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Сценарий 3д. Атака с балистична ракета (2 до 3 ракети)  
от rogue state или терористична организация 

Разработил: майор Лозан бизов

Етикет на ситуационния сценарий: „Светият дъжд 2“
Географски обхват – Територията на Рб, акваторията на Средиземно море
Интензитет – Нисък
Съюзна подкрепа – Средства за ПРО
Равнище на заплахата – Високо
Равнище на амбиция – Високо
Задачи на ВС – Произтичат от нивата на амбиция
Основни операции – Ликвидиране на последици от удар с балистични ракети
Контингент – ВС на Рб, други
Контекстен сценарий, в който би могъл да възникне ситуационен сценарий 

„Светият дъжд 2“ – Предизвикване на хегемона 
Стресори – бойната/бойните глава/глави на ракетата са заредени с ОМП 

(химическа/радиологическа/бактериологическа)

Обща обстановка
Съгласно контекста на сценарий предизвикване на хегемона.

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
държава, разработваща технологии, произвеждаща и готова да използва балистич-

ни ракети, в нарушение на постигнатите международни договорености за контрол, прави 
продажба на малък брой напълно годни за употреба ракети и ракетна технология на друга 
страна. доставката на ракетните комплекси се извършва по море и по време на превоза 
транспортното средство, което е без надежден ескорт поради „организационни“ неуреди-
ци между продавача и купувача, е атакувано от морски средства, управлявани от членове 
на терористична организация. Страната продавач и страната купувач са „силно притесне-
ни“ от извършения агресивен акт, веднага обвиняват западната антитерористична коали-
ция за неговото извършване и започват „безпристрастно публично разследване“, което 
по недвусмислен начин подсказва кой е извършителят. в близките няколко дни след ин-
цидента в крайбрежните води са открити останките от атакуваното транспортно средство. 
екипите за подводно изследване са рапортували, че на борда на транспортното средство 
не са открити контейнерите, в които е превозван товарът, което води до усилването на 
антизападната реторика от „дълбоко притеснените“ страни. в следващия месец след съби-
тието от малки необитаеми острови в Средиземно и Мраморно море са изстреляни ракети 
срещу страни, членки на NATO, сред които и България.
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Стратегия на НАТО

алиансът поддържа сили за бързо реагиране и тяхното развръщане за операции в 
България е разгледано с подобаваща тежест. 

Център на тежестта за съюзниците е единството на страните – членки на НаТО по 
отношение борбата с тероризма. 

Критични точки за съюзниците са прикритието на територията на страни, членки на 
съюза, от въздействие на балистични ракети изстрелвани от неустановени местоположе-
ния в радиус 800 до 900 км от външните граници на съюза. 

Национална стратегия
България поддържа рационално определено и разумно количество сили, гарантира-

щи въздушния суверенитет на страната.
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. в националните планове е раз-
гледана заплаха от подобно естество и са постигнати договорености със страните, членки 
на NATO, за развръщане на сили при необходимост. 

Задачи за въоръжените ни сили със съответната поддръжка от НАТО

Ниво на амбиция = виСОКО

Желано крайно състояние = Намеренията за използване на 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 да въздействат върху средствата на противостоящата страна и ги 
разрушат.

Ниво на амбиция = СРедНО

Желано крайно състояние = Намеренията за използване на средствата, извършващи 
описаните действия, не са открити достатъчно рано, от наша страна са предприети от-
ветни действия, които довеждат до частично сбъдване на сценария.

задача 1 да открият средствата на противостоящата страна.

задача 2 да въздействат върху средствата на противостоящата страна и 
разрушат по-голямата част от тях.

задача 3 Участие в ликвидирането на последиците от нанесения удар

Ниво на амбиция = НиСКО

Желано крайно състояние = Намеренията за използване на 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 твърде късно.

задача 2 да направят опит за въздействие върху средствата на 
противостоящата страна и евентуално ги разрушат.

задача 3 Участие в ликвидирането на последиците от нанесения удар.
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