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Раздел вТОРи

ИЗБОР НА ПАКЕТ ОТ СЦЕНАРИИ  ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СИЛИТЕ

ОБщИ ПОЛОЖЕНИЯ 

д-р Тодор Тагарев

Генерирането на структури на въоръжените сили в алтернативни варианти за дейс-
твие във всеки един от ситуационните сценарии и техният анализ изискват значителни 
организационни, информационни и аналитични ресурси. 

Разработването на структура на силите, която да отчита изискванията на набор от 
сценарии, също е трудоемка задача, чиято сложност нараства с увеличаването на броя 
на отчитаните сценарии.  

по тези прични се налага да се ограничи броят на ситуационните сценарии, които да 
се включат в процеса на планиране на силите. 

Следните принципи позволяват да се определи броят на ситуационните сценарии и 
самите сценарии, които да бъдат включени в последващите фази на процеса на планира-
не на силите: 

1. Сред разглежданите ситуационни сценарии67 се включват само тези от първоначал-
но генерираните, чиято реализация е правдоподобна поне в един от контекстните сцена-
рии. Това първоначално „отсяване“ на сценарии е резултат от качествен анализ и трябва 
да бъде надлежно документирано.

2. Основно условие при избор на подмножеството от създадени ситуационни сцена-
рии е да се обхване пространството от изисквания към способностите на въоръжените 
сили (в качествено и количествено отношение). изпълнявайки това условие, можем да 
елиминираме сценарии, генериращи изисквания, които са подмножество на изисквания-
та, генерирани от един или повече от останалите ситуационни сценарии (които ще бъдат 
включени в набора от сценарии за планиране на силите). Сравнителният анализ е осно-
вен метод, чрез който могат да се отсеят част от ситуационните сценарии. прилагането 
му може да се подпомогне от геометричния подход. виж статията на Николай Живков на 
съответни информационно-аналитични методи и системи.

3. при определяне на броя, обхвата и степента на детайлизация се отчита наличният 
и прогнозен аналитичен и организационен капацитет. в статията на д-р Цветомир Цачев 
се описва един подход за оптимизиране на броя и избраните ситуационни сценарии, при 
които „най-добре“ се обхваща пространството от изисквания към способностите на въоръ-
жените сили. 

4. Максималният брой ситуационни сценарии, които се използват в процеса на плани-
ране на въоръжените сили, може да се определи и от прагматични съображения. в комен-
тара на статията „Балансиране на изисквания и капацитет“  се дава пример за определяне 
на такъв брой. Стойностите са примерни, но показват, че едва ли би могло да се отчете 
ефективно повече от 12–1� ситуационни сценария в процеса на планиране на силите.

�. прилагането на съображенията в т. 1 и 2 може да се окаже недостатъчно, за да се 
сведе броят на ситуационните сценарии до приемлива стойност от гледна точка на налич-
ния аналитичен капацитет. затова в резултат от настоящото изследване се предлага в 
процеса на планирането на силите ситуационните сценарии да се разделят на две групи: 

• „Основни“, които да се използват за генериране на основните изисквания към въоръ-
жените сили (и да послужат за създаване на „базова“ структура на силите);

• „допълнителни“, които да се използват за тестване на базовата структура на силите 
и впоследствие за генериране и анализ на допълнителни изисквания към вС и поддръжка 
при вземането на решения за изменения в базовата структура на силите.

по този начин значително се намаляват времето и ресурсите за планиране на силите, 
тъй-като отчитането на допълнителните сценарии е свързано повече с анализ и сравни-
телно по-малко със синтез на структури на силите68. 

67 Които могат да бъдат генерирани по различни начини, вкл. чрез брейнсторминг.
68 допълнителните сценарии не изискват да се синтезира цялостна структура на силите, а само „вариа-

ции“ спрямо базовата струкутра. 
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БАЛАНСИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ И КАПАЦИТЕТ

д-р Тодор Тагарев

планирането за способности предполага, че вземаните решения за развитие на 
въоръжените сили ще отчитат голям брой изисквания, произтичащи от очакванията те да 
решават широк спектър от задачи, като действат в разнообразни по характер условия. 
Това може да стане, ако в процеса на планиране на силите се разработят и отчетат значи-
телен брой ситуационни сценарии.

практически определянето на броя ситуационни сценарии, които да се използват в 
процеса на планиране за способности на въоържените сили, се ограничава в значителна 
степен от наличния аналитичен капацитет и ресурсите, които ръководството на Минис-
терството на отбраната и Българската армия е готово да задели за тази цел. 

