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

Разработил: майор Лозан бизов

Етикет на ситуационния сценарий: „Светият дъжд 1“
Географски обхват – Територията на Рб, територия държавата Айрания
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 �“ – Предизвикване на хегемона 
Стресори – За момента в този ситуационен сценарий не се разглеждат въз-

действия, които го утежняват

Обща обстановка
Съгласно контекста на сценарий предизвикване на хегемона.

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

за Балканския полуостров. Като цяло около 70% от релефа в района е планински и полупла-
нински и затруднява разполагането и придвижването на войски. действията на войсковите 
групировки могат да се осъществяват в множеството котловини, долини и пътищата 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 
Конфликт между водеща западна държава, участничка в система за колективна си-

гурност, и водеща и фундаменталистки ориентираната ислямска държава айрания.
вследствие на широко манифестирани амбиции от страна на фундаменталистката ис-

лямска държава да придобие развие и на базата на религиозна нетърпимост вероятно да 
използва ядрено оръжие сред западните демокрации се формира виждането, че за възпи-
рането º ще бъдат необходими превантивни действия. ислямската държава демонстрира 
ново придобитите си способности чрез извършване на подземен ядрен взрив с малка мощ-
ност. Успешно извършеният опит усилва антизападната реторика и за пореден път е декла-
рирано, че конвенционалният, химическият и новопридобитият ядрен потенциал ще бъдат 
използвани за завоюване и утвърждаване на доминираща роля в района и в света. 

водеща страна, членка на западната система за колективна сигурност, самостоятелно 
предприема военни действия с предпазен характер, като нанася въздушни удари с висо-
коточни оръжия върху средствата за обработка и производство на ядрено оръжие. Това 
действие е прието като „необходимо зло“ от другите западни демокрации. предприемат се 
мерки чрез международната система на ислямската страна да бъдат наложени ограниче-
ния, които да доведат до нейната невъзможност да се материализира като ядрена сила. 

в отговор на едностранните действия и предприетите дипломатически инициативи ис-
лямската страна предприе нанасяне на удари с балистични ракети в рамките на обсега им 
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по военни бази на страната, нанесла ударите, разположени върху територия на съюзни 
държави, в това число и България. Ръководството на ислямската държава огласи намере-
нието си да продължи да нанася удари с балистични ракети по страни, членки на западна-
та система за колективна сигурност ако продължат да поддържат едностранните военни 
действия и не º признаят правото º на „законен“ водач в региона. 

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 предприетите мерки за възпиране. 
Критични точки за съюзниците са прикритието на територията на страни членки на 

съюза, от въздействие на балистични ракети, изстрелвани от територията на айрания. в 
допълнение стремежът на НаТО е да неутрализира с дипломатически средства подкрепа-
та за айрания, оказвана  от страни, заинтересовани от обострянето на конфликта. 

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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