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Резюме: Докладът предлага анализ на военните
действия от първите шест месеца на конфликта между Руската Федерация и Украйна. Разкриват се хронологията на събитията, фазите
и характеристиките на войната между тези две
страни и се посочват новите тенденции в използването на оръжията и начина за водене на бойни
действия в съвременни условия. Войната още не
е приключила и в статията се ползвана информация от открити източници, но въпреки това
могат да се откроят някои тенденции и изводи.
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Abstract: The report offers an analysis of the hostilities of the first six months of the conflict between
the Russian Federation and Ukraine. The chronology of events, phases and characteristics of the
war between these two countries is revealed and
the new trends in the use of weapons and the way
of fighting in modern conditions are indicated. The
war is not over yet and the article uses information
from open sources, but nevertheless some trends
and conclusions can be distinguished.
Изминаха първите шест месеца от започване
на най-големият военен конфликт в Европа след
края на Втората световна война и вече се открояват някои тенденции, които се изучават от военните анализатори по цял свят. Затова настоящата
статия се опитва да обобщи тенденциите в използването на въоръжените сили и извлече някои
поуки от бойни действия в Украйна.
Предисторията на този конфликт започва от
21.11.2013 г., когато украинският президент Виктор Янукович отхвърли споразумението за асоцииране с Европейския съюз, което доведе до буй-

ни протести и репресии в страната. В резултат на
засиленото етническо разделение на 18.03.2014 г.
Руската Федерация анексира Крим, а два месеца
по-късно регионите Донецк и Луганск проведоха
референдум за обявяване на независимост от Украйна1.
Това доведе до дълговременен въоръжен конфликт между сепаратиститие и украинските военни, което накара НАТО да разположи през 2016 нови формирования в Източна Европа, а през 2017
САЩ разположиха две танкови бригади в Полша.
Външното министерство на Русия отправи набор
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от искания, призоваващи САЩ и НАТО да прекрати всяка военна дейност в Източна Европа и да
предотвратят присъединяването на Украйна към
НАТО. Съединените щати отхвърлиха тези искания и предупредиха Русия, че ще наложат тежки
икономически санкции, ако нападнат Украйна.
В началото на февруари 2022 г. сателитните
изображения показаха най-голямото разгръщане
на руски войски на границата от края на Студената
война. След провал на дипломатическите усилия
на 21.02.2022 г. Путин призна Донецката Народна
Република (ДНР) и Луганската Народна Република
(ЛНР) и започна евакуация на тяхното население
към Русия, а Украйна обяви извънредно положение
в цялата страна на 23.02.2022 г.2
В 5:30 часа на 24.02.2022 г. руският президентът Владимир Путин произнесе обръщение в което обяви „специална военна операция за демилитаризира и денацификация на Украйна“3. Руснаците
наричат войната в Украйна „специална военна операция“, защото според тях целта не е вземане на
територия, а изпреварващо предотвратяване на украинско настъпление в Донбас и премахване на
враждебния политически режим, освен това методите и също са специални. Руската Федерация поставя четири условия за прекратяване на бойните
действия:
1. Демилитаризация на Украйна, която да заяви
неутрален и неядрен статут.
2. Денацификация на Украйна, би трябва да значи премахване на „нацисткият“ според Русия
режим и обявяване на руският език като втори официален.
3. Признаване на руския статут на Крим.
4. Признаване на суверенитета на ДНР и ЛНР
в административните граници на регионите
Донецк и Луганск.
Подготовката на силите започна от октомври
2021 г. с постепенно нарастване под формата на
съвместни военни учения на въоръжените сили
на Руската Федерация и Беларус. С тяхна помощ
Руската Федерация успя да сформира групировка
състояща се от сухопътен компонент с единадесет
армии, авиационен и военноморски компоненти с
обща численост около двеста хиляди души. В Западният военен окръг бяха дислоцирани 35-та, 29та, 36-та, 5-та и 41-ва общовойскови армии, в Централният военен окръг 20-та и 6-та общовойскови
армии и 1-ва танкова армия, в Южният военен ок50

ръг 58-ма, 49-та и 8-ма армия в чийто състав са 1
и 2 армейски корпус на ДНР и ЛНР, както и 22-ри
отделен армейски корпус на Крим4.