Така например, ако:
a. за разработване и анализ на алтернативни структури на силите за действие в един 

ситуационен сценарий са необходими средно 12 човекомесеца; и
b. Министерството на отбраната/Генералният щаб на Българската армия поддържат 

звено с 18 висококвалифицирани специалисти71,
c. които разработват и анализират алтернативни структури на силите в продължение 

на 8 месеца годишно (в рамките на един планиращ цикъл).
то:
в процеса на планиране на силите ефективно могат да бъдат отчетени 12 ситуационни 

сценария. 
аналогично, ако ръководството на Министерството на отбраната и Българската армия 

реши да възложи планирането на силите с използване на 12 ситуационни сценария на 
външна организация (при положение, че външна организация притежава необходимата 
експертиза на еквивалентно равнище и аналитичен капацитет) и: 

a. допускане „а“ – по-горе;
b. един човекомесец се оценява на четири хиляди лева (в т. ч. за създаване във време-

то и поддържане на необходимата инфраструктура, програмна среда, развитие и внедря-
ване на адекватни аналитични методи и системи за поддръжка на вземането на решения 
и т.н.),

то 
Министерството на отбраната ще трябва да задели �76 хиляди лева (по цени към ок-

томври 2007 г.).
Реалистично е да се очаква използването на смесен подход, при който планирането 

на основата на сценарии се извършва от малко звено в състава на МО/ГЩ, чиито усилия 
се допълват от аналитичния капацитет на външна организация. 

71 Това обикновено означава планиращите да са със звание „подполковник“ или „полковник“ и по изклю-
чение „майор“ или граждански лица с аналогичен опит и познания.
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СИТУАЦИОННИ СЦЕНАРИИ

д-р Тодор Тагарев

в хода на научното изследване са разработени цялостно или частично 41 ситуационни 
сценария. при това са анализирани и отчетени:

• Национални документи, документи на ООН, НаТО, еС и опит на други страни;
• възможни отбранителни амбиции и роли на вС на Република България в многонаци-

онални операции;
• Стремеж да се ограничи потенциалният брой сценарии, например, като се избира 

„най-тежкият случай“ от група възможни сценарии;
• изискването сценарий от даден тип да присъства в списъка само веднъж, незави-

симо че в отделни случаи може да бъде класифициран в две или повече роли/основни 
задачи.

в изпълнение на методическите положения, разработени по т. 2 от Работната програ-
ма на изследването, работният колектив предлага на възложителя 23 ситуационни сце-
нария, които да се използват в процеса на планиране на въоръжените сили, разделени, 
както следва:

• 9 основни ситуационни сценария (за използване при генериране на основните изис-
квания към въоръжените сили и създаване на „базова“ структура на силите);

• 14 допълнителни ситуационни сценария (за тестване на базовата структура на сили-
те, генериране и анализ на допълнителни изисквания към вС и поддръжка на вземането 
на решения за изменения в базовата структура на силите).

изискванията към способностите на въоръжените сили, които генерират други 13 си-
туационни сценария, в голяма степен се припокриват от избраните 23 сценария, и по тази 
причина 13-те не са включени в извадката72. 

изследователският колектив смята, че макар и важни за сигурността на Република 
България, други � ситуационни сценария генерират изисквания, чиято реализация в рам-
ките на очакваните ресурси за отбрана е нереалистична. Самите ситуационни сценарии 
обаче са правдоподобни (вероятни) в един или повече от контекстните сценарии и следва 
да бъдат взети предвид при формирането на политиката за сигурност и отбранителната 
политика на страната73.

за да може да се проследи логиката на процеса, в приложение даваме пълния списък 
от 41 сценария, структуриран по роли и основни задачи на въоръжените сили74, с кратки 
бележки и коментари защо авторският колектив е приел едно или друго решение при 
съставяне на пълния списък от 41 сценария, тяхното класифициране към една или друга 
роля и основна задача и впоследствие за включването или не на всеки един в извадката 
от 23 ситуационни сценария, които предлагаме да се включат в последващите фази на 
процеса на планиране на отбраната и въоръжените сили. 

в последната част на настоящия раздел са изложени хипотези за едновременна (или 
почти едновременна) реализация на 2 или повече от основните ситуационни сценарии.

