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Раковски“ – 105 години знание в интерес
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полковник доц. д-р Димитър Ташков

Резюме: Докладът разглежда развитието и напредъка на Военна академия „Г. С. Раковски“. Включва периода от основаването ѝ през 1912 г. до днешния момент – април 2017 г. Изследвани са всички страни и всички
промени, всички трудности и успехи на Академията. Освен това са посочени перспективите за развитие.
Ключови думи: Военна академия „Г. С. Раковски“, развитие, обучение, квалификация, научно изследване, въоръжени сили на Република България, офицери.

Rakovski National Defense College – 105 years knowledge
in the interest of security and defense
Colonel assoc. prof. Dimitar Tashkov PhD
Abstract: This paper is for development and progress of the Rakovski National Defence College. It is embrace
period from foundation to present days. In the paper, there is trace out the growth of the College, from the beginning
– 1912 year, to April 2017 year. There are examine from all sides and all vicissitudes, all difficulties and success of the
Rakovski College. Except this, there are shown perspectives for development.
Key words: Rakovski National Defence College, development, education, qualification, scientific research,
Bulgarian Armed Forces, officers.

В

условията на извършващата се в началото на
миналия век реорганизация и модернизация
на Българската армия необходимостта от
офицерски кадри с висше образование все повече
се засилва. Липсата на родно висше военно учебно
заведение принуждава държавата да изпраща желаещите да продължат образованието си офицери зад
граница – първоначално в Русия, а впоследствие и в
различни страни от Западна Европа. Въпреки това
необходимостта от подобно учебно заведение у нас
се чувства все по-осезателно, което е и причината
през декември 1911 г. министърът на войната генерал
Никифор Никифоров да внесе в Народното събрание
законопроект за създаването на военна академия. В
доклада си до цар Фердинанд І той подчертава, че
развитието на военното дело изисква и българската
армия по примера на другите държави „да се постави по пътя на едно по-правилно културно развитие“,
което налага „учредяването на едно висше военно
учебно заведение под названието Военна академия“.
Изтъкват се и други съображения. Преценява се, че създаването на Академията ще доведе до

осигуряването на възможност офицерите да придобиват висше военно образование, което ще издигне
равнището на офицерския корпус; от контингента
на завършилите офицери ще могат да се избират
кадри за висшето командване; Академията ще даде
тласък за развитието на военната наука у нас. Сред
плюсовете са посочени също постигането в процеса
на обучение на „единство на доктрината, необходимо за воденето на война“.
Отчита се също, че обучението на офицерите ще бъде по-евтино, отколкото в чужбина; с
по-скромни разходи ще се подготвят повече кадри;
няма да се налага поставянето на родното висше
военно обучение в зависимост от чужди условия.
Сериозен аргумент е и изоставането в тази област
спрямо съседните страни – Турция, Румъния и Сърбия, чиито подобни учебни заведения функционират от години.
На 12/25 декември 1911 г. докладът е утвърден от монарха, който отбелязва в резолюцията си
към него, че одобрява внасянето на законопроекта в Народното събрание и поздравява армията „с
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това щастливо и съдбоносно решение“. На 1/14 март
1912 г. депутатите го разглеждат, гласуват и приемат, а на 20 април/3 май с Указ № 26 цар Фердинанд І утвърждава Закон за Военната академия. С
публикуването му на 8/21 май 1912 г. в „Държавен
вестник“ нормативният акт влиза в законна сила, а
съществуването на Академията става реален факт.
В съответствие с постановките на закона учебното
заведение се създава с цел „придобиване на висше
образование от офицерите от българската войска“
и за подготвяне на офицерски кадри за нуждите на
Генералния щаб.
През май 1912 г. със заповед по Военното ведомство се обявяват условията за кандидатстване
в Академията. Подготовката за учебната година в
новооткритото военноучебно заведение е в пълен
ход. Наета е и сградата на ъгъла на улиците „Сан
Стефано“ и „Велико Търново“ в столицата, където
се предвижда да започнат занятията на приетите
офицери.
На 5 октомври 1912 г. обаче България влиза във
война с Османската империя, поради което встъпителният изпит за Академията е провален. Дейностите, свързани с непосредствената подготовка за
приемането на първия випуск и започването на
учебния процес се активизират отново едва през
1914 г.
През декември 1914 г. всички явили се на встъпителния изпит в Академията 20 кандидати го полагат успешно и са приети във висшето учебно заведение, а на 4/17 януари 1915 г. е открита тържествено първата учебна година във Военната академия.
Гости са много военни, граждански и духовни лица.
Цар Фердинанд І държи кратка реч, в която отбелязва, че „този храм на военната наука и изкуство ще
твори и ще пръска лъчите на светлината, на знанията, на висшата военна мисъл, ще бъде разсадник на
най-възвишените прояви на идеята за дълг и чест“.
А на преподавателите препоръчва да посочат на
обучаемите пътищата, „които създават началници с
характер, с твърда воля, обширни знания и неизчерпаема енергия“.
През 1915 г. изпитите на кандидатстващите за
прием в Академията отново се провалят. Причината този път е Първата световна война, чиито пламъци през есента на 1915 г. обхващат и България.
Вследствие на това всички кадрови офицери, включително кандидатите и слушателите от първия випуск, които завършват първия курс на обучението
си предсрочно, са изпратени по частите, а приемът и
следването са оставени за по-спокоен период.
Вследствие на Ньойския договор през 1922 г.
Военната академия започва скрито съществуване на
територията на Военното училище в столицата под
името Преподавателски курс. На първо време в него
са включени десет от завършилите през 1915 г. първия курс на Академията офицери, все още на служба в редовете на силно редуцираната след 1919 г.
10

Българска армия.
През 1923 г., макар и скрито, започва обучението на първия редовен тригодишен випуск, а в Преподавателския курс са записани нови 21 офицери.
След тази година слушателите с тригодишен срок
на обучение започват да постъпват през година,
като следващият прием е осъществен през 1925 г.,
когато постъпват поредните 14 души.
На 16 юли 1927 г. най-сетне е издадена заповед на министъра на войната генерал Иван Вълков,
в която за първи път официално е изписано името на
курса. Появява се и собствена документация на все
още полулегално съществуващия Преподавателски курс, където също ясно е фиксирано неговото
име. Наименованието продължава да се използва до
31 март 1938 г., когато учебното заведение започва
отново да се титулува като Военна академия. Всичко това е в тясна връзка с подписването на Солунското споразумение през същата година и отпадането на ограниченията на Ньойския договор. През
следващите години – до 1942-ра, по проект на архитект Александър Дубовик е построена и постоянна
сграда за личния състав на вече напълно легализираното висше военноучебно заведение.
След 1930 г. съставът и структурата на Академията са променени и доста по-развърнати, а в щата
са включени нови длъжности. Срокът на следване
за приетите в нея продължава да е три години, но
слушателите вече са организирани в класове. Приемът на офицерите се осъществява през година, а
след 1935 г. – ежегодно.
От 1931 г. започва изучаването на нова специалност със същата продължителност на обучение
– три години, чиято цел е да дава интендантско образование. По този начин в Академията се оформят
два самостоятелни отдела – Генералщабен (Общ) и
Интендантски, във всеки от които се води съответното обучение. Общо през периода 1922 – 1944 г.
Академията завършват 16 офицерски випуска
(16 генералщабни и 11 интендантски), а дипломи
получават 521 офицери, от които 10 чужденци, или
средногодишно са обучавани по 32-ма души.
След започването на Втората световна война
учебният процес във Военната академия не спира.
За разлика от Първата световна война, когато слушателите заминават на фронта, сега възпитаниците
не са откомандировани. Учебната програма продължава да се изпълнява, а занятията се водят ритмично. Единствената промяна, въведена във връзка
с водещата се война и необходимостта от командни кадри с висше образование, е съкращаването на
срока на обучение от три на две години.
В новосъздалата се след края на Втората световна война сложна обществено-политическа и
икономическа обстановка и в условията на световно двуполюсно противопоставяне, се налага Военната академия да преориентира своята дейност.
България попада в съветската сфера на влияние,

а това рефлектира върху налагането на военната
теория и практика на Червената армия. Започва
изучаване на опита от завършилата война, превъоръжаване на армията с нови средства за водене на
въоръжена борба.
От есента на 1945 г. Академията започва учебните занятия в мирновременни условия. С Указ от
5 март 1946 г. тя получава името на патриарха на
българското националноосвободително движение и
пръв военен теоретик Георги Стойков Раковски.
В началото на 1951 г., с утвърждаването на Правилник на Военна академия „Г. С. Раковски“, се въвежда нейната нова структура. Организационните и
структурни промени са обусловени от измененията
във функциите и задачите на армията – създаване
на нови управленски и обучаващи звена, промени в
сроковете на обучението и количествено нарастване на Академията.
От учебната 1949 – 1950 г. Академията преминава към двегодишен курс за редовното обучение, а
обучението в задочния факултет е с продължителност три години. Непрекъснато се увеличава личният състав, който от 200 души през 1945 г. за осем
години нараства петкратно и през 1953 г. наброява
близо 1000 души, а обучаемите съставляват около
62% от общия състав на Академията.
Подготовката на слушателите протича теоретично и практически. Запазва се класният (зимният) период на обучение и летните практически занятия. Най-често се използват лекциите, груповите
занятия и тактическите задачи в клас, беседите и
информациите. С въвеждането на идеологическите дисциплини започва провеждането на семинари.
Възстановява се академичният летен лагер, който
от 1948 г. се организира в района на Елхово, а в началото на 50-те години се възстановяват практическите занятия за форсиране и отбрана на р. Дунав и
поездката по крайбрежието на Черно море. Сериозно внимание се отделя и на подготовката на командно-преподавателския състав.
В началото на 50-те години в Академията започват да се провеждат методически сборове и се
въвежда периодичният анализ на учебния процес.
Активизира се научноизследователската работа,
като стремежът е в нея да се обхване както командно-преподавателският, така и слушателският състав. През 1954 г. постъпват първите четирима докторанти, а през следващата те нарастват до осем.
Присъждат се първите научни звания. За принос
в научноизследователската работа началникът на
академията генерал-лейтенант Иван Кинов и генерал-майор Щерю Атанасов са избрани за професори.
Провеждат се военнонаучни конференции, издават
се първите научни трудове. Генералният щаб възлага на академията да разработи проекти за полеви
и бойни устави и наставления за щабната служба.
С Указ № 215 от 1952 г. на Президиума на Народното събрание на Военната академия се връчва

бойно знаме. Определени са знаменосци, назначени
са знаменен взвод и трисменен пост в централната
сграда.
Към средата на 50-те години Военна академия
„Г. С. Раковски“ навлиза в нов етап на следвоенното
си развитие, който продължава до края на 80-те години. Началото на този етап е белязано с обединяване на съществувалите дотогава три академии (Военна академия „Г. С. Раковски“, Военнотехническа
и Военнополитическа). От есента на 1958 г. Академията се превръща в единствен център за подготовка на квалифицирани командни, инженерно-технически и политически кадри за армията.
През 70-те и 80-те години с учебната и научната си дейност Академията печели авторитет в
страната и в чужбина. Активизират се връзките с
военните академии от ГДР, Унгария, Полша и Румъния. От началото на 70-те години у нас започват
да се обучават периодично военни специалисти от
Йемен, Куба, Съветския съюз и Виетнам. В годините на Студената война Академията успешно изпълнява функциите си на висше военно учебно заведение. В редиците ѝ израстват висококвалифицирани
преподавателски и научни кадри в областта на военното дело.
Дълбоките обществено-политически промени,
настъпили в света в края на 80-те години на ХХ в.,
обхващат България и се отразяват на армията и на
военното образование. Военната наука и практиката на военното дело са в процес на дълбоки изменения. Във военно-академичното образование възниква необходимост от нова стратегия и политика.
Целта е Академията да се превърне във водеща национална институция с международно признание в
областта на военното образование, квалификацията
и научните изследвания по проблемите на националната сигурност и отбраната.
Процесът на промените започва през 1990 г.
Преработването на учебната документация (програми, планове и квалификационни характеристики) се извършва през учебната 1992 – 1993 г. Ударението в подготовката се поставя върху отбранителните военни действия. Започва изучаване на
бригадно-корпусната тематика. В учебния процес
навлизат въпроси от военното изкуство на страните, членки на НАТО.
През 2001 г. изцяло е преработена учебната
документация и се преминава към обучение по пет
магистърски специалности. Висшето военно образование в България за първи път е уредено нормативно. Със Закона за висшето образование са въведени единни национални образователни степени
„специалист“, „бакалавър“ и „магистър“, както и
образователно-научната степен „доктор“. В национален класификатор е определена област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, с професионални направления „Национална сигурност“ и
„Военно дело“. На 28 февруари 2001 г. 38-о народно
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събрание приема Решение за привеждане на акта
за създаване на Военна академия „Георги Стойков
Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната
и Въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование. С това решение Академията регулира законово статута и предмета си
на дейност, както и реда за извършване на структурни промени. Тя получава правото да управлява
недвижим имот – публична държавна собственост
и възможността да съставя, изпълнява, приключва
и отчита самостоятелен бюджет чрез трансфер от
бюджета на Министерството на отбраната. На 9 май
2001 г. Академията е акредитирана институционално от Националната агенция за оценяване и акредитация. На 17 октомври 2002 г. тя дава положителна
оценка на проекти за откриване на две магистърски
специалности – „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионалното
направление „Военно дело“ и „Национална сигурност и отбрана“ от професионалното направление
„Национална сигурност“.
През периода 1990 – 2001 г. във Военната академия се извършват сериозни промени. Те се обуславят от новите задачи и от броя на обучаемите.
В началото на 90-те години за редовно обучение се
приемат между 300 и 400 офицери, а през академична 2001 – 2002 г. випускът е 70 души. Щатният състав на академията за 11 години е редуциран четири
пъти. Най-сериозни са съкращенията през 1999 –
2000 г., когато напускат над 120 офицери преподаватели. От 890 души по щат към края на 80-те години,
през 2001 г. той достигна 310 души.
През 1989 г. Военната академия включва четири факултета („Общовойскови“, „Военновъздушни
сили и родове войски“, „Следдипломна квалификация“ и „Политически“), тилови структури с батальон за осигуряване на учебния процес, 5 отдела
и над 30 катедри. През 1994 г. остават два факултета: „Оперативно-тактически“ и „Следдипломна
квалификация“. През същата година се подготвя
предложение за разкриване на Генералщабен факултет за подготовка на висшия ръководен състав
от структурите на Министерството на отбраната и
Генералния щаб на Българската армия. Той приема
първия си випуск през 1995 г. с продължителност
на обучение една академична година, а през 1999 г.
е преименуван в Департамент „Национална сигурност и отбрана“.
Продължителността на обучението в оперативно-тактическото равнище се променя два пъти.
До 1993 г. тя е две години, след което става година и
половина. От средата на 90-те години във факултет
„Оперативно-тактически“ ежегодно се обучават по
трима-четирима чуждестранни офицери. От 2001 г.
Военната академия включва един факултет, Институт за перспективни изследвания за отбраната, два
департамента – „Национални сигурност и отбрана“
и „Оперативна съвместимост“, Център „Военна ис12

тория“, 6 отдела, 13 катедри и финансова служба.
В годините на демократичните промени - макар и при трудни условия, Военната академия се
утвърждава в българското образователно пространство и в международните военно-академични среди. Тя разработва и предлага на Министерството на
отбраната и Генералния щаб на Българската армия
концепции, идеи и доктрини за строителството и
използването на въоръжените сили, формира идеи и
провежда дейност, с която допринася за ускоряване
процеса на интегриране на отбраната и националната сигурност в колективните системи на европейската и евроатлантическата сигурност и отбрана.
На 23 април 2003 г. е утвърден нов щат на
Академията. Департамент „Национална сигурност
и отбрана“ се развръща във факултет и в неговата
структура се влива център „Военна история“, а съществуващите шест отдела са редуцирани до три.
Численият състав на Академията е сведен в следната рамка: офицери – 102, сержанти – 17, граждански
лица – 197, общо – 316 военнослужещи и граждански лица.
В изпълнение на своята мисия, Военна академия „Г. С. Раковски“ започва да подготвя лидери,
способни да управляват военния компонент на националната сигурност, да побеждават във военни
операции и да изпълняват ефективно невоенни и
миротворчески задачи. Обучаемите трябва да се
научат да използват същия инструментариум, категории, методологии, с които си служат страните,
членки на НАТО. Оптимизират се учебните планове, засилва се свободата на избор и академичната
автономия. През 2003 г. са въведени нови учебни
планове за магистърските специалности, в това число за задочна и дистанционна форма на обучение.
Новите учебни програми се разработват на модулен принцип. Редовното обучение по магистърските програми във факултет „Командно-щабен“ е с
продължителност година и половина, а задочната
форма на обучение – две години. С включването
на т. нар. „нулев семестър“ на редовните обучаеми,
продължителността на двете форми е изравнена.
Във факултет „Национална сигурност и отбрана“
редовното обучение на слушателите е с продължителност една година, а задочното – две.
През 2003 г. в специалността „Национална
сигурност и отбрана“ във факултет „Национална
сигурност и отбрана“ за първи път се осъществява
прием на студенти – граждански лица, в редовна
форма на обучение по държавна поръчка и срещу
заплащане. Високото качество на предлаганото
образование води до засилване на интереса и нарастване количеството на кандидатите. Увеличава
се броят на чуждестранните слушатели и докторанти, както и на държавите, които изпращат свои офицери за обучение. Средногодишно около 5 офицери
от Германия, Гърция, Македония, Румъния, Турция
и Франция се обучават в Академията. В основните

програми и в курсовете за изучаване на български
език се обучават средно по 10 офицери от държави, членки на НАТО, или участващи в програмата
„Партньорство за мир“.
Като институция и лидер във военно-образователната система през следващите години във
Военна академия „Г. С. Раковски“ се концентрират
и преплитат както традициите на българското военно дело, така и новите, модерни научни методи
и практики. Тя е пример за трансформация и адаптиране към новите реалности. Академията привлича все по-широк кръг кандидати за придобиване
на знания, умения и опит по военни и граждански
специалности. Изграден е Център за обучение при
извънредни ситуации, който обединява усилията по
обучението на служители от различни ведомства и
организации в държавата, имащи отношение към
действията при кризи и извънредни ситуации.
Тенденциите в развитието на военното образование и научните изследвания в Академията са
заложени в Стратегията за развитие на Военна академия „Георги Раковски“ в периода 2016 – 2020 г.
Първостепенна задача на Академията е да провежда обучение в съответствие с процесите на всеобхватна и всестранна трансформация на НАТО и на
изгражданата обща политика в областта на сигурността и отбраната в Европа, а също с прилагането
и внедряването на съвременните норми и стандарти на интердисциплинарно съвместно обучение на
стратегическо и оперативно равнище на офицерите
(служителите) от системата за сигурност и отбрана.
През учебната 2015 – 2016 г. Академията посреща общо 501 слушатели и студенти. От тях 157 слушатели в магистърската специалност „Организация и
управление на военни формирования на оперативно
ниво“, с шест специализации от професионално направление „Военно дело“. По 10 магистърски специалности в професионално направление „Национална
сигурност“ се обучават 344 студенти. За пръв път приетите офицери са с постигнато второ ниво на владеене
на английски език по STANAG 6001. Това позволява
стартирането на нов етап от обучението, като се въвеждат отделни модули, цикли от лекции и щабни
тренировки на английски език. През учебната 2016 –
2017 г. Академията отваря врати за над 1900 обучаеми
– офицери, студенти, докторанти и специализанти.

Вече 105 години Военна академия „Г. С. Раковски“ е основен стълб на родното военно образование, гарант на българската държавност. Тя е утвърден авторитетен български център за формиране на
бъдещи военни и граждански лидери в областта на
сигурността и отбраната. Тук усвояват основите на
военната наука плеяда герои, водили не една победоносна битка на българската войска. Съхранените
в Академията български военнообразователни традиции, съчетани с постиженията на eвроатлантизма, ще продължават да бъдат фундамент в изграждането и възпитанието на най-подготвените кадри в
сектора за сигурност и отбрана.
В потвърждение на това са и последните признания за Академията, а именно – постигнатата
през ноември 2016 г. поредна висока оценка на институционалната акредитация с максимален срок
на валидност, както и престижното първо място в
Националната система за рейтингово класиране на
висшите училища за 2016 г., където Академията заема първо място в професионално направление „Военно дело“.
Важно е да се отбележи, че Академията, като
специализирано висше училище, провежда обучение в широк спектър – акредитирана е за обучение
на слушатели, студенти и докторанти в пет от общо
деветте области на висшето образование. Едно от
нещата, с които Академията се гордее е, че магистърска степен по „Национална сигурност“ през последните години тук са получили редица народни
представители, министри, кметове и други ръководители от централната и местната администрация.
Непрекъснато се увеличава и контингентът на
чуждестранни обучаеми в магистърски програми
и в квалификационни курсове – досега са обучени
повече от 70 от САЩ, Германия, Франция, Китай,
Азербайджан, Хърватия, Грузия, Виетнам, както и
от всички балкански страни.
Всичко това ни удовлетворява. Радва ни наличието на аргументи да направим извод, че дейността ни е в съответствие с първоначалните идеи на
създателите на Академията. Днешният ден ни дава
и увереност, че развитието на Академията ще продължи все така успешно и с още по-голямо отваряне
към съвременните центрове на образование и военнонаучни изследвания в Европа и света.
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Системата за образование
и квалификация в сигурността –
проблеми и решения
полковник доцeнт д.н. Веселин Мадански, професор д-р Стойко Стойков,
професор д-р Валери Иванов

Резюме: Докладът представя възгледите на авторите относно възможните подходи и насоки за изграждане на единна национална система за образование и квалификация на експерти, специалисти и лидери, заемащи различни длъжности в структурите, органите и подсистемите на системата за национална сигурност на
България. Водещ елемент и основен стълб на подобна система може да бъде военнообразователната система,
която притежава нужния научно-методически капацитет и образователни способности. Според авторите тя е
в състояние да бъде интеграционен фактор и модел за изграждане на общо научноизследователско и образователно-квалификационно пространство по въпросите на сигурността и отбраната.
Ключови думи: Система за национална сигурност, военнообразователна система, единна система за
образование и квалификация, научно-образователно пространство, знания, умения, компетенции и др.

Д

екларираната мисия на военнообразователната система (ВОС) е обучение на военнослужещи и цивилни лица за придобиване на образование, квалификация, компетентности и формиране
на ценностни ориентации и нагласи, физически и
психически качества, съответстващи на потребностите на въоръжените сили за изграждане на необходимите отбранителни способности. Тази мисия (в
изпълнение на две функции – отбрана и образование)
трябва да бъде реализирана в условията на динамично променящата се среда за сигурност и съобразно
изискванията на съвременното висше образование,
при отчитане влиянието на глобалните процеси и
свързаните с тях нови технологии, съвременни квалификационни потребности, активиране на човешката мобилност, масовост на висшето образование, изостряне на конкуренцията на пазара на образователни
услуги и съобразно мисиите, функциите и задачите
на въоръжените сили и Българската армия.
Определянето на военната професия за регулирана професия е в интерес на оптимизирането и
усъвършенстването на обучението и придобиването
на отбранителни способности посредством привеждане на военнообразователната система в съответствие със стратегическите доктрини и директивите
на НАТО, с Националната квалификационна рамка
на Република България и свързаните с тях изисквания към висшето военно образование и професионално обучение.
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„Програмата за развитие на отбранителните
способности на въоръжените сили – 2020“1, която
отмени Националната програма „България в НАТО
и в Европейската отбрана 2020“, е разработена в съответствие на чл. 16, т. 6 и 7 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България. Програмата като основа за разработването на „План за
развитие на въоръжените сили 2020“ има за цел да
продължи и развие започналия в приетата от Народното събрание през 2010 г. втора „Бяла книга за
отбраната и въоръжените сили на Република България“, процес на стратегическо преосмисляне на
отбранителната политика и изграждане на отбранителните способности, както и да определи параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените
сили до 2020 г., чрез ангажиране на политическите,
икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната.
Основните насоки за провеждане на обучението, квалификацията, научните изследвания, поддръжката и съпровождането на научните проекти
и експериментите ще бъдат непосредствено свързани с превъоръжаването на въоръжените ни сили
и участието през новия програмен период на ЕС в
проекти по оперативните програми, в това число
чрез включване в клъстери и създаване на центрове
за компетентност и модернизиране на образователната и научната инфраструктура.