Формираната войскова групировка е съобразена със състава на Въоръжените сили на Украйна
(ВСУ), които включва 209 хиляди редовна армия
и структурите на териториалната отбрана, разположени на територията на цяла Украйна. Най-големите групировки са около Киев, Харков, Одеса
и Донбас. Последната е най-силната основна групировка, разположена срещу ДНР и ЛНР. Там е изградена силно укрепена в продължение на седем
години 600-километрова отбранителна полоса с
няколко позиции и дълбочина над 50 км., включваща дълговременни огневи съоръжения, запасни
позиции за бронетанковата техника и артилерията
и т.н. Групировката е разделена на две оперативни
групи „Север” и „Изток”5.
ОТГ „Север“ е разположена срещу Луганск и включва две механизирани бригади, една мотопехотна бригада, две въздушно-щурмови бригади, поддържани от 26-та артилерийска бригада. В
нейния резерв е 8-ми полк на украинските сили за
специални операции, 17-та бронетанкова бригада
и 40 артилерийска бригада. Общо, около 17 БТГ,
160 танка, 320 оръдия и 90 реактивни установки.
ОТГ „Изток“, разположена в посока Донецк-Мариупол, включва две механизирани и една
мотопехотна бригади, бригада на морската пехота
и въздушно-десантна бригада, поддържани от 55
артилерийска бригада. Общо около 19 БТГ, до 160
танка, 250 полеви артилерийски оръдия и 90 реактивни установки.
На пряко подчинение на Съвместното оперативно командване на двете групи има отделна танкова бригада, аеромобилна бригада, отделна артилерийска бригада с 72 далекобойни оръдия, две
ракетни артилерийски бригади с реактивни установки Ураган и Смерч, Ракетна бригада с 12 пускови установки Точка-У.
Общо в групировката на ВСУ в Донбас са около 60-70 000 души с класическо разположение от
Главни сили с 10 бригади и две артилерийски, Общовойскови резерв от 1 тб и 1 аеромобилна, 3 артелерийски и 1 ракетна, общо около 320 танка, повече от 1000 лекобронирани превозни средства, 642
артилерийски установки, повече от 300 реактивни
системи, имали са и значително количество авиация от самолети и хеликоптери, но няма данни колко от нея е оцеляла.

Замисълът за действие на руските сили се
разпределя в три главни стратегически направления. На източното направление, въоръжените сили на Руската Федерация заедно с корпусите на
ДНР и ЛНР, което представлява около 30 процента
от заделените сили, имат за задача да ангажират
най-мощната Украинска групировка разположена
срещу Донбас и по възможност да я обкръжат и
блокират, докато другите формирования обкръжат
Харков и Суми с което им се отварят множество
пътища за Днепър.
На южното направление формированията от
Крим да неутрализират Мариопол, като се прекъсне достъпа до Азовско море и да настъпят към
Миколаев и Одеса за завладява Черноморското
крайбрежие и да се отрежат комуникациите за доставка на Украйна, а след това да подпомогнат силите към границата на Донецк и Луганск.
Третата групировка в която са около петдесет
процента от силите на ВСРФ настъпва към края на
първите десет дни от територията на Беларус към
киевското стратегическо направление, предвиждащо обкръжаване на Киев и блокиране на 45-хилядния корпус на ВСУ, дислоциран западно и югозападно от столицата.
За целта са сформирани батальонни тактически групи (БТГ), които изпълняват само близки
бойни задачи. Основното предимство на този замисъл е изключителната ударна мощ, гъвкавост и
мобилност, но минусите са постоянната нужда от
попълване с материални и технически средства,
както и от замяна след изпълнение на задачата. Затова всяка бригада сформира по една група с възможност да се ротира по метода на 100% въртене
на хората и въоръжение. Според някои анализатори
техният брой достига около 120 БТГ, което е много
вероятно защото през август 2021 г. Министърът на
отбраната, армейски генерал С. К. Шойгу съобщи,
че Русия има готови 168 БТГ6. От друга страна съдейки по театърът на военните действия и конфигурацията на ВСУ се вижда, че някъде се използват
батальонни тактически групи, другаде бригади или
комбинирано използване. Тактиката на руските въоръжени сили в Украйна се променя, въз основа на
оперативното им настоящо положение. Всичко това води до затруднения в координацията и логистичното осигуряване на формированията.
Първата фаза на войната започна със стандартно настъпление в 5.30 часа на 24.02.2022 г. на

Въоръжените сили на Руската Федерация (ВСРФ).
