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Abstract: The article provides an overview of NATO‘s structure and principles for civil-military cooperation before the Kosovo crisis. It was investigated through a retrospective analysis of the concept of
civil-military cooperation. Key highlights and lesУВОД
Средата в която се провеждат операциите по
дефиниция е динамична, сложна и непредсказуема. НАТО постоянно ще анализира промените
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sons from practice for NATO‘s civil-military cooperation system in the Kosovo crisis are outlined.
Keywords: Civil-military cooperation, crises and
structures.
в оперативната среда за сигурност, в която ще се
подготвят и провеждат операциите, като за целта
ще се налага да се оценява влиянието на множество взаимосвързани системи от фактори, които я

формират. Както е известно от редица нормативни съюзни документи, това са политическите, военните, икономическите, социалните, информационните и инфраструктурните фактори.
Това може да включва допълнително: общия
контекст на операцията и намеренията на Алианса, техните цели и задачи, особеностите на гражданската среда, по-специално международните
връзки и междуинституционалните отношения,
суверенитета и правната система на страната в
която се провежда операцията, ролята и управленския капацитет на държавата за справяне с
възникналия конфликт и др.
Гражданската среда със своите характеристики може да окаже много сериозно въздействие
върху крайния успех на мисията или на хода на
операцията, и по тази причина следва да се изучи в детайли. Това изучаване трябва да обхваща
широк кръг въпроси, от това как функционират
гражданските институции, как си взаимодействат
тези институции, какви технологични изисквания
съществуват в този аспект, кои са правилата за това взаимодействие и др.
От гледна точка на оценката на гражданската
среда, основните действия следва да се насочат
към използване на всички налични способности
за оценка на основните фактори които я формират, което да позволи в крайна сметка по-лесно да
се достигнат крайните цели и желаното крайно
състояние на операцията.
Актуалността на статията произтича от
факта, че трансформационните процеси оказват
влияние на системите за гражданско-военното сътрудничество (ГВС) в глобален аспект. Това касае пряко както способностите на военния компонент, ангажиран с обезпечаване на сигурността,
отбраната и териториалната цялост на държавите, така също способностите на невоенния компонент за действия при кризи.
Целта на настоящата статия е да се анализира системата за гражданско-военното сътрудничество на НАТО в кризата в Косово.
Постоянно променящата се комплексна среда
за сигурност и поуките от проведените операции
на НАТО в последните години обуславят изискването, че е необходим прилагането на подход комбиниращ усилията както на военните, така и на
невоенните участници при разрешаването на кризи и конфликти.

ОСНОВНА ЧАСТ
1. Обзор на структурата и принципите за
ГВС на НАТО преди кризата в Косово
До началото на пряката въоръжена намеса на
НАТО в кризата в Косово през пролетта на 1999
г. структурата на гражданско-военното сътрудничество в рамките на Алианса e била изградена. Според официалната документация на Алианса, в рамките на добре функционираща система
за командване и контрол на НАТО, структурата на
ГВС трябва да бъде хармонична, йерархично изградена вертикала, обединяваща три нива:
 стратегическо ниво (отношения с водещи
международни организации, предимно ООН,
както и с големи държави-донори и организации);
 оперативно ниво (отношения с ръководството на страните, на чиято територия е театърът
на операциите);
 тактическо ниво (пряко взаимодействие с хуманитарни организации, местни власти и населението в зоната на отговорност на силите
на НАТО).
Висшето политическо ръководство на системата за гражданско-военно взаимодействие се
осъществява от Северноатлантическия съвет, чиито функции, освен разработването и одобряването на общите стратегически разпоредби на ГВС,
включват консултации с водещи международни
организации, които трябва да предхождат началото на операцията. Военният комитет докладва
на Северноатлантическия съвет при разработването на собствена директива за ГВС и в рамките
на специално създадената Работна група за гражданско-военно сътрудничество формира доктрината на съюза в тази област, която е ръководство
за всички нива на командването на НАТО, както и
за военно-политическите структури на страните
членки на блока.
Според доктрината на НАТО системата за
гражданско-военно взаимодействие на Алианса
трябва да отговаря на следните военни принципи:
 Приоритетни военни цели и задачи. От гледна точка на изпълнението на военните задачи,
ГВС остава спомагателна функция. Тъй като
военните задачи, според доктрината на НАТО,
произтичат от общите политически и страте57

