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Резюме: Съвременната война преминава 
през период на трансформация, обхващаща 
характеристиките и проявленията є. При 
анализа на помените във войната често 
изследователите поставят разделителна 
линия между „традиционни“ и „нови“ войни, а 
днес все по-често се говори и за друга раз-
лична категория т.нар. „хибридни войни“. За 
да се оценят и разберат съвременните про-
явления на „войната“, в статията са просле-
дени характеристиките на различните поко-
ления войни. Анализиран е хибридният харак-
тер на последното поколение войни. Откро-
ени са основни инструменти и фактори за 
успех при провеждането на хибридна война.

Ключови думи: хибридна война, поколе-
ния войни, съдействащи условия, превенция.

JEL: H56, F51, D74.

Увод

Във второто десетилетие на ХХI век 
ролята и значението на концепцията 

за хибридната война придоби особена попу-
лярност. Хибридната война не е ново явление, 
но технологичната революция увеличи ин-
тензитета и възможностите за прилагане 
на различни инструменти и тактики, свър-
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зани с нея. Освен това, промяната на балан-
са на силите международните отношения 
превърна хибридна война в удобен метод за 
постигане на политически цели от страна 
на великите сили, без да се преминава пра-
гът на открития конфликт. Хибридната вой-
на доведе до възможности за прилагането 
на по-разнообразни инструменти; комбини-
рането на различни форми на война; използ-
ването на нетрадиционни актьори; увелича-
ването на значението на психологическите 
аспекти на конфликта и на въздействието 
върху мирното население и т.н. Тези проме-
ни предизвикаха увеличаване на неяснота-
та около същността на войната днес. На 
преден план се появяват въпроси като това 
какво представлява хибридната война; какви 
са предпоставките за провеждането є; и как 
може да є се противодейства. Тези проблеми 
са и водещ акцент в съвременните анализи 
на развитието на войната и нейния хибри-
ден характер. Настоящата статия има за 
цел да представи основен обзор, фокусиран 
върху разбирането на ролята и значението 
на хибридните войни днес.

Динамика и етапи  
на развитието на войната – 
периодизация 

Анализът на развитието на войните 
често преминава през обособяването и 
оценката на т.нар. поколения войни. Lind 

Хибридната война – същност, 
предпоставки и противодействие
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(2015, с. 68-69) групира четири поколения 
войни, като всяко едно поколение се раз-
глежда през призмата на противопоставя-
не между културата на реда в армиите и 
нарастващото безредие на бойното поле. 
Първото поколение се свързва с подреде-
ност и тактика на линии и колони. На бой-
ното поле доминира културата на реда, ар-
миите застават една срещу друга, липсва 
маневреност, границата между цивилни и 
военни е ясна, а държавата има почти пъ-
лен монопол над „правенето“ на война. Тук 
Lind (2015, с. 68) отбелязва, че културата 
на реда, характерна за първото поколение 
войни, оставя трайна следа в организа-
цията на армиите и до днес. През ХIX век 
технологичните нововъведения, масовите 
армии и подемът на национализма превръ-
щат тактиката на „подредената“ армия (в 
линии и колонии) в самоубийствена. Пара-
доксално, армиите продължават да разчи-
тат на подредеността в бойно поле, което 
се характеризира с все по-голямо безредие. 
Този дисбаланс между организацията на 
армиите и променящата се същност на 
бойното поле е определящ и в следващите 
поколения войни.

Второто поколение войни се свързва най-
вече с френската армия по време и след Пър-
вата световна война. Целта е бойното поле 
да се „подреди“ чрез налагане на нови так-
тики. Пълководците разчитат на огневата 
мощ, изтощението, непряката артилерия в 
синхрон с пехота, кавалерия и авиация. Ак-
центът пада върху правилата, процедури-
те и процесите вътре в армията – редът 
е водещ. Както и в предишното поколение, 
битките се водят методично, проблемите 
намират своите решения в „школи“, обуче-
нието е стандартизирано, инициативност-
та е пренебрегвана, водещи са подчинение-
то и дисциплината. Характеристиките на 
организиране на армиите от Второто поко-
ление в най-голяма степен остават валидни 
и днес, въпреки че войната и бойното поле 
се трансформират (Lind, 2015, с. 68).