Към момента военнообразователната система е
изградена като централизирана подсистема на системата за подготовка на кадри за въоръжените сили за
всички категории военнослужещи и разполага с необходимите инфраструктура, сграден фонд, академичен
състав и учебно-материална и полигонна база.2
Военната академия „Г. С. Раковски“, Националният военен университет „В. Левски“ и Висшето
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, като основни елементи на военнообразователната система,
са акредитирани и оценени институции от Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА),
имат действащи системи за управление на качеството и отговарят на националните и на европейските изисквания за придобиване на висше образование. Те поддържат и развиват специфични способности за изпълнение на редица дейности, свързани
с обучение за придобиване на висше образование
по акредитирани професионални направления;
придобиване на образователната и научна степен
„доктор“ и научната степен „доктор на науките“;
следдипломна целева и длъжностна квалификация
и преквалификация на служители от централната
и териториална администрация, имащи отношение
към сигурността и отбраната на страната. Провеждат научна, научноизследователска дейност и научно съпровождане на проекти по въпроси на отбраната и сигурността и др. В тази връзка Военната
академия, висшите военни училища и Институтът
по отбрана са уникални центрове за подготовка на
кадри в областта на военното дело, националната
сигурност, техническите и обществените науки.
Динамично променящата се среда за сигурност предопределя необходимостта от изграждане
на нови лидерски и организационни способности
за своевременно разкриване на рисковете и заплахите за сигурността, както и ясно дефиниране на
възможностите за адекватна превенция и неутрализиране на всякакви предизвикателства които възникват. Отчитайки посочената потребност, компетентните ръководни органи на съюзно, национално
и ведомствено ниво в сферата на отбраната периодично провеждат Стратегически преглед на отбраната (СПО). Практиката показва, че такива прегледи
в НАТО се правят на всеки две години.
У нас разглежданият процес се провежда в
контекста на задачите, които произтичат от съюзните ни задължения. Дейността стартира с решение на Правителството, обикновено по инициатива
на ръководството на Министерството на отбраната. Цялостен преглед на отбраната е извършен само
веднъж, през 2003 – 2004 г.3, а частичен се прави
ежегодно, във връзка с подготовката на доклада на
премиера пред Народното събрание за състоянието на отбраната. Такъв частичен преглед е проведен с решение на правителството от 05.11.2007 г.,
като на основата на направените изводи е коригиран План 2015.4

По-късно, поради липсата на достатъчно политическа воля, време, а вероятно и на финанси, у нас
се провеждат само прегледи на структурите. През
февруари 2010 г. е иницииран и проведен Преглед на
структурата на въоръжените сили, който обхваща
Министерството на отбраната, Българската армия,
структурите на централно подчинение и резерва. В
една от подгрупите (№ 13 – „Управление на човешките ресурси“) е направен преглед на процесите по
набиране и освобождаване на личен състав, кариерно развитие, заплащане, социални дейности, образование, резерв на въоръжените сили. Като резултат
е разработена „Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България”. По-късно, в
края на 2010 г., е приет и нов План за развитие на
въоръжените сили на Република България с хоризонт до 2014 г. През ноември и декември 2014 година
се провежда Преглед на отбранителните способности на Българската армия, резултатите от който
са послужили като основа за изготвяне на План за
развитие на въоръжените сили до 2020 година.
Изложеното дотук позволява да твърдим, че
вече повече от десетилетие се редуват последователно и донякъде циклично, дейностите „преглед-реформа“ в областта на отбраната, но не и в
другите области на сектора за сигурност. Това се
дължи на обстоятелството, че съществува известно
неразбиране на същността на двата термина като
страни на едно цяло, както и на тяхната допълваща
се самостоятелност, но в същото време и неразривна обвързаност.5 Като резултат, понякога се получава не само смесване на понятията, но и прилагане на
грешен подход за разработване на отделни части от
цялото и задълбочаване на усилията само в едното
направление (отбраната), докато другото, водещото (сигурността), като че ли винаги остава на заден
план или пък се оставя като отговорност на друго
ведомство или структура.
За съжаление, на повечето от работещите в
системата на образованието и квалификацията в
сигурността и отбраната, повечето от тези анализи,
оценки и промени в различните актове, програми и
планове, като че ли игнорират процесите, тенденциите и всичко случващо се в тази важна за националната ни сигурност подсистема. Подобен подход оставя отделните елементи на военнообразователната
система да работят самостоятелно, без ясна визия,
единна политика и конкретна стратегия за тяхното
интегрално развитие. Нещо повече – обрича ги на
функциониране без единно разбиране за нуждата от
общо методическо ръководство на системите за
индивидуална подготовка (провеждана в академии,
военни училища и колежи) и на тази за колективна
подготовка на войските и силите (осъществявана
от Щаба на отбраната). Лишава ги от необходимите връзки, отношения и взаимодействие между
военнообразователната система, от една страна и
останалите институции, структури и организации,
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осъществяващи образование и квалификация за отделните сектори и подсистеми на сигурността, от
друга.
Всичко изложено по-горе ни препраща към
необходимостта от провеждане на Стратегически
преглед на системата за сигурност и отбрана на
страната и в частност – към преглед на системата,
която подготвя кадрите работещи в нея. Стратегическият преглед на системата за сигурност и отбрана, е съвършено нов тип стратегически преглед,
който включва не само системата за отбрана, но и
всички останали структури, организации, сили и
средства от сектора за национална сигурност. Такъв
аналитичен подход се налага не само, за да се направи преглед на съответствието на функциите, целите
и задачите на отделните звена от сектора за сигурност, но и от необходимостта да бъдат намерени
подходящите подходи и механизми за подобряване
на координацията между тях, както и за по-тясно
взаимодействие на отбранителната политика с останалите политики за сигурност.
Безспорен факт е, че днес повече от всякога е
необходим комплексен подход към изграждането
и най-вече при функционирането на системата за
националната сигурност, а също и по-активно взаимодействие между всички институции. Причините
са много и комплексни, като варират от постоянно
нарастващите като геометрия, характер и обхват
рискове и заплахи, през постоянния дисбаланс между перманентните ограничения на средствата за сигурност и отбрана и нарастващите изисквания към
отделните структури и компоненти от системата за
сигурност, до нарастването на обхвата на дейности и задачите на въоръжените сили и останалите ѝ
подсистеми.
Същността на този подход е твърде сходен с
теорията за постмодерното знание, представен детайлно в „Постмодерната ситуация“6 на Франсоа
Лиотар и в трудовете на Питър Дракър и Улрих
Бек. Теорията за постмодернизма изисква доказване легитимността на предпоставките, обуславящи
знанието и неговия език и всъщност се заключава
в прилагането на знанието върху съществуващото
познание, което вече не е само инструмент на властите. Според Лиотар научното знание се нуждае от
аргументация и доказателство. Тъй като главните
функции на знанието са изследователската дейност
и разпространението на познания и двете се оказват
пряко засегнати от нововъведенията.
От проведените досега стратегически прегледи на отбраната и въоръжените сили и прегледите
на структурите (и един частичен за военнообразователната система) могат да се направят следните
общи изводи:
● налице е обоснован стремеж на институциите от военнообразователната система да играят водеща роля в подготовката на ръководни и експертни кадри за нуждите на сектора за сигурност, при
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наличие на нелоялна конкуренция и несъизмеримо
качество на обучение между ведомствените и редица граждански (най-вече частни) висши училища,
провеждащи сходно обучение;
● липсват достатъчно ефективно научно и образователно ръководство, адекватен методологически контрол и диференциране на нивата на обучение, учебните планове, програмите, специалностите и специализациите както и между елементите на
военнообразователната система;
● налице е известно разминаване между провежданата подготовка в рамките на военнообразователната система с приоритетите, основните насоки
и особеностите на бойната подготовка на войските
и силите в рамките на т.нар. колективна подготовка;
● няма единна национална институция за подготовка на ръководни кадри и за провеждане на
научни изследвания в областта на сигурността, а
всяко ведомство или организация обучава своите
специалисти и експерти както намери за добре, понякога без да се интересува какво се изучава в останалите институции и структури;
● не съществува система за съгласуване и координация по отношение на единното управление,
спазването на задължителни минимални образователни изисквания и ефективно акредитационно
наблюдение между множеството организации, институции и университети, провеждащи обучение
по въпросите на сигурността и отбраната в страната
и др.
Причините за това незадоволително състояние
са много и разнообразни. Една от тях, в общонационален план, е обстоятелството, че у нас все още
широко е застъпен ведомственият подход. В този
аспект, нашите, чисто вътрешноведомствени причини за някои от посочените слабости и пропуски
във военното образование, могат да бъдат сведени
до следното:
● твърде чести кадрови промени в ръководството на Академията и военните училища, които водят
до прекъсване на приемствеността, резки промени в
приоритетите и постоянен но необоснован стремеж
за разкриване на нови (понякога екзотични като наименования) специалности и специализации;
● липса на единна политика и стратегия за
развитие на системата, с ясно разграничени нива
на образованието, гарантирана постъпателност
на процеса на образованието и квалификацията
и добре оформена подсистема за специализация в
отделните структури, центрове, факултети, институти и катедри;
● липсва всякаква методическа връзка и интегралност между системата за подготовка на ръководните кадри за въоръжените сили (отдел „Образование и квалификация“ в дирекция УЧР, който
„отговаря“ за ВОС) и системата за подготовка на
войските и силите (Дирекция „Операции и подготовка“, Щаба на отбраната);

● не съществува добра приемственост в образованието и подготовката между тактическото, оперативното и стратегическото ниво, поради факта, че
се провеждат в няколко относително независими и
поставени в конкурентна среда образователни институции;
● не е добре структурирана системата за следдипломна квалификация, в която има множество
курсове с изтекла необходимост или нулев интерес, както и някои парадокси – завършилите курс
„Мениджмънт на отбраната“ доучват в курс „Стратегическо управление на отбраната“, за да станат
полковници, а Стратегическият курс се провежда в
три форми (редовна, дистанционна и на английски
език), като обучаемите са от коренно различни целеви групи, с различни изисквания и потребности,
но всички получават един и същи документ удостоверяващ неговото успешно завършване;
● твърде чести и понякога немотивирани промени в нормативните документи, касаещи ръководството на военнообразователната система, продължителността на курса на обучение и финансирането
на висшите военни училища;
● детерминираност на учебните планове и
програми, невъзможност за гъвкавост в усъвършенстването им, за възможности за специализация
чрез избор в по-старшите курсове и без наличие на
система за трансфер на кредити и др.
Един от очакваните ефекти на Стратегическия
преглед на системата за сигурност и отбрана е подреждането по важност на външната и вътрешната
подсистема за сигурност според рискметрията, проследяваща появата и развитието на заплахите. Това
ще позволи предефиниране на функциите и задачите в сектора, чрез сближаване и припокриване на
областите на отговорност, при запазване на спецификите. Тези въпроси вече са предлагани за обсъждане в рамките на Академията (пленарен доклад от
Научната конференция на Военна академия „Г. С.
Раковски” – 2010 г.: „Националната отбранителна
стратегия – баланс на амбиции и необходими отбранителни способности“, доклад на годишна научна
конференция на факултет „Национална сигурност
и отбрана”: „За изграждане на единна система за
образование и квалификация на кадри за националната сигурност на Република България“ от 21 – 22
май 2014 г.) и на по-широка общественост (статия
„Сигурността като сложна обществена система“ –
сп. „Наука“, 2011 г., бр. 1).
В продължение на тези наши научни разработки и в помощ на един бъдещ „Стратегически преглед на сигурността“, като приемем за база твърдението, че образованието чрез наука е прибавената
стойност към системата за сигурност, предлагаме
един ситуационен анализ на Системата за образование и обучение в сигурността.
Резултатите от ситуационния анализ позволяват уточняване и по-ясно ориентиране на целите на
системата за образование и обучение в сигурността,

от една страна и избор на стратегия за нейната успешна дейност, от друга. Ще представим концептуалните аспекти на ситуационния анализ, като се
спрем на позитивите в ситуацията, конкретните заплахи, силните и слаби страни на системата.
Благоприятни фактори:
● утвърдена законова и нормативна основа за
функционирането и развитието на системата за образование и обучение в сигурността;
● добро райониране и териториално разположение на академиите, университетите и училищата
на системата за образование и професионално обучение в сигурността;
● традиционно (и съвсем заслужено) високи
оценки при институционални и програмни акредитационни процедури от НАОА;
● добра организационно-функционална връзка със заявителите и потребителите на кадри;
● добри възможности за участие в проекти по
оперативните програми на ЕС през новия програмен период, в т.ч. чрез включване в клъстери и създаване на центрове за компетентност;
● организиране и участие в международни и
вътрешни научни конференции и други форуми, в
които се представя системата за образование и обучение в сигурността, а виртуалният свят на моделирането се превръща в един от основните подходи за
образование и научни изследвания в сигурността;
● възможности за прием на чуждестранни курсанти, слушатели, студенти, докторанти и други
обучаеми;
● насоките за обновяване, развитие и модернизация на системата за национална сигурност създават предпоставки за увеличаване на приноса на системата за образование и обучение в сигурността и
нейния потенциал в изработването и реализацията
на проекти, програми, експертни оценки, военнонаучни и военнотехнически разработки;
● активно участие на системата за образование и обучение в сигурността в различни по своята
същност и подчиненост операции, което увеличава
възможностите за интеграция и хармонизиране на
дейностите със страните от ЕС и НАТО, както и на
техните образователни институции в сферата за сигурност и отбрана и др.
Главни заплахи:
● продължава негативната тенденция на понижаване на престижа на професиите в системата за
сигурност пред обществото;
● социалните и демографските условия, водещи до намаляване броя на кандидатите за служба
и работа в системата за сигурност и респективно за
обучение в академиите, университетите и училищата на системата за образование и квалификация
в сигурността;
● запазва се негативната тенденция за осезателно понижаване на образователното ниво в системата на средното образование;
● конкуренцията на пазара на висшето обра17

зование ограничава привличането на достатъчно
обучаеми с потенциални възможности за усвояване
на професии в системата за сигурност (в условията на липса на ясни правила и междуинституционална лоялност при разрешен от НАОА капацитет
от 8235 обучаеми в сферата на сигурността, през
2015/2016 г. се обучават 6650 студенти – 4503 бакалаври и 2147 магистри, а за 2016/2017 г. с Решение
на МС-328/03.05.2016 г. е предвиден прием за 2176
студенти – 1510 бакалаври и 666 магистри, при което делът на обучаващите се в частни ВУЗ е 42,97%,
от които 39% са предвидени за ВСУ „Черноризец
Храбър“)7;
● допълнително натоварване на академиите,
университетите и училищата на системата за образование и обучение в сигурността с постоянно възлагане на допълнителни (често несвойствени) задачи, поради ведомствената им подчиненост;
● трайна тенденция за постоянно нарастване
на броя на отделни категории обучаеми при недостатъчна и амортизирана битова и учебно-материална база;
● отсъствие на нови образци техника, въоръжение и апаратура в академиите, университетите
и училищата на системата за образование и професионално обучение в сигурността, което създава
обективни предпоставки за неефективно обучение;
● хронично недофинансиране и материално-техническа подкрепа от страна на заявителите и
потребителите на кадри и др.
Следва да посочим ясно, че промяната винаги
трябва да се разглежда като възможност да се направи нещо различно и печелившо за благото на
обществото, а сигурността е именно такова неотменимо благо. Само образователни институции, които
непрекъснато следят, научно анализират промените
в ситуацията, своевременно определят какви възможности дава тя и какви ще бъдат изискванията
на утрешния ден, могат да бъдат бъдещите лидери в
образователната сфера. Академиите, университетите и училищата на системата за образование и квалификация в сигурността могат и трябва да бъдат
тези лидери.
Силни страни:
● дългогодишни традиции в образованието и
обучението за сигурност и утвърдена легитимност
на институциите в нея (академиите, университетите и училищата на системата за образование и обучение в сигурността);
● активно сътрудничеството с водещи университети и институти за изследване на сигурността в
света и страната, което осигурява възможности за
достойно участие в европейската изследователска
мрежа, в международни и български изследователски проекти;
● наличие на мотивиран и висококвалифициран академичен, преподавателски и научноизследователски състав;
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● редовно участие в международни, национални, ведомствени проекти и такива с висока обществена потребност, включително и на членове на
академичния състав в мероприятия и дейности на
други образователни и научни организации;
● стройна управленска структура и ефективна
организационна дейност в отделните институции
на системата;
● непрекъснато разширяване и обогатяване на
формите на сътрудничество и взаимодействие в научната и изследователската дейност на Академиите,
университетите и училищата на системата за образование и професионално обучение в сигурността
с други национални и чуждестранни училища, институти и бизнес организации;
● развита и традиционно утвърдена система за
оценка, поддържане и управление на качеството на
обучение;
● традиции, значителен опит и последователност в извършването на научноизследователската и
иновационна дейност;
● успешно съчетаване на академичното и специализирано обучение с нравствено-волевото възпитание и лидерско изграждане в системата за образование и обучение в сигурността;
● налична и функционираща библиотечна, информационна и издателска мрежа;
● наличие на акредитирана среда и центрове за
професионално и продължаващо обучение и развитие на дистанционното обучение и др.
Слаби страни:
● в различните нормативни документи се акцентира върху различни страни на системата за образование и обучение в сигурността, вземат се конюнктурни решения и се прилагат временни мерки
в рамките на съвсем различни подходи;
● зависимост на организационно-щатните
структури, академичния състав и административния персонал на академиите, университетите и училищата на системата за образование и обучение в
сигурността от структурните и кадрови реформи в
системата за сигурност;
● неравномерност и несъобразяване с демографските и други (регионални) фактори, водещи
до несъответствие на броя на приеманите и обучаващите се в системата за образование и обучение в
сигурността и в резултат – до понижаване на образователното равнище в нея;
● учебният процес в системата за образование
и обучение в сигурността все още не е достигнал
нивото на учебно-изследователски;
● частична реализация на единството на обучение и възпитание (нравствено, естетическо, патриотично, физическо) и непълен обхват (по цели,
условия, критерии и стандарти);
● системно недофинансиране, възпрепятстващо развитието на жизнената среда – битова, учебна,
научноизследователска, технологична, спортна и т.н.

Формулирането на възможностите, заплахите,
силните и слабите страни на системата за образование и обучение в сигурността, с техните коефициенти на тежест, позволява да се определи ‑ по метода
на експертните оценки – ситуационната ориентация
на модела.
Ситуационният анализ показва възможностите на системата да осъществи своите мисия и функции, дали и доколко отговаря на въпросите за избор на оптимална стратегия, чрез предпоставяне на
стратегически, оперативни и тактически цели.
Стратегически цели
1. Утвърждаване ролята на военните академии,
университети и училища като водеща подсистема на системата за образование и професионално
обучение в сигурността като основа за ефективно
управление на подготовката и квалификацията на
средния и висшия ешелон ръководни кадри и експерти за сигурността и отбраната, и предпоставка
за успешно развитие и цялостно усъвършенстване
на системата за национална сигурност на Република
България.
2. Вътрешна концентрация на ресурсите с водещи компетенции за развитие и задълбочаване на
знанието в специфичните образователни и научни
области, професионални направления и специалности – върхова специализация върху ядрото на Академиите, университетите и училищата на системата
за образование и професионално обучение в сигурността.
3. Диверсификация на потребителите на образователен и научен продукт (други министерства,
ведомства и браншови организации) за разширяване и разнообразяване приложението на дейността
на системата за образование и професионално обучение в сигурността.
Оперативни цели (водещи приоритети)
1. Организационно и функционално усъвършенстване на образователната система в академиите, университетите и училищата от системата за
образование и квалификация в сигурността, което
да води до изграждане на единна образователна и
квалификационна мрежа и да гарантира подобряване на качеството на обучение с фокус в образователната и научна област „Сигурност и отбрана“.
2. Подобряване на подбора на академичния
състав в системата за образование и професионално обучение в сигурността, създаване на условия
за неговото развитие и качествено издигане нивото
и приноса му в научноизследователската и иновационна дейност за постигане на значими творчески резултати, чрез оптимизиране единството на
учебно-възпитателната и научноизследователската
дейност и стимулиране на стремеж за участие в научноизследователски програми и проекти – както
самостоятелно, така и в консорциуми и клъстери.
3. Модернизиране на технологичната база на
образователната и научноизследователската дей-

ност за привеждане на системата за образование и
професионално обучение в сигурността в съответствие с най-новите информационни, дидактически
и иновационни технологии и постигане на съизмеримост с националните и европейските образователни и научни стандарти.
4. Фокусиране усилията на академичния и административния състав в системата за образование и професионално обучение в сигурността към
нравственото, патриотично и волево възпитание на
обучаемите, за изграждане на личности с ценностна
система и нагласи, способни за активна и значима
общественополезна дейност и непрекъснато самоусъвършенстване и развитие.
Тактически цели
1.1. Развитие и усъвършенстване на политиката
и системата за управление на качеството на обучение и подбор на академичния състав в системата за
образование и обучение в сигурността.
1.2. Проектиране, разработване и усвояване
на нови технологии в образованието, обучението,
научната и иновационната дейност в системата за
образование и обучение в сигурността. Въвеждане
и развитие на дистанционна форма на обучение във
всички професионални направления.
1.3. Подобряване управлението на човешките,
материалните, финансовите и времеви ресурси в
системата за образование и обучение в сигурността;
1.4. Хармонизиране образованието, обучението, научната и иновационната дейност в системата
за образование и квалификация в сигурността с
тези на страните от ЕС.
2.1. Развитие на кадровия научен потенциал в
системата за образование и професионално обучение в сигурността.
2.2. Разработване на стратегия, политика и
система за управление на научноизследователската
и иновационната дейност в системата за образование и професионално обучение в сигурността.
2.3. Утвърждаване на форми и механизми за
постигане на единство между учебната и научноизследователската работа в системата за образование
и обучение в сигурността.
2.4. Определяне на приоритетни научни направления в системата за образование и обучение
в сигурността и научно-технологичното им осигуряване.
2.5. Разработване на програмни предложения
за участие в научноизследователски програми и
проекти на Академиите, университетите и училищата в системата за образование и обучение в сигурността, включително чрез участие в центрове,
консорциуми и клъстери.
3.1. Развитие и усъвършенстване на информационното осигуряване и издателската дейност на
академиите, университетите и училищата в системата за образование и обучение в сигурността.
3.2. Модернизиране на учебно-материалната
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Таблица 1
Основни резултати за авторитет и престиж на висшите учебни заведения
от професионално направление – 9.1. „Национална сигурност“
Престиж сред студентите*
№ по
ред

Висши
училища

1
2
3
4
5
6
7

НБУ
АМВР
НВУ
ВСУ
ВА
УниБИТ
ШУ

Стойност
на
индикатора *
12.85
12.35
10.17
9.94
6.48
0.75
0.40

Престиж сред преподавателите**
Стойност
№
Висши
по
на
училища
ред
индикатора
**
1
ВА
26.55
2
АМВР
24.65
3
НВУ
22.39
4
НБУ
9.01
5
УниБИТ
6.74
6
ВСУ
5.03
7
ШУ
1.54

Група показатели „Престиж”
№ по
ред

Висши
училища

Обща
стандартизирана
стойност

1
2
3
4
5
6
7

АМВР
ВА
НВУ
УниБИТ
НБУ
ШУ
ВСУ

59.10
52.92
47.80
41.38
36.79
33.98
30.94

Престиж сред студентите* – процент от студентите в професионалното направление, посочили съответното висше
училище сред трите предоставящи най-добро образование в професионалното направление (Посочването на собствен ВУЗ
не е взето предвид!)
Престиж сред преподавателите** – процент от преподаватели в професионалното направление, посочили съответното висше училище сред трите, които биха препоръчали за най-добро образование в професионалното направление (Посочването на собствен ВУЗ не е взето предвид!)

