
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 
ЛОГИСТИКАТА НА 

СИСТЕМАТА ЗА 
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

ПРЕЗ XXI ВЕК, 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ ОТ 
ВОЙНАТА В УКРАЙНА



Войната между Русия и Украйна показа редица проблеми в логистиката и
на двете държави, като следствие на поредица от пропуски, свързани с
планирането, недооценяване на своите и подценяване на противниковите
възможности, както и непълна оценка на обстановката – местност, сезон,
климатични условия и други.

Настоящата презентация е изготвена повече от половин година след
доклада и информацията в нея се различава от вече посочената. Това се
обуславя от характера на войната, а той е динамично променяща се обстановка
и крайно некоректните сведения, които получаваме от всички страни и автори,
отразяващи войната.

„ Генералите винаги се готвят за миналата война“

Мисълта на Чърчил се оказа реалност в началото на войната между
Украйна и Русия, а организацията на логистиката в една война е от
съществено значение за нейният изход.



Девети ден на военните действия



Карта на военните действия към 26.05.2022 г.



По начало тази военна операция/война започна без декларирана цел, но преди няколко дни
руският президент – Владимир Путин, заяви че целта е анексирането на областите
посочени на картата, като добави (за съжаление), че тя (целта) може да бъде променена по-
късно. Границите на анексираните райони към момента не са фиксирани.



По-горе показаните три слайда доказват, че промените в обстановката са
ежедневие. На първият е разположението на войските на 9-тият ден от
началото на бойните действия(24 февруари 2022 г.), на вторият – почти три
месеца по-късно, а на третият (краят на септември 2022 г.) – близо седем
месеца след началото на войната.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ ИЛИ ВОЙНА?



Подготовката на Русия и Украйна за евентуалната война

Ще започнем с Украйна, която въпреки постоянната няколко годишна заплаха от изток,
не предприе мерки за подобряване на своята защита и възстановяване на военния си
потенциал.

Съгласно информация от DW позовавайки се на Global Firepower 2022, IISS Military
Balance 2021 (Data before Russians invasion of Ukraine on February 24, 2022), Украйна
притежава 200 000 армия, имаща на въоръжение 2 596 танка, бронирана техника – 12 303
единици, артилерийски и подвижни ракетни установки – 3 597, 69 бойни самолета, 34
бойни вертолета и 38 бойни кораба. А съгласно Уикипедия украинската армия към
септември 2015 г. наброява 280 000 души и повече от 120 бойни, близо 70 учено-
тренировъчни и 30 транспортни самолета, 30 бойни вертолета, повече от 2 500 танка и
повече от 3 500 броя артилерийски и подвижни ракетни установки.

Разликата в числата не е основният въпрос, а той е къде беше тази техника при
започването на войната. Предизвикателството можем да го търсим и намерим в липсата на
воля от управляващите да осигурят необходимите финансови ресурси за планиране
нужните ремонти. Защото така наречената липсата на пари остави Украйна недостатъчно
защитена.



Русия (съгласно Джована Фарна, Global Firepower 2020,
svobodnaevropa.bg/a/31719771.html тя притежава: активни военни –
850000 души, щурмови самолети – 1511, транспортни – 445,
хеликоптери – 2087, танкове – 12420, бронирани машини – 30122,
десетки хиляди артилерийски и подвижни ракетни установки и
флотска сила – 605) – сериозно подценяване на противниковите и
надценяване на собствените възможности. В очакване на нов
блицкриг и предоверяване на разузнавателните служби не обърна
внимание на факта, че логистиката на едни военни действия на
чужда територия и на прекалено голям/амбициозен фронт е нещо
съвсем различно от тази на собствена територия. Нямаше нужната
нагласа и подготовка за водене на война в градски условия и срещу
подготвени отряди за партизанска война.



Предизвикателства, заплахи и проблеми пред логистиката
Изхождайки от целта и предмета на логистиката, а именно, че те са свързани с

доставката на заявените потребностите, със заявеното качество и състояние, на указаното
място и в определеното време с оптимални разходи, можем да дефинираме следните
основни предизвикателства:

– правдивото планиране осигуряването на бойните действия – участие на повече
логистици и избор на изпълнима стратегия;

– изключително слабо разузнаване;
– новостите – масовото използване на дронове – нов клон в логистиката, но и не

съвсем, защото досега на въоръжение имаше БЛА(безпилотни летателни апарати) ;
– използването на бронирана техника и то на няколко отдалечени направления,

значително увеличи натиска върху руската логистика;
– основен логистичен проблем на руската армия беше недостига на автомобилен

транспорт за доставка на потребностите.
– използването на местната ЖП-мрежа. Не овладяване на жп-хъбовете, набавяне на

железопътни карти, формиране на части за поддръжка и строителство на жп-линии;
– снабдяването с материални средства за ежедневна употреба – сведения за недостиг

на хранителни продукти за руските войски;
– охраната и отбраната на участващите включително и логистичните обекти;



– поддръжката и възстановяването на шосейните и железопътните
пътища и други инфраструктурни разрушения, защото и двете страни
разрушават всичко по пътя си и в настъпление, и при отстъпление;

– обезвредяването на минни полета, поставяни от всяка от страните;

– логистиката при осигуряването на бойни действия в градски условия.

– подробен анализ на мирно- и военновременната логистика.