В края на Първата световна война гер-
манската армия започва прилагането на 
тактики, свързани с повече маневреност, 
което се превръща в основата на Третото 
поколение войни. Акцентът се измества от 
налагане на ред чрез огнева мощ към раз-
читане на бързина и темпо при операции-
те. Налице е адаптиране към безредието, 
а не опит то да бъде овладяно. Врагът е 
поставен пред изненадващи и опасни си-
туации и на непрестанен психологически 
и физически натиск. Тактиката не е да се 
„удържи“ бойната линия, а по-скоро да се об-
кръжи врагът в „чувал“. Културата на реда 
„обърната навътре“, доминираща първите 
две поколения, е изместена от фокус навън 
към врага и конкретните ситуационни фак-
тори. Толерира се моментната преценка, 
инициативността и самодисциплината, 
съобразени с постигането на конкретни 
резултати в отделните ситуации. Идеите, 
а не броят на оръжията, определят резул-
татите. През Втората световна война 
механизираната версия на тази пехотна 
тактика става известна като „Blitzkrieg“. 
Lind (2015, с. 68) отбелязва, че въпреки пре-
възходството на Третото поколение войни, 
повечето армии в света остават организи-
рани по модела на Второто поколение, пора-
ди неспособност да се откажат от „култу-
рата на реда“. Днес това е една от основ-
ните причини държавните армии да се про-
валят при сблъсък с недържавни актьори в 
съвременните конфликти. Основната цел е 
волята на противника, държавата губи кон-
трол над монопола над войната, а медиите 
и технологиите са лесно достъпни. Новите 
войни, свързвани с Четвъртото поколение, 
се характеризират с инициативност, де-
централизация, самодисциплина, скритост 
и бързина. Проблеми, на които организаци-
ите на Второто поколение войни не могат 
да дадат решение.

Тези войни на Четвъртото поколение 
най-често се наричани „малки“, нискоин-
тензивни конфликти, които имат аспекти, 
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отличаващи ги от „обичайната“ война. Из-
следване на David Charters (1989, цитирано 
в Katayama, 2001, с. 62-63) успява да очер-
тае основните различия между нискоин-
тензивния конфликт и традиционната вой-
на. На първо място, при нискоинтензивните 
войни политиците трябва да контролират 
мислите и действията на въоръжените 
сили на фронтовата линия. Всяко действие 
може да има силно политическо влияние. 
Липсва ясна граница между политическите 
и чисто военните аспекти на воюването. 
Крайният резултат на конфликта най-ве-
че зависи от политически и нематериални 
фактори, което води до фрустрация сред 
войниците и до сериозно гражданско-воен-
но противопоставяне (Ibid, с. 62). На вто-
ро място, броят на хората, ангажирани в 
провеждането, и броят на жертвите във 
всеки един момент е малък и обхватът 
на оръжията и мащаба на операцията са 
ограничени (Ibid, с. 63). На трето място, 
операциите, извършвани от опонента, са 
прикрити, а границата между цивилни и во-
енни е почти невъзможно да бъде иденти-
фицирана (Ibid, с. 63). Четвърта характе-
ристика е важността на психологически-
те фактори. Материално по-слабите бун-
товнически групи се стремят да изградят 
образ на сила и справедливост. От друга 
страна, властите (държавно правител-
ство или външна (регионална, глобална) 
сила, която се намесва в конфликта) тряб-
ва да осуетят създаването на представа 
за тях като жесток и отчужден от народа 
субект. Войната на идеите и образите е 
водеща. Чрез нея се компенсират матери-
ални недостатъци и се изгражда „легитим-
ност на каузата“, в името на която се води 
войната. Петият аспект е същността на 
използваните тактики. Бунтовниците, те-
рористите и партизаните избягват влиза-
нето в преки големи сблъсъци и предпочи-
тат необичайните, асиметрични тактики. 
Бунтовническите сили нямат нужда физи-
чески да сдържат или унищожат централ-

ната власт и нейните въоръжени сили, те 
трябва да се стремят само да продължат 
борбата максимално дълго, за да изтощят 
противника си и да го накарат да се отте-
гли (Ibid, с. 63).

Четвъртото поколение се явява преход 
от традиционното разбиране за войната 
като организирано насилие между държа-
ви, чийто резултат зависи от сблъсъка 
на въоръжените им сили на бойното поле. 
Днешните технологични трансформации 
правят света по-модерен, но и по-крехък 
(Василева, 2017, с. 607). Това е в основата 
на съвременния характер на войната и им-
пулс за оформяне на Пето поколение войни, 
които се окачествяват като смесена (хи-
бридна) военна борба – комбинация от явле-
ния, включващи въоръжени и невъоръжени, 
военни и невоенни, държавни и недържавни, 
вътрешни и международни, насилнически и 
мирни средства. Този хибриден характер 
на войната се превръща в най-разпростра-
нената форма на конфликтите в XXI век 
(Kilcullen, p. 4).