гически цели на операцията, теоретично те не
трябва да противоречат на целите на повечето
цивилни организации, работещи в зоната на
конфликта. Поемането от страна на военните на „допълнителни“ хуманитарни функции
е възможно само при задълбочена оценка на
наличните ресурси и възможности, както и запазване на приоритета на военните задачи.
 Поддържане на системата за командване и
контрол на НАТО на всички нива.
 Рентабилност, включваща минимално използване на военни ресурси с максимално
използване на граждански ресурси. В същото
време е важно да се предотврати изчерпването
на цивилните ресурси до такава степен, че те
вече да не са достатъчни, за да подкрепят поминъка на местното население. Подкрепата на
усилията на хуманитарните организации и помощта на местното население трябва да бъде
сведена до минимум, необходим за постигане
на военни цели, обаче, след като военните ресурси вече са на разположение на граждански
организации или местни власти, ограничаването или прекратяването на тази помощ може да
усложни гражданско-военните отношения и да
подкопае доверието население към военните.
 Концентрация (вместо разпръскане) на ресурси върху няколко основни приоритетни
проекта.
 Военни хуманитарни задължения. Трябва да се
помни, че независимо от приемането от страна
на военните на „чисто хуманитарни“ функции,
нищо няма да освободи командира на НАТО
от спазването на редица хуманитарни задължения, определени от международното право
(хуманно отношение към военнопленниците и
т.н.). Спазването на тези традиционни задължения повишава легитимността на военните
и невоенните операции от въоръжените сили.
Ако този набор от принципи за гражданско-военно сътрудничество е приложим за всички операции на НАТО, тогава ГВС в невоенните
операции се предлага да се разглежда като механичен синтез на два напълно различни принципа,
които ръководят гражданските и военните общности в техните дейности. Според доктрината за
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гражданско-военното сътрудничество на НАТО
това са следните принципи:
 като се вземат предвид основните етични и
културни различия между военните и гражданските общности;
 определяне на общи цели и задачи (за военните и гражданските общности);
 разделение на отговорността за успеха на операциите с гражданския сектор;
 прилагане на мерки за ГВС се извършва само
по взаимно съгласие на всички участници в
операцията, включително цивилни (такова съгласие не е необходимо за военна операция);
 създаване на стабилна система за комуникация и координация между военни и граждански структури в зоната на конфликта;
Важен е принципа „Прозрачност“. Операцията на ГВС не може да бъде успешна, ако отношенията между въоръжените сили и техните
граждански партньори не се основават на взаимно доверие. Военното командване може значително да улесни не само работата на хуманитарните
организации, но и нейните собствени дейности,
като предоставя на хуманитарните организации
дозирана информация, до която иначе няма да
имат достъп. Например, частична декласификация на информация за очакваните или започнали
движения на големи групи бежанци би позволила
на хуманитарните организации да реагират своевременно на евентуална кризисна ситуация, без
да отклоняват военните ресурси на съюза към тези задачи. В същото време използването на персонала по ГВС на НАТО за разузнавателни цели
или предоставянето на изкривена информация
на граждански организации нанася непоправима
вреда на авторитета му.
2. Ретроспективен анализ на концепцията
за ГВС
Проектът на работната концепция за гражданско-военно сътрудничество на НАТО, подготвен през януари 1998 г., предвиждаше разработването на трите основни компонента на ГВС:
 „Концептуални“ (политически, доктринални,
тактически и технически аспекти).
 „Морални“ (осигуряване на подходящо обучение за висш команден персонал, включително
по време на учения).

