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Етикет на ситуационния сценарий: „Удар изневиделица“
Географски обхват – Територията на Рб 
Интензитет – Нисък
Съюзна подкрепа – не е предвидена
Равнище на заплахата – Средно, с възможност за ескалация
Равнище на амбиция – Високо
Задачи на ВС – произтичат от нивата на амбиция
Основни операции – съвместни действия за гарантиране на сигурност по 

време на събития от невоенен характер с важно национално и международно 
значение

Контингент – сили МВР на Рб, ВС на Рб, други
Контекстен сценарий, в който би могъл да възникне ситуационен сценарий 

„Удар изневиделица“ – балкани завинаги, Предизвикване на хегемона
Стресори – въздействие с химическо вещество, въздействие с бактериоло-

гическо вещество, въздействие с радиоактивен отпадък

Обща обстановка

перспективата на 202� г. ще бъде белязана с факта, че западните Балкани са се пре-
върнали в „черна дупка“ в сърцето на европа. Надеждите, че 30 години след дейтънското 
споразумение хората ще се уморят от противопоставяне, разделяне и насилие, не се оп-
равдават. 

Социалният статут на хората от балканските държави е сред основните характерис-
тики, които определят тяхното отношение към политическите процеси в страните им, ре-
гиона, европа и света. Животът в бедност създава различни политически нагласи от тези, 
които биха могли да се измислят и разберат в европа. 

Балканските народи винаги са били сред най-бедните в европа, но никога преди това 
глобализацията и тоталното информационно пространство не са им давали възможност 
толкова масово да се сравняват с хората от другите европейски региони. Резултатът е 
миграция. Миграция от села към градове, от един регион в друг, емиграция в други дър-
жави и други континенти. Балканските нации са нации от непрекъснато пътуващи по со-
циално-икономически причини хора. Миграцията е средство за оцеляване и разбираема 
формула на „обещанието за прогрес“. 

География на района 
Районът на назряващия военен конфликт има сложен и разнообразен релеф, харак-

терен за Балканския полуостров. Като цяло около 70% от релефа в района е планински 
и полупланински и затруднява разполагането и придвижването на войски. действията на 
войсковите групировки могат да се осъществяват в множеството котловини, долини и пъ-
тищата сред тях.

в района има множество реки и езера. Басейнът на река дунав с притоците към нея 
заема 90 % от територията на района. 

Климатът в района е умереноконтинентален, преходноконтинентален и планински. 
Района се характеризира с отрицателни зимни температури,  устойчива снежна покривка 
и топло до горещо лято. 

в инфраструктурно отношение районът е добре развит. България,  Балканистан, Бо-
нистан и пония притежава добре развита железопътна и шосейна мрежа. Река дунав е 
единствената плавателна река с важно стратегическо значение като воден път, по който 
могат да се транспортират войски и материални средства. 



246

Стратегия на източника на заплаха

Счита се че, разгледаните тук  леки пилотируеми летателни апарати и безпилотните 
летателни апарати ще действат от територията на страната със стремеж излитането им да 
се осъществява на минималната безопасна дистанция от целта. действие на посочените 
средства от места, разположени извън територията на страната, би могло да се разглеж-
да като малко желано или въобще като нежелателно поради ограничения запас от гориво, 
ниската скорост, проблеми с навигацията и преусложняване на самата организация за 
изпълнение на атаката по избраната цел.

изброените летателни апарати ще се използват за нанасяне на терористични удари 
в гъсто населена градска част по време на събития със значимост за страната и/или меж-
дународната общност.

европейският съюз провежда в София тридневна среща на министрите на културата 
и образованието. в откриването на срещата участват като гости и някои от държавни-
те и правителствените ръководители на страните, членки на еС, страните кандидати за 
членство и представители от други, но заинтересовани държави. Събитието се провежда 
в обновената и модернизирана сграда НдК. по време на коктейла за високопоставените 
гости, провеждан след края на работната сесия на първия ден в модерния панорамен 
ресторант на НдК участниците въпреки изключително строгите мерки за сигурност харак-
терни за срещи от такова ниво, са атакувани от дистанционно управлявани безпилотни 
летателни апарати, носещи на борда си самоделни взривни устройства (high explosives 
and incendiaries). поради сумрака и невъзможността панорамните тераси да се виждат 
добре от операторите на средствата, жертвите не са големи, но стойността на удара е 
огромна за извършителите и в допълнение към това на тях се удава и да се измъкнат 
необезпокоявани.

Като поддържащо събитие към срещата се разглежда едноседмичният културен фес-
тивал, провеждан в пловдив, в който участват представители от много страни и който 
заедно със срещата е широко отразяван в медиите. С настъпването на сумрака над ан-
тичния театър на пловдив на височина около 100 м прелита лекомоторен самолет и раз-
пръсва бяло вещество. Събитието се случва почти едновременно с това в София. в настъ-
пилата паника възникват човешки жертви по непредпазливост и градът е парализиран. 
подозирайки атака с биологичен агент, населението бяга от града, като усилва царящата 
паника. екипи са взели проби от веществото и на следващия ден около обяд официалното 
заключение е обявено в медиите – над античния театър на пловдив е разпръснат пра-
хообразен строителен материал с бял цвят. по-късно медиите обявяват новината, че на 
североизток от пловдив  в района на уширенията на магистралата е открит лекомоторния 
самолет  с който е извършено деянието. Самолетът е частен и е бил откраднат от малко 
любителско летище. 

Стратегия на НАТО

Отбранителните планове на България са съгласувани с постоянните отбранителни 
планове на NATO. алиансът поддържа сили за бързо реагиране и тяхното развръщане за 
операции в България е разгледано с подобаваща тежест. 

за посоченото събитие не участват сили на NATO. Службите за сигурност осигурява-
щи високопоставените участници, взаимодействат с българските с цел постигане на ефект 
на „усилване“ на предоставената защита. 

Национална стратегия
България възприема събитието като изключително важно и на държавно ниво 

разглежда съвместните действия на силите за сигурност, вС и другите инструменти 
на национална мощ като предпоставка за постигане на ефект на „усилване“ на спо-
собностите и разпростиране на „непробиваем“ чадър на сигурността над провежда-
ното събитие. 
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Задачи за въоръжените ни сили

Ниво на амбиция = ВИСОКО

Желано крайно състояние = Средствата, извършващи описаните действия, са открити 
достатъчно рано, от наша страна са предприети ответни действия, които довеждат до 
неслучване на описаното в сценария.

задача 1 да открият средствата на противостоящата страна достатъчно рано.

задача 2 да опознаят количествено средствата.

задача 3 да възпрепятстват навлизането на средствата на противостоящата 
страна в горещата зона.

задача 4 ако задача 3 не бъде изпълнена, да въздействат върху средствата 
на противостоящата страна и ги разрушат.

задача � Съвместна работа със силите на МвР и другите участници.
Силите на МвР са поддържаните, вС и другите участници са 
поддържащи.
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