Успоредно с речта на Путин започна подавяне на
украинското ПВО и ВМС, чрез нанасяне на ракетни и авиационни удари от територията на Русия и в
последствие от Черноморските сили за унищожаване на летища, пунктове за управление, командни
постове, складове за боеприпаси и друга критична инфраструктура. Сухопътните формирования
на ДНР, ЛНР, Крим и ВСРФ настъпиха по целия
фронт от 3000 километра.
Действията на ВСРФ се организират в съответствие с приетите принципи на руското оперативно изкуство, чиято същност е планиране на всяка отделна операция. Относно бойните действия в
началото на операцията се вижда, че се търси бърз
ефект и обграждане на най-големите украински
части за да се постигне ранно предаване. От друга страна се избягва влизането в градове, но широко се използват десанти, специалните сили и групи като Вагнер със специални задачи в градовете,
чийто цели са украинските лидери, важни инфраструктурни обекти и създаване на дестабилизация
сред населението. При провеждане на отделните
операции руската армия насочва усилията си в различни, често несвързани помежду си направления.
При наличие на силна съпротива населеното място се блокира с част от войските, а останалата част
продължава движението си. Недостатък на тази
тактика е, че настъпващите попадат в засади и търпят загуби, затова към края на втората седмица се
наблюдава замяната на тази тактика със засилена
употреба на високоточно оръжие по цели в укрепените населени места. В началото преди всичко се
поразяваха елементи на критичната инфраструктура, а към началото на третата седмица ударите вече
са и по бронетанковата техника, реактивната и класическа артилерия, без да се пренебрегват складовете с боеприпаси и ГСМ.
Изключение прави Донбас, където войските използват класическата тактика – разделяне,
обкръжаване и унищожаване по части на цялата
крупна групировка.
В противодействие на руските части ВСУ правилно са планирали изграждане на мобилна отбрана с опорни пунктове в населените места и
организиране на засади в зони за отговорност на
формированията и съчетание с дълбоки операции
в разширеното бойно поле.
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В отбранителните боеве украинските части
проявяват упоритост, самоотверженост и добра
воинска подготовка. Те са разделени на малки групи, въоръжени с леко стрелково оръжие и гранатомети, които често сменят позицията си и дори
излизат в тил на настъпващите. Когато даденото
селище се превземе от руснаците и военните колони се придвижват по пътищата, съседните отбраняващи излизат и унищожават руския тил в зоната им за отговорност. Именно поради тази причина
руснаците имат толкова много логистични загуби.
Освен това украинците са развърнали много добро разузнаване подпомагано от цивилни граждани, които снимат с тефлоните си и изпращат сведения. Предварително са подготвени редица сайтове
и чат ботове за доброволци в т.н. „Интернет войски на Украйна“7. Усилено се използват невзривни и взривни заграждения, възли от заграждения,
унищожават се мостове и дори се подготвят наводнения. Тези задържащи бойни действия в комбинация със санкциите на ЕС им дават надежда за
постигане на по-добри условия за преговори.
Една от важните характеристиките на военните действия е че наблюдаваме липса на ясно очертан фронт и тил, с нанасяне на дистанционни ракетни удари по цялата военна инфраструктура.
Едновременно с това се използват средства за радиоелектронна борба и масирани кибератаки.
Последната седмица на март украинците постигнаха някои успехи по линията Киев-Чернихов,
докато руснаците заговориха за прегрупиране към
Донбас и се оттеглиха организирано от Киев по
посока на Беларус. В битката за Киев украинската
1-ва танкова бригада въоръжена с най-новите местно производство T-64BM, подкрепена с 1 механизиран батальон, 2 артилерийски дивизиона със самоходни гаубици, 1 с БМ-21 и 1 ПВО дивизион,
посрещна авангарда на 41 армия при 290 хилядния град Чернихов.8 Това разстрои настъплението
и се оказа от изключително значение за успеха на
този фронт. Постепенно същата бригада беше обкръжена и откъсната от Киев, но въпреки това тя
успя да съхрани силите си и премина към контраатака. Този пример илюстрира успешната тактика
на Украйна за икономия на мобилни сили, съсредоточени върху механизирани и артилерийски групи
в комбинация с въздушни удари на БЛА за оформяне на разширено бойно поле за дълбоки операции.