 „Физически“ (мобилизиране на ресурси и
обучение на персонала за изпълнение на практически дейности по ГВС). Такъв персонал
трябва да включва поне специалисти по ГВС
в централата на всички нива. В съвременните
невоенни операции обаче необходимостта от
военно-цивилно взаимодействие е толкова голяма, че изисква прякото участие на още две
категории специалисти.
Първата категория включва военни служители за т. нар. групи ГВС, напълно интегрирани в
структурите на НАТО. Тези групи трябва да предоставят цялата необходима подкрепа за ГВС на
оперативния командир на НАТО. Размерът на групите и продължителността на тяхната работа се определят за всяка конкретна операция, в зависимост
от характера на задачите и състоянието на местните (националните) граждански власти. Групите за
ГВС действат на регионално ниво под оперативния
контрол на централата на наземния компонент на
операцията, могат да бъдат моно или многонационални и да се състоят от централна група, група за
управление на рота и няколко спомагателни групи
за управление ГВС роти, специализирани в връзките с обществеността, икономическите и правните въпроси и въпросите на възстановяването, гражданска инфраструктура и хуманитарна помощ.
Втората категория включва технически специалисти в определени области, временно изпълняващи инженерни, комуникационни, медицински
и други функции в рамките на определена операция. Тези така наречени функционални специалисти могат да бъдат призовани както да изпълняват
конкретни проекти, така и да участват в планирането, анализа и оценката на ситуацията. За разлика
от военния персонал от групите на ГВС, функционалните специалисти могат да бъдат и цивилни, но
все пак предпочитание се дава на действащи или
бивши военни служители. Това се дължи предимно на факта, че участието на немобилизиран цивилен персонал автоматично забавя разполагането
на звена на ГВС. Освен това, ако в операциите на
НАТО участват цивилни специалисти, техните условия на работа се определят не от съюза, а от правителствата на техните страни.
И накрая, силите с общо назначение на НАТО,
разположени в зоната на конфликта, както и националните звена за ГВС на страните-членки могат да бъдат включени в изпълнението на задачите

на ГВС (например за разпространение на хуманитарна помощ, провеждане на терен на информационно-пропагандна работа с местното население и др.). Решенията за привличане на сили към
действия, които не са предвидени в плана за ГВС
на оперативното командване на НАТО, могат да се
вземат на по-ниски нива, при условие че командването е напълно информирано за тези дейности и
те не противоречат на основните цели и задачи на
операцията на НАТО.
Според доктрината на НАТО основните функции на ГВС на оперативно-тактическо ниво са:
 осигуряване на комуникация между военния
контингент и местните власти и населението,
както и гражданските организации;
 подкрепа за гражданския сектор (като правило само ако това е необходимо за изпълнение
на военните задачи, възложени на силите на
НАТО и / или когато местните власти, националните служби и международните организации не могат сами да решат конкретен проблем);
 предоставяне на цялостна помощ на самия
военен контингент на НАТО (характерно е, че
тази функция, считана преди това за приоритетна, в него момент заема последното място в
списъка на тактическите задачи на ГВС).
Трябва да се подчертае, че в областта на техническата и логистичната поддръжка задачите на
ГВС не са заместител, а по-скоро допълват традиционната помощна военна функция - осигуряване на „подкрепа от страната домакин“. Гражданско-военното сътрудничество, от една страна,
улеснява достъпа на силите на НАТО до местните
цивилни ресурси, а от друга, може да намали щетите от военното им използване за местното население и икономиката.
3. Основни акценти и поуки от практика-