�.�. Основни ситуационни сценарии

1а. Съюзна отбранителна операция на територията на Република България.
3a. Нарушаване на въздушния суверенитет от летателен апарат (малка група летател-

ни апарати) на друга държава с въоръжение на борда.
4. Нарушаване на морския суверенитет от плавателно средство (или малка група) на 

друга държава с въоръжение на борда.

72 в някои случаи изследователският колектив реши определени постановки от тези 13 сценария да се 
инкорпорират в предлаганата извадка от 23 сценария.

73 Например, за да се търсят решения в двустранен, многостранен или съюзен формат, да се следи раз-
витието на определени фактори и индикатори за средата за сигурност и т.н. 

74 дефинираните роли и основни задачи на въоръжените сили се различават от възприети към момента 
дефиниции в официални документи, но изследователският колектив смята, че тези струкутра и формулировки 
са по-адекватни на текущата и прогнозната среда за сигурност и изискванията за ефективност в управлението 
на развитието на въоръжените сили. 
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�a. Участие в операция по налагане на мира.
6. Участие в съюзна/коалиционна операция за стабилизация и реконструкция при ви-

соко равнище на насилие в страната домакин.
10а. Овладяване на кризи, възникнали вследствие групово нарушаване на законово-

установения обществен ред („масови безредици“).
10с. предотвратяване на нелегален трафик на оръжие; наркотици, забранени хими-

чески вещества и техни прекурсори; стоки с възможна двойна употреба.
10d. Масово навлизане на територията на страната на чужди граждани, търсещи за-

крила.
11a. Надпроектна авария в аеЦ с изпускане на радиоактивност.

�.2.  Допълнителни ситуационни сценарии

2. Съюзна отбранителна операция на територията на съюзна страна/ страни (опера-
ция на НаТО).

3с. „Ренегат“.
9a. Терористичен акт с използване на биологично оръжие (биотероризъм; вариант „ан-

тракс“).
9b. Терористичен акт с вземане на заложници в обществено значима сграда.
9c. завземане на кораб с опасен товар от терористична група.
10b. Осигуряване на обществения ред и сигурността при големи международни про-

яви с участие на вип личности.
11b. промишлена авария с изпускане на токсични химически вещества.
11c. земетресение.
11e. Наводнение.
11g. Масирани пожари в градски условия.
11m. Бедстващ кораб/самолет в националните морски пространства. 
11n. Мащабен петролен разлив в националните морски пространства и речни корита.
13а. въздушно патрулиране (Air Policing) в интерес на друга (съседна или близко раз-

положена) страна.
13b. поддръжка на усилията на съседна/близка страна за защита на морския º суве-

ренитет.

�.3. хипотези за едновременност

изследователският колектив счита, че следните хипотези за едновременна или почти 
едновременна реализация на два или повече сценария са едновременно правдоподобни 
и с важно значение за последващото дефиниране на изисквания и формиране на струк-
турата на силите:

A. едновременно участие в 2 или 3 операции за стабилизация и реконструкция (сце-
нарий № 6) и поддържане на готовност за участие в една операция за налагане на мира 
(сценарий № �а) като представителен за група от възможни сценарии, които ще изискват 
разполагане на едно или повече подразделения от вС до няколко дни извън територията 
на НаТО и еС.

B. Хипотеза а + нарушаване на въздушния суверенитет (Сценарий № 3а) + нарушава-
не на морския суверенитет (Сценарий № 4).

C. Хипотеза а + предотвратяване на нелегален трафик (Сценарий № 10с).
D. Хипотеза а + надпроектна авария в аеЦ (Сценарий № 11а).
E. Хипотеза „а-1“ (прекратява се участието в една от операциите за стабилизация и 

реконструкция извън територията на страната) + „масови безредици“ (Сценарий № 10а)
F. Хипотеза „а-1“ (прекратява се участието в една от операциите за стабилизация и 

реконструкция извън територията на страната) + „масови бежански потоци“ (Сценарий  
№ 10d)

G. Хипотеза а + всеки един отделен сценарий от групата на допълнителните, без сце-
нарий № 2.

Хипотези от A до F се използват при конструиране на базовата структура на силите. 
Хипотеза G поддържа определянето на допълнителни изисквания към способностите и, 
респективно, към структурата на силите. 
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СПИСЪК НА СИТУАЦИОННИТЕ СЦЕНАРИИ,  
КЛАСИФИЦИРАНИ ПО КАТЕГОРИИ

Ситуационните сценарии се класифицират в следните категории:
1. Основни (използват се при определяне на базовата структура на силите);
2. допълнителни (използват се за тестване на базовата структура на силите и опреде-

ляне на допълнителни изисквания към силите и уточняване на структурата на силите);
3. Сценарии, които не се включват в предложената извадка, тъй-като генерираните от 

тях изисквания в голяма степен се припокриват с изисквания за способности, генерирани 
при анализа на сценарий/сценарии от групи 1 или 2;

4. Сценарии, които не се включват в предложената извадка, тъй-като генерираните от 
тях изисквания се оценяват като неизпълними в рамките на реалистично очакваните ре-
сурси за отбрана. Основните задачи и описанията на съответните сценарии се предоста-
вят на МО. ако след по-прецизно оценяване се вземе решение, че тези задачи са с висока 
важност, се търси решение на двустранна, многостранна основа или в съюзен формат. 

Роля I. Защита на суверенитета и териториалната цялост

МТ1. Отбрана на територията на страната 
1а. Съюзна отбранителна операция на територията на Република България.
1б. „военнополитическа криза“ (алтернативно – „Национална отбранителна операция“): 

В резултат на задълбочен анализ работният колектив достигна до извода, че в нито 
един от контекстните сценарии не е реалистично да се залага провеждане на нацио-
нална отбранителна операция. Военнополитическа криза, в която страната действа 
самостоятелно, се разглежда като фаза на сценарий 1а.  

МТ2. Принос към колективната отбрана
2. Съюзна отбранителна операция на територията на съюзна страна/страни (операция 

на НаТО).
МТ3. Защита на въздушния суверенитет 
3a. Нарушаване на въздушния суверенитет от летателен апарат (малка група летател-

ни апарати) на друга държава с въоръжение на борда.
3б. Нарушаване на въздушния суверенитет и/или правилата за безопасност и сигур-

ност на въздухоплаването от лек пилотируем или безпилотен летателен апарат на теро-
ристична организация.

  Стресор7�: с химическо или биологично оръжие на борда
  Основните елементи от този сценарий се включват в сценарий 10б.
3в. „Ренегат“.
3г. атака с балистична (управляема) ракета (2–3 ракети) със среден или голям радиус 

на действие от държава или терористична организация.
  Стресор: балистичната ракета е с бойна глава с ОМп.
3д. атака с балистична ракета от остров в Средиземноморието.
  Стресор: балистичната ракета е с бойна глава с ОМп.
3е. атака с ракети, изстрелвани от плавателен съд, намиращ се в националното морс-

ко пространство. 
Изискванията на сценарий 3е се включват в описанието на сценарии 10в и 10д – 

обединени
МТ4. Защита на морския суверенитет 
4. Нарушаване на морския суверенитет от плавателно средство (или малка група) на 

друга държава с въоръжение на борда.
  Стресор: подводница.

7� Терминът е заимстван от психологията. в настоящата разработка стресори са онези вътрешни или вън-
шни въздействия върху системите или организациите, които изискват вземането на решения за неспецифични 
действия. – б.р.
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Роля II. Принос към международния мир и сигурност.

МТ5. Поддържане на мира
�a. Участие в операция по налагане на мира:
  Стресор-1: разстояние от територията на Република България,
  Стресор-2: в пустинни условия,
  Стресор-3: в тропически условия,
  Стресор-4: в градски условия,
  Стресор-5: самостоятелно транспортиране,
  Стресор-6: самостоятелно логистично осигуряване.
предполага се, че необходимите способности за участието в операция по поддържане 

на мира, налагането на санкции, ембаргови операции и аналогични (ако въоръжените 
сили на Република България участват в такива операции), ще са подмножество на способ-
ностите, необходими за действие в сценарий �а или 6.

в зависимост от равнището на амбиция е възможно да се вземе решение въоръжените 
сили на Република България да не развиват способности, които са специфични за участие 
в операции по налагане на мира. въпреки това този сценарий е определен като основен, за 
да даде възможност да се отчетат изискванията за поддържане на подразделения в опре-
делена (висока) степен на готовност за участие в съюзни операции (НаТО, еС) извън тери-
торията на НаТО и еС, т.е. за принос към Силите за отговор на НаТО (NRF) и Силите за бърз 
отговор на европейския съюз (ERRF). придадените към NRF и ERRF подразделения биха 
могли да участват в операции по налагане на мира, хуманитарни операции (МТ7), преван-
тивни операции срещу разпространение и използване на ОМп (МТ8) и евакуация (МТ12).

�б. Участие в операция по поддържане на мира:
  Стресори: аналогични на тези в сценарий �в
Изискванията към способностите на въоръжените сили за действие в този сце-

нарий практически се припокриват с част от изискванията, произтичащи от сцена- 
рий 6, описан по-долу. 

МТ6. Стабилизация и реконструкция (следконфликтно възстановяване)
6. Участие в съюзна/коалиционна операция за стабилизация и реконструкция при ви-

соко равнище на насилие в страната домакин.
  Стресори: аналогични на тези в сценарий �.
МТ7. Хуманитарна помощ
7. Участие в хуманитарна операция извън територията на страната
Специфичните изисквания за действие на Въоръжените сили в този сценарий се 

генерират и от сценарий 10г, а изискванията за способности за стратегически пре-
воз, комуникации, осигуряване и евентуално ротиране – от сценарий 6.

МТ8. Превенция на разпространението и използването на ОМП (извън тери-
торията на страната)

8. Участие в превантивна атака срещу терористична организация с готовност за из-
ползване на ОМп (под командването на НаТО или коалиция от желаещи).

Изграждането на способности за изпълнение на тази задача към момента се оце-
нява като нереалистично. Възможно е Въоръжените сили на Република българия да 
допринасят за изпълнението на тази задача, ако се вземе решение за развитие на 
специфичните способности, необходими за действие в сценарий 5а. 

Роля III. Принос към гарантирането на националната и гражданската (обществе-
ната) сигурност в мирно време и при кризи

МТ9. Противодействие на тероризма (и организираната престъпност) 
9a. Терористичен акт с използване на биологично оръжие (биотероризъм; вариант „ан-

тракс“).
Забележка. Не са разработени отделни сценарии за терористичен акт с (1) източник 

на йонизиращо лъчение (ядрен тероризъм; „мръсна бомба“), (2) с използване на токсични 
химически вещества (химически тероризъм) или (3) с използване на мощни конвенци-
онални взривни устройства, тъй като се предполага, че изискванията към съответните 



223

способности на въоръжените сили ще се определят респективно в сценарии (1) авария 
в аеЦ, (2) промишлена авария с изпускане на токсични вещества и (2) земетресение  
(вж. основна задача МТ11 по-долу).

9б. Терористичен акт с вземане на заложници в обществено значима сграда.
Забележка. вариант на този сценарий може да третира завземане от терористи на 

превозно средство (камион, цистерна, влак), превозващо опасен товар. приета е хипоте-
зата, че изисквания за специфични за такъв вариант способности произтичат от сценарии 
9в, 11а, 11б.

9в. завземане на кораб с опасен товар от терористична група.
Забележка. вариант на този сценарий може да третира завземане на туристически 

кораб от терористична група. приети са хипотезите, че този сценарий покрива изисквани-
ята на по-лек сценарий от типа „завземане на търговски кораб от пирати (организирана 
престъпна група)“, а изискванията за специфични способности за действие при задържа-
не на голяма група от хора произтичат от сценарий 9б. 

9г. предотвратяване и пресичане на терористична дейност (на терористична органи-
зация с бази на територията на Република България).

за извличане на изисквания към способностите за действие в този сценарий се пред-
лага да се използват сценарии 10в и 10д – обединени.

МТ10. Принос към защитата на обществения ред и сигурност
10а. Овладяване на кризи, възникнали вследствие на групово нарушаване на законо-

воустановения обществен ред („масови безредици“).
10б. Осигуряване на обществения ред и сигурността при големи международни про-

яви с участие на вип личности.
10в. предотвратяване на нелегален трафик на оръжие; наркотици, забранени хими-

чески вещества и техни прекурсори; стоки с възможна двойна употреба.
10г. Масово навлизане на територията на страната на чужди граждани, търсещи за-

крила.
10д. предотвратяване на нелегален трафик на оръжие; наркотици, забранени хими-

чески вещества и техни прекурсори; стоки с възможна двойна употреба по море.
 Сценарий 10в се разработва по такъв начин, че да включи изисквания, които се 

генерират от сценарий 10д. 
МТ11. Защита на населението и критичната инфраструктура
11a. Надпроектна авария в аеЦ с изпускане на радиоактивност.
11б. промишлена авария с изпускане на токсични химически вещества.
11в. земетресение.
11г. Ураган.
Изискванията за действие на Въоръжените сили в този сценарий се покриват от 

изискванията, генерирани от сценарии 11в и 11д.
11д. Наводнение.
11е. Снежна буря и обледенявания. 
Изискванията за действие на Въоръжените сили в този сценарий в голяма степен 

се покриват от изискванията, генерирани от сценарии 11в и 11д.
11ж. Масирани пожари в градски условия.
Забележка. Този сценарий покрива изискванията за масирани горски/ полски пожари.
11з. вирусна пандемия (грипен вирус или аналогична).
Изискванията за действие на въоръжените сили в този сценарий се включват в 

сценарий 9а.
11и. Мащабна катастрофа с транспортно средство (самолетна, жп, тежка катастрофа 

в тунел).
Хипотезата е, че изискванията за действие на въоръжените сили в този сцена-

рий се генерират от сценарий 11в и евентуално сценарий 11а или 11б.
11й. Бедстващ кораб/самолет в националните морски пространства.
11к. Мащабен петролен разлив в националните морски пространства и речни ко-

рита.
11л. Кибернетична атака.
Хипотезата е, че въоръжените сили ще развиват способности за защита на соб-
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ствената система за командване и управление, но не и за защита на критична нацио-
нална информационна инфраструктура. Тази хипотеза подлежи на дискусия.

11м. Биологична атака – контаминация на храни.
Хипотезата е, че необходимите способности за действие на въоръжените сили в 

този сценарий се припокриват със специфичните способности, необходими за действие 
в сценарии 9а и/или 11б, и други, произтичащи от изискванията на сценарий 11в.

11н. Биологична атака – заразяване на добитък.
Хипотезата е, че необходимите способности за действие на Въоръжените сили 

в този сценарий се припокриват със специфичните способности, необходими за дейс-
твие в сценарии 9а и/или 11б, и други, произтичащи от изискванията на сценарий 11с.

Забележка. по принцип е възможно за някои от сценариите в МТ9, МТ10 и МТ11 да се 
добави стресор: „изпълнение на задачата на територията на друга държава“, но се прави 
допускането (което при необходимост може да бъде проверено), че съответните допълни-
телни изисквания ще произлязат от други сценарии (например �, 6 и 7).

МТ12. Евакуация на български граждани и имущество, намиращи се на тери-
торията на друга държава

12. евакуация на български граждани и имущество, намиращи се на територията на 
друга държава.

Изграждането на способности за самостоятелно изпълнение на тази задача към 
момента се оценява като нереалистично. Възможно е Въоръжените сили на Републи-
ка българия да допринасят за изпълнението на тази задача, ако се вземе решение за 
развитие на специфичните способности, необходими за действие в сценарий 5а, и със 
способности, необходими за действие в сценарий 6.

МТ13. Помощ на други страни (Отбранителна/военна дипломация)
13а. въздушно патрулиране (Air Policing) в интерес на друга (съседна или близко раз-

положена) страна.
13б. поддръжка на усилията на съседна/близка страна за защита на морския º суве-

ренитет.
МТ14. Образование и подготовка за сигурност и отбрана 
Забележка. Не е необходимо да се разработва специален сценарий. включва съ-

действие на органите на централната и местната власт за подготовка на населението за 
действия в кризисни ситуации.

МТ15. Операционен анализ и прогнозиране 
Забележка. Не е необходимо да се разработва специален сценарий. задачата произ-

тича най-вече от изискванията за гарантиране на стратегическа адаптивност (вж. „Мето-
дология за планиране на силите“).

МТ16. Военно-патриотично възпитание и съхраняване на националното во-
енноисторическо наследство 

Забележка: Не е необходимо да се разработва специален сценарий, но задачата ге-
нерира изисквания към структури на силите (МО), които не произтичат от други сценарии, 
например необходимостта да се поддържа военноисторически музей.

Представеното описание от примерни ситуационни сценарии е 
разработен единствено и само за нуждите на изследването, „Методо-
логия за операционен анализ на системата за национална сигурност и 
отбрана, операционен анализ на организационните практики, на осно-
вата на пакет от сценарии за отбранително планиране“.

СИТУАЦИОннИТЕ СЦЕнАрИИ нЕ СА И ПО нИКАКъВ нАчИн нЕ МОгАТ 
ДА бъДАТ ВъЗПрИЕМАнИ, КАТО ОфИЦИАлнА ПОЗИЦИя нА ДържАВ-
нИТЕ ИнСТИТУЦИИ.
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