуяма пише „Страни, които
изглеждаха успешни либерални демокрации,
през 90-те години на ХХ в. се хлъзнаха назад
към по-авторитарно управление, включително
в Унгария, Турция, Тайланд и Полша“5.
• Отбранителна военна мощ: измерва способността на страната да използва военна сила, за да защити своята територия, докато е
изправена пред опасност от агресия от страна
на съперник, група държави или неправителствени организации6.
• Сухопътна мощ: отразява способността на
страната да води бойни действия по суша, която се определя от количеството и възможностите на бронираните бойни машини, приети на
въоръжение от дадена страна. При измерване на мощта се вземат предвид броят на осите на бронираните бойни машини, въведени в
експлоатация в родовете войски на сухопътния компонент (механизирани и танкови, инженерни, за противовъздушна отбрана, артилерия, морска пехота и др.). В миналото това
беше доминиращият аспект на военната мощ
на държавата, но разширяването на използва5

нето на въоръжените сили по море и въздух,
в космоса, както и използването на други хибридни форми на война значително намалиха
значението на сухопътната мощ. Въпреки това
твърдение от 24 февруари 2022 г. сме свидетели на използването на най-големият брой сухопътни сили след Втората Световна война, а
именно във войната между Русия и Украйна.
• Военноморска мощ: почти всички велики сили в света в хода на историческото развитие на
света са се радвали на значителни предимства
пред съперниците си при воденето на военни
действия по море. Същата е съвкупността от
всички военноморски съдове (кораби фрегати,
корвети, самолетоносачи, превозвачи на хеликоптери, патрулни кораби и средствата на търговския флот след мобилизация), които притежава съответната страна.
• Военно въздушна мощ: за малко повече от
век, въздушната мощ се превърна в ключов
компонент от цялостната военна мощ на съвременната държава и вероятно ще продължи
да нараства по важност, като осигуряват въздушния суверенитет на дадена държава. Въздушната мощ се измерва с възможностите и
броя на летателните апарати, притежавани от
съответната страна. Общият брой на въздухоплавателните средства включва както платформи с фиксирано крило(самолети), така и роторни такива(хеликоптери) от всички видове.
Наличните UAVs за сега не се включват в общия брой на летателните апарати. Транспортната авиация включва само въздухоплавателни
средства с неподвижно крило, докато всички
роторни плавателни съдове са представени
под стойността „Хеликоптери“. От показател
„Въздухоплавателни средства за Специални
задачи“ са извадени зареждачите на самолети
във въздуха(танкерите), които сега са отделени
в собствен показател. За по подробна информация относно класацията на военновъздушните сили в света ще намерите на страницата
на „Световна директория на съвременните военни самолети“ [www.WDMMA.org ]7.
• Разширена военна мощ: това е широка категория, обхваща всичко - от оръжия за масово
поразяване до провеждане на кибер и космически операции. Разрушителното и потенциално революционно въздействие на тази
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категория означава, че нейната роля в определянето на военната мощ на страната ще се
повиши в бъдеще.
• Създаване на коалиции: Големите войни през
последните няколко века ни научиха, че наличието на силни и надеждни съюзници е основен тласък за военната мощ на страната и нейните шансове в конфликт с враждуващи сили.
Фактори, които способстват
генерирането на военна мощ
Всички други фактори, които определят общото ниво на националната мощ на дадена страна, играят значителна роля за оформянето на способността на същата да генерира и поддържа
своето ниво на военна мощ. Те включват:
• Икономически: най-общо казано, една страна се нуждае от икономически средства, за да
си позволи високите разходи и технологичното развитие, свързани с развитието и поддържането на висока степен на военна мощ.
• Демографски: една страна се нуждае от голяма и здрава популация от млади и възрастни мъже (и все повече жени), за да осигури
необходимата работна сила за поддържане
на голяма армия, въпреки че автоматизацията (технологията) един ден може да направи
това спорен въпрос. Анализирайки резултатите, засягащи броя на населението в активна възраст, е видно, че този брой е критичен
при всеки конфликт. Това се отнася предимно
за изнесените големи популации (като онези,
принадлежащи към Китай, Индия и Съединените щати), теоретично даващи възможност
за ангажирането на повече „души във въоръжените сили“ под формата на боен персонал,
работна сила и др. Нещо повече, размерът и
числеността на въоръжените сили продължават да бъдат от голямо значение. Дори в ерата
на космическото противопоставяне и ядрените войни размерът на личния състав на армиите продължава да бъде от голямо значение.
Ето защо държава, притежаваща въоръжени
сили с по-голяма численост и по-добро въоръжение, винаги ще бъде в по-добра позиция
в сравнение с останалите страни.
• Околна среда и природни ресурси: географското положение на страната играе основна
роля при определянето на способността ѝ да