та за системата за гражданско-военно
сътрудничество на НАТО в кризата в
Косово

Отчитайки босненския опит, основният акцент в официалните документи на НАТО за ГВС
беше поставен именно върху отношенията с местното население и властите. В същото време беше
подчертано, че „структурите на системата за ГВС
на НАТО не трябва да поемат повече отговорност,
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отколкото е необходимо“, тъй като това е изпълнено със създаването на „рефлекс на зависимостта“ в хуманитарната (гражданска) среда.
За да изпълнят всички тези задачи, цивилните центрове за сътрудничество създават центрове за гражданско-военно сътрудничество (ЦГВС),
които отново, като вземат предвид босненския опит, получават нареждане да бъдат поставени извън военните бази на НАТО - на места, достъпни
за хуманитарен персонал и цивилни лица. Една от
най-важните задачи на ЦГВС е да се създаде положителен имидж на силите на НАТО и да се оправдае присъствието им в очите на местното население. В случай, че хуманитарните организации,
които обикновено работят в конфликтна зона много преди разполагането на силите на НАТО там,
вече разполагат с граждански ЦГВС, командването е инструктирано да оцени възможността за използване на този център в замяна на създаването
на собствен ЦГВС.
Тази ситуация не е била характерна за Албания и Македония през 1998-1999 г., да не говорим за самото Косово, откъдето мисията на ОССЕ, единствената международна организация, на
която е било разрешено да наблюдава изпълнението на споразумението Холбрук-Милошевич, е била изтеглена от навечерието на военната кампания
на НАТО срещу Съюзна Република Югославия
(СРЮ). Следователно, с разполагането на силите
на НАТО в Албания, Македония и Косово, ЦГВС
е трябвало да се превърнат в „центрове на тежест“
на гражданско-военните контакти. В Република
Македония ЦГВС са се намирали в централата на
КФОР и Корпуса за бързо реагиране на НАТО в
Куманово.
В Албания ЦГВС, заедно с ООН и неправителствените организации, участваха в екипа за реагиране при извънредни ситуации, координиращ
орган, сформиран при правителството на страната.
След разполагането на силите на НАТО за Косово, ЦГВС работи в централата на КФОР в Прищина, впоследствие са създадени отделения на
ЦГВС във всяка от петте „зони на отговорност“
на КФОР в региона. В този период отношенията
на НАТО с местните власти в Македония, Албания и Косово се развиват по различни начини. Взаимодействието на НАТО с македонските власти,
притеснено от опасността от дестабилизиране на
страната в резултат на масовия приток на косовски
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бежанци е било най-проблематично. В Албания
местните власти са били изцяло контролирани от
НАТО, докато в Косово те напълно са отсъствали.
По време на хуманитарната криза, във връзка
с изострянето на проблема с косовските бежанци
в Македония и Албания, гражданските структури
на НАТО са били толкова тясно свързани с осигуряването на гражданско-военно сътрудничество.
Използването на национални служби за гражданска защита и спешни случаи, например, в отговор
на мащабни природни бедствия, е една от традиционните форми на гражданско-военно сътрудничество. Още в началото на 90-те години функциите на съответните структури на НАТО (Службата
за гражданско планиране на извънредни ситуации
и Върховният комитет за извънредни ситуации и
гражданско планиране, който постоянно действа
при Северноатлантическия съвет) при планирането и координирането на използването на военни ресурси в извънредни ситуации са значително
разширени. По време на кризата в Косово за първи път за целите на гражданско-военното сътрудничество на политическо и стратегическо ниво започна да се използва Евроатлантическият център
за координация в извънредни ситуации (наричан
по-нататък Центърът за извънредни ситуации).
Създаването през юни 1998 г. на Центъра за
извънредни ситуации в централата на НАТО в
Брюксел е бил един от най-важните резултати на
Съвета за евроатлантическо партньорство (СЕАП). Институционалната гъвкавост на СЕАП,
единственият орган на НАТО, в който членуват
както 19 страни членки на НАТО, така и 27 държави партньори от алианса и решенията се вземат
на многостранна основа, бе предаден на Центъра
по извънредни ситуации (ЦИС). ЦИС е обслужван изключително от граждански персонал, активно взаимодейства с организации на ООН,
особено с Службата за координация на хуманитарните въпроси (СКХВ).
Първоначално Центърът за извънредни ситуации е трябвало да участва главно в управлението на бедствия. Първата операция на ЦИС е
координирането на хуманитарната помощ за населението на няколко региона на Западна Украйна, пострадали в резултат на тежко наводнение
през ноември 1998 г.
Въпреки това, още през 1998 г., ЦИС е активиран да установи контакти за координиране на

хуманитарната помощ на не толкова значителния
брой албански бежанци от Косово. Със започването на военната операция на НАТО срещу СРЮ
центъра започва да се използва за координиране
на хуманитарното използване на ресурсите на националните министерства на отбраната на страните членки на НАТО чрез посредничеството на
национални военни представители в централата
на НАТО в Брюксел и щаба на командващия НАТО в Европа в Монс ( Белгия).
По време на военната кампания срещу Югославия и операциите на НАТО в Албания, Македония и Косово ЦИС взима решения за координацията на въздушното пространство между
военния и гражданския транспорт (с активното
участие на ЦИС в централата на ООН в Женева,
специален отдел за координация на полети и превоз на хуманитарни доставки до региона). ЦИС
също така координира хуманитарните дейности в
самото Косово по време на бомбардировъчния период на НАТО: той се свързва с граждански организации, опериращи в Косово, открива и координира местоположението им, информация за които
след това се предава на НАТО, за да се избегне
заплахата за сигурността на хуманитарния персонал в зоната на конфликта.
Според доктрината за гражданско-военното
сътрудничество (към момента на операцията) на
НАТО, ЦИС е трябвало да се допълва и да взаимодейства тясно с основната система за ГВС
на Алианса. Дейностите на ЦИС са били предназначени да улеснят работата на структурите
за гражданско-военно сътрудничество на НАТО.
На практика обаче възниква ситуация, при която
достатъчно развитата структура на ГВС на НАТО на оперативно-тактическо ниво не е била подкрепена от съответните дейности на политическо
и стратегическо ниво и само ЦИС е бил ангажиран с установяване на работни контакти със седалищата на международни хуманитарни организации, който се е явявал второстепенен орган
на НАТО, който не е част от интегрираната военна структура на Алианса. Не е изненадващо, че
при такива условия на практика не е имало връзка между ЦИС в Брюксел и системата на ГВС на
място (служителите на ГВС на НАТО в Албания и
Македония дълго време не са знаели за съществуването на Центъра за извънредни ситуации в централата на Алианса).