52

Още със започване на операцията говорителят
на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че руска делегация ще бъде постоянно „на място“ за преговори
с Украйна. Първият кръг от преговорите беше на
28 февруари в Гомел на границата на Беларус, след
това на 3 март до белоруско-полската граница, на
7 март в Беловежская пушка в Беларус, където се
споразумяха преговорите да продължат онлайн.
На 29-30 март в Истанбул се проведоха преговори на които Украйна заяви, че е съгласна на неутрален статут, но не отстъпва територии, а руският
министър на отбраната Сергей Шойгу обяви, че ще
„намали военната дейност“ близо до Киев и Чернихив9. С това може да се каже, че краят на първия
етап на войната завърши, а до 6 април Русия изтегли всички войски от столицата на Украйна, пренасочвайки ги към Донбас.
След препланиране на операцията на 18 април Русия започва втора фаза на войната в Украйна, като на изток планът включва формирования за изолиране на най-мощното обединение на
ВСУ, чрз настъпление към Словянск и Краматорск
от няколко посоки, включително на юг от Изюм и
на север от Донецк. Този път руските сили действат по-предпазливо, като се извършва мащабна артилерийска подготовка за нанасяне на максимални
щети на формированията. Друга цел на предислоцирането на войски за втория етап, важна по-скоро
от морално и психологическо отношение беше да
се даде възможност за окончателното превземане
на Мариупул.
На Юг, според наличните данни украинската
страна е концентрирала второто по-големина обединение на ВСУ, което очевидно ще изисква същата концентрация на руски войски, които не могат
да бъдат отделени към момента. Само в Миколаив
и околностите има поне две бригади на въоръжените сили на Украйна, без да се броят единиците
на Националната гвардия и териториалната отбрана. До 30 батальони тактически групи се намират
в района на Кривии Рог10. Това дава възможност на
украинците дори да си мислят за провеждане на
контраатаки в региона.
Към момента на писане на тази статия има индикации за преминаване към трета фаза на войната в която действията ще се водят на Юг. В
момента ВСУ са обявили контранстъпление и се
водят бойни действия до АЕЦ „Запорожие“, а рус-

наците прехвърлят допълнителни сили. Нещо повече на 25 август Руският президент Владимир
Путин подписа указ за увеличаване на размера на
въоръжените сили на Русия от 1,9 милиона на 2,04
милиона11.
При разположението на силите повечето информация е класифицирана, но въпреки това в откритите източници се открояват редица новости в
използването на въоръжението.
Много важна за отбраната на Украйна се оказа изграждането на ешелонирана система за противовъздушна отбрана, в която комплексите със
среден обсег С-300ПС и С-300ПТ, Бук-М1, Тор-М
с малък обсег, С-125, 9K33 Оса и различни преносими и артилерийски системи за ПВО се управляват съвместно от командни центрове и радиолокационни станции. Въпреки превъзходството в
небето Русия не успя да подтиснат така изградената система, защото ВКС не бяха подготвени за
пробив в система въоръжена с комплекси руско
производство, а за война с ПВО системата на НАТО, която разчита предимно на изтребители12. Украинският конфликт демонстрира възможностите
на добре ешелонираната противовъздушна отбрана, което със сигурност ще наложи промени в Интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО13. А преносимите ракетни системи
за ПВО доказаха своята ефективност в борбата с
превъзхождащ противник и остават най-честата
форма на въздушна защита на ВСУ.
Освен тях украинците използват успешно редица безпилотни летателни апарати, като Bayraktar TB2 с лазерно насочвана ракета
TRLG-230. В допълнение САЩ предоставиха
няколко партиди безпилотни летателни апарати
Switchblade 300, които са тип камикадзе способни да проследят мишена и след това да я ударят.
Най-често украинците ги използват в комбинация с дрон за разузнаване от типа Puma, така екип
от двама човека управляващи дрон камикадзе и
за разузнаване могат успешно да поразяват руски
танкове на разстояние от 5-6 километра.
Тези типове оръжие се оказаха много успешни, както сега в Украйна, така и преди това в конфликта между Армения и Азербайджан, в Либия,
Сирия и Нагорни Каракбах.
В социалните медии се публикуваха много записи на унищожени танкове от дронове Bayraktar
TB2, но е по-вероятно те да са унищожени от пре-

носими противотанкови системи, като американските Javelin, британските NLAW и украинският
противотанков комплекс „Стугна“. Начина им на
употреба със сигурност променя и тактиката на използване на танковете, които се нуждат от защита
на покрива. В съвременни условия те могат да бъдат ефективни само ако са придружавани от добре
обучена пехота. За нея танкът се превръща в средство за подсилване, а пехотинците защитават танкове от засади с противотанкови ракети.