се защитава и да проектира военна мощ, докато нейното богатство от ресурси играе голяма роля за подпомагане развитието на нейната военна мощ.
• Политически: нивото на политическа сила и
стабилност на страната се отразява в силата
и стабилността на нейните въоръжени сили,
докато единното политическо ръководство
може да осигури ясен фокус за военните усилия на страната.
• Технологичен: в исторически план, държави успели да разработят технологии, които
допринасят за развитие на военните им способности, са се очертавали като победители в
конфликти срещу техните по-слабо технологично развити съперници. Пример за такова
технологично превъзходство е втората Карабахска война, където през 2020 година Азербайджан демонстрира тотално превъзходство
в технологично отношение, използвайки безпилотни летателни апарати, закупени в следствие на политиката на правителството да
развива въоръжените си сили закупувайки
модерни въоръжение и бойна техника.
• Културен: съществуват и държави, които са
използвали културата и науката за влияние
върху военния фактор, за да подобрят военната си мощ, докато други държави се борят да
развият военната си мощ на базата на културния фактор. Много държави в света използват
науката и културата за да влияят на определени страни, които попадат в сферата на техните национални интереси. Не е далеч времето,
когато много българи (военнослужещи и цивилни) получаваха своето образование в Съветския съюз. След падането на „Желязната
завеса“.

Ролята на военната мощ
върху някои фактори
на националната мощ
Точно както тези други фактори на националната мощ влияят върху способността на страната
да развива своята военна мощ, военната мощ на
страната също играе ключова роля в нейното развитие на тези други фактори на мощта.
• Икономически: държава, която може да защити своята територия, ресурси и търговски
пътища, има голямо икономическо предим-

•

•

•

•

•

ство пред останалите, които не са в състояние да го направят. Освен това военната мощ
може да бъде катализатор за икономически
растеж, ако се прилага правилно.
Демографски: Държава с относително висока степен на военна мощ има способността
да защити своето население и да позволи на
населението да расте със здравословен темп
и обратното.
Околна среда и природни ресурси: Силната
армия позволява на страната да защити своето богатство на околната среда и ресурсите,
като същевременно ѝ дава възможност да се
възползва от екологичното и ресурсно богатство на по-слабите си съперници.
Политически: За добро или лошо, въоръжените сили са играли основна роля в определянето на нивото на политическа стабилност в
държавите през цялата история. Когато политическо-военните отношения са силни и стабилни, една страна е в състояние да постигне
по-висока степен на политическа власт.
Технологичен: Въоръжените сили са били
катализатор и източник за много от основните технологични постижения, постигнати
през човешката история и вероятно ще останат такива в обозримо бъдеще.
Културен: Военната мощ играе също така
роля и при определянето на нивото на културна мощ на страната, въпреки че държавите с доминиращи военни позиции често са в
състояние да наложат своите културни норми на по-слабите държави.

Заключение
Военната мощ е от изключително значение за
съвременната държава както по време на война,
така и в мирно време. Факторите, които влияят за
формиране на военна мощ са в пряка зависимост
с посочените по-горе фактори на националната
мощ на съвременната държава. Никоя държава не
е в състояние да спечели война без да разчита на
добре подготвени и осигурени, във всяко отношение, въоръжени сили. За да изгради една силна и
боеготовна армия способна да осигури териториалната цялост на съответната страна трябва преди
всичко да се развива в: икономическо, демографско, технологично, културно и т.н. отношение. В
мирно време дипломацията също играе значителна роля в създадените отношения между проти7

вници поради генерираната и натрупана от тях
военна мощ.
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