В хода на хуманитарните операции на НАТО
в Албания и Македония е бил създаден още един
център, който усложнява и без това объркващата система (към момента на операцията) на ГВС
на Алианса, а именно - Координационен център
за бежанци (КЦБ). КЦБ получи искания от хуманитарни организации и местни власти за предоставяне на ресурси на съюза за решаване на
бежански проблеми. Теоретично структурата на
Координационен център за бежанци е трябвало
да има изразена вертикална структура: от тактическото ниво (офицерите за връзка, взаимодействащи с ООН и други хуманитарни организации на
място) до оперативното (командване на операцията на НАТО) и стратегическото ниво (длъжност
офицер за връзка за бежанци под Съюзният щаб
на НАТО в Европа). На практика обаче, както в
случая с Центъра за извънредни ситуации, КЦБ
на практика не взаимодейства със структурите на
НАТО на ГВС на място.
Като цяло, в сравнение със структурите на
военно-цивилното взаимодействие в Босна, които са били на етапа на формирането си, системата ГВС в хода на операциите на НАТО в Албания, Македония и Косово вече придобива повече
или по-малко утвърден характер. Въз основа на
босненския опит, центровете за гражданско-военно сътрудничество са били създадени в най-ранните етапи на разполагането на силите на НАТО
и незабавно са поели контрола върху инициативата не само между силите на НАТО и хуманитарните организации, но и между „международната общност“ като цяло и местното население
власти (там, където са съществували). Въпреки
това, достатъчно развитата местна структура на
ГВС не е била подкрепена от същата ясна система
на политическо и стратегическо ниво.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успехът или неуспехът на бъдещи и настоящи
мисии не се определя само от военната дейност.
Важна част от изхода от военните мисии определено ще бъде предизвикателството за подкрепа на
правителството на пострадалата от кризата страна, кога тя ще е способна да се самоуправлява и
да е състояние да предоставя основни нужди, като сигурността и безопасността в координация и
във взаимодействие с други обществени фактори в
страната. Усилията, упражнявани от специалисти61

те по ГВC в процеса на такъв преход не трябва да
се подценява.
Въпреки, че не зависи от персонала по ГВС
или от другите военни представители да установят
критериите за доброто управление, нито пък те са
изцяло заети с създаването или поддържането на
различните измерения на управлението, именно те
играят ключова роля в определянето и оценката на
изискванията, които могат да подкрепят този процес. В действителност, това е разпространението
на оценките им до съответните военни командири,
на всички нива и на всички етапи на военното планиране, в крайна сметка може да допринесе за цялостния успех на мисията.
Опитът в мисии и операции показват, че връзките между причина и следствие, както и взаимозависимостта между военните операции и граждански лица, са сложни и трудни. В резултат на това
само военни действия се оказват недостатъчни за
предотвратяването или управлението на кризи. По
тази причина не трябва да се стигне до изненада,
че успехът в операции изисква засилено взаимодействие между военните и гражданските лица, на
всички нива, преди и по време на военни действия.
Чрез гражданско-военното взаимодействие
(ГВВ), ГВС може да свързва невоенните и военните задачи и отговорности и следователно, персонала за гражданско-военно сътрудничество и подходящи граждански експерти може да се очаква да
играят ключова роля в гражданско-военните дейности (ГВД) и да улеснява военния принос към тях.
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