Хибридната война –  
същност и проява

Съвременното разбиране за хибридна-
та война се свързва с неясните граници 
между мира и войната между държавното 
и недържавното, между частно и публич-
ното, както и промените в традицион-
ните участници и елементи на войните. 
Хибридността се състои в комбинацията 
на различни елементи при провеждането 
на войните. Акцентът пада върху това 
как противниците планират да воюват 
(Dayspring, 2015, с. 11-14). Хибридната 
война се смята за форма на война, която 
включва конвенционални и неконвенцио-
нални действия, извършвани от редовни, 
нетрадиционни въоръжени сили и цивилни 
чрез скрити или явни действия, провеж-
дани в целия спектър от елементи на 
силата (дипломатически, политически, 
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информационни, икономически, финансови, 
военни, правни и др.), за да се създаде не-
определеност, насочена към уязвимостта 
на държавата, която е обект на агресия. 
Хибридната война е преди всичко агресия 
срещу суверенитета и независимостта 
на една държава (Savu, 2014, p. 88).

В основата на провеждането на хибрид-
ната война е синергията между различни 
инструменти и синхронизираното им на-
сочване и адаптиране към уязвимостите 
на опонента. Уязвимостта може да е във 
всяка една критична функция (сектор) на 
държавата и по този начин да се предоста-
вя възможност на „атакуващата страна“ 
да се възползва от условията и да ги екс-
плоатира, в зависимост от средствата, 
с които разполага. От друга страна, син-
хронизацията произтича от способността 
на нападателя ефективно да координира 
инструментите на силата във времето, 
пространството и спрямо целта, за да 
създаде желания синергичен ефект. Разви-
тието на новите технологии е в основата 
на относителната новост на хибридната 
война, чрез предоставянето на способно-
сти на нападателя да синхронизира множе-
ство инструменти на силата едновремен-
но и умишлено да използва двусмислието, 
нелинейността и когнитивните елементи 
на войната. Нелинейният характер на хи-
бридната стратегия се допълва и от въз-
можността нападателят да ескалира или 
де-ескалира конфликта хоризонтално, а не 
само вертикално, като по този начин се 
осигурява допълнителни възможности за 
натиск над противника. Хибридната война 
цели създаване на усещане за несигурност 
и неопределеност в противника. Държа-
вата мишена не е наясно с бъдещите по-
следици и са налице сиви зони между мира 
и пълномащабната война (Cullen, 2017, с. 
10-14). Трудно може ясно да бъде поставе-
на линията между натиск и агресия (Koziej, 
2015, цитиран в Banasik, 2015, с. 21). Основ-
ната роля играят невоенните средства 

като психологически операции и пропаган-
дата, икономическите санкции, престъпна-
та дейност, тероризмът и други подривни 
действия, като тези инструменти имат 
определено ниво на централизиран контрол. 
Тези действия се използват по различен на-
чин в различно време като във всеки един 
момент е налице определено ниво на на-
тиск и напрежение (Cullen, 2017, с. 3). Това 
води и до умишлено размиване на граница-
та между мир и война. Хибридната война 
не се обявява, а се води скрито, като цели 
манипулиране на възприятията, така че да 
е невъзможно да се определи момента на 
началото и (евентуалния) край на военните 
действия.

Основна мишена на хибридната война 
не е физическата среда или превземането 
на територии, а населението, живеещо на 
тези територии (пределите на държавата 
обект на атаката). Ето защо в основата 
на концепцията за хибридна война е под-
ривната дейност, насочена срещу обще-
ството на противника, като този процес 
преминава през няколко етапа. Първо, демо-
рализация на целевото общество. Второ, 
дестабилизация на целевото общество. 
Трето, провокиране на криза в целевото об-
щество. Четвърто, завладяване на контро-
ла над целевото общество от вътрешни 
сили, действащи съгласувано с нападателя 
(Kriz, Bechna и др., 2015, с. 13).

Фактори за провеждане  
на успешна хибридна война

Според Cullen (2017, с. 24), сполучливото 
прилагане на стратегията на хибридната 
война изисква наличието на определени 
характеристики на субекта (нападате-
ля), обекта (мишената) или на средата, в 
която се прилага тя. От гледна точка на 
нападателя и неговите способности, ва-
жно значение заемат няколко неща. На пър-
во място, способността за насочване на 
действия в различни сфери (домейни). На 
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второ място, нападателят трябва да съу-
мее да използва принуда, като не преминава 
границата за избухване на пряк конфликт. 
Противникът трябва да е под непрекъснат 
натиск и в състояние на неопределеност 
както за сегашния контекст (например 
дали е в състояние на война или не), така и 
за бъдещите последици и действия на напа-
дателя. На трето място, важно изискване 
е наличие на умение за приспособяване на 
средствата и уязвимостта за постигане 
на желаните ефекти. На четвърто място, 
към способността на нападателя да лави-
ра между различни инструменти и сфери на 
конфликта. Субектът трябва да има наход-
чивостта относително лесно да предиз-
виква етапи на ескалация и де-ескалация 
чрез действията си.