Значителна роля в настоящите бойни действия се възлага на инженерните войски, които решават широк спектър от задачи. По-специално, те
са отговорни за създаването и преодоляването на
невзривни и миновзривни заграждения. Например, руските войски използват модерните противопехотни мини ПОМ-3 „Медальон“. Тази умна
мина предназначена за дистанционно миниране е
разработена 2015 г. от научно-изследователски инженерен институт „Техмаш“ за която твърдят, че
разпознава военните от цивилните граждани и има
дистанционно управление и режим на унищожаване. Украйна също използва минни полета още от
началото на конфликта. Известно е, че до Одеса
бяха поставени 420 мини ЯМ и ЯРМ, което беше
използвано с пропагандна цел, като руснаците съобщиха, че поне 10 от тях са се откъснали при буря
и се движат свободно в Черно море14.
Високоточните, умни оръжия станаха особено
важни в новия свят изпълнен със сателитни данни,
където почти всяка цел става уязвима за ракетна
атака, но те трябва да се използват в комбинация
с традиционната артилерия, която не може да бъде заменена в борбата с обучена армия. Трудно е
да се каже колко високоточни оръжия има Русия за
далечни разстояния макар, че се знае за 150 установки на комплекса Искандер, които имат обхват
между 500 и 2500 км15. Ако всяка има по 10 ракети то общият запас е 1500, те могат да се допълнят
с крайбрежните ракетни системи „Бастион“, които
са около 500 ракети. Броят на ракетите „Калибър“
е неизвестен, като някои предполагат между 2000
– 10000. Малко вероятно е балистичните ракети
„Кинжал“ да са повече от 100 единици. Общата сума на далекобойните ракети възлиза някъде между
4000 и 12000 броя, които са предостатъчни да унищожат по-долу описаните цели.
Ако приемем, че ВСУ са имали около 200 самолета, няколко десетки бойни хеликоптери и
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стотина дрона, това общо прави максимум 600
въздушни цели. Много по-опасни са оперативно-тактическите ракетни системи „Точка-У“, от
които Украйна е имала около 20 машини и около
80 МЛРС „Смерч“, което добавя още 100 цели.
Относно ПВО в началото на конфликта украинските въоръжени сили включват около 30 дивизиона С-300, 10 дивизиона БУК-M1, 12 дивизиона
С-200 и до 20 дивизиона С-125 на склад, което добавя още стотина цели.
В противовъздушната отбрана наземните сили на Украйна, вероятно е имало до 113 системи за
въздушна отбрана Оса, до 150 системи за въздушна отбрана Стрела-10, до 24 системи за въздушна
отбрана Tор, до 90 системи за въздушна отбрана
Тунгуска и ЗСУ-23-4 Шилка, към това е необходимо да добавим и преносимите „Стрела-2“, „Стрела-3“ и „Игла“.
Радарните станции, комуникационните центрове, командните постове и складове също биха
били определени като приоритетни цели. Като цяло, това е много повече от хиляда цели и то разпръснати на цялата територия на Украйна.
В края на първата фаза на войната към 28 март
броят на изстреляните ракети Искандер, Калибър,
Оникс, Кинжал и други от страна на Руся надвишава 1300. За сравнение изстреляните от САЩ по
време на „Пустинна буря“ и в операцията в Югославия са някъде 300-400 ракети на месец.
Руснаците използваха няколко пъти и хиперзвуковия ракетен комплекс с въздушно базиране
„Кинжал”, което беше с цел демонстрация на
възможности пред Европа и на американските
самолетоносачи в Средиземно море.
Бойните действия в Украйна ще наложат промени и в начините за изповлане на приетите в
много страни интелигентни системи за C4ISR –
Command, Control, Communications, Computers,
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance16. Например, ВСУ използват за своята артилерия локалната информационна система GIS Arta, която
е разработена от украински програмисти съвместно с британски компании за компютърно картографиране. Тя събира информация от много източници, включително дронове, радари и т.н., след
което я обработва и целеуказва на артилерийските батареи, избирайки за удари тези цели, които са
най-удобно разположени. Освен това няколко бата54

реи и дори отделни оръдия могат да стрелят по една цел едновременно. Изграждането на такава мрежа стана възможно, след като компанията SpaceX
на Илон Мъск прехвърли стотици терминали за сателитен 5G Интернет в Украйна. Услугата Starlink
се оказа истинско спасение за въоръжените сили
на Украйна, тъй като в самото начало на нахлуването в Украйна, в резултат на масирана хакерска
атака, телекомуникационната сателитна мрежа
Viasat, която се използва и от украинските военни,
беше деактивирана.
