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Сценарий 3в. ренегат – летателно средство извън контрола  
на официално назначения екипаж 

Разработил: майор Лозан бизов

Етикет на ситуационния сценарий: „Ренегат“
Географски обхват – Територията на Рб 
Интензитет – Нисък
Съюзна подкрепа – Не е предвидена
Равнище на заплахата – Високо
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 

„Ренегат“ – балкани завинаги, балкански концерт, Новият Изток, Предизвиква-
не на хегемона, демократичен мир

Стресори – За момента в този ситуационен сценарий не се разглеждат въз-
действия, които го утежняват

Обща обстановка
Не се разглежда. има се предвид, че във всеки един от контекстните сценарии, в ко-

ито този ситуационен сценарий би могъл да се случи, контекстът се различава, а оттам и 
общата обстановка. 

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. 
Районът се характеризира с отрицателни зимни температури,  устойчива снежна покрив-
ка и топло до горещо лято. 

в инфраструктурно отношение районът е добре развит. България,  Балканистан, Бо-
нистан и пония притежават 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. 

Стратегия на източника на заплаха

пътнически самолет с около 6� пътници на борда, извършващ чартърен полет от Конс-
танца до истанбул, малко след влизане във връзка с въздушния контрол във варна изпраща 
кратък сигнал за бедствие, след което връзката е прекъсната, самолетът се отклонява от 
обявения летателен план, насочва се към град варна и катастрофира в индустриалната зона 
на града (девня), предизвиквайки тежко разрушение в производствената инфраструктура, 
съпроводено с голям пожар и отделяне на вредни за здравето на хората газове. в същия ден 
радикална ислямистка организация, близка до ал Кайда, поема отговорността за извърше-
ното и заплашва неверниците с още по жестока разправа ако продължат да „подстрекават“ 
Турция към напускане лоното на исляма и започване на процес за интегриране в еС. Чартър-
ният полет е извършван по поръчка от регионалните офиси на няколко международни непра-
вителствени организации, работещи на територията на Румъния и Молдова, с цел посещение 
на провежданата в истанбул среща на високо равнище между Турция и еС. 
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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. 

Национална стратегия

България поддържа рационално определено и разумно количество сили, гарантира-
щи въздушния суверенитет на страната.

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 и
извън националната територия.

задача 2 да опознаят количествено средствата на противостоящата страна.

задача 3 ако задача 2 не бъде изпълнена, да принудят средствата на 
противостоящата страна да кацнат на посочени от нас летища.

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

Ниво на амбиция = СРедНО

Желано крайно състояние = Средствата, извършващи описаните действия, не са открити 
достатъчно рано, от наша страна са предприети ответни действия, които довеждат до 
частично сбъдване на сценария 
задача 1 да открият средствата на противостоящата страна над националната 

територия.

задача 2 да опознаят количествено средствата на противостоящата страна.

задача 3 ако задача 2 не бъде изпълнена, да въздействат върху средствата на
противостоящата страна и ги разрушат.

Ниво на амбиция = НиСКО

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

задача 1 да открият средствата на противостоящата страна над националната 
територия.

задача 2 да опознаят количествено средствата на противостоящата страна.

задача 3 да се опитат да принудят средствата на противостоящата страна да 
кацнат на посочени от нас летища.

задача 4 ако задача 3 не бъде изпълнена, да направят опит за въздействие върху 
средствата на противостоящата страна и евентуално ги разрушат.
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