От гледна точка на мишената, основ-
ният проблем е да се идентифицира мо-
ментът, в който тя е обект на хибридно 
въздействие. За успешното постигане на 
целите на нападателя важно значение има 
наличието на определени съдействащи спе-
цифични условия. Сполучливата комбинация 
от тях създава подходяща почва за хибрид-
на война. Разбирането на тези условия е 
важно, защото така става възможно не-
утрализирането им. Първо, в дългосрочен 
план държавата обект на атаката е лошо 
управлявана и не изпълнява основните си 
функции. Затова е важно държавата мише-
на непрекъснато да подобрява своето със-
тояние, системно да предотвратява про-
никването в политическото ръководство 
на хора, свързани с потенциален хибриден 
нападател, и да спечели лоялността на 
гражданите към държавата. Второ условие 
е да е налице разделение сред населението. 
Обикновено това разделение се стимулира 
от нападателя чрез различни провокации, 
които могат да варират в широк спектър 
от въпроси на националната сигурност 
(например политика за отбрана, членство 
в съюзи) до културно-исторически интер-
претации (например провокативно тълку-

ване на историята, налагане на опреде-
лени гледища и др.). Противопоставянето 
на разделението минава през адекватна 
форма на съзнание за необходимостта от 
защита на страната, образователни дей-
ности сред населението, отнасящи се до 
хибридните заплахи и сътрудничеството в 
тези области с автентичното гражданско 
общество. Трето, потенциалният напа-
дател притежава известна привлекател-
ност за част от населението на държава-
та обект и поради това може да използва 
инструменти на меката сила. Превенци-
ята тук преминава през запознаване на 
обществото с мрежите за влияние, които 
потенциалният нападател създава, както 
и с начина им на действие. Освен това е 
важно държавата-мишена да се насочи към 
намаляване до минимум нивото на диплома-
тически, икономически, военни и културни 
отношения (зависимости) с държави, кои-
то са оценявани като потенциални хибрид-
ни заплахи. Четвърто, атакуваната държа-
ва граничи с нападателя и не е в състояние 
ефективно да контролира своите граници. 
Изграждане на военни способности, които 
да могат да бъдат използвани при всякакви 
видове експедиционни операции и за защи-
та на територията, и най-вече тези спо-
собности да не бъдат зависими от държа-
вата-нападател. Освен това е важно ук-
репването на способността на полицията 
да действа срещу нередовни и враждебни 
неидентифицирани въоръжени формации, 
които се опитват да парализират държав-
ните и местните власти. Пето, атакува-
ната страна няма надеждни съюзници. При 
наличието на такива държавата-обект на 
въздействието може да постави въпроса в 
международните организации за колектив-
на отбрана, в които членува, и по този на-
чин да се потърси подкрепа за съпротива. 
Шесто, нападателят има известна степен 
на доверие сред международната общност, 
което му позволява да є влияе със своята 
версия за събитията. Извършването на 
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разузнавателни и аналитични дейности за 
установяване на подготовката на против-
ника за провеждане на хибридна война може 
да послужи за превантивно противопоста-
вяне на тези планове за въздействие (Kriz, 
Bechna и др., 2015, с. 15-18).

Заключение

В съвременния етап на развитие на во-
енното дело хибридната война е все още 
неясно и трудно разграничимо понятие. 
Въпреки това е налице тенденция за все 
по-голям фокус върху тази концепция как-
то в публичното пространство, така и в 
експертните изследвания. В международ-
ните отношения ставаме свидетели на 
прехвърляне на взаимни обвинения между 
водещите глобални сили за това коя от 
тях използва хибридната война и по какъв 
начин. Опитите за обяснение на почти 
всяко вътрешно разногласие, проблеми или 
изненадваща промяна биват прехвърляни 
върху евентуалния външен враг и използ-
ваните от него хибридни средства, без 
значение дали става въпрос за обикно-
вен социален протест, изборни изненади, 
обществени разногласия, икономически 
проблеми и др. хибридната война се явява 
лесно обяснение и става отговор за при-
чините за тези проблеми. Това води до 
усещане за несигурност и постоянен кон-
фликт. За да се оцени мащабът на възмож-
ностите на хибридната война, е важно да 
се даде оценка за технологичния напредък, 
в който се намираме, баланса на силите в 
международните отношения и основните 
предпоставки и средства за превръщане-
то на една държава в мишена за хибридни 
въздействия.
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