Предизвикателствата на войната няма да въздействат само върху логистика
на системата за национална сигурност, а и върху икономиката на
участващите в нея, като техните икономически проблеми със сигурност ще
повлияят и на икономиките на редица други държави. Затова анализа на
следвоенното възстановяване на двете страни, а и не само тяхното е
безусловно наложителен, защото:



В тази война от едната страна е Украйна, която е подкрепяна от Европа и САЩ, а от
другата е Русия, която е заклеймявана от болшинството държави в света. И какви са
последствията за:

Украйна – разрушена армия, икономика и инфраструктура, за възстановяването на
които ще са необходими стотици милиарди долари и евро, които няма кои да им подари.
Тази държава, заедно с Русия, са сред най-големите производители и износители на
житни култури в света, на различни метали (Ti, Mn, Zn, Fe), въглища и други суровини и
материали и многократния спад на това производство не само ще доведе кризи в света, но
и значително намаляване валутните приходи на тези държави. Многото доставки на
различни видове оръжие и други помощи, рано или късно ще трябва да се
възстановяват под една или друга форма.

Русия – санкциите срещу нея (близо 7 000 от 2012 г. досега) също влияят на
икономиката, като целта на запада е тя до бъде срината или доведена до състояние в
което да не може да осигурява войната и принуди населението да изрази своето
несъгласие с решенията и действията на правителството. Русия от своя страна отвръща с
други рестрикции към Европа и света – намаляване доставките на газ, нефт, метали и други
ценни суровини.



Някои предизвикателства пред логистиката на Българската армия през XXI век

Логистичните предизвикателства пред Българската армия (БА) не са
различни от тези в Русия и особено в Украйна. Въпреки обещанията на
политиците за развитието на БА, единственото което се случва е нейното
редуциране. Хроничния недостиг на финансови средства не доведе до
постоянно декларираната модернизация и повишаване на подготовката и
боеготовността.

Да се осланяме на факта, че сме членове на НАТО и ЕС е меко казано
несериозно. Влизането във война на всяка държава член на алианса е процес
продължителен, подлежащ на одобрение от редица политически и военни
организации. В това време военните действия може да навлязат дълбоко в
територията ни, предизвикващи голяма разруха. Затова поддръжката
боеспособността на армията, в това число и на логистиката, е задължение на
всички. В противен случай разрушенията върху икономиката и върху
държавата в цялост ще бъдат пагубни.



… и пред НАТО:

"Ако Алиансът бъде изправен пред подобно изпитание,
въоръжените сили на НАТО може да открият, че и те имат
много от същите проблеми, които Русия изпита в Украйна",
пише Майкъл Кофман, директор на руската програма в
Центъра за военноморски анализи на САЩ.

Изводите, които могат да се направят, подсказват, че с
неголеми изключения, предизвикателствата пред логистиката
не се променят коренно, но с много по-голяма сила се налага
постоянството в работата на логистиците, при значително по-
голям интензитет. Отчита се значителното нарастване
значението на разузнаването и щателното планиране в
предвоенната обстановка.



Последна информация от войната Русия – Украйна:
– Путин подписа споразумение с лидерите на ДНР, ЛНР, Запорожие и Херсонска област и
обяви техните територии за Руски;
– Защо бе необходимо това – само Донбас дава 23% от износа на Украйна, а делът му в
БВП през 2013 г. е 17%;
– прогноза на Световната банка от 04.10.2022 г.: украинската икономика през тази година
ще има спад с 35%, а руската с 4.5%;
– пак според Световната банка възстановяването на Украйна ще струва 349 милиарда
долара (отново към 04.10.2022 г.), което е 1.5 пъти повече от мащаба на предвоенната
украинска икономика;
– през 2023 г. украинската икономика ще отбележи ръст с 3.3%, а руската спад с 3.6% (пак
според Световната банка);
– въпреки западните санкции, руската икономика се оказа изненадващо устойчива, а
европейските икономики да се свият с 0.2% през тази година, а през следващата да
отчетатат 0.3% растеж, което е значително по-мрачно от прогнозираните 1.5%
(business.dir.bg/banki-i- finansi/svetovnata banka prognozira - …);

(. 



Никога не вярвайте на това, че 
войната ще премине бързо и 

гладко.

Каквото и да декларират участниците във войната и техните съюзници, ние можем да вярваме на Чърчил.



За съжаление войната продължава и нейният край не се вижда. Странностите на тази война продължават:
– след обявяване на мобилизация в руската армия, заявената от тях „военна операция“, спокойно може да бъде
наречена война. Съгласно изявленията на Путин в Астана и Санкт Петербург линията на фронта между Русия
и Украйна е 1 100 км. и за да се защитава тя е необходима мобилизация на 300 000 души (подготовка,
тренировка, участие и ротация) ;
– колкото и да е чудно, Русия и Путин още не са обявили целта на войната, изявления от рода да възстановим
спокойствието и нормалния живот на самоопределящите се като руснаци жители на източна Украйна или
изказването на Путин, че целта е Донбас и останалите три области, които скоро бяха анексирани, но тази цел
по-късно може да бъде променена, звучат просто несериозно на фона на провеждащата се, като че ли
безидейна война;
– В. В. Путин също така смята, че държава Украйна не е имало, а тя по някаква причина е създадено от
КПСС, а едно такова мислене може да е със сериозни последствия (изявление по К1 на руската телевизия,
програма „Время“);
– САЩ и Европа продължават снабдяването на Украйна с въоръжение и постоянно декларират, заедно с
украинците, че това ще продължи до пълна победа, без да се дават подробности или се определят мъгливи
цели, които освен това се променят във времето, по отношение значението на словосъчетанието пълна
победа;
– Европа и САЩ твърдят, че от 01.01.2023 г. ще финансират Украйна с по 1.5 милиарда евро на месец, но това
е само половината от потребностите, според президента Зеленски.



Никой не може да 
гарантира успех във 
война - всички само 

обещават.

Без значение, какви данни се появяват в СМИ за хода и развитието на войната, ние отново можем да се доверим на 
британеца.



Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Я   ЗА   
В  Н  И  М  А  Н  И  Е  Т  О !

В  Ъ  П  Р  О  С  И ?
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