САЩ определено помагат на Украйна със сателитни данни и това е доста чувствителен въпрос,
тъй като е изпълнен с политически усложнения
между Вашингтон и Москва. Може би това отчасти е причината Украйна да заяви, че купува сателитни изображения от търговски компании, като
Planet и Maxar или събира разузнавателна информация от открити източници и социални мрежи.
Едно е ясно, технологиите доставящи 5G сателитен интернет ще влияят все повече върху развитието на информационните мрежи на бойното
поле, както и върху усъвършенстването на средствата за радио-електронна борба, които ще противодействат на тези мрежи. Руските системи за
електронна борба се опитаха да заглушат сигнала
на Starlink през март, но специалистите на SpaceX
бързо успяха да се справят с този проблем. Освен
това средствата за РЕБ не са достатъчно ефективни
в подобна ситуация, защото заглушават и собствените платформи, което налага за тази цел да се използват хакерски инструменти за кибератаки.
Голяма част от информацията в помощ на ВСУ
се подготвя от специално създаден „Център за информационна дезинформация, психологични и киберопераци“, дислоциран близо до Киев. Докато
руската страна отговаря със специални репортажи
от местата на бойните действия и кратки официални съобщения на Генералния щаб. Освен това Русия се опита да въведе цензура на своето интернет
пространство, като прие строги наказания за дезинформация, която не е взета от правителствените източници.
Друга особеност на тази войната е нейното интернационализиране. Украйна започна формиране
на чуждестранен легион в който по данни на Министерството на отбраната на Руската федерация
има 6595 чуждестранни доброволци.

Изводи
Може би най-важният урок от руско-украинският конфликт е, че епохата на големите войни
на технологично развити армии не си е отишла.
Новите тeхнологиите доставящи 5G сателитен
интернет ще влияят значително на бъдещите войни и правят света по-прозрачен. Това се доказва
от факта, че очакванията на руското командване
за бърза операция не са се получили, защото тяхното разузнаване е подценило бойната способност на Въоръжените сили на Украйна, най-вече
в информационното и психологическото поле. В
днешният свят не се използват само познатите на
военните източници на информация, а и сателитни изображения направени от търговски компании като Planet и Maxar или информация от социалните мрежи и открити източници.
Затова днес наблюдаваме сблъсък между две
системи. Едната е йерархична, подчинена на волята на старшото командване и очакваща указания за всичко. Другата е мрежова, подчинена на
общия замисъл, получаваща надеждна информация и даваща свобода на инициативата на всяка
клетка. Дори при този огромен дисбаланс на силите и ресурсите мрежовите структури се оказаха
много устойчиви и издръжливи. Едните мислят
на оперативно ниво, където преобладават количествените параметри, другите залагат на всеобхватния подход в който преобладават качествените оценки волята, мотивацията в комбинация с
дипломацията и превъзходството в информационното пространство.
Конфликтът в Украйна показва необходимостта от модернизиране на собствените ни сили,
като вземем предвид не само цифровите технологии, но също така и конвенционалните оръжия.
Българската армия трябва да вземе незабавни
мерки за попълване пропуските в ПВО системата на страната, като в бъдеще формированията
трябва да развиват мрежови способности с използване на умни оръжия, преносими системи с
насочващи ракети и ударни БЛА работещи в условията на превъзхождащ в небето противник. За
малки страни като България следва да се направи извода, че трябва да се инвестира в ефективни
наземни ракетни системи, които могат да нанасят
удари, както по наземни цели, така и за противодействие на самолети.

Необходимо е да се изучат и приложат новостите в промяна на тактиката и начина на използване на мобилните и артилерийските формирования, предизвикани от новостите в ешалонирането
и използването на формированията за ПВО, на
тактиката за използване на танковите формирования, на начините за широко използване на интернет в информационните и психологически операции, разузнаване и насочване, подобряване на
информационните системи за насочване на артилерията и средствата за радио-електронна борба и
борба с дронове.
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