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Събитията от близкото минало, разтърсили международната политическа 

сцена с масова вълна на протести и военни конфликти, провокират 

анализаторите да заключат, че средата за сигурност претърпява промени 

от епохата след Студената война. 

От еднополюсен модел светът преминава към нова ситуация, с подновена 

конкуренция на големите сили за налагане на нов международен ред. 



Хибридната война е конструкция от сложно съчетани комбинирани действия, 

заобикалящи познатите граници на традиционните характеристики на 

заплахите и използването на организирано насилие: 

 Военни

 Политически

 Социални

 Икономически

 Психологически

 Терористични



Тя оказва въздействие върху масовото съзнание на обществото,

а това предопределя действията на държавните лидери към държавите-цели. 



Характерно за хибридната война е, че сферата на утърждаване

вече не е чисто военната сила, а засяга всички сфери на

обществения живот:



ХИБРИДНИ ВОЙНИ

?



Развитието на съвременната микробиология се оказа

решаващ фактор, позволяващ създаването и използването на

патогени в наши дни.

Основното им предназначение е получаване на

стратегическо или тактическо предимство над

противника, било чрез заплахи или чрез

действителното им разполагане.

Основни предимства:

лесни за използване;

 трудни за откриване;

икономически изгодни;

 с инкубационен период, средно 3 до 7 дни.



Известно е, че отдавна съществуват тайни и явни лаборатории 

за разработване на биологични оръжия.



В историята на човечеството са известни няколко сигурни начина за поставяне на човека под

чужд контрол:

• чрез прилагане на насилие под различна форма, било то физическо, психическо или

емоционално;

• чрез използване на информационни похвати като липса на информация, умишлена

дезинформация, необразованост, лъжа;

• чрез заплаха за физическото оцеляване на индивида – болести, глад, жажда и т.н.

Друг компонент на хибридната война е разработването на

генно модифицирани организми (ГМО), които, с помощта на

генното инженерство претърпяват промяна в ДНК структурата

си.

Макар тяхното създаване да търси оправдание в хуманните

мотиви, че с ускоряване на производството им се покриват

непрекъснато растящите нужди от хранителни запаси за също

така непрекъснато нарастващото в световен мащаб население,

те, поставените в ръцете на определени субекти, могат да се

окажат опасно оръжие срещу човечеството.



ИЗВОДИ:

Опасността от използване на биологични оръжия нараства значително;

Заплахата от използването на биологично оръжие или пък на вече сторено

такова, било то тайно или явно, може да се окаже катастрофално;

Страхът, опасността и заплахата от неговото използване упражняват мощно

психологическото въздействие над обществото;

Продуктите на генното инженерство могат да бъдат използван като

биологично оръжие в преследването на определени цели от високо равнище.

Биологично оръжие по ясен и категоричен начин се свърза с теорията на

хибридната война, явявайки се още един компонент от нея.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 Всичко казано дотук създава предпоставка за обосновано заключение, че към настоящия етап

заплахата от разгръщане на биологичната война, както и лабораторно изменената храна, която също

може да бъде използвана като оръжие, представляват част от хибридната такава;

 Хибридните войни, допълнително „обогатени“ с храните, умишлени продукти на генното

инженерство, представляват съвкупност от елементи, използвани за отстояване на редица предимства,

които определят естеството на войната в оперативната среда, осигурявайки широк набор от

възможности;

 За постигане на успешна защита срещу големи биологични атаки и на организми с модифициран

генетичен състав е необходимо да се работи в посока постигане на напредък в разработването на

ваксини, лекарства, предупредителни системи, обучението на специалисти, както и в планирането на

процедури за незабавна и навременна ответна реакция на възникващите заплахи;



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