база, с основен акцент върху изграждането на тренажорни комплекси и симулатори на ситуации и
компютърно подпомагано обучение в системата за
образование и обучение в сигурността.
3.3. Осигуряване на интензивен образователен
процес с образци въоръжение, бойна и специална
техника.
3.4. Усъвършенстване на жизнената среда – битова, учебна, естетическа, екологична, спортна.
4.1. Усъвършенстване на стандартите за морално, волево и лидерско изграждане на обучаемите в
системата за образование и обучение в сигурността,
с фокус върху постигането на висшата форма на
дисциплина – вътрешната самодисциплина.
4.2. Разработване на морално-етичен кодекс на
възпитаниците на системата за образование и обучение в сигурността.
4.3. Развитие на системата за физическо възпитание и спорт до нивото на националните и европейски стандарти и превръщането ѝ във фактор за
постигане целите на подготовката и възпитанието
на обучаемите в системата за образование и обучение в сигурността.
4.4. Развитие на формите и механизмите за
проучване мнението на обучаемите, на тюторната
(наставническата) система и за участието им в учебно-изследователския процес в системата за образование и обучение в сигурността.
Успешната реализация на всички посочени
цели, задачи, намерения и амбиции може да се постигне, ако се работи в следните основни насоки:
Първо, издигане на ролята и значението на една
национална институция (наречена условно Академия за национална сигурност), която да се утвърди
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като водещ национален център за стратегическа
подготовка на ръководни кадри и превръщането ѝ в
Единна образователна институция за образование,
квалификация, научни и научно-приложни изследвания в областта на сигурността и отбраната.
Това налага въвеждане на минимални държавни изисквания или орган за съгласуване на учебните планове и програми за обучение. Понастоящем
всяко ведомство или структура обучава своите кадри както намери за добре и не се интересува какво
се обучава в останалите институции и организации.
В почти всеки граждански университет (по-точно в
11 висши училища) вече се преподават различни въпроси свързани с националната сигурност, дори и с
отбраната на страната, а не съществува орган който да следи по какви учебни планове и програми се
обучават.
Тук следва да подчертаем, че Академията на
МВР, Военна академия „Г. С. Раковски“ и НВУ „В.
Левски“ (забележете, не Шуменския увиверситет,
УниБИТ, ВСУ или НБУ) може и следва да бъдат
основен методологически, наблюдаващ, оценяващ
и контролен орган, подпомагащ работата на НАОА.
Основанието за това най-ясно личи от признанието
за авторитета и престижа на тези учебни заведения,
получено от колеги преподаватели и студенти от
другите Висши училища, обучаващи в сферата на
ПН-9.1. „Национална сигурност“ на Рейтингова система на висшите училища в България – 2016 (виж
таблица 1).
Второ, разширяване на възможностите за
предоставяне на образование и повишаване на квалификацията на военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили, Министерството на

отбраната и други министерствата и ведомствата
от сектора за сигурност и отбрана. Всеобхватният
подход към сигурността изисква все по-осезаемо
съвместна подготовка на полицейски, разузнавателни, специализирани, военни и граждански специалисти. Това няма да измести специализираната подготовка на специалистите и експертите, работещи в
разузнавателните служби, в службите за сигурност
и силовите ведомства, а ще бъде надграждаща подготовка на ръководните мениджъри на системата за
ръководство на националната сигурност, което ще
изисква също така и привличане на обучаеми от
всички ведомства и институции, частния бизнес,
международни, правителствени и неправителствени организации и агенции.
Трето, усъвършенстване на организацията на
системата за обучение и квалификация на експерти
за системата на национална сигурност, произтичащи от изискванията на всеобхватния подход. Тук
може да се приеме, че системата за образование и
квалификация на лидери и експерти от сигурността
и отбраната може да бъде водеща система за всички
останали подсистеми от системата за национална
сигурност. За системата за отбрана и за въоръжените сили тя ще има системно-центричен характер и
ще бъде основен трансформационен фактор за придобиване на необходимите характеристики и способности.
Четвърто, да се предприемат необходимите законодателни, организационни и финансови стъпки,
за да се трансформира ВА „Г. С. Раковски“ в Академия за национална сигурност, в която да се осъществява съвместна подготовка на полицейски, разузнавателни, военни и граждански специалисти. Това е
прилагане на практика на всеобхватния подход към
обучението на експерти от всички компоненти на
системата за национална сигурност и реална стъпка
към изграждане на единно интегрирано пространство за научни изследвания, специализирано образование и квалификация в областта на националната
сигурност. Само така ще може да се споделят поуките от практиката, ще се изгражда доверие между
партньорите от НАТО, Европейския съюз, Интерпол,
Европол и други международни и местни организации. В допълнение, ще се реализира успешно и изискването за скъсване с тясно ведомствения подход,
с което ще се гарантира по-добро взаимодействие и
координация между отделните елементи и структури на системата за национална сигурност.
Пето, да се изгради единно образователно и
научно пространство в рамките на Академията за

национална сигурност и военните училища (НВУ
„В. Левски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Института
по отбрана към МО), като се диференцират нивата (тактическо за военните училища, оперативно
и стратегическо за Академията), областите на образование, професионална квалификация и научни изследвания. И се разграничат точно мисията
и задачите на образованието в ОНС „бакалавър“ и
„магистър“, което дава необходимата широка общотеоретична подготовка, от задачите на квалификационната подготовка, която изгражда конкретните
знания, умения и компетенции за изпълнение на
професионалните задължения на различни командни и експертни позиции в системата за сигурност и
отбрана на страната. Така ще се осигури изграждането на ръководни кадри, експерти и специалисти
за базовия, средния и висшия ешелон от системата
за сигурност и отбраната на страната.
Шесто, да се пристъпи към разработване на
национална Стратегия за образование, квалификация и наука в системата за сигурност. Това е необходимо, защото чрез нея ще се определи мястото на
образованието, квалификацията и научните изследвания в системата за национална сигурност, както и
ще се решат редица въпроси, свързани с непрекъснатото анализиране на промените в средата за сигурност, с точното дефиниране на целите и задачите
на отделните структури и компоненти на системата, с определяне на възможните насоки и подходи за
изграждане на необходимите способности за противодействие на рисковете и заплахите и др.;
Седмо, крайно време е да се обсъди въпросът,
свързан с изграждане на национална Система за образование и квалификация на кадри за нуждите на
системата за сигурност, в която да се определят функциите, задачите и отговорностите на институциите,
структурите и органите за ръководство, а процесът
по управление на знанията да се превърне в мощен
инструмент за разработване на нужните важни стратегически документи – стратегии и доктрини, както
и фундаментални научни изследвания.
В тези предложени основни насоки е възможно да се открият и основните решения, действия и
подходи за изграждане на „интелигентната“ система за образование и обучение в сигурността, която
да произвежда такива мениджъри и експерти, които
са способни да изградят и управляват по съвършено различен, по „интелигентен“ начин системата за
сигурност на Република България. И това да бъде
ключът към изграждането на адекватна, ефективна
и ефикасна Система за национална сигурност.
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2
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3
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Иновации при прилагането на платформи
за електронно обучение в областта
на сигурността и отбраната
Професор Георги Бахчеванов

Резюме: Електронното обучение е едно от най-често споменаваните понятия в съвременните академични среди. То предоставя нови методи на обучение, които са много по-ефективни от традиционните и предоставят на обучаемите свободата да решават кога, къде и с какво темпо да учат. Функциите, които платформите за
електронно обучение предлагат на преподавателите и обучаемите за усъвършенстване на учебния процес, са
приложими и в областта на сигурността и отбраната. Докладът разкрива проблемите, свързани с прилагането
на платформите за електронно обучение в учебния процес.
Ключови думи: електронно обучение, обучение, сигурност.

Innovation in the Application of e-Learning Platforms
in the Field of Security and Defense
Professor Georgi Bahchevanov
Abstract: E-learning is one of the most frequently mentioned concepts in modern academia. E-learning provides
new training methods that are much more efficient than traditional, and provide students the freedom to decide when,
where and with what pace to learn. The functions that e-learning platform offering teachers and students to improve
the learning process are also applicable in the field of security and defense. The report reveals problems related to the
implementation of the platforms for e-learning in the educational process.
Key words: e-learning, training, security.

Т

ерминът електронно обучение се отнася до интерактивно обучение, което използва компютри, мобилни устройства, технологии за комуникация, глобалната информационна мрежа и други
съвременни електронни устройства, като средство за
обучение. Тук не става въпрос просто за заместване
на преподавателя с компютър1, телевизор или друго
електронно средство. Електронните технологии са
вплетени в целия процес на обучение – в подготовката, поднасянето на информацията и проверката на знанията2. Преподавателят е и трябва да бъде водещата
фигура. Той структурира, подготвя и обновява учебното съдържание, представя същото на обучаемите,
проверява нивото на знанията. Идеята на електронното обучение е не да измести живия контакт, а да бъде
комбинирано с други методи за преподаване, за да се
повиши ефективността от образователния процес3.
Електронното обучение се различава от дистанционното, компютърно базираното и уеб базираното обучение.

Дистанционно обучение е област от образованието, която се фокусира на педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел
да предоставят обучение на участниците, които не
са физически на определено място. Вместо да присъстват на очни занятия, преподаватели и студенти
комуникират по време, удобно за тях чрез хартиени или електронни носители, или чрез технология,
която им позволява да общуват в реално време. Дистанционно обучаващи курсове, които по някаква
причина изискват очно присъствие (било то за полагането на изпити) се смятат за хибридни. Най-общо
дистанционното обучение може да се опише като
обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват
връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.
Компютърно базирано обучение е форма на
обучение, организирано и управлявано с помощта
на компютър. При компютърно базираното обуче23

ние (КБО) компютрите са ключов компонент от средата, в която се провежда обучението. Освен употребата на компютри в учебната зала, този термин
в по-широк смисъл означава структурирана среда,
в която компютрите се използват за постигане на
целите на обучението. Концепцията на този вид
обучение е различна от простата употреба на компютър в случаите, в които обучението е само страничен ефект от извършеното.
Уеб базирано обучение се нарича съвкупността от всички обучителни дейности, които използват
световната мрежа (WWW) като помощно или основно средство за обучение. Уеб базираното обучение,
често неточно наричано онлайн обучение (включващо и използването на локални мрежи), е главният компонент на по-широкото понятие електронно
обучение. Този вид обучение е един от инструментите, чрез който се доставя учебното съдържание.
Дискусионни форми, електронна поща, видеоконференции, онлайн лекции са също възможни посредством уеб технологиите. Уеб базираните системи за обучение се стремят да подпомогнат нуждите
на обучаемите от разстояние, премахвайки бариери
като време и пространство, от където следва и често използваната фраза „обучение по всяко време, на
всяко място“. Трябва обаче да се има предвид, че не
всяка тема и цел на обучение може да бъде постигната „по всяко време, на всяко място“.
Електронното обучение е атрибут на глобалното информационно общество. То предоставя на
обучаемите възможност за достъп по всяко време
и от всяко място. Обучение, за чиято подготовка,
провеждане и управление се използват съвременни информационни и комуникационни технологии
и глобалната информационна мрежа, може да бъде
осъществявано в присъствена, дистанционна или
(най-често) комбинирана форма. Обект на нашия
анализ е комбинираната форма на приложение.
Въпреки че понятието e-learning днес е особено
нашумяло, концепцията залегнала зад него не е нова.
Тя се появява през 80-те години под името „компютъризирано обучение“ (computer-based training) и използва основно текстова информация, разпространявана на електронни носители, за обучение на хора,
работещи в техническата сфера. Този тип обучение
е било едновременно неефективно и непопулярно
сред обучаваните. Електронното обучение е доста
различно днес и се използва широко, както в академичните, така и в корпоративните среди.
Плюсове при е-обучението: Хора, живеещи и
работещи на различни места имат възможността да
комуникират със свои колеги и преподаватели, без
да е необходимо да се намират физически на едно и
също място с тях. Така спестяват време и пари, тъй
като при тези условия не са необходими средства
за пътуване и престой на чуждо място и не се губи
излишно време; Учебното съдържание и подход
могат да бъдат адаптирани според силните и слабите страни на обучаемия. В зависимост от нивото
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на знанията, които се определят с предварителни
(входни) тестове, но и според предпочитания стил
на учене, електронната среда определя какво съдържание да предостави на обучаемия; Платформите за
електронно обучение, които се намират на отделен
сървър, позволяват да се записва всяка транзакция
от или към сървъра и по този начин предоставят детайлна информация за поведението на потребителите. Тази информация може да се използва за оценка на постиженията на обучаемите, за да се вземат
мерки за тяхното мотивиране или, за да им се предостави помощ, ако имат нужда.
Минуси при е-обучението: липса на личен контакт (при липсата на пряк контакт с обучаващия,
понякога се получава неразбиране или неправилно
разбиране на учебното съдържание); четенето от
монитор е много по-неудобно и изморително за очите; създаването на курсове за електронно обучение
с високо качество е много трудоемко, изисква много
време и е скъпо; компютърните конференции изискват място върху сървъра, разрешение за достъп и
наличието на ръководител. Не винаги обучаващите
разполагат с добра интернет връзка и достъп до ресурсите. Съществува проблем с нивото на конфиденциалност на информацията.
Част от посочените минуси се преодоляват
посредством комбинираната (хибридната) форма
на обучение. Съществува погрешно разбиране, че
електронното обучение е трудно приложимо в професионалната област на висше образование „Сигурност и отбрана“. Академията има условия за неговото осъществяване. И трите форми на обучение,
осъществявани в академията – редовна, задочна и
дистанционна, имат планирани присъствени занятия (съответно 100%, 50% и 30%). На практика
платформата се използва за провеждане на тестове
в трите форми на обучение и предоставяне на учебен материал в дистанционната форма на обучение.
Това е много, много по-малко от огромните възможности на системата Блякборд.
Електронното обучение днес може да се категоризира по много показатели, но най-често споменаваните са три4: синхронно; асинхронно; събитийно-ориентиран модел.
Синхронното обучение имитира до голяма
степен реалното обучение, което означава, че обучението се случва в реално време. Преподавателят
и обучаемите са свързани посредством аудио, видео
връзка или се намират в обща чат стая или форум.
Предимството на синхронното обучение е, че обратната връзка e непосредствена и едновременна.
Асинхронното обучение позволява на обучаемите достъп до предварително подготвени материали в удобно за тях време. Те могат да разглеждат и
усвояват знания, умения и нагласи по начин и със
скорост, която сами изберат. Имат възможността и
да комуникират с преподавателя и другите участници в обучението чрез електронна поща, чат или
съобщения във форуми.

Събитийно-ориентираният модел e „микс“
който използва предимствата на първите два. В зависимост от конкретните нужди може да включва
асинхронни и синхронни елементи. В събитийно-ориентираният модел обучението е замислено
като последователност от индивидуални модули.
Всеки модул съдържа последователност от определени действия и събития, всяко от които е насочено
към изпълнение на някаква задача. Някои събития
са напълно синхронни, когато в тях се изисква участието на цялата аудитория и преподавателя. При
други се изисква самостоятелна работа и индивидуално оценяване.
Платформата за електронни обучения Блякборд, която Военна академия „Г. С. Раковски“ използва, позволява разработването на електронни
обучения базирани на събитийно-ориентирания модел. Обучаемият има достъп до учебния материал в
удобно за него време. Той може да разглежда и усвоява информацията по начин и със скорост, която сам
избере и да комуникира с преподавателя и другите
обучаеми чрез електронна поща, чат или съобщения
във форуми. Системата е изключително гъвкава и
поддържа широк спектър от работни потоци. Курсовете могат да бъдат дискусионно ориентирани (групови занятия, щабни тренировки, командно-щабни
учения и др.) или базирани на учебни ресурси (лекции, упражнения, семинари, самостоятелна подготовка). Системата има мощни инструменти за управление на курсовете и моделирането им в посока да
отговорят на нуждите на студентите. Функциите за
управление на курсовете се фокусират върху ефективно създаване и настройване на курсове, както и
върху инструменти за движение между семестрите
и архивиране.
Системата позволява създаване на ефективно
учебно съдържание посредством различни уеб базирани инструменти. Предоставя на преподавателите
възможност за създаване на творческо съдържание
от световен клас в е-обучението. Улеснява участието
на обучаемите, комуникацията и сътрудничеството
използвайки инструменти, които позволяват синхронно и асинхронно взаимодействие. Преподавателите проследяват работата на обучаемите използвайки широк набор от възможности за оценяване.
Системата е ориентирана към обучаемите и
позволява тяхната самоорганизация. Всеки обучаем
има свое собствено пространство в системата (лична папка), което е отделно от учебните модули за
преподаване и съхранение на учебното съдържание.
Обучаемият има възможност да запазва собствени
документи, да ги подрежда по предпочитания и т.н.
Преподавателите имат възможност да задават
свои собствени роли за нива на достъп на обучаемите. Това и осигуреният достъп от всякъде в системата я прави изключително подходяща за провеждане на характерните за обучението в областта на
сигурността и отбраната ролеви форми за групово
обучение.

Системата позволява изключително висока координация на хора, ресурси и дейности. Поддържа
календар, списък със задачи и бележки. Тя позволява изпращане на съобщения, препратки към библиотеките и връщане към преминали курсове.
Въпреки описаните предимства и доказаната
пригодност към учебния процес в академията, системата практически не се използва. Причините за
това са административни и методически. Преподавателите не са готови и нямат стимул да използват
този изключително полезен инструмент. Те трябва
да имат знания, умения и изградени способности
за работа с продукта. Необходимо е преформулиране на целите на обучението и ново подреждане,
свързано с изграждане на умение за нов начин за
придобиване на знания от обучаемите. Сложен е
процесът свързан с подбиране на подходяща учебна
информация, дозирането и адаптирането ѝ в съответствие с целите на обучението. Необходимо е съдействие на обучаемите при организиране на целия
процес на обучение. Наложително е осъществяване
на контрол. Преподавателят е организатор, консултант, съветник и помощник. Но времето заделено за
работа в системата, особено в началото на нейното
въвеждане, не се отчита за учебна натовареност.
Опитът показва, че за успешно прилагане на системата в учебния процес е необходима стандартизация. Според ISO – International Standard Organization
под стандарт може да се разбира „Документирано
съгласие, което съдържа в себе си технически спецификации или други ясни и точни критерии, предназначени да задават правила, указания или дефиниции
на различни характеристики, както и да гарантират
че материали, продукти, процеси или услуги напълно отговарят на своето предназначение“5.
Ако пренесем горното определение за стандарти в сферата на електронното обучение, то тогава
стандартите за е-обучение трябва да гарантират
съвместимост между различни технологични продукти или техни компоненти, възможност за свободен обмен и многократно използване на учебни
материали, както и да гарантират равен достъп до
учебните програми и ресурси. По-конкретно, различаваме следните видове стандарти или спецификации: Стандарти за учебно съдържание: как да се
описва и създава; как да се пакетира и използва; как
да се проследява процеса на обучение. Стандарти за
обучаемите: каква информация да се съхранява за
обучаемите; как да се описват знанията и уменията;
как да се гарантира защита на личните данни. Стандарти за взаимодействие: как да си взаимодействат
отделните подсистеми; как да се взаимодейства с
други външни системи.
Една от основните организации, въвлечени
в процеса на създаване на стандарти за електронно обучение, е инициативата на министерството
за отбрана към правителството на САЩ (Advanced
Distributed Learning initiative – ADL) за създаване
на модел за свободно обменяне на учебни обек25

ти (Shareable Courseware Object Reference Model –
SCORM)6.
ADL е организация, спонсорирана от правителството на САЩ, разработваща спецификации
за внедряване и усъвършенстване на електронното
обучение. Основната цел е предоставяне на висококачествено обучение и учебен материал, който
лесно да се разпространява и който удовлетворява
потребностите на отделния индивид. Последната
разработена спецификация с огромно приложение
е SCORM (Еталонен модел за споделено използване
на обекти със съдържание), комбинираща елементи
на спецификациите на IЕЕЕ, АIСС и IMS в обобщен
документ, който лесно може да се реализира.
Понастоящем усилията на ADL са разпределени в няколко подобласти:
– Хранилища – осигуряват основна инфраструктура за разработването, съхранението, управлението, намирането и предоставянето на електронно съдържание. Хранилищата трябва да обезпечават базово множество функции за осъществяване на достъп към обекти на обучение в надеждна
среда;
– Обучение базирано на игри – комбинира
учебно съдържание с компютърни игри и образователни средства за по-ефективното ангажиране на
обучаващите се в процеса на учене;
– Симулация – различни ситуации от реалния
живот се симулират в компютърна среда, в която на
потребителя се предоставя възможност да прилага
и оценява решения без евентуалните последствия
от неверни въздействия върху обекта;
– Интелигентни обучаващи системи – включват специфична функционалност, която не може да

се постигне с традиционните подходи, залегнали в
компютърно базираното обучение;
– Еталонен модел за споделено използване на
обекти със съдържание (SCORM) – целта е създаването на съдържание за обучение с възможност
за многократно използване под формата на „обучаващи обекти“ в обща технологична структура.
SCORM описва тази структура с помощта на набор
от директиви, спецификации и стандарти, често позоваващи се на разработките на други организации.
SCORM адресира web пространството като основна
среда за обучение.
Посочените примери показват не само приложимостта на електронното обучение в професионалната област сигурност и отбрана, но и преодоляването на проблема с класифицираната информация.
В заключение можем да изброим някои изисквания при прилагането на системата за електронно
обучение: подчиняване възможностите на платформата на учебния процес, а не учебния процес на
платформата; намиране на оптималното съотношение между използването на платформата в съчетание с традиционните методи на обучение; използването на системата трябва да съдейства за повишаване активността на обучаемите, а не да ги демотивира; необходимо е постоянно усъвършенстване на
технологията на проектиране на учебния процес в
Академията.
Прилагането на посочените изисквания превръща системата за електронно обучение в незаменима част от съвременното обучение, разнообразяваща използваните форми на обучение и повишаваща ефективността на учебния процес в областта на
сигурността и отбраната.
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Интегративен подход към някои базисни
понятия в науката за сигурността
професор д-р Николай Слатински

Резюме: В доклада се прави опит за обединяване в интегративен комплекс на базисни категории от науката
за сигурността, свързани с отделните теоретични подходи Класификацията на Четирите вида Сигурност,
Модела на Трите вълни на Сигурността и Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха в условията на
настъпващото глобализирано, постмодерно, мрежово и рисково общество.
Ключови думи: сигурност, предизвикателство, риск, системен подход, модели за сигурност, вълнова
теория.

Integrative approach to some basic notions
in the security science
Professor Dr. Nikolay Slatinski
Abstract: The report is an attempt to harmonize in an integrative complex the fundamental categories of Security
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ауката за сигурността в САЩ, Европа и Русия изживява ренесанс. Там нейните академии и институти се ръководят от просветени
лидери и администратори, за които това е мисия, а
не стъпало в кариерата, за които учените и университетските преподаватели са творци, а не чиновници. Когато науката за сигурността се ползва с приоритетно внимание, тя захранва елита на страната с
актуални анализи, предоставя алтернативни сценарии, за да направят управляващите, базирайки се на
тях, своя стратегически верен и точен избор.
Науката за сигурността е в подем, защото
светът изживява епохална и уникална трансформация, изразяваща се в навлизането ни в качествено
нов тип общество, което е глобализирано и постмодерно, мрежово и рисково. Промяната на света,
на структурата и функциите на социалните отношения, променят и същността, смисъла и съдържанието на научната категория „сигурност“, а оттук се
променя и инструментариумът – символен, понятиен и оперативен – с който се изучава сигурността.
В условията на всеобхватната промяна, науката за сигурността навсякъде развива своя език. У
нас тя така и не е направила същото, а се задоволява

главно да заменя съветския правоговор със северноатлантически новоговор. Това само задълбочава нейното изоставане от съвременните творчески
търсения, обогатявани непрекъснато със знания и
подходи от различни естествени и обществени науки – теория на хаоса, теория на катастрофите, теория на игрите или културна антропология, социална психология, политология и т.н.
Даже когато заимства въведени на Запад или в
Русия нови понятия, нашата наука за сигурността
често използва не най-вярното им съдържание и се
отдалечава от техния смисъл. При превода на Улрих
Бек1 или Антъни Гидънс2 като характеристика на
рисковото общество се използва изразът серийно
произвеждани несигурности. Ала те използват не
insecurity, а uncertainty. Uncertainty означава неопределеност, несигурност, неясност, а insecurity – несигурност, опасно положение. На български език
несигурност е обратното на сигурност, но тук става
дума за обратното на определеност (на известност,
на яснота). Рисковото общество е рисково не защото
има много несигурности (insecurity), а защото има
много неопределености (uncertainty) и заради тази
твърде висока степен на неопределеност се пораж27

да нашата несигурност. Нещо повече, навсякъде в
литературата и в преведените стандарти (на ISO, съответно на БДС) шества като определение за риска,
че „риск е въздействието на несигурността върху целите на компанията (фирмата)“. А всъщност
става дума за въздействието не на несигурността,
а на неопределеността.
И в превода на книгата на Хеерт Хофстеде
„Култури и организации: Софтуер на ума“3 срещаме термина избягване на несигурността – затова
как едни култури избягват несигурността, а други
я приемат. Но Хофстеде пише за избягване на несигурността като uncertainy (uncertainty avoidance) –
на неопределеността, неизвестността; не като
insecurity.
Друг пример – един от критериите за демократичност на обществото е наличието на граждански
контрол над армията. Но в началото на промените
разбирахме контрол като контроль, сиреч като еднопосочна и еднократна връзка „заповед→изпълнение“. Парадигмата: „Когато разговаряш с мен, ще
мълчиш!“. В подобно разбиране контрол е по-близо до oversight, до надзор. Докато точният превод
на control трябваше да бъде като двупосочна и циклична връзка „възлагане→наблюдаване на изпълнението→изводи от изпълнението→оптимизирано възлагане“, т.е. нужно е да имаме двупосочна релация „възлагане ↔ изпълнение“. Тогава щяха да се
изградят и качествено различни, по-демократични
отношения цивилни – военни.
От дадените примери става ясно колко е важно
сред учените в сигурността у нас да има конвенция
за използваните понятия, концепция за използваните критерии, коалиция за използваните подходи и
координация за използваните модели. Така ще развием и сближим езика си в нашата наука. И няма да
назоваваме едни и същи неща по различен начин или
различни неща по еднакъв начин, за да не създаваме
безпорядък в главите на слушателите.
Главното послание на тази статия е необходимостта от развитие и синхронизиране, сближаване, защо не и уеднаквяване на езика в българската
наука за сигурността. Прави се донякъде и опит
за интегриране на понятията в науката за сигурността въобще.
Науката за сигурността се развива в множество посоки и затова някъде пишат за „науки за
сигурността“4. Несъмнено е обаче, че правилното е
наука. Както има много поднауки в математиката,
но говорим за математика не за математики. Вярно
е, че някои поднауки в Науката за сигурността са
получили самостоятелно значение и сякаш водят
самостоятелно съществуване, но рано или късно ще
се влеят в Науката-майка. Нерядко те дават названия на дадени понятия, използвани в Науката за
сигурността, но влагат в тях различно съдържание
или при едно и също съдържание с понятия, използвани в Науката за сигурността, дават различни
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названия. Това най-често се случва, когато са възникнали самостоятелно и постепенно са се приобщили в лоното на Науката за сигурността.
Случва се едно понятие да е било характерно
за определен период от време, но се е изпълнило с
ново съдържание, задълбочило и разширило се е
дотолкова, че от конкретно название за този период от време, е получило разбиране като всеобхватно за който и да е период от време, т.е. от частно и
конкретно е станало общо и абстрактно понятие.
Пример: Управлението на рисковете, Рискологията се развива като наука, имаща пресечни
точки с Науката за сигурността, но постепенно се
разтваря в нея. Това изисква синхронизиране на понятията. Рискологията работи с понятията danger,
hazard, peril, menace и др. като различни проявления на опасността, но базисната категория в Науката за сигурността е Danger. Затруднението се
преодолява, когато се разбира, че Danger (с главна
буква) е общото и абстрактно понятие, а останалите, вкл. и danger (с малка буква), hazard, peril,
menace са частните и конкретни понятия, т.е. различните видове Danger.
Наред с опасността, в Рискологията заплахата, рискът и предизвикателството също са натоварени с частни и конкретни значения, а в Науката
за сигурността те имат статут на базисни категории (вж. по-долу акронима5 ПРОЗа) и стават общи
и абстратни. В Рискологията рискът се определя с
вероятността да се случи и с последиците, ако се
случи. Не само рискът – заплахата, опасността,
предизвикателството, всяко нежелано събитие се
определя по същия начин – дали ще се случи и какво ще причини, ако се случи. Това се отнася за всеки сериозен проблем. Когато обаче Рискологията
става интегрална част от Науката за сигурността,
нещата в много по-голяма и определена степен си
идват вече на мястото. И става ясно, че това важи
главно и основно за Риска (с главна буква).
Проблемът е много по-сложен. Всичко, вече развито в Рискологията, трябва да се вмести в категориите на науката-майка, Науката за сигурността. Да
вземем понятието Рисково общество кръстникът му
е Улрих Бек6. В Науката за сигурността Рисковото
общество е само едно от измеренията на епохалната
трансформация. Помиряването в случая е сравнително лесно. Голямата категория, общото и абстрактното, е Рисковото общество като едно от четирите
измерения на трансформацията, преживявана от нашия свят, а Рисково общество на Бек, е частното и
конкретното – един от четирите подхода (модели, теоретични перспективи7, парадигми8) в изучаване на
риска (като събирателно на огромното разнообразие
от рискове) или на рисковете (като отделни конкретизации на риска) в съвременното Рисково общество.
Ето какви са всъщност тези четири подхода9,10:
1. Културно-антропологическият подход –
„Културно/символна“ перспектива.

2. Социологическият подход – перспектива
„Рисково общество“.
3. Управленският подход – Governmentality
перспектива.
4. Трансформационният – Адаптивна/абсорбтивна перспектива.
Governmentality (governmental – правителствен; mentality – манталитет, менталност) е неологизъм, изкован от големия философ Мишел Фуко11
за обозначение на стратегиите, политиките, пътищата и начините по които и чрез които държавата и
нейните институции управляват както обществото,
изправено пред лицето на рисковете, така и самите
рискове.
Доскоро основната категория бе Сигурност, а
Не-сигурност бе всичко, което не е Сигурност (т.е.
несигурността е определена посредством сигурността и като нейно отрицание), а Науката за сигурността изучава най-вече сигурността, нормалността и условията, при които може да се превърне в ненормалност, анормалност. Ето защо всичко,
което изучава несигурността, ненормалността, извънредността, започва да се обособява като отделни
науки (почти-науки). Това важи за рисковете, но и
за кризите, които у нас се изучават главно когато са
се случили, получили са деструктивно развитие и
трябва да се управляват – говори се за управление
НА кризи, управление ПРИ кризи. Преди този момент кризата е изучавана главно като фаза на конфликта. Постепенно, по света, а и у нас, кризата става самостоятелен обект на изучаване: от зараждането до ликвидирането на последствията. Възниква
почти-наука – Кризисология, която постепенно и логично също става част от Науката за сигурността
и установява, че някои стандартни за нея понятия
вече са натоварени с (малко) по-различен смисъл,
факт към който трябва да се адаптираме.
Наред с Рискологията, Кризисологията, възниква Ноксологията (Опасностология). Ноксологията (гр. ноксис, лат. noxius - вреден, опасен, нанасящ щета; гр. ноксо - опасност, logos - учение)12 е
наука за опасностите – възникване, въздействие и
противодействие.
Ноксологията ще има същите проблеми при
приобщаването си към Науката за сигурността, т.е
и при нея всяко понятие, което има свое самостоятелно значение, може да се пресече с вече съществуващо различно название за Науката за сигурността или при същото название да има по-общо,
по-всеобхватно значение.
Този ключов проблем засяга и самата категория Сигурност. Какво означава (ще видим по-долу),
че Втората вълна на Сигурността е Вълната на
сигурността? Подобна фраза не е противоречива,
защото с първото значение в нея, чрез Сигурност
(с голяма „С“) се визира базисната категория за Науката за Сигурността, а с второто ѝ значение –
чрез сигурност (с малка „с“) се визира едно от про-

явленията (съдържанията), един от видовете (измеренията) на базисната научна категория „Сигурност“ сигурността като security (относителна сигурност), наред със сигурността като безопасност
(защитена безопасност) и със сигурността като
риск (трансформационна сигурност) виж по-долу.
Ще се спра накратко и на понятийната разнопосочност, включително във Военна академия,
по актуалната тема за традиционните и нетрадиционните заплахи. Нали трябва ако не да уеднаквим, поне да съвместим схващанията си... Ето моята
гледна точка по този проблем.
Първо ще поясня, че в сигурността има два типа
проблеми – единият тип проблеми са свързани със
сигурността (security problems), а другият тип проблеми са същностни за сигурността (securitized
problems). Проблемът, свързан със сигурността се
превръща в проблем, същностен за сигурността,
т.е. той се секюритизира, щом вследствие на него
възникват качествени промени и обществото не
може да ги преодолее без структурни трансформации. Секюритизиралият се проблем излиза извън
рамките на стандартната политическа процедура, т.е.
излиза извън рамките на нормалната политика на
сигурност и преминава в сферата на извънредната политика на секюритизация. Тогава онзи, който
има управленските правомощия вече не е свързан
със съществуващите правила и процедури.
С цел яснота ще използвам заплахи, вместо пълното предизвикателства, рискове, опасности и заплахи. Като резултат от анализа и оценката на техните
базисни характеристики и способности за ескалация
заплахите се разделят на два основни типа13:
Тип 1, традиционни: стари, симетрични,
ниска интензивност, количествени, засягащи, свързани със сигурността (security) заплахи;
Тип 2, нетрадиционни: нови, асиметрични, висока интензивност, качествени, насъщни, същностни за сигурността (секюритизирани, securitized) заплахи.
Заплахата е традиционна, ако е стара (съществувала е преди или се проявява по стария, познат начин); симетрична; с ниска интензивност;
води до количествени промени; и създава проблеми,
които са свързани със сигурността (т.е. са security
problems).
Заплахата е нетрадиционна, ако е нова (не е
съществувала преди или се проявява по нов, различен начин); асиметрична; с висока интензивност; води до качествени промени; и създава проблеми, които са същностни за сигурността (т.е. са
securitized problems).
И така, с различни аспекти на сигурността
се занимават – Рискология, Кризисология, Ноксология (Опасностология), защо не Заплахология,
Предизвикателств(ен)ология. Плюс Конфликтология, Национална сигурност, Международна сигурност и Корпоративна сигурност. Изучава се
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сигурността в Рисковото общество, в Мрежовото
общество, в Постмодерното общество, в Глобализираното общество. Да изредим и Схемата на
петте нива на сигурността, Класификацията
на Четирите вида Сигурност, Моделът на Трите
вълни на Сигурността, Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха. Твърде много понятия в Науката за сигурността се преплитат и това
води до повторения и противоречия. Изследователите в нея приличаме на слепците от индийската
притча, които опипват различни части от слона,
обясняват своето схващане за слона и не могат да
постигнат съгласие – какво наистина представлява
този слон. А макар всеки да говори за слона според
това, което е опипал, слонът е един. И ние трябва
да разкажем цялостната, комплексна и интегративна „Сигурност“. Слонът „Сигурност“ не е хобот,
туловище и т.н., дори не е механичен сбор от тези
свои части, а е комплексно и интегративно цяло.
Ето защо ако изредените по-горе понятия, модели, схеми, класификации и релации достатъчно точно
конструират смисъла, същността и съдържанието на
научната категория „Сигурност“, те могат да бъдат
обединени и да се получи пъзелът на слона „Сигурност“, след което всеки може да продължи да изучава
някоя отделна част от него. Единственото, което не
бива да позволим, е специалистите да внушават в аудиториите, че хоботите или бивните – това Е Сигурността, а всичко друго е дан на мода, която ще мине и
замине, че е привнесено от всякакви северноатлантици или са реликти от някакви съветски догми.
Сега към целта на този научен доклад. В разговорната реч, в експертните анализи и научната литература, често се използват като взаимно заменими понятията заплаха, опасност, риск и предизвикателство. Всяко от тях е свързано с различен тип
стратегии за превенция, противодействие и преодоляване на щетите при реализирането му. Нещо
повече, тяхното внимателно анализиране, изясняването на базисния им и дълбок смисъл ще позволи
да бъдат обвързани с такива важни систематизации,
като Модела на Трите вълни на Сигурността и
Класификацията на Четирите вида Сигурност.
Проблемът е в това, че класификациите (като
тази за Четирите вида Сигурност), моделите (като
този за Трите вълни на Сигурността) и понятията
(като тези за Заплаха, Опасност, Риск, Предизвикателство) се използват сами за себе си и изолирано едни от други. Защото всички те се отнасят до
научната категория Сигурност, трябва да бъдат не
просто по някакъв начин обвързани, а много тясно
свързани помежду си.
Класификацията на Четирите вида Сигурност14 различава:
• Абсолютна безопасност;			
• Защитена безопасност;
• Относителна сигурност;			
• Трансформационна сигурност.
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За подредбата на видовете сигурност се използва акронимът „АЗОТ”.
При абсолютната безопасност не съществуват никакви въздействия върху системата и нейната
сигурност.
При защитената безопасност съществуват
въздействия върху системата, но тя може да ги неутрализира ефективно и те не оказват влияние върху нейната сигурност.
При относителната сигурност съществуват
въздействия върху системата, които могат да окажат деструктивно въздействие върху сигурността ѝ,
но системата притежава нужните ресурси, с които в
рамките на нормалните политически норми и процедури да контролира ефективно тези въздействия,
така че да съхрани своята сигурност.
При трансформационната сигурност съществуват въздействия върху системата, чиято
огромна (ескалираща) мощ може да я тласне отвъд критичната точка, след която тя изпада в несигурност и да предизвикат изключително сериозни
последици за нейното равновесие, но - изградила
необходимите ресурси, е способна, чрез тяхната извънредна мобилизация, да извърши такива структурни трансформации, благодарение на които да
управлява ефективно тези въздействия, така че да
съхрани своята устойчивост.
Въз основа на казаното, можем да дадем следната изключително важна дефиниция:
Сигурност за една социална система има тогава, когато основните идеали, цели, ценности и
интереси на системата не са подложени на никакви въздействия (абсолютна безопасност) или не са
застрашени от съществуващи въздействия, които
тя да не е в състояние ефективно да неутрализира
(защитена безопасност), контролира (относителна
сигурност) или управлява (трансформационна сигурност).
Моделът на Трите вълни на Сигурността15.
Първата вълна на Сигурността е Вълната на
безопасността. Безопасността е разбирана (дори
буквално) като без-опасност. Става дума за статика, за състояние, за стремеж към отстояване на максимално ниво на безопасност, т.е на защитена (оптимална) безопасност. Всички усилия на системата
са насочени към отстояване на безопасността. При
Вълната на безопасността:
● Безопасността е състояние.
● Безопасността се отстоява.
● Целта е постигане на защитена (оптимална)
безопасност.
● Стратегията е ресурсно ориентирана, т.е.
базира се на наличните ресурси и затова се стреми
максимално да ги умножи.
Втората вълна на Сигурността е Вълната
на сигурността. Сигурността е разбирана като
security. Става дума за хибридно съчетаване на статика - състояние и на динамика - процес, за стремеж

към гарантиране на дадено ниво на сигурност, т.е.
на относителна (приемлива) сигурност. Всички усилия на системата са насочени към гарантиране на
сигурността. При Вълната на сигурността:
● Сигурността е хибридно съчетаване на състояние и процес.
● Сигурността се гарантира.
● Целта е постигане на относителна (приемлива) сигурност.
● Стратегията е ресурсно ориентирана, т.е. базира се на наличните ресурси и затова се стреми те
да бъдат изградени на принципа на разумната достатъчност.
Третата вълна на Сигурността е Вълната на
риска. Сигурността се разбира като риск. Става
дума за динамика, за процес, за стремеж към постигане на допустимо ниво рискове, т.е. на минимизирани (поносими) рискове. Всички усилия на системата се насочват към управление на риска. При
Вълната на риска:
● Общуването с риска е процес.
● Рискът се управлява (приема, избягва, споделя, ограничава).
● Целта е постигане на минимизирани (поносими) рискове.
● Стратегията е целево ориентирана, т.е. базира се на целите, които системата се стреми да постигне.
Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха16.
За подредбата на Предизвикателство, Риск,
Опасност и Заплаха по степени на: 1. общност; 2.
неопределеност; 3. зависимост от субект; 4. обвързаност с несигурността; 5. непосредственост на деструктивността; 6. време за реагиране – служи акронимът ПРОЗа: Предизвикателство–Риск–Опасност–Заплаха (CReDiT – Challenge-Risk-DangerThreat).
При отговарянето на предизвикателствата
системата трябва да се стреми към предотвратяване
в зародиш на потенциални разрушителни последици от отдалечени във времето възможни алтернативни развития на процесите и към изграждане на способности за прогнозиране, за да може да

осъществява ефективно цялостно, системно предвиждане, основано на стратегическо проектиране,
сценарийно планиране и дългосрочно поведение,
на базата на което тя да повишава значително вероятността за даване на позитивен отговор на възможните предизвикателства. Ключовата дума е прогнозиране.
Рискът е материализирало се (осъществило се,
реализирало се) предизвикателство.
При управлението на рисковете системата
трябва да се стреми към редуциране на много ранен етап на вероятни сериозни вредни (нанасящи
значими щети) ефекти от непосредствено възможни
алтернативни развития на процесите и към изграждане на способности за ранно сигнализиране, което
да обезпечава ефективно про-активно (pro-active)
действие. Ключовата дума е ранно сигнализиране.
Опасността е материализирал се (осъществил
се, реализирал се) риск.
При контролирането на опасностите системата се стреми към изпреварващо пресичане на
негативните въздействия върху нея и към съхраняване на способности за превенция чрез ефективно
активно (active) действие. Ключовата дума е превенция.
Заплахата е материализирала се (осъществила
се, реализирала се) опасност.
При неутрализирането на заплахите системата се стреми към своевременно справяне с преките
посегателства върху нея и към съхраняване на способности за реагиране чрез ефективно ре-активно
(re-active) действие. Ключовата дума е реагиране.
Нека обвържем Класификацията на Четирите вида Сигурност, Модела на Трите вълни
на Сигурността и Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха.
Класификацията на Четирите вида Сигурност дава следните видове сигурност:
К0 - Абсолютна безопасност; К1 - Защитена
безопасност; К2 - Относителна сигурност; К3 - Трансформационна сигурност.
Моделът на Трите вълни на Сигурността
дава следните Вълни на Сигурността:
М1 – Вълна на безопасността; М2 – Вълна на

Систематизиране на основните характеристики на релацията „ПРОЗа“

Таблица 1
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Чрез действие
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контролиране
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на много ранен
етап

редуциране
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в зародиш
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сигурността; М3 – Вълна на риска.
Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха дава следната градация:
Р1 – Заплаха; Р2 – Опасност; Р3 – Риск; Р4
– Предизвикателство.
Ето как се интегрират трите подхода – Класификация, Модел и Релация:
И1: К1-М1-Р1
И2: К2-М2-Р2 И3: К3-М3-Р3
• И1 или Първи интегративен репер означава,
че са свързани Защитената безопасност, Вълната
на безопасността и Заплахата. Във Вълната на
безопасността основно се неутрализират заплахи,
а стремежът е постигане на защитена безопасност.
Ако назовем Обществото на Вълната на безопасността, т.е. Обществото на заплахите, което
на английски е Threat society, с неологизма „Заплахово“ общество, то:
Във Вълната на безопасността (М1), т.е. в Обществото на заплахите (Threat society) базисната
категория е Заплаха (Р1), затова основните приоритети и усилия по отношение на сигурността са
свързани със заплахите, при чието неутрализиране системата трябва да се стреми към своевременно справяне с преките посегателства върху нея и
към съхраняване на способности за реагиране чрез
ефективно ре-активно (re-active) действие, а целта
е постигане на Защитена безопасност (К1).
Защитената безопасност е Сигурността на
Вълната на безопасността, при която базисната
категория на застрашаващите критични фактори е
Заплахата.
• И2 или Втори интегративен репер означава,
че са свързани Относителната сигурност, Вълната на сигурността и Опасността. Във Вълната на
сигурността основно се контролират опасности, а
стремежът е постигане на относителна сигурност.
Ако назовем Обществото на Вълната на сигурността, т.е. Обществото на опасностите,
Danger society, с неологизма „Опасностно“ общество, то:
Във Вълната на сигурността (М2), т.е. в Обществото на опасностите (Danger society) базисната категория е Опасност (Р2), затова основните
приоритети и усилия по отношение на сигурността
са свързани с опасностите, при чието контролиране

системата трябва да се стреми към изпреварващо
пресичане на негативните въздействия върху нея
и към съхраняване на способности за превенция
чрез ефективно активно (active) действие, а целта е
постигане на Относителна сигурност (К2).
Относителната сигурност е Сигурността на
Вълната на сигурността, при която базисната категория на застрашаващите критични фактори е
Опасността.
• И3 или Трети интегративен репер означава, че са свързани Трансформационната сигурност,
Вълната на риска и Рискът. Във Вълната на риска
основно се управляват рискове, а стремежът е постигането на трансформационна сигурност.
Във Вълната на риска (М3), т.е. в Обществото на рисковете (Risk society) базисната категория
е Риск (Р3), затова основните приоритети и усилия
по отношение на сигурността са свързани с рисковете, при чието управление системата трябва да се
стреми към редуциране на много ранен етап на вероятни сериозни вредни (нанасящи значими щети)
ефекти от непосредствено възможни алтернативни
развития на процесите и към изграждане на способности за ранно сигнализиране, което да обезпечава ефективно про-активно (pro-active) действие, а
целта е постигане на Трансформационна сигурност
(К3).
Трансформационната сигурност е Сигурността на Вълната на риска, при която базисната
категория на застрашаващите критични фактори е
Рискът.
Щом Трансформационната сигурност е сигурността на първите десетилетия на 21 век, това
означава, че сигурността става все повече рискова.
Ето защо всички усилия се насочват към управление на риска, защото ако рискът се материализира,
последиците ще са изключително сериозни. Вече не
е достатъчно да бъде защитавана безопасността и
дори да бъде гарантирана сигурността, а трябва
да бъдат управлявани рисковете, което значи – да се
развие коренно различна сетивност на държавата и
обществото.
Как би изглеждало Обществото на предизвикателствата, Challenge society?
Навлизаме във Вълната на риска, Рисковото

Таблица 2
Обвързване на Класификацията на Четирите вида Сигурност,
Модела на Трите вълни на Сигурността и Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха
Интегративен
репер - И
--И1: К1-М1-Р1

К1 – Защитена безопасност

И2: К2-М2-Р2

К2 – Относителна сигурност
К3 – Трансформационна
сигурност

И3: К3-М3-Р3;
...
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Класификация на Четирите
вида Сигурност - К
К0 – Абсолютна безопасност

---

Модел на Трите вълни на
Сигурността - М
--М1 – Вълна на
безопасността
М2 – Вълна на сигурността
М3 – Вълна на риска
---

Релация Предизвикателство-Риск-ОпасностЗаплаха - Р
--Р1 – Заплаха
Р2 – Опасност
Р3 – Риск
Р4 – Предизвикателство

общество, Risk society. Трудно е да се каже какъв
ще е размахът на тази Вълна, докога ще бъдем в
това Общество. Много трудно е да надзърнем напред в бъдещето какво ни очаква зад хоризонта. Но
си струва да опитаме. Ако нашата логика е вярна,
можем при използването ѝ да направим изводи за
характера на бъдещата вълна и бъдещото общество
Вълната на предизвикателството, Обществото
на предизвикателствата, „Предизвикателственото“ общество, Challenge society? За целта си струва
най-напред да припомним, че:
При заплахата ние реагираме, т.е. поведението ни е ре-активно и тогава, когато вече има проблем.
При опасността ние действаме превантивно, т.е. поведението ни е активно и тогава, когато
проблемът е малък, за да не му позволим да стане
голям проблем.
При риска ние трябва да имаме умения (способности) за ранно сигнализиране, т.е. поведението
ни е про-активно и то преди проблемът да се появи, защото ако се появи дори като малък проблем,
той много бързо ще стане голям проблем.
При предизвикателството ние трябва все повече да имаме умения (способности) за прогнозиране, т.е. трябва да предвиждаме и то така, че да
бъде абсолютно невъзможно, да не съществува и
най-малката вероятност проблемът да възникне.
Медицината е изключително благодатна за
примери и аналогии в тази насока.
• По-рано (Вълната на безопасността, Обществото на заплахите, Threat society, „Заплаховото“ общество, реагирането) медицината е лекувала набрали сила болести.
• Сетне (Вълната на сигурността, Обществото на опасностите, Danger society, „Опасностното“ общество, превенцията) медицината постепенно започва да се стреми да не допусне леко
проявената болест да набере ход (малката беда да не
стане голяма).
• Сега (Вълната на риска, Обществото на рисковете, Risk society, Рисковото общество, ранното сигнализиране) медицината все повече се стреми да не допусне самия факт на поява на болестта
(като изследва зародиша, ембриона/фетуса17 в утробата на майката).
Възниква въпросът – а какво в духа на медицинската терминология ни предстои нататък (Вълната на предизвикателството, Обществото на
предизвикателствата, Challenge society, „Предизвикателственото“ общество, прогнозирането)?
Можем да допуснем, че в бъдещата Вълна на
предизвикателството, в бъдещото Общество на
предизвикателствата, намирайки се на фазата
прогнозиране, която е още по-предна от ранното
сигнализиране, медицината ще се стреми да бъде
предотвратена, да не бъде допусната самата
възможност от поява, от възникване на заро-

диш, за който може да има вероятност при раждането да се развие трудно лечима или нелечима болест.
Защо да не си представим как в бъдеще, първото, което ще трябва да направят двамата влюбени ще
е да сравнят своите индивидуални генетични карти
и да установят генната си съвместимост? И ако тази
съвместимост е под даден критичен минимум, то те
ще трябва да се откажат от по-нататъшни отношения, защото тогава вероятността в зародиша, бъдещ
плод на тяхната любов, да има тежка генетична увреденост, ще бъде по-висока от допустимата и е изключително възможно детето, което те ще родят, да
развие определена коварна и обричаща го на кратък
и-или непълноценен живот болест…
Хипотезата за индивидуалната генетична карта е нашият ключ към разбирането на предстоящото да дойде на смяната на Risk society (Рисковото
общество) в по-далечно (и не толкова далечно) бъдеще Challenge society (т.е. „Предизвикателственото“ общество).
В бъдещото Challenge society „предизвикателството“ ще измести „риска“ като базисна категория
в Науката за Сигурността и сигурноста все повече ще се разбира като предизвикателство, както
днес, при смяната на Вълната на сигурността с
Вълната на риска, рискът измества опасността, а
сигурността все повече се разбира като риск.
В Обществото на предизвикателствата ключовата дума ще е прогнозиране. При отговарянето
на предизвикателствата системата трябва да се стреми към предотвратяване в зародиш на потенциални
разрушителни последици от все още отдалечени
във времето развития на процесите и изграждане
на способности за прогнозиране, за да осъществява цялостно, системно предвиждане, основано
на стратегическо проектиране, сценарийно планиране и дългосрочно поведение, на базата на което
тя да повишава значително вероятността за даване
на позитивен отговор на възможните предизвикателства. Затова в Обществото на предизвикателствата главната цел и основният приоритет ще са
да бъде абсолютно невъзможно, да не съществува
и най-малка вероятност, да не се допуска по никакъв начин да се създават условия за възникване на
застрашаващ деструктивен фактор, който стремително да се развие във времето и да доведе до тези
разрушителни последици.
Накрая на тези разсъждения, обаче, трябва да
обърна внимание на нещо, което според мен, има
много дълбоки и, бих казал, драматични измерения и отражения, свързани с хуманни и цивилизационни, с ценностни и идентичностни, с човешки
и човечни проблеми, когато говорим за Challenge
society, за Обществото на предизвикателствата.
Както се вижда в таблица 2, на последния ред
само една от кутийките е запълнена: Р4 – Предизвикателство. Ако допуснем, че хипотетичната Четвърта вълна, или С4 е Вълната на предизвикател33

ството, то какъв ще бъде Петият вид Сигурност,
или К4. Според мен, това най-вероятно би било някакъв аналог на абсолютната безопасност.
Само че в Класификацията на Четирите
вида сигурност18, при абсолютната безопасност
става дума за напълно хипотетична, идеална ситуация, когато системата не е изложена на никакви
въздействия и подобна сигурност може да се нарече
условно абсолютна безопасност, т.е. тази сигурност е само теоретичен конструкт, доколкото в реалния живот тя е невъзможна, защото винаги има
някакви въздействия върху системите.
Докато в Четвъртата вълна на Сигурността
(Вълната на Предизвикателството), Петият вид
Сигурност е условно обозначен като абсолютна
безопасност, за да се покаже, че вероятно това ще
бъде крайната цел в търсената сигурност, пределът на нашите усилия. И така кръгът на еволюцията на сигурността най-сетне ще се затвори:
Абсолютна безопасност  Защитена безопасност  Относителна сигурност  Трансформационна сигурност  „Абсолютна безопасност“
В Обществото на предизвикателствата, в
бъдещото Challenge society стремежът ще бъде с
цената на всичко и на всяка цена да се гарантира
абсолютната безопасност.
Първият вид Сигурност, абсолютната безопасност отразява факта, че няма никакви въздействия върху системата и нейната сигурност, докато
Петият вид Сигурност, абсолютната безопасност отразява крайния резултат, че са отстранени
още в зародиш всякакви деструктивни въздействия
върху системата.
Това ще бъде може би завръщане към първичната, към онтологичната19 сигурност, която
Антъни Гидънс описва като предсказуемост и
надеждност в живота; като ясни представи за
причините за това, което се случва и реално случващото се; като увереност на личността за своята идентичност и за постоянството на социалния
свят и околната среда, за това, което тя трябва да
прави и как тя трябва да го прави. Да си в състоя-

ние на онтологична сигурност означава да притежаваш и на безсъзнателно, но и на практически
съзнателно ниво „отговорите“ на фундаменталните въпроси, да примиряваш собствената идентичност с външната реалност, т.е. и с Пространство, в което обитаваш, и с Времето, в което съществуваш; да имаш надежден контрол над пряко
засягащите те процеси. Когато това примирение
не е възможно, човек се намира в остро състояние
на тревожност.20,21
Докъде ще ни отведе стремежът да предотвратим всичко, да се предпазим от всичко, да се
защитим от всичко? Какъв е смисълът животът да
преминава в постоянно полагане на максимални и
извънредни, на титанични и сизифови усилия - да
направим абсолютно невъзможното, да не съществува и най-малката вероятност, да не се допуска по
никакъв начин и на никаква цена да се създават условия за евентуалното възникване на какъвто и да
било застрашаващ фактор, който би могъл да доведе
до разрушителни последици?
Няма ли непрекъснатото полагане на подобни усилия да измести безценните истини и прелести на нашия живот, самото полагане и самите
усилия да станат нашия живот? Какво е животът
без предизвикателства, какво е животът, в който
не можем да мислим за нищо друго, освен да премахваме, да отстраняваме всяка причина и повод
за страх, опасение, притеснение, огорчение? Как
ще разберем великата поезия на гората, ако не
отиваме в нея само защото ни е страх от мечки?
Как ще разберем великата красота на любовта,
ако робуваме на сляпата воля на гените и техните
случайни комбинации? Как ще разберем великата
сила на родителството, ако го превърнем в (благо)разумна селекция на желани, удобни, приятни
или просто модерни предварително зададени черти на детето?
Аз съм убеден, че животът е много по-истински и по-пълноценен, когато в него има, а не когато
няма предизвикателства. Независимо от възможните последици от тях.

Поглед към Бъдещето – И4: Т4 -М4 -Р4
Интегративен
репер - И
--И1: К1-М1-Р1
И2: К2-М2-Р2
И3: К3-М3-Р3;
И4: К4-М4-Р4;
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Класификация на Четирите
вида Сигурност - К
К0 – Абсолютна безопасност
К1 – Защитена безопасност
К2 – Относителна сигурност
К3 – Трансформационна
сигурност
К4 – „Абсолютна безопасност”

Таблица 2а

Модел на Трите вълни на
Сигурността - М
--М1 – Вълна на безопасността
М2 – Вълна на сигурността
М3 – Вълна на риска

Релация Предизвикателство-Риск-ОпасностЗаплаха - Р
--Р1 – Заплаха
Р2 – Опасност
Р3 – Риск

М4 – Вълна на
предизвикателството

Р4 – Предизвикателство
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Софтуерна надеждност и техники
за нейното постигане
полковник инж. Огнян Цветков

Резюме: Голямото разпространение на софтуерните системи в ежедневната дейност на съвременното
общество налага поставянето на строги изисквания за надеждност и устойчивост към софтуерните системи. В
зависимост от природата на типичните за конкретната система грешки се избират и средствата за повишаване
на устойчивостта ѝ към тези грешки. Докладът разглежда понятията, свързани със софтуерната надеждност и
атрибутите ѝ. Изследвани са методите за осигуряване на софтуерна надеждност, в зависимост от предназначението и функциите на системата.
Ключови думи: софтуерна надеждност.

Software Reliability and Techniques for Its Insuring
Ognyan Tzvetkov

Abstract: The wide spread of software systems in the daily activities of modern society demands strict
requirements for their reliability and fault resistance. The means of enhancing of software fault resistance have to be
selected according to their nature. The article surveys concepts related to software reliability and its attributes as well
as the methods for providing of software reliability, in accordance with purpose and functions of the system.
Key words: software reliability.

Е

днa от важните характеристики на софтуерните системи, поставяна в центъра на вниманието от програмистите, е надеждността.
Софтуерната надеждност се дефинира като „вероятността софтуерът да функционира без прекъсвания за определен период от време при определени
условия“1.
В сложни софтуерни системи, обединяващи няколко софтуерни компоненти, надеждността е един
от най-важните аспекти на качеството на софтуера,
но същевременно и най-трудна за постигане. Тъй
като все повече човешки дейности в света в значителна степен са зависими от софтуер, постигане на
подходящо ниво на софтуерна надеждност е от решаващо значение както в икономически, така и в чисто
житейски аспект, защото отказите на софтуера могат
да доведат не само до неудобство, но и до финансови
загуби (например при онлайн банкиране), и до опасност за човешки живот (при отказ на софтуер, управляващ полети или скоростни влакове).
Основни дефиниции
Загубата на способността на софтуерната система да осигурява очакваната от потребителя услуга, се нарича отказ (failure) на системата. В зависимост от това колко сериозен е отказът, той може
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да бъде разглеждан от потребителя като незначителен, сериозен или катастрофален2.
Прекъсване (outage) е специфичен отказ на
софтуерната система, водещ до спиране на осигуряването на предоставяната услуга за определен период от време, наречен „продължителност на прекъсването“.
Наличието на неизправност (fault) в софтуера
се разкрива, когато се случи отказ или бъде открита вътрешна грешка в системата, в т.ч. преминаване
към некоректно състояние. Следователно неизправността е причината, а отказът е следствието.
Общото наименование на неизправностите и
отказите е дефект (defect).
Грешка (error) е несъответствие между изчислената, наблюдавана или измерена стойност и
правилната, предварително определена и теоретично коректна стойност или състояние. Грешките се
случват, когато някакъв елемент от системата поражда нежелано крайно състояние.
Софтуерните дефекти често се появяват в
следната последователност. Разработчикът допуска грешка, която довежда до дефект в изходния код
(sourcecode). Ако този дефект се изпълни, програмата ще даде грешен резултат в дадена ситуация,
което може да предизвика отказ. Не всички де-

Наличието на неизправност (fault) в софтуера се разкрива, когато се случи
отказ или бъде открита вътрешна грешка в системата, в т.ч. преминаване към
некоректно състояние.Следователно неизправността е причината, а отказът е
следствието.
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– анализ на софтуерната надеждност, съдържащ нейното изследване и предвиждане, с помощта
на моделите на софтуерна надеждност, описани в
научната литература;
– атрибути и метрики на продуктовия дизайн,
на процеса на разработване на софтуерната система, на системната архитектура и на софтуерната
функционална среда и как те отразяват аспектите
на сигурността;
– прилагане на придобитите знания при изготвянето на спецификации за софтуерна архитектура,
разработване, тестване, внедряване и поддръжка
(съпровождане).
Анализът на софтуерната надеждност включва
два типа дейности:
– Оценка на софтуерната надеждност, представляваща определяне на текущата софтуерна надеждност чрез прилагане на статистически изследвания през периода на тестване и експлоатация на
софтуерния продукт. При този метод на измерване
се разглеждат постигнатата надеждност от минали
период до настоящия момент. Основната цел е да
се изследва текущата надеждност и да се определи
дали избраният модел на надеждността съответства
на ретроспекцията.
– Предвиждане на софтуерната надеждност,
представляващо определяне на бъдещата софтуерна надеждност на базата на наличните софтуерни
метрики и измервания. В зависимост от това, на кои
етапи от разработването на софтуера се намираме, в
предвиждането се използват различни техники. Когато има данни за отказите (например когато софтуерът е разработен вече и се тества, или е в експлоатация), чрез изследване може да се потвърди избраният модел на надеждността, с помощта на който
може да се предвиди надеждността на софтуера в
бъдеще. Когато все още нямаме данни за отказите
(например когато софтуерът все още е в период на
разработване), на базата на метриките, получени
в процеса на разработка и на характеристиките на
разработваната система, се определя надеждността на софтуера, която той ще има при тестването и
експлоатацията. Първото се нарича предвиждане
на надеждността, а второто – ранно предвиждане.
За постигане на софтуерна надеждност се прилагат четири технически метода 8:
Превенция на дефектите: При този метод
се цели избягване на дефектите по конструктивен
начин. Използваният подход е чрез прилагане на
т.нар. формален метод – математически разработени техники за специфициране, разработване и
верифициране на софтуерни системи, т.е. използват
се математически език и инструментариум. Тук се
включват:
– изпълними спецификации за систематична и
точна оценка;
– утвърдени механизми за софтуерна верификация и валидация;
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– разработени процедури за допълнително
усъвършенстване чрез верификация на всяка стъпка
от разработването;
– всеки работен елемент, бил той спецификация или тестов сценарий, трябва да може да се подложи на математическа проверка за коректност и
съответствие.
Въпреки посочените ползи, проведено статистическо проучване между IT специалисти в САЩ9
показва, че формалният метод не се ползва често,
защото е сложен и неразбираем.
Друга широко прилагана техника е чрез използване на готови програмни компоненти, които
са изследвани и с ясни характеристики, което позволява прилагането на Компонентния модел, а така
също и на Прототипния модел на разработването
на софтуер. Тази техника се използва все повече,
защото големите софтуерни компании разработват
все по-широк спектър от софтуерни приложения,
които покриват почти всички сфери и могат да бъдат настроени сравнително лесно за специфичните
нужди на потребителя. Масовото използване води
до приемливи цени на софтуера, а потребителят
може да е сигурен, че производителят е тествал
многократно продукта и е премахнал наличните
дефекти, като освен това, чрез обратната връзка с
другите потребители, продължава да усъвършенства продукта.
Отстраняване на дефектите: При този метод
се цели повишаване на софтуерната надеждност
чрез откриване и премахване на дефектите чрез верификация и валидация.
Съгласно Модела за зрялост на способностите
(The Capability Mature Model – CMM)10, разработен по
поръчка на Американското министерство на отбраната и свързан със степента на формализиране и оптимизиране на процесите по разработка на софтуер:
Верификацията на софтуера представлява
процес на оценяване дали продуктът на дадената
фаза от разработката удовлетворява условията, поставени в началото на фазата.
Валидацията на софтуера представлява процес на оценяване дали продуктът удовлетворява изискванията, заложени в спецификациите.
С други думи, верификацията е уверяване, че
софтуерът се разработва съгласно изискванията,
докато валидацията е уверяване, че продуктът ще
покрие изискванията.
При метода за повишаване на надеждността
чрез отстраняване на дефекти основно се прилага
тестване на разработения софтуер с цел разкриване
на дефекти и тяхното премахване. Провеждането на
тестове се извършва, както от самите разработчици (например Microsoft използват разработчиците и
като тестери и съгласно разработени работни процедури, тази дейност се извършва ежедневно като
част от функционалните задължения на разработчиците11), така също и от отделни външни работни

групи, които са заинтересовани от разработването
на софтуерния продукт, обикновено от състава на
бъдещите потребители.
Както бе посочено по-горе, готовите софтуерни продукти, произведени от големите софтуерни
компании, са преминали през многократно тестване
и отстраняване на грешки (като процесът е непрекъснат и периодично производителите изпращат
файлове-поправки (patch) за корекция на софтуера),
поради което този софтуер е с по-ниско ниво на остатъчни грешки и с по-висока надеждност.
Устойчивост към дефектите: При този метод
се цели да се осигури предоставянето на услугата от
софтуера, съгласно изискванията на спецификациите, въпреки дефектите, които са се проявили или ще
се проявят, т.е. това е способността на една система
да продължи да работи и да предоставя очакваната услуга, при наличието и проявата на софтуерни
дефекти. Тази техника е насочена към останалите
в софтуера (след неговото разработване и тестване)
неизправности. Те може да се проявят или не, но
целта е при тяхната проява да не доведат до отказ
и прекъсване работата на цялата система. Когато се
използва софтуер с единична версия, за постигане
на устойчивост към дефектите се използват техники
за наблюдение, разделяне на операциите, верификация на резултатите и обработка на изключенията.
За осигуряване на пълно възстановяване на системата след появата на отказ се използва N-версийно
проектиране и N-самопроверяваща се техника за

програмиране. Тези подходи са намерили широко
приложение при разработката на софтуерни приложения в космическата, телекомуникационната
и ядрената индустрия, медицинската апаратура и
управлението на въздушния и наземен транспорт12.
Предвиждане на неизправности и откази:
При този метод се цели повишаване на софтуерната
надеждност, като се извършва оценка (чрез изследване) на наличието на неизправности и появата на
откази, което е основният фокус на моделирането
на софтуерната надеждност.
Предвиждането на неизправности и откази
включва формулиране на релацията между неизправностите и отказите, опознаване на функционалната среда, изграждане на модели на надеждността, придобиване на данни за отказите, прилагане на моделите на надеждността чрез съответните
инструменти, избиране на подходящите модели,
анализ и интерпретация на резултатите и насоки за
развитието на системата.
Софтуерната надеждност е един от показателите на софтуерното качество, което е „съвкупността от средства и характеристики на даден продукт или услуга, изграждащи способността му да
отговори на явно или неявно указаните нужди на
потребителя“13.
Инженерингът на надеждни софтуерни системи е нова и все още развиваща се наука.Но развитието ѝ е предопределено от бъдещите системи, защото
софтуерът ще включва и тяхната интелигентност.
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Сравнителен анализ на категориите
информация, представляващи държавна
тайна в България (1948 – 2002 г.)
професор д-р Николай Проданов

Резюме: Докладът прави сравнителен анализ на информацията, представляваща държавна тайна до
влизането в сила на Закона за защита на класифицираната информация от 2002 г. Изследва съответните пълни
списъци, приети в рамките на даден юридически акт, със съответните пълни списъци на фактите и предметите,
които съставляват държавна тайна. На основата на техния анализ е направен de lege ferenda предложения за
усъвършенстване на настоящата основа, регулираща защитата на класифицираната информация в България.
Ключови думи: класифицирана информация, държавна тайна.

Comparative Analysis of Information Categories Constituting
State Secret in Bulgaria (within the period 1948-2002)
prof. Nikolay Prodanov, PhD
Abstract: The proposed report makes comparative analysis of information categories constituting state secret
until entry into force of the Protection of Classified Information Act in 2002. It examines the relevant explicit lists
accepted on the grounds of a legal act, which exhaustively lists reports and issues that constitute a state secret. Based on
their analysis are made “de lege ferenda” proposals to improve current regulatory base for the protection of classified
information in Bulgaria.
Key words: Classified Information, State secret.

К

атегориите класифицирана информация,
представляващи държавна тайна, са динамична материя. Те би трябвало да следват
измененията в обществените отношения, които
засягат националната сигурност. В този аспект, визираните категории са и дискусионна тема – след
2002 г. актуалният днес списък на сведенията, представляващи държавна тайна (оформен като Приложение № 1 към Закона за защита на класифицираната информация) е обект на осезателни бележки1.
Посоченото обстоятелство ме кара да мисля, че критическият преглед на съществувалите преди 2002 г.
списъци на информации, представляващи държавна тайна, би съставлявал теоретичен и практически
интерес. В статията не се разглеждат списъците на
сведенията, представляващи държавна тайна по отраслови министерства и административно-териториални единици.
Дефинирането на държавната тайна чрез съ40

ставяне и обнародване на списъци, в които са изброени отделните категории рискова информация, е заимстван в България от съветското законодателство
в началото на 1948 г. чрез изменение в чл. 112, т. І
на Наказателния закон1. Към последната алинея на
визирания законов член е добавено ново изречение,
а именно: „Държавни тайни се считат и сведенията
по въпроси, изброени в списък, утвърден от Министерския съвет и обнародван за всеобщо знание“. По
този начин в България се приема съветската практика типовете информации, които представляват държавна тайна, да бъдат конкретизирани в обнародван
списък. В същия закон чл. 112в се променя и добива
вида: „Който по какъвто и да е начин съобщи или
разгласи или събира с такава цел сведения от военно, стопанско или друго естество, които по своя
характер не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено или поради обстоятелствата разгласяването може да повреди на държавните инте-

реси се наказва със строг тъмничен затвор до десет
години“. Последната норма е особено съществена с
оглед вникването в същността на провежданата в
края на 40-те години на ХХ в. в България нормативна политика за опазване на държавната тайна. Чрез
нея за държавна тайна по същество са обявени и сведения (без ограничения в предметната сфера), които
не са включени в предвиждания списък, но за които
съответните държавни органи могат да преценят
(като тази преценка може да бъде и последваща, т.е.
след факта на тяхното „съобщаване“, „разгласяване“ или „събиране“), че те следва да бъдат поставени в условията на ограничен достъп. Преведено на
конкретен юридически език, разглежданата норма
нарушава основен принцип на наказателната политика на модерната държава, а именно, че съответното лице може да бъде подведено под отговорност
само за действия/бездействия, които към момента
на своето осъществяване са обявени чрез закон за
престъпления2. Следва да се отбележи, че в началото сведенията, изброени в списъка имат само допълващо значение към категорията „данни, сведения и
въпроси, които по своето естество съставляват държавна тайна“. Последната категория е наследство
от практиката по опазването на държавната тайна
отпреди 1948 г. и тя постепенно отпада за сметка на
доминацията на сведенията, конкретизирани в съответния списък.
Първият конкретен списък се появява през есента на 1948 г. и е пряко свързан с приетия малко
по-рано Закон за опазване на държавната тайна3. На 22 октомври 1948 г. Министерският съвет
приема Постановление № 10, с което списъкът става
юридически факт. Той съдържа 108 конкретни типа
информации, които са разпределени в три големи
групи: Данни, сведения и въпроси от военен характер; Сведения от стопански характер; Други видове
сведения. Първата и третата група не са вътрешно
диференцирани, а във втората са оформени подгрупи: По промишлеността; По търговията; Земеделието; Планиране, отчетност и статистика; Електрификация; Пощи, телеграфи и телефони; Транспорт;
Природни богатства; Строеж и пътища; Народно
здраве; Българска народна банка. Най-нехомогенна
е третата група, която има следното съдържание:
1. Сведения относно състава, организацията,
съоръженията и работата на ДДС (Дирекция Държавна сигурност), ДНМ (Дирекция на Народната
милиция), ППЗ (Противопожарна защита), с изключение на онези сведения, които официално се публикуват.
2. Сведения във връзка с поверителните дознания, следствия, дела за шпионаж, предателство и
измяна.
3. Сведения относно преговорите, отношенията, съглашенията на Народната република България с чуждестранните държави и заедно с това на
всички други мероприятия в областта на външната

политика и външната търговия, които не се намират
в официално публикуваните данни.
4. Държавните шифри и съдържанието на шифрованата преписка.
5. Сведения за открития, изобретения, технически усъвършенствания, изследователски експериментални работи, макар от невоенен характер, във
всички области на науката, техниката и народното
стопанство, до окончателното им завършване и разрешение за тяхното публикуване.
Визираният списък е приет и публикуван много набързо, което вероятно е и основната причина
за неговите слабости. Още в края на ноември 1948 г.
става ясно, че са необходими спешни промени в
документа. Министърът на мините и подземните богатства Кирил Клисурски изпраща доклад до
правителството, в който се предлага внасянето на
някои най-необходими изменения в списъка4.
Ситуацията около първото изменение е буквално трагикомична. От предложената поправка
става ясна и първоначалната технология на съставянето на списъка, а именно буквално преписване от
съветския аналогичен списък. В раздела „Природни
богатства“ на първия вариант на списъка фигурира
изразът „геологически запаси и добиване цветни и
редки метали и пръст“. К. Клисурски уведомява, че
в съветския вариант последната дума от този израз
е „земель“. Преводачът буквално го е превел като
„пръст“. Всъщност авторите на съветския списък
с тази дума са имали предвид т. нар. „редкоземни
метали“ – химическите елементи от № 58 до 71 от
таблицата на Менделеев.
Другата предлагана промяна от ноември
1948 г. касае сферата на геоложките проучвания,
географските изображения и карти. Тук Клисурски
привежда „железния“ аргумент, че „в СССР е разрешено да се публикуват геоложки скици в мащаб
по-малък от 1:100 000“. Посоченото обстоятелство
оправдава предложеното от министъра либерализиране на списъка в посочената сфера. Министерският съвет одобрява напълно предложенията на К.
Клисурски на свое заседание от 24 ноември 1948 г.,
те набързо са гласувани от Парламента и на 6 декември са обнародвани5.
В Списъка от 1948 г. е очевидна липсата на системност. В него има частично припокриване и повтаряне на категории информация. Например сведенията за научни открития и изобретения са разкъсани на две части – във военната и в невоенната
сфера (при последната явно неточно е посочено „във
всички области на науката, техниката и народното
стопанство“), при което е пренебрегнато обстоятелството, че повечето научни постижения могат да се
използват и в отбранителната, и в гражданската сфера. Освен това ясно се вижда прекомерно широкото
обхващане на сведения в определени направления.
Военните сведения явно доминират над останалите.
С ПМС № 231 от 8 март 1951 г. е отменен Спи41

съкът от 1948 г. и е одобрен нов6. На пръв поглед,
той обхваща по-малко количество информация –
само 19 категории. Това впечатление обаче е заблуждаващо. Повечето от категориите са максимално обобщени. Освен това формулирането на някои
категории страда от липса на конкретност, което
е предпоставка за нормативен произвол. Групата
сведения под № 14 напр. обхваща „признатите от
Министерския съвет на Народната република България сведения, които трябва да бъдат съхранявани
в тайна в областта на промишлеността – изцяло или
в отделните ѝ области, на селското стопанство, на
търговията, на транспорта, на свръзките, на пътищата, на съобщенията, на водоснабдяването и водните инсталации.“ От своя страна, група V. „Сведения от друг характер“ обхваща „други сведения,
които ще бъдат признати от Министерския съвет на
Републиката като неподлежащи на оповестяване.“
Посочените два примера показват, че Списъкът всъщност препраща и към други решения на
правителството, за които не е ясно дали подлежат
на обнародване. Категорично може да се твърди, че
в рамките на най-новата българска история Списъкът от 1951 г. в най-значима степен отговаря на потребностите на властта в сферата на опазването на
държавната тайна в едно недемократично общество.
Натрапва се впечатлението, че е съставен по начин,
който да позволява конюнктурни тълкувания.
В същото време той има значително подобрена
структура в сравнение с този от 1948 г. Информациите са разпределени в пет групи данни: Сведения, свързани с отбраната на страната; Сведения,
свързани с вътрешната сигурност и международния
престиж на републиката; Сведения от стопански и
икономически характер; Сведения за открития, изобретения и усъвършенствания от невоенен характер; Сведения от друг характер.
На 24 април 1956 г. Министерският съвет одобрява със свое постановление Списък на материалите със статистически данни, представляващи
държавна тайна7. По този начин, по същество правителството допълва група V на списъка от 1951 г.
Същевременно със същото постановление отменя 6
групи информации от него, а именно:
„6. Разположението, състоянието, финансово-индустриалните планове, съоръженията, капацитетът, номенклатурата, и размерите на производството на военната индустрия; възможностите на
останалата индустрия за задоволяване нуждите на
войската; изпълнението от останалата индустрия на
конкретни военни поръчки.
......
10. Статистически данни за възможностите на
народното стопанство във връзка с използуването
им за материалното осигуряване на войската във
време на война.
....
14. Признатите от Министерския съвет на На42

родната република България сведения, които трябва да бъдат съхранявани в тайна в областта на промишлеността – изцяло или в отделните ѝ области,
на селското стопанство, на търговията, на транспорта, на свръзките, на пътищата, на съобщенията, на
водоснабдяването и водните инсталации.
15. Състоянието на валутните фондове, счетоводния баланс и оперативно-финансовите планове
на Републиката. Сведения за мястото и реда на пазенето и превозването на скъпоценните метали от
държавното съкровище, на валутните ценности и
паричните знаци.
16. Плановете и плановите предвиждания, отнасящи се до внасянето и изнасянето на отделни
стоки, състоянието на експортните фондове на отделните стоки и състоянието на държавния резерв
изцяло.
17. Геоложките запаси и добиви на цветни и
редки метали. Проучвания, извършени в областта
на природните богатства.“
По описания начин през месеците юни – юли
1956 г. в Народна република България практически
няма информация за икономиката на страната,
която да представлява държавна тайна. Този извод
звучи парадоксално за тоталитарна държава, но
всъщност посоченото обстоятелство е естествено за
обществена система, в която са характерни много
резките промени.
На свое заседание от 14 август 1956 г. правителството утвърждава нов Списък на фактите, сведенията и предметите, съставляващи държавна
тайна8. Чрез него явно се прави опит за по-ефикасен подход към обемите на държавната тайна. Видимо информациите са по-малко, обединени в 24
позиции. Например в сферата на науката се засекретяват само научно-техническите постижения, които
имат пряко отношение към отбраната на страната,
както и част от изследванията в областта на атомната енергия. В този си вид списъкът съществува до
1980 г.
През 1980 г. в НРБ се извършва цялостна промяна в сферата на опазването на държавната тайна.
С ПМС № 30 от 4 юни 1980 г. е приет нов Правилник
за организацията на работата по опазването на
държавната тайна в Народна република България.
Със същото постановление е приет и нов Списък на
фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Народна република
България9, който е видимо разширен. В него вече
присъстват 39 вида информация, обединени в пет
групи. Това са: Сведения, свързани с отбраната на
страната; Сведения, свързани с вътрешната сигурност и външната политика на страната; Сведения
от икономически характер; Транспорт и съобщения; Финанси и търговия. Вътрешната структура на
списъка е явно повлияна от съответния документ от
1951 г. и се отличава с ясно проявена несистемност.
През 1986 г., наред с общия списък на сведе-

нията, представляващи държавна тайна, се появява
още един – Единен обобщен списък на сведенията
и фактите, обнародването на които в средствата
за масова информация не се разрешава. Той е пряка последица от институционализирането на системата за държавна цензура в средствата за масова
информация и в издателското дело. Списъкът представлява най-подробното изброяване на категории
държавна тайна (съдържа 468 позиции конкретни
информации) и заслужава отделно проучване10.
Списъкът на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на
Народна република България от 1980 г. се задържа в
нормативното поле на Републиката цели десет години без изменения и е променен едва през пролетта
на 1990 г., когато общият брой на видовете засекретена информация е сведен до 27. Най-съществената
промяна е, че обобщените данни за състава, бойната
готовност, специалната подготовка и други сведения относно Народната милиция и Противопожарната охрана престават да бъдат държавна тайна11.
В периода до 2002 г. в Списъка от 1990 г. са внасяни промени три пъти – през 1992, 1999 и 2000 г.
Чрез последното изменение са направени същест-

вени допълнения със сведения, свързани със сигурността на въздухоплаването12.
Направеният кратък преглед на списъците на
сведенията и фактите, представляващи държавна
тайна до 2002 г. позволява да се оформят няколко
етапа в развитието на държавната политика по нейното опазване. Това са: 1948 – 1956; 1956 – 1980; 1980
– 1990; 1990 – 2002. Посочената периодизация частично съвпада с общата периодизация на най-новата
българска история. Интересна е 1980 г., през която
има видима радикализация в защитата на държавната тайна, предизвикана от изострянето на Студената война. Продукт на тази промяна е и списъкът
на сведенията, чието обнародване в средствата за
масова информация не се допуска.
Интерес представлява и наблюдението, че
между списъка на държавната тайна от 1990 г. и
настоящия списък по Приложение № 1 на Закона за
защита на класифицираната информация е налице
приемственост. Частично тя има своите основания,
но визираното наблюдение може да се разглежда
и като внушение за необходимостта от преглед и
модернизация на обема на актуалната държавна
тайна.
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Възможности за внедряване
на интегрирана система от знание
в сектора сигурност и отбрана
доктор Петя Генчева

Резюме: Науката за сигурността е една от най-бързо развиващите се съвременни науки, чието развитие се
променя с динамика, определена както от глобализацията, така и от международните политики. Внедряването
и управлението на обобщено знание, включващо широк спектър от различни науки, които биха подпомогнали
адекватността на реакциите за защита и сигурност в национален и международен аспект. Комплексният
подход към осигуряване на сигурността за всеки жител на тази планета, налага многостепенно информиране
и обучение с цел подготовка за адекватни реакции при възникнал риск. Управлението на система знание
налага и преформулиране на задачите на НАТО, ЕС и всяка страна от глобалния свят, обхващаща промени и
в стратегически документи и виждания.
Ключови думи: интегрирана система, знание, сигурност и отбрана.

Possibilities for Implementation of an Integrated System
of Knowledge in the Security and Defense Sector
Petia Gencheva, PhD
Abstract: The science of safety is one of the fastest developing modern sciences, whose development is changing
dynamics defined as globalization and international policies. Implementation and management of generalized
knowledge involving a wide range of different sciences that would help the adequacy of responses for protection and
security at national and international level. A comprehensive approach to ensuring the safety of everyone on this planet
requires multilevel information and training in order to prepare adequate responses occurred at risk. Management
system requires knowledge and redefinition of the tasks of NATO, the EU and each country from the global world
covering changes in strategic documents and views.
Key words: integrated systems, knowledge, security and defense.

П

роменящата се международна политика и
нарастващите заплахи срещу цивилното население, в света в който живеем, изискват
внедряване на система обобщено знание, включващо широк спектър от различни науки, които биха
подпомогнали адекватността на реакциите за защита и сигурност в национален и международен
аспект. В огромна степен традиционните подходи
са достигнали предела на продуктивността на своя
научен продукт. Динамиката в световен мащаб е
толкова обширна, че изисква ново схващане на сигурността и нейните измерения. Комплексният подход към гарантиране на сигурност за всеки жител на
тази планета налага преформулиране на задачите
на НАТО и ЕС, на всяка страна от глобалния свят,
задължава да бъдат извършени промени в стратеги44

чески документи, които да имат резултат и в действията на отговорните институции.
Създаването на банка знания „Сигурност и отбрана“, която да бъде на разположение на заетите
в сектора сигурност и отбрана е от национална и
международна важност.
Управление на знанието
в сектор сигурност и отбрана
Управлението е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група. Според Дрюкер1
това налага планиране на всяка система. Мескон2
определя управлението като процес на планиране,
организация, мотивация и контрол, необходим за

формиране и постигане целите на организацията,
Искане за знание и информация. Инициира
което също предполага и изисква утвърдени плапроцес на събиране и доставяне на необходимата
нове и проекти. За продуктивна дейност на всяка
информация и за създаване на база от данни.
структура е в сила управление с координиращо възСъбиране на информация. Включва добиване
действие върху работещите в организацията3, 4.
на информация от различни източници, базирана на
Внедряването, развитието и управлението на
наличните потребности, свързани с потенциалните
знанието подпомага вземането на решения в отгообласти на интереси, преди или след настъпване на
вор на индикациите за появил се риск или проблем
кризата, в детерминираните зони на риска. Целта на
със сигурността във всяка точка от света. Ефективсъбирането на информация е установяване на база
ното прилагане на знания е предизвикателството,
от данни, необходима за извършване на ефективен
свързано със създаване и поддържане на необходии качествен анализ на обстановката. Съществено е
мата база данни за състоянието на различните сфеизследването на възможно най-разнообразни източри на науката за сигурността. Процесът неизменно
ници на информация, мнения и гледни точки, както
е свързан и с обобщение на информация и предостаи консултиране с тесни специалисти по определени
вянето ѝ на заинтересованите от нея, в точното вретеми. При набиране на информация от „независиме и на точното място, във форма, която да може да
ми“ „външни“ източници, от особена важност е техбъде лесно усвояема, и да подпомага своевременноният подбор, тъй като не всеки би бил достоверен и
то и ефективно вземане на решение. Снабдяване с
надежден. Потенциални източници на информация
информация е процес на удовлетворяване на желамогат да бъдат правителствени и неправителствени
нието за получаване на знания. Той обезпечава възорганизации, агенции, структури за борба с органиВнедряването,
развитието
и управлението
знанието
подпомага(напр.
вземането
в
можността
за бързо вземане
на правилно
решение, назираната
престъпност
Европолнаи решения
Интерпол),
съответстващо
на
появилия
се
риск.
Следователно,
външни
за
страната-домакин
промишлени
компаотговор на индикациите за появил се риск или проблем със сигурността във всяка точка от света.
добиването и поддържането
банка от
знания „Синии, които
работят със
в полето
на действие
по силата
Ефективното
прилагане наназнания
е предизвикателството,
свързано
създаване
и поддържане
гурност
и
отбрана“
е
от
голяма
важност.
Развитието
на
свои
икономически
интереси,
както
и
техни
ексна необходимата база данни за състоянието на различните сфери на науката за сигурността.
на
знанието
е
обвързано
с
правилно
подреждане
и
перти,
културни
центрове,
академии,
изследователПроцесът неизменно е свързан и с обобщение на информация и предоставянето ѝ на
функциониране на елементарните работни клетки
ски агенции; правителства на страна-домакин, на
заинтересованите
от нея, в точното време и на точното
място, във форма, която да може да бъде
(фиг.1), сработването на всички тях в единен жив
съюзници, съседни държави и техните разузнавалесно
усвояема,
и
да
подпомага
своевременното
и
ефективно
вземане
на решение.
Снабдяване
с
организъм, в който целта на всяка е да бъде разбрателни служби,
посолства
и статистически
агенции;
информация
процес
на удовлетворяване
получаване
на знания.
Той обезпечава
но правилно екаква
информация
се иска, кактонаи желанието
да
местнизавласти,
формални
и неформални
лидери на
възможността
заусловия
бързо ивземане
правилно решение,
на появилия се риск.
бъдат осигурени
способи на
за своевременместнотосъответстващо
население.
ното ѝ доставяне
до потребителите.
Трябва да
е ясно, че ивъпреки
големия
набор
Следователно,
добиването
и поддържането на банка от знания
„Сигурност
отбрана“
е от голяма
Създаването
и
развитието
на
всяка
система
наот
информация,
само
проверената
за
достоверност
важност. Развитието на знанието е обвързано с правилно подреждане и функциониране на
лага структуриране
на основните
звена5, които
да
може
бъде използвана
за крайни
оценки и анаелементарните
работни
клетки (фиг.1),
сработването
надавсички
тях в единен
жив организъм,
в
са
функционални
и
симбиотични
(да
предизвикват
лиз,
както
и
за
вземане
на
решение.
За
интегракойто целта на всяка е да бъде разбрано правилно каква информация се иска, както и да бъдат
сработването на останалите елементи на системацията на новопостъпила информация и знание, се
осигурени
условия и способи за своевременното ѝ доставяне
до потребителите.
та). Основните елементи от система от знание „Сиизисква установяване на връзки между източника
гурност и отбрана“ са:
на информация и базата от данни. Необходимо е из-

Зона „Генератор на решение на база придобито знание“
Зона „Генератор на знание“
Зона „Анализ на информацията“

Краен потребител, заявил
желание за получаване на
информация

Зона „Добив на информация“
Източници на информация
извън сектора
„Сигурност и отбрана“

Източници на информация
в сектора
„Сигурност и отбрана“

Източници на информация
„Секретно“ и „Строго секретно“

Елемантарна
работна
клектаот
отсистема
система знание
и отбрана“.
Фиг.1. Фиг.1.
Елементарна
работна
клетка
знание„Сигурност
„Сигурност
и отбрана“.
45

Създаването и развитието на всяка система налага структуриране на основните звена5,
които да са функционални и симбиотични (да предизвикват сработването на останалите елементи
на системата). Основните елементи от система от знание „Сигурност и отбрана“ са:
Искане за знание и информация. Инициира процес на събиране и доставяне на

ползване на единен формат за предоставяне на информацията, за да може тя лесно да бъде обработена
и интегрирана в общата система. При управление
на информационните потоци е важно формиране
на нива за достъп до информация и класификация
според съдържанието ѝ. Управлението на знание и
информацията изисква проследяване на промените
с течение на времето и своевременно актуализиране
на базата данни.
Произвеждане на знания. Обобщава техники
за анализиране, моделиране и симулиране на получената информация, като се взима предвид постоянно изменящата се и динамична обстановка.
Достъп и трансфер на знанието. Цялата информация, независимо от нейната достоверност,
се обработва и се поема за разглеждане от зоната
„Анализ на информацията“, в който специалистите
са разделени по направления, осъществяват последващи анализи, следят тенденциите и правят предложения и прогнози за развитие на обстановката в обхвата на собствената си компетентност. Този сектор
предава само проверената и надеждна информация
към звено „Генератор на знание“ и/или до краен потребител, заявил желание да получава информация
за вземане на решения.
Развитие на знанието. Подпомага съществено
планирането, изпълняването и оценяването на предотвратен риск. Включва процесите за събиране на
информация, нейното анализиране и осигуряване
на регламентиран достъп.
Управлението на знание „Сигурност и отбрана“ може да бъде структурирана на база анализ на
събитията, тематичен анализ изготвен за специални проблемни области/зони/региони, попълване на
пропуските в системата сигурност и отбрана въз
основа на вече съществуващи познания. От особена
важност е знанията да бъдат обобщени.
Развитието на знанието е свързано със системния анализ – продължителен и непрекъснат
процес на постоянна и пряка зависимост от ефективното взаимодействие с експерти в различни
области и свързани с проблема представители на
правителствени и неправителствени организации.
Системният анализ може да бъде обвързан с детайлизиране на комплекса от системи, като във всяка
от тях бъдат определени включените елементи със
съществуващите между тях връзки и отношения.
Последните се подлагат на анализ, като се отчитат
присъщите за системата динамични процеси, за да
бъдат разбрани причините за тяхното съществуване
и произтичащите от тях ефекти. Разглеждането на
системата от системи, за да се постигне всестранно
разбиране за нейното функциониране, на свой ред
въвежда синтеза в цялостния процес.
Интегрирането на отделните анализи на проучваните разнообразни области (политически, военни, икономически, социални, инфраструктурни
и др.) позволява като инициатор на риск да бъдат
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разглеждани потенциален противник, необвързани
в конфликта страни, както и приятелски настроени
участници. В системния анализ успешно се използват граждански и военни общности и той се оказва
особено полезен при анализиране и разбиране на
проблемите в сложната обстановка, която налага
оперативната среда.
Анализът на информацията се базира на изследване на проблема. Фокус се поставя върху неговите съставни части, както и върху връзките и взаимодействията между тях. Базата от данни в управлението на знания в сектор сигурност и отбрана би
била суха статистика без анализ.
Целта на анализа е да извлече информация, да
бъдат направени необходимите изводи и заключения, като се предоставят знания за извършване на
ефективно оценяване, планиране и изпълняване на
задачи, свързани с отстраняване или противодействие на риск. Системният анализ представлява
аналитичен процес, които изследва детайлно всички участници, работещи за отстраняване на риска,
свързани с постигане на желания краен резултат,
независимо от тяхното многообразие и сложността
на ситуацията. Постигането на всеки ефект може да
бъде разглеждано като отделна система, чийто анализ има за цел да идентифицира нейната връзка с
мрежата от системи и системни елементи, но и да
придобие знания, приложими за постигане на желания краен резултат. Тези знания трябва да се използват за постигане на влияние върху поведението
и възможностите на ключовите участници в зоната
на риска като се интегрира информация, извлечена
от независими военни, политически, икономически
и други източници.
Достъпността до наличните информация,
знания и анализи е от изключително значение за
ефективната дейност на потребителите в сектора
сигурност. Приложимите знания са изключително
ценни ако са разбираеми и годни за използване от
вземащите решения, експертния състав и редовите
служещи във всяка структура от системата сигурност и отбрана. Обобщената актуална информация
и развитото знание се използва в процеса на планиране, както и за подпомагане изпълнението на задачата и неговото оценяване. Приносът на системния
анализ като инструмент на развитие на знанието, е
съществен елемент и включва идентифициране на
важните елементи на системата, които влияят върху
постигането на определени цели.
Заключение
В системата управление на знания е необходимо внедряването на различни средства (аудиовизуални, интерактивни, холограмни и др.), подпомагащи тяхното разпространение, служещи за прилагане на ефективни методики при обучение, и позволяващи пълноценен обмен. Накратко – стремежът

е да се използват форми и методи, с които знанието
да може да се открива, фиксира, обменя, извлича,
потвърждава, предава, приема, адаптира и използва. Управлението на знанието „Сигурност и отбрана“ изисква непрекъснато създаване и развиване на
способности в сектора, така че целта да определя
ресурсите, а не ресурсите да определят целта.
За развитието на система от знание „Сигурност и отбрана“ е необходимо създадените звена и
техни подразделения да работят в синхрон. Натру-

паното знание, облечено в предложение за решение
на конкретни рискови ситуации, следва да достигне
(под формата на регулярни курсове, обучения, аудио и интерактивни конференции) до ниво на целогодишна подготовка на кадрите в сектора сигурност
и отбрана. Включването на всяка клетка от информационната система „Сигурност и отбрана“ е възможност да се създаде голям жив организъм, който
да генерира и разпространява знание във всяка точка по света.
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Резюме: Докладът се фокусира върху най-важния фактор за създаване на организационно знание – хората, техните ценности, и организационна дисциплина. Акцентът е в описанието на организационните качества
и тяхното приложение в разузнавателните и контраразузнавателни служби.
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Abstract: The paper focuses on the most critical factor in organizational knowledge creation – the people, their
values, and organizational discipline. The emphasis in this paper is in describing organizational qualities and their
application in intelligence and counterintelligence services.
Key words: knowledge management, intelligence and counterintelligence services.

У

правлението на знанието е понятие, адаптирано от бизнеса в средата на 90-те години на
миналия век. Целта е да се опише широка област от стратегии, процеси и дисциплини, които да
организират и използват наличните ресурси от знание. Знанието е от изключително голямо значение за
конкуренцията и всички форми на предимство.
В съвременната епоха се обособяват три ключови предизвикателства, свързани със знанието:
Първо, знанието се превръща в централен ресурс за създаване и поддържане на конкурентно предимство. В третата вълна (по Тофлър) знанието измества капитала, труда, и природните суровини, като
основен ресурс на организациите. Това твърдение
важи в пълна степен и в областта на националната
сигурност и отбрана. Знанието е ключов ресурс за
изграждане на оперативни способности на разузнавателните и контраразузнавателни (Р и КР) организации за поддържане на превъзходство над носителите
на заплаха (лица, групи и организации) за националната сигурност на Република България.
Второ, управление на знанието като ресурс е
по-комплексно от управлението на другите ресурси.
Измерването и оценката му не могат да бъдат представени физически. Основното предизвикателство е
създаването на методи за измерване на абстрактен
обект, какъвто е знанието. За да се отговори на това
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сложно предизвикателство, мениджърите на знания
в Р и КР организации трябва да разработят начини за
събиране, съхраняване, създаване и обмен на знания,
докато работят с класифицирана информация, свързана с националната сигурност. Критично важно е да
се определи кога информацията се пази и кога може
да се споделя. Оптималният компромис и баланс е
между рестриктивния принцип в Закона за защита
на класифицираната информация „необходимост да
се знае“1 и нуждата от принципа „трябва да се сподели“, който е характерен за управление на знанието.
Трето, управлението на знанието изисква прецизна координация на хора, процеси и поддържащи
технологии за постигане целите на Р и КР организации, чрез сигурност, стабилност и растеж в условията на динамична и непредвидима среда за сигурност:
- Хора. Трябва да се изграждат организационни структури с подходяща организационна култура,
които да поощряват развитието на знанието, чрез
споделени ценности, съвместно решаване на проблеми и обучение;
- Процеси. Трябва да се формира среда за придобиване, запазване, обмен и използване на знание в
Р и КР организации;
- Технологии. Необходими са информационни
технологии за обезпечаване на процесите на управление на знание.

1. Организационна култура
От първостепенно значение за Р и КР организации е изграждането на подходяща организационна
култура. Такава не само може да гарантира ефективност на процесите по придобиване, запазване, обмен
и използване на знанието, но и да осмисли инвестициите в информационни технологии, поддържащи
тези процеси. Организационната култура е отражение на определени ценности, доминиращи стилове на
ръководство, език и символи, процедури и критерии
за дефиниране на постигнатото. Всичко това прави
съответната организация уникална по своя характер
и облик. Причината организационната култура да остане пренебрегвана, в качеството й на важен фактор
за въздействие върху функционирането на самата организация, се крие в обстоятелството, че тя включва
приеманите като даденост ценности, подсъзнателни предположения, очаквания, колективна памет и
дефиниции, които присъстват при всяка организация. Вътре в организацията се обособяват поднива,
каквито са отделните сектори, отдели, дирекции и
дори отделни екипи, които също стават подвластни
на свои уникални култури. Това проличава от факта,
че много пъти възникват затруднения при интегриране и координиране на различни мероприятия и дейности в рамките на една организация. Тоест, наблягането върху културните различия на ниско равнище
довежда до отчуждаване и конфликти. Подобни противоречия водят до разпокъсване вътре в организацията, което възпрепятства постигането на желаните
нива на ефективност. В такива условия всички инициативи за управление на знанието пропадат. Нежеланият резултат е, че знанието в организациите не се
обменя и не се увеличава и дори, след кратък период от време, всички инициативи се провалят. Две от
главните причини за това са непълното прилагане на
процесите за управление на знание и неуспешното
съвместяване на тези процеси с културните изменения. Провалите при реорганизацията идват в резултат от това, че културата на съответната организация
остава непроменена. Често цялата процедура се разглежда като механизъм или програма за промяна, а
не като фундаментален поврат при организационните ценности, насоки и култура. Накратко, необходима е кардинална промяна, свързана с изменение на
организационната култура, която наистина може да
доведе до трайни положителни изменения в крайните резултати. Много често са налице необходимите инструменти и техники, стратегията за промяна
е правилна и се провежда енергично, но желаният
резултат не се постига, тъй като фундаменталната
култура на организацията като ценности, начин на
мислене, стил на управление, парадигми, подходи
към разрешаване на проблемите, си остава същата.
С други думи, изменението на организационната
култура е ключ към успешното прилагане на всички стратегии за усъвършенстване, включително

и тези за управление на знанието. Допълнително
предизвикателство е приспособяването към все
по-динамичната и слабо предвидима среда за сигурност, в която действат съвременните на Р и на КР
организации. Такава среда за сигурност предполага
изместване на тежестта от йерархична към адхократична култура в организационната култура на Р
и КР организации (има се предвид инструментът за
оценка на организационната култура – Organizational
Culture Assessment Instrument - OCAI, разработен от
Ким Камерън и Робърт Куин2 и основаващ се върху
теоретичен модел, известен, като рамка на конкуриращи се ценности).
Йерархичната култура, която характеризира
Р и КР структури, създава формализирана и строго
структурирана работна среда. Точни процедури направляват действията на служителите. Дългосрочните цели на организацията са стабилност и ефективност. Монолитността на организацията се гарантира
от формални правила и твърдо установена политика.
Доминиращата роля на този тип култура в Р и КР
организации се определя от необходимостта от поддържане на строга йерархия и персонална отговорност при прилагането на закона във връзка с чувствителни области, като използването на специални
способи и прилагането на специални разузнавателни
средства3. Ценностите на йерархичната култура са
изключително важни и в прилагането на нормативни
актове, свързани с различни видове сертифициране
и издаване на разрешения и становища4.
Адхократичната култура е форма, която най-адекватно отговаря на все по-динамичната и непредвидима среда за сигурност. В такива условия „животът“ на
ефективните решения, носещи предимство става все
по-кратък и все по-рядко може да се използва аналогия при генериране на следващи управленски решения. Започва да се оформя нов комплекс от виждания.
Според тях ключът към успеха се крие в новаторски
инициативи, а основна задача на организацията е да
разработва непрекъснато нови продукти, като подготовка за бъдещето. Що се отнася до мениджмънта,
той следва да насърчава развитието на предприемчивите творчески личности, които се превръщат във
водещи за успяващата организация. Приема се, че
приспособяването към променящите се условия и новаторството водят към усвояване на нови ресурси и
по-висока ефективност, поради което ударението се
поставя върху визията за бъдещето.
В заключение може да се каже, че адхократичната култура, каквато я обрисува OCAI на Камерън и
Куин, приложена за Р и КР организации, се характеризира с динамична и креативна работна среда, без
страх от риск. Ефективното ръководство е новаторско, с въображение и склонност към поемане на рискове. Общата спойка за организацията е стремеж към
експериментиране и новаторство в разузнавателната,
оперативно-издирвателната и информационно-аналитична дейност5. Ударението се поставя върху стреме49

Фиг. 1.
жа към най-новото по отношение на знание, процеси
и дейности. От особено значение са готовността за
промяна и посрещане на нови предизвикателства в
средата за сигурност. Стратегическите цели на организацията са свързани с бързо развитие и придобиване на нови ресурси и способности. Успехът се измерва
в произвеждане на уникални и оригинални продукти
и услуги за обществото. Основните продукти на Р и
КР организации са активни действия, които намаляват заплахите и рисковете за националната сигурност.
Услугата, която службите извършват, е информиране
на потребителите (съобразно законите)6, с цел снижаване на неопределеността и риска при вземане на
управленски решения. Когато бъдат постигнати целите на потребителите, свързани с постигане на жизнено важните национални интереси на обществото
и държавата, може да се счита че Р и КР служби са
изпълнили своите функции и работата им може да се
определи като ефективна.
2. Управление на знанието
Управлението на знанието трябва да се основава на организационната стратегия, на иновационните процеси във веригата на стойността и организационната култура.
Съществуват две основни категории на знанието, които го характеризират, като обект:
1. Експлицитно знание. То е осезаемо, логично
и външно за човека. Може да се документира и използва, защото е универсално, с достъпен контекст и
не е персонално. В Р и КР организации, то отразява
нови разбирания и схващания, които са следствие от
аналитичната дейност. Това са методи, процедури и
практики, чрез които се постига по-голяма ефективност при оперативните и информационно-аналитични дейности.
2. Тацитното знание е неосезаемо и е вътрешно за човека. Не може да се документира, защото е
субективно, със сложен контекст и е индивидуално.
В Р и КР организации, то отразява личното майсторство7, професионалния опит и интуицията на служителите при изпълнение на поставените задачи.
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Разбирането на процеса на преобразуване на
тацитно и експлицитно знание е важно за управлението на знанието. То помага за увеличаване ефективността на прехвърляне на знание между човек и
компютър. Съдейства за обединяването на логическото мислене, характерно за експлицитното знание
и индивидуалния емоционален опит, характерен за
тацитното знание.
Управлението на знанието (експлицитно и тацитно) в Р и КР организации е процес, който започва
от събирането на данни, преминава през разбирането
на смисъла, като информация и целта е достигане до
знание за средата за сигурност (Фиг.1).
Използването на особеностите на тацитното
и експлицитното знание и техните трансформации
може да помогнат да се състави и развие модел за
неговото управление чрез разграничаване на три области на различни, макар и много свързани дейности:
1. Хора. Най-важната област на управление на
знанието акцентира върху развитието на интелектуалния капитал. Основният процес е социализацията
(предаване на знание тацитно – тацитно), като фокусът е върху подобряването на операциите, извършвани от хората, обучението им и сътрудничеството
между тях. Базата за комуникация са мрежите от
хора, групите обменящи опит, ценности и знание,
насочени към изпълнение на обща мисия. Затрудненията са свързани с различните култури.
2. Процеси. Тази област се фокусира върху
отношенията човек – компютър и върху процесите
на преобразуване на експлицитно към ново експлицитно знание и преобразуване на експлицитно към
тацитно знание. Обменът на знание тацитно – експлицитно изисква развитие на инструментите за
визуализация и анализ на информацията. Фокусът е
върху ефективността на мрежата от хора и машинни
процеси, осигуряващи обмен на разсъждения чрез
компютърна мрежа. Ограниченията са свързани с
трудността за създаване на споделен контекст на знанието между хората и машините.
3. Технологии. Това е област на технологично развитие и прилагане на компютърни мрежи и процеси за
поддържане на способността за предаване на експли-

цитно към тацитно знание. Фокусът е върху технологиите и компютърните мрежи. Предизвикателство е
способността за поддържане и увеличаване на оперативната съвместимост на системите и протоколите.
В основата на адаптивните и гъвкави Р и КР
организации стои способността да се подкрепя креативността в управление на знанието чрез обучение
и сътрудничество. Ефективното сътрудничество е
ценност, която трябва да споделят всички служители. Адаптивност и гъвкавост са най-важните организационни качества, необходими за справяне с
непредвидимата и динамично променяща се среда
за сигурност. За постигане на такава адаптивност и
гъвкавост организациите трябва да прибавят следните елементи към стратегическите си цели:
– Създаване и унифициране на общности чрез
съвместни процеси. Това включва прилагането на
обучения и работни процеси за развитие на организационната култура и разгръщане на подкрепящите
технологии;
– Инвестиране в хора и знание. Тази област
включва: оценка на очакванията на потребителите
на информация на Р и КР организации; насочване
на обучението и тренингите за развитие на професионалните общности; изграждане на експертиза у
състава, за да посрещне тези очаквания; подкрепа за
инфраструктурата, поддържаща споделянето на знание (вътрешни мрежи и бази данни).
Съществуват два типа сътрудничество в Р и
КР организации. Едното е в работните процеси и се
базира на стремежа към по-голяма ефективност и
бързина на работните процеси. Второто е свързано
с обмяна на експертиза, която създава способност на
екипите да анализират самото изпълнение на работните процеси и да обменят полученото ново знание.
Ясното дефиниране на организационните
ценности и добродетели е в основата на организационното обучение, сътрудничеството, съвместното
решаване на проблеми и най-добрите практики. Изграждането и поддържането на желаните организационни ценности трябва да предхождат техническото развитие на инфраструктурата за разпространявяне на знание.
За да се постигнат организационните цели,
отделните членове трябва да отговарят на общ
стандарт и общ набор от ценности и идеали, които
гарантират хармонична дейност на организацията.
Споделените ценности трябва да гарантират сътрудничеството (построено върху доверието между
отделните служители). Същността на този процес
е в развитието на информационни мрежи, които се
основават на комуникативни транзакции (твърдения, обяснения и т.н.), базирани основно на лична
ангажираност. С времето тежестта на качества като
старание, ефективност и контрол (характерни за описаната по-горе йерархична култура) ще намалява
за сметка на качества като креативност, творчество,
въображение и способност за учение (характерни

за адхократичната култура).
Желано състояние на организационната култура може да се постигне само след определяне на дейностите за изпълнение и моралните и интелектуални
ценности, които трябва да бъдат поддържани като
трайно послание към служителите. Такива послания
се предават на три организационни нива: индивид,
екип и цялостна организация.
На ниво индивид (служител) изискваните дейности са: критично, творческо, и обективно мислене; лична адаптация; индивидуално създаване на
знания; учение и растеж. Етичната основа е интеграцията, а интелектуалната ‑ гъвкавост, креативност и
въображение.
На ниво екип дейностите са: сътрудничество;
споделяне на познание; съвместно създаване на знание; съвместно решаване на проблеми; подобряване
на работните процеси. Морална ценност е доверието, а интелектуалните са многообразие на идеи и
откритост.
На ниво на цялата организация действията са:
определяне целите и стратегията на организацията;
планиране и вземане на решения; организационна
адаптация; растеж. Морална ценност е търсенето на
най-високите цели и постигането им чрез най-добрите способи. Интелектуалните са споделена визия
и единно разбиране на организационните цели.
Организационният интегритет зависи от степента на включване на всеки отделен служител, пълно сътрудничество за постигане на общата цел при
абсолютно взаимно доверие. Споделеното доверие
между служителите дава възможност за ефективен
обмен и споделяне на знание. От съществено значение за този процес е развитието на комуникационни
експертни мрежи, в които се обменят добри практики. Решаваща е личната ангажираност на отделния
служител.
С управление на знанието в Р и КР организации
се занимава ръководният състав, който поддържа
фокуса върху мисията и ценностите на структурата.
Началниците дефинират положенията, които допринасят за генериране на стойност за националната
сигурност. Ръководителите инициират/прилагат модели за увеличаване и развитие на интелектуалния
капитал и неговото трансформиране в организационна стойност, предприемат мерки за адаптация
към външната среда. Управлението на културата на
знание и нейното подпомагане се извършва от служители, ангажирани както с обучението и подготовката (звената „Човешки ресурси“), така и с непосредственото изпълнение на оперативните процеси и
анализи (оперативните и аналитичните звена).
В заключение, приспособяването на Р и КР организации към все по-динамичната и слабо предвидима среда за сигурност зависи от способността им
да управляват ефективно натрупаното у тях знание.
Тази способност се изгражда чрез три области на
дейности: хора, процеси и технологии. В основата и
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на трите са мрежите от професионалисти, обменящи
опит, ценности и знание, насочени към изпълнение на
общата мисия, свързана със защита на националната
сигурност. Изменението на организационната култу-

ра е ключ към успешното прилагане на стратегия за
управление на знанието. Развитието на знанието се
поощрява чрез споделени ценности, съвместно решаване на проблеми и организационно обучение.
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Използване на големи данни
като открити източници
на разузнавателна информация
доцент д-р Мариан Нинов

Резюме: Изложени са основните характеристики на големите данни (Big Data) от дигитализирана,
структурирана, разнородна информация. Анализирано е доколко тези масиви отговарят на изискванията
за открит източник на разузнавателна информация. Разгледана е възможността Големите данни да бъдат
използвани от разузнавателните организации за решаване на задачи в интерес на сигурността.
Ключови думи: големи данни, открит източник на разузнавателна информация, сигурност.
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Abstract: The basic characteristics of the big data of digital, structural, heterogeneous information are pointed
out. It is being analyzed to what extent this collection meets the requirements for open source intelligence. The
opportunities for the usage of the big data by the intelligence organizations for solving security issues are explored.
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ъвременната динамика на рисковете и заплахите за националната сигурност налагат завишени
изисквания към системата за ранно предупреждение и в частност към разузнавателните структури,
които заемат важно и особено по своя характер място
в тази система. Това налага разузнаването да използва
активно и ефективно всички налични или разкриващи се възможности и ресурси. Възможно най-ранното
идентифициране на зараждащите се предизвикателства и опасности за сигурността осигурява достатъчно
време на държавно-политическото ръководство да вземе необходимите решения и предприеме съответните
действия за неутрализиране на възможните рискове и
заплахи. Характерните особености на съвременното
информационно общество и напредналата му глобализация и дигитализация постоянно предоставят нови
възможности пред разузнавателните организации. Това
се отнася най-вече до генерирането, натрупването, съхраняването и разпространяването на все по-големи
обеми от най-разнообразна информация, сред която
несъмнено има и такава от разузнавателен характер.
Добиване на разузнавателна
информация от открити източници
Основна и безспорна група дейности на всяко

разузнаване е добиването на разузнавателна информация в интерес на потребностите на суверенитета
(държава, недържавна организация или корпорация), който го формира и ръководи. Сред множеството, различни по своя характер, подходи за осигуряване на необходимата разузнавателна информация се
откроява този от открити източници ‑ т.нар. OSINT
(Open source intelligence). Според различните автори той предоставя от 60 до 90 процента от общия
обем на добиваната разузнавателна информация. Добиването на разузнавателна информация от открити
източници (ОИ) е значителна по обем дейност, но
имаща своите предимства – преди всичко от гледна
точка на ниските (на практика почти нулеви) рискове
за сътрудниците на разузнаването. От гледна точка
на класификацията на разузнавателните дейности[6], добиването на информация от ОИ обслужва
пряко задачите, свързани с осигуряването на необходимата разузнавателна информация, реализира се
от официализирани/легални (в някои случаи и от неофициални) позиции с използване само на човешкия
фактор. Експертът по техническо разузнаване Петър
Бойчев[3] обособява ОИ като отделна група източници на разузнавателна информация, наред с тези на
хората и на техническите средства.
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В исторически план използването на ОИ за добиване на разузнавателна информация започва в средата на ХІХ в., след масовото навлизане за употреба на книгата и вестника в тогавашните общества.
Организирано започва да се прилага от британското
разузнаване по време на Първата световна война.
След това всички големи разузнавателни централи
започват да използват ОИ за добиване на разузнавателна информация, в това число тези на САЩ и
Съветския съюз. По-късно, в епохата на Студената
война, този способ става основен в дейността на разузнавателните служби [1,15].
Откритите източници за добиване на разузнавателна информация се обвързват основно със средствата за масова комуникация (СМК) – вестници,
списания, преса, телевизия, радио[11], но също и с
национални и международни изложби, библиотечни
фондове и обмена между тях, международен научен
и културен обмен[15], официална статистика, банкови отчети, правителствени официални публикации
и документи[14], лични записки и архиви[6], а въз
основа на опита от последните десетилетия – вече и
с Интернет[1,6].
Някои автори правят известно диференциране
на ОИ според степента на достъп до тях от масово-комуникационна гледна точка, като отделят в обособена група т.н. „сиви материали“[8], които макар
и некласифицирани, се използват вътрешноведомствено или вътрешнофирмено. Всъщност ОИ действително имат различни нива на достъпност, макар и
да не спадат към т.нар. „закрити източници“[6], до
които режимният контрол на достъп е законово уреден от гледна точка на съдържащи се в тях държавна,
служебна или фирмена тайна. Свойството достъпност на ОИ се характеризира със следните практически реализации[4]: ОИ със свободен достъп; ОИ с
платен достъп; ОИ с ограничен достъп в зависимост
от категориите потребители; комбинация от посочените видове достъп.
Достъпността на ОИ на информация се е развивала и разнообразявала заедно с развитието на
използването на този способ за добиване на разузнавателна информация, а така също и паралелно
с общественото развитие, от гледна точка на все
по-разрастващите се масови комуникации и информираност.
Други по-характерни свойства на ОИ освен
достъпността са[4]:
1. Периодичност на обновяване на информацията (на съхраняване или обновяване), която може да
е в обхвата от един час (често обновяване) до 24 часа
или повече (рядко обновяване);
2. Разпространеност, която може да е: масово,
ограничено, глобално, регионално, национално и
местно разпространение;
3. Формат на информацията, която може да е
под формата на текст, таблици, изображения, звук и
мултимедия, а също така да е аналогова или дигитална.
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Достъпността и разпространеността на
ОИ оказват пряко влияние на използваните форми и методи от сътрудниците на разузнаването
(най-вече щатни, но на практика в една или друга
степен и всички останали) за „достигане“ до тях.
Общо взето, в началния период на прилагане на
този способ (на двете световни войни) за добиване
на разузнавателна информация, сътрудниците на
разузнаването е трябвало преимуществено лично
да присъстват на територията на разузнавания суверенитет, за да може да придобиват и ползват актуално местната преса и книгоиздаване, да слушат
местното радиоразпръскване или гледат кинопрегледи и телевизионни предавания. С технологичните промени в информационната сфера след Втората световна война и особено през последните
две десетилетия с бурното навлизане на Интернет
в обществения живот, тази необходимост все повече отпада. Разбира се, от гледна точка на достъпа
до някои медии само с местно разпространение, на
придобиването на т. нар. „сиви материали“, както
и заради участието на изложби и научни форуми,
сътрудниците на разузнаването продължават да
реализират добив на разузнавателна информация
от ОИ на територията на разузнаваните страни.
Основната работа по добива на разузнавателна
информация от ОИ в наши дни се реализира от
обособени структури в разузнавателните централи, които използват възможностите на Интернет
като платформа за достъп до обществените медии
в разузнаваните суверенитети.
Периодичността и формата на информацията от ОИ влияят преди всичко на актуалността и
скоростта на изготвяне на информационните разузнавателни документи, предназначени за потребителите. Все по-честото обновяване на информацията и
все по-разнообразните ѝ формати изискват отделянето на все по-голям човешки и технически ресурс
за обработването на информацията от ОИ и нейното
преобразуване в подходящи за разпространение информационни продукти.
Заделянето на все по-големи сили и средства от
разузнавателните централи за добиване на необходима информация от ОИ се оправдава от това, че по
този начин може да се достигне до данни и сведения
касаещи[1,4]: вътрешно- и външнополитическата,
икономическа, социална, културна, демографска,
етническа и религиозна обстановка в разузнаваната
страна или регион; обществените настроения, процеси и явления в дадена страна; биографични данни
за политически, военни, духовни, религиозни и други значими фигури; нови производства, технологии
и научни разработки; проектиране и ход на изграждане на значими инфраструктурни проекти; военнополитическата, военно-икономическата и военнотехническата обстановка и дейност в разузнаваната
държава; състоянието и развитието на въоръжените
сили; сигурността в разузнаваната страна или реги-

он от гледна точка на т.нар. асиметрични заплахи;
агентурно-оперативната обстановка, определяща условията за оперативна дейност на сътрудниците на
разузнаването.
Въз основа на цялата тази разнообразна и обемиста информация, придобивана от ОИ, разузнаването може най вече:
1. Да си състави всеобхватна и във висока степен достоверна представа за вътрешната и външна
икономическа, политическа и военна обстановка в
разузнаваната страна;
2. Да открива процеси и тенденции за изменения в тази обстановка, които имат отношение към
средата на сигурност на суверенитета, който ръководи разузнавателната организация.
Въз основа на горното разузнавателната организация може да определи проблемните и неясни
елементи в обстановката, както и да фиксира посоките и същността на промените и донякъде да ги
прогнозира. След това, при необходимост, разузнаването може да насочи други сили, средства и способи за добиване на разузнавателна информация, за
да доизясни проблемните за сигурността, елементи
и промени, така че да ги анализира и прогнозира в
необходимата степен за вземането на адекватните
решения от ръководството на суверенитета.
Основните функционални проблеми на разузнаването чрез ОИ са следните:
1. Добиването на непреднамерено относно разузнаването невярна информация и даже дезинформация;
2. Идентифициране на скрити намерения и приготовления на противниковата страна, насочени срещу суверенитета на разузнавателната организация;
3. Относителна невъзможност за разкриване на
бързо нарастващи опасности за сигурността, което е
в резултат, както на относително бавното обновяване
на информацията (процес, не зависещ от разузнаването), така и най-вече на технологията на нейното
добиване, натрупване и обработване.
Първият проблем може да бъде преодоляван
чрез усъвършенстване методите за анализ на добиваната от ОИ, както и посредством сравняването ѝ с
информация, добивана чрез други способи, използвани от съответната разузнавателната организация.
Вторият проблем също може да се елиминира
донякъде чрез повишаване на всеобхватността на
добива и дълбочината на анализа на информация за
разкриване на специфични разузнавателни признаци, след което обаче е необходима намесата на друг
вид, преди всичко на агентурното, разузнаване.
Третият проблем е в процес на постоянно преодоляване съпътстван от развитието на информационните технологии и, съответно – от разширяване на
разпространеността, достъпността и периодичността на обновяване на информацията от ОИ. От такава
гледна точка, от средата на 90-те години на ХХ в.,
рязко расте използването на Интернет за добиване-

то на разузнавателна информация. Димитър Йончев
класифицира добиването на информация чрез и в
Интернет като отделен вид разузнавателна дейност
за добиване на разузнавателна информация под наименованието „добиване на разузнавателна информация в електронно-информационна среда“[6]. Тя би
могла да е характерна за така нареченото от същия
автор „виртуално разузнаване“, ако това разузнаване
той не го дефинира като „съвременен вид разузнаване с използване на възможностите за проникване
в защитено пространство на електронни комуникационни мрежи“. Преодоляването на защитите стеснява полето за действие на така дефинираното виртуално разузнаване, като изключва от него добиването
на информация от открити източници посредством
Интернет (като средство/платформа за достигане до
източника) и в Интернет (като обекти ‑ създаваните
въз основа на възможностите на Интернет различни
социални медии).
Виртуално разузнаване
и открити източници
Заслужава внимание диференцирането на добиването на разузнавателна информация от ОИ според
средата в която действат сътрудниците на разузнаването, а именно:
1. В реална среда – класическата форма от началото на неговото възникване, при която сътрудниците на разузнаването лично, чрез собствените си
сетива – зрение и слух, достигат в комуникационен
план до използването на ОИ. Сътрудникът закупува
или получава чрез абонамент преса и книги, посещава лично изложби и конференции, слуша радио
и гледа телевизия в условията на ефирно радиоразпръскване на определена територия, с ограничени
възможности за натрупване и допълнителна обработка на информацията.
2. Във виртуална среда – преобладаващата актуална форма за достигане до ОИ на информация,
при която добивът се реализира машинно протезирано (чрез електронна среда от хардуер и софтуер),
което дава основание тази форма да се причисли към
разузнаването във виртуална среда[9].
Направените логически разсъждения водят до
генерализацията, че разузнаването чрез открити
източници е способ, форма или най-общо казано
разновидност на разузнавателна дейност по добиване на разузнавателна информация от общодостъпни източници на информация. То може да
се прилага, както от сътрудниците на агентурното разузнаване (т.е. разузнаването чрез човешкия
фактор), така и от техническото разузнаване,
при което е налице техническо (машинно на електронен принцип) опосредстване на достигането
до не закрита (т.е. не поставена под специална
защита и ограничения) информация.
Би могло да се твърди, че като вид разузнаване
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според средата на действието си електронното разузнаване (SIGINT), когато прихваща ефирно определени комуникации, които не са криптирани, също
прилага способа на добиване на разузнавателна информация от ОИ.
Разузнаването във виртуална среда, която може
да се счита за тъждествена на т.нар. киберпространство, би могло да бъде наречено за по-кратко виртуално разузнаване[9]. Необходимо е да се прави
разлика между виртуално разузнаване и така наречените киберразузнаване (cyber intelligence) и кибершпионаж (cyber espionage). Първото има за цел
да идентифицира заплахите от нерегламентиран
достъп до информационните масиви във виртуалното пространство или пък да разкрие заплахи срещу
самата инфраструктура на киберпространството. То
може да противодейства, както на кибершпионажа,
така и на кибертероризма, кибервойната, киберпрестъпленията и кибервандализма[12,21]. Кибершпионажът има за основна цел незаконното и нерегламентирано придобиване на информация във виртуалното пространство [20,22].
Виртуалното разузнаване на практика е самостоятелен вид разузнаване по класификацията
на средата, в която действа, като чрез него може
да се реализират и трите характерни за всяко разузнаване, според задачите му, дейности[6]: разузнавателни дейности по добиване на разузнавателна
информация; разузнавателни дейности по оказване
на разузнавателно въздействие; разузнавателни дейности по създаване на разузнавателни позиции.
Втората и третата група дейности не са предмет на настоящото изложение, но както има анализи
и оценки за използването на виртуалното пространство за въздействие (напр. относно резултатите от
последните избори за президент на САЩ или резултатите от референдума във Великобритания за излизане от ЕС[25]), така има и анализи и изследвания
относно използване на възможностите на виртуалното пространство за изграждане на лица-източници
на разузнавателна информация[9].
Относно разузнавателните дейности по добиване на разузнавателна информация във виртуална среда може да се каже, че през последните две десетилетия те получиха своето значимо развитие, както под
формата на кибершпионаж, така и чрез използването
на ОИ във виртуалната среда – било то свободно достъпни или пък такива, които са с платен или ограничен достъп. През последните години във виртуалната среда на Интернет все повече внимание привлича
едно ново явление, процес или съвкупност от технологии, което се описва с термина големи данни (Big
Data). Големите данни биха могли да се третират от
виртуалното разузнаване като открит източник на
разузнавателна информация, като при това те могат
да спомогнат за преодоляване на третия функционален проблем на разузнаването от открити източници –
да осигурят информация за внезапно нарастваща
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опасност за сигурността на суверенитета на разузнавателната организация.
Използване на големи данни
при разузнаване
чрез открити източници
Все още не съществува единно възприета дефиниция за големи данни. Така например през 2014 г.
Гил Прес (Gil Press) в статия за сп. „Форбс” представя 12 дефиниции за големи данни, но нито една
от тях не може да се определи като пълна[18]. И до
днес IT-средите продължават да спорят дали Big
Datа е просто модерен термин за познати технологии
или наистина нова тенденция, процес или явление.
Ето все пак няколко дефиниции, които биха могли в
известна степен да дадат представа за това какво са
големите данни:
1. Големите данни, според определението на
Gartner[23], са данните които могат да бъдат описани като голямо количество от разнообразни данни,
осигуряващи ефективността и ефикасността на протичащите процеси чрез повишаване на познанието и
вземането на правилните решения.
2. Големите данни са групи развиващи се технологии за задълбочен анализ, позволяващи поевтиняване и ускоряване на процесите по съхранение, манипулиране и анализ на големи обеми информация.
Също така те са и огромни набори структурирана и
неструктурирана информация[17].
3. Според доклад на McKinsey Institute, озаглавен „Големите данни: новата граница за иновации, конкуренция и производителност“ (Big Data:
The next frontier for innovation, competition and
productivity), терминът Big Data означава масив от
данни, размерът на който надхвърля възможностите
на типичните бази данни за съхранение, управление
и анализ на информация. Понятието големи данни
предполага работа с информация с огромен обем и
разнообразен състав, която се обновява често и се
намира в различни източници, като целта е създаване на нови продукти и повишаване на ефективността
и конкурентоспособността[19].
4. По дефиницията на Европейската комисия
терминът големи данни се отнася за големи количества от различни видове данни, произведени с
висока скорост от голям брой различни източници.
Обработването на данните е силно променливо, тъй
като натрупването им се случва в реално време, което изисква нови средства и методи, като например
мощни процесори, софтуер и алгоритми за управление и анализ[2].
5. Една от най-разпространените дефиниции
(към нея се придържа Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – ОИСР, както и
компанията IBM) за големи данни са т.нар. 3V или
4V или даже 5V, като под „V“ се разбира в първия
случай: обем на данните (Volume), скорост на нат-

рупването им (Velocity) и разнообразие на данните
(Variety). По-късно от някои изследователи се добавят: автентичност/достоверност на източника на
данни (Veracity) и стойност на крайния продукт,
който е резултат от данните (Values)[2].
Източниците на големи данни в днешния свят
са разнообразни и постоянно нарастващи като брой.
Това са непрекъснато постъпващи данни от сензорни
и телеметрични устройства, потоци съобщения от социалните мрежи от уеб сайтове, електронни магазини
и интернет-търсачки, метеорологични данни, потоци
от данни за местоположението на абонати на клетъчни мрежи, данни от устройства за аудио и видео-регистрация, от банкови и борсови транзакции, GPS-координати, изображения от спътникови наблюдения и
т.н. Например датчиците монтирани на авиодвигател
генерират около 10 TB данни за половин час. Услугата за разпространение на кратки съобщения Twitter,
въпреки ограниченията за дължина на посланието до
140 символа, генерира поток от 8 TB за денонощие.
Ако всички подобни данни се натрупват за бъдеща
обработка, техният общ обем ще се измерва с десетки
и стотици петабайти (1 PB=1015 B). Допълнително ситуацията се усложнява от вариантността на данните –
техният състав и структура постоянно се променя при
предоставяне на нови услуги, инсталиране на усъвършенствани сензори, провеждане на нови маркетингови кампании и т.н.[19].
Според прогноза на International Data
Corporation (IDC) през 2020 г. обемът данни, съхранявани в електронен вид, ще достигне 35 трилиона
GB и ще нарасне в сравнение с 2009 г. 44 пъти, а
пазарът на технологии и услуги в областта на големите данни ще расте средно с 26,4% годишно и към
2018 г. ще достигне 41,5 млрд. щ.д. Така на практика сегментът Big Data ще расте 6 пъти по-бързо от
IT-пазара като цяло[17,19].
Именно значимият възможен икономически
ефект от натрупването, съхраняването, анализирането и използването на резултатите от него предизвиква
значим интерес към големите данни. На първо място
като потребители се нареждат търговските компании
и техните маркетингови стратегии. Не по-малък е
интересът от страна на сфери като медицина, образование, статистика, интелигентни системи за управление на енергийните и инфраструктурни системи,
държавното управление и, не на последно място, сигурността във различните ѝ нива и аспекти.
Значимият интерес към възможните ползи от
големите данни са отразени в публикувания през
2014 г. от Варшавския институт за икономически
изследвания доклад „Големи бази данни и данни с
отворен достъп в Европа – двигател на растеж или
пропусната възможност“, според който големите
данни могат да донесат за Европа 206 млрд. евро
до 2020 г. като допълнителен БВП, което е равно на
увеличение от 1,9% в реалната икономика на Стария
континент[2].

Значимият икономически потенциал на големите данни е предпоставка за засилени процеси на
администриране и политики в тази сфера. Администрацията на президента на САЩ още през 2012 г. е
финансирала проекти на 6 държавни агенции в областта на големите данни на обща стойност от 200
млн. щ.д. В комюнике от 2 юни 2014 г. на Европейската комисия до Съвета на ЕС, Парламента на ЕС
и други институции, Комисията за първи път обръща внимание на „големите данни“ като инструмент
за постигане на заложените в стратегията „Европа
2020“ цели[2]. Европейската комисия и Евростат[13]
провеждат изследвания за разкриване на пълния
потенциал на големите данни за европейската икономика, общество и обществени услуги. С подобни дейности се занимават ОИСР, Световната банка,
Статистическата комисия към ООН.
Положителната роля на големите данни като нематериален икономически ресурс, благоприятстващ
икономиката и особено малките и средни предприятия, се сблъсква с проблеми в сферите на конкурентното право, защитата на личните данни и потребителското право. Заради това Европейската комисия
насърчава процеси на обединяване на ресурсите от
данни на икономическите субекти чрез кооперативни действия като консорциуми, лицензионни споразумения, както и чрез участие в open source и open
data инициативи[24]. Комисията подпомага разработването на специален портал, посветен на новата
технология, като се предпочита използването на термина открит тип данни, който според разбиранията
на ЕС се отнася към всички публични регистри, които са достъпни за определени заинтересовани групи[7]. Данните от открит (отворен) тип са детерминирани като такива от своите основни измерения на
отвореност: наличност и достъп, повторна употреба и разпространеност, както и всеобщ достъп[28].
Изброените характеристики напълно съответстват
на изискванията за откритите източници на разузнавателна информация. Необходимо е да се отбележи
обаче, че редица икономически субекти не предоставят свободен достъп до натрупваните от тях големи
данни като изискват заплащане за това или пък ги
предоставят само на неконкурентни на тях субекти,
което отговаря на характеристиките на свойството
достъпност на ОИ на разузнавателна информация.
Значима особеност на големите данни е скоростта на тяхната обработка, когато се реализира в
реално или в почти реално време, за да може да даде
ефикасни отговори по поставените задачи (напр. при
някои борсови операции секундите може да имат
цената на милиони печалби или загуби). Подобен
начин на обработка на такива ОИ на разузнавателна информация, каквито са големите данни, придава
ново качество на този тип разузнавателна дейност.
Тя може да бъде използвана активно в системата за
ранно предупреждение за рязко нарастващи опасности за националната сигурност. Големите данни,
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твърди Руси Маринов [7], „с успех могат да намерят приложение както за прогнозиране на рискове,
конфликти, опасности, така и при вземане на информирани решения за преодоляване на кризисни ситуации“, както и „да осигурят по-адекватни решения“
при опасности и големи инциденти.
Експертите Емануел Линк, Патрик Мейер и Патрик Винк[16] разглеждат възможността за използване на големите данни за превенция на конфликти,
при което се прави разлика между структурната
превенция, ориентирана към действия за един по-дълъг период от време и оперативна превенция, свързана със системите за ранно предупреждение. При
структурната превенция се използват елементи от
типа: данни, свързани с миграционни процеси, извлечени от мобилни мрежи, сензори и електронни
съобщения; мониторинг на проблемите на отделните общности, с помощта на социалните мрежи и
платформата Twiter; изучаването на динамиката на
групите и информиране за проблемите на организациите, които разработват програми за ограничаване на бедността. Оперативната превенция включва
елементи от системите за ранно предупреждение,
свързани със здравни проблеми, сателитни снимки
на конфликти и локални войни, както и на случаи за
масово преселване на хора, идентифициране на напрежения по време на политически кампании.
От гореизложеното може да се твърди, че чрез
използването на обработени големи данни като ОИ
на разузнавателна информация могат да бъдат решавани задачи, както в интерес на стратегическото
разузнаване, така и в интерес на оперативното разузнаване на въоръжените сили. Средата в която се
провеждат съвременните военни операции се характеризира с висока степен на неопределеност и е зависеща от множество, комплексно взаимодействащи
си, външни и вътрешни фактори[5]. Използването
в щабовете на автоматизирана технология за обработване на големи данни с произход или касаещи
зоната на операцията значително би подпомогнало
оценката, преди всичко на външните фактори като:
политическа, военна, икономическа, социална, информационна и физическа среда.
„Данните ще са основното гориво за национал-

ната сигурност през този век“ смятат стратези по отбраната. Президентската администрация в САЩ вече
има стратегически план за научни изследвания и развитие на изкуствения интелект, включително и предсказването на инциденти, които могат да бъдат заплаха за обществената безопасност. Повече от 60 местни
полицейски управления в САЩ вече се възползват от
услугата, продавана от компанията PredPol (Predictive
Policing), за да прогнозират къде може да възникнат
престъпления въз основа на минали модели. В САЩ
считат, че социалните медии са особено ценен инструмент за проследяване на потенциални терористични атаки. Правителството на САЩ работи по първоначални дейности за придобиване на представа за
глобалните социални и политически тенденции. Програмата под ръководството на разузнаването е наречена „Меркурий“ и има за цел да разработи методи за
непрекъснат и автоматизиран анализ на прихванатите
електронни съобщения, за да се предвиждат и/или откриват политически кризи, епидемии, терористична
дейност и военни действия[27].
Заключение
Големите данни отговарят на изискванията да
се възприемат и ползват като открити източници на
информация от разузнавателните организации, както
по отношение на информационни задачи от стратегически, така и с оперативен характер, доколкото бързината на извличане на необходимата информация от
тях рязко нараства. За практическото реализиране на
техния добив и обработка са необходими наличието на специфични хардуерни и софтуерни решения,
както и на подготвени специалисти за работа с големи данни, тъй като последните се отличават със
своя разнороден характер и не са пригодени за непосредствено използване, както е при нормалните бази
данни. Провежданите политики в глобален мащаб за
все по-силно „отваряне“ на големите данни заради
произтичащите от това икономически ползи ще води
до нарастване на техния обем и разнообразие и съответно ще повишава ефективността и ефикасността
на дейността на разузнавателните организации при
използването им като открит източник.
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Иновативен модел на образование
за устойчиво развитие с аспект
на екологична сигурност
доктор Мария Гюлеметова

Резюме: Екологичната сигурност е сложна връзка между съвременните екологични промени на Земята
и околната среда, ръководени от опасни взаимодействия. Образованието изпълнява фундаментална роля в
промяна на ценности, начин на живот и поведение. То е инструмент в промяна на отношение към околна среда,
устойчиво развитие и екологична сигурност .
Ключови думи: иновативен модел, образование, устойчиво развитие, екологична сигурност.

Innovative Model for Environmental Education with Aspects
of Ecological Security
Assistant phd Mariya Gyulemetova.

Abstract: Environmental security offers an intricate relationship between the contemporary environmental
changes in the world and environment – led threats and cooperation. Education performs a fundamental role in changing
values, lifestyle, and behavior, as well as in the formation of competences how to build a democratic society. Education
is an essential tool in changing attitudes towards the environment from the perspective of international strategies and
solutions for sustainable development.
Key words: innovative model, education, environment, ecological securit.
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т една страна, сигурността на човека и опазването на неговото здраве и живот са висша
ценност в съвременната държава, едно от
конституционните му права „правото на благоприятна и здравословна околна среда“[10], а от друга
необходимостта от образованието за тази сигурност,
чрез екологични, социални и икономически промени, става все по важна негова цел.
Актуалността на темата се свързва с решаването на проблем в полза на цялото общество и преди
всичко на младото поколение и произтича от:
– проблематиката за екологична сигурност и
устойчиво развитие като сравнително нови научни
области.
– обективната и субективна необходимост от
нов, научно и методично обоснован иновативен модел за образование за устойчиво развитие в контекста на екологичната сигурност.
Представеният доклад е част от теоретико-експериментално педагогическо изследване с цел: разработка и приложение в обучението на иновативен
модел на образование за устойчиво развитие с ас60

пект на екологична сигурност.
Според много учени понятието екологична сигурност може да бъде отнесено към много области
като медицина, промишленост, технологии, селско
стопанство, сферата на услугите, международните
отношения и т.н. С други думи, то има интердисциплинарна същност и навлиза във всички сфери на
живота на човека, поради което неговата важност и
актуалност все повече нараства.
Трябва да се отбележи, че много автори дават
тълкование на понятието „екологична сигурност“,
но все още в българската нормативно-правна уредба няма легално определение, така че успешно да се
използва в научните среди. За Томов, Владимиров,
и Ненова „екологичната сигурност е специфичен
обект на научни изследвания“, „съвкупност от състояние на природни, урбанизирани и социално-икономически системи и на процесите в и между тях,
при които не възникват критичности от появяване и
развитие на екологично опасни събития и съпровождащите ги екологично опасни явления, въздействия
и ефекти“[7]. Според авторите, екологичната сигур-

ност е „приложна научна област с организационна и
управленческа насоченост“ и „алтернатива на традиционната концепция за национална сигурност“, която „пряко влияе върху безопасността на населението,
икономиката, здравеопазването, правото, вътрешна
и външна политика и други области на обществения живот, поради което е приложна научна област
с организационна и управленска насоченост“[7]. В
изследването приемам определениетo на Томов за
екологичната сигурност като „показател за ефективно функциониране на държавното управление
за рационално използване на ресурсите, на защита
на хората и техните многовековни постижения, за
устойчиво развитие на икономиката за състоянието на природната, урбанизираната и социално-икономическа среда“[6].
Едно от приоритетните стратегически направления за обезпечаване на екологичната сигурност и ликвидиране на екологичните заплахи Ненова определя
като „развитие и усъвършенстване на системата за
екологично образование и възпитание на населението
в т.ч. чрез повишаване на екологичната култура“[5].
В екологичното образование има добри традиции
както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект,
но животът показва, че не трябва да спрем дотук, защото то е съвременна стратегия за социализиране, която
се основава на целесъобразно адаптиране на научните
познания за процесите на природата и социалния свят
чрез образователни програми и нововъведения.
Според Иванов [8] екологичното образование съществува в три форми: образование за управление и контрол на околна среда (education for
environmental management and control); образование
за разбиране и тълкуване на околна среда (education
for environmental awareness and interpretation) и образование за устойчиво развитие (education for
sustainability), чиято цел е образование за екологично, социално и икономическо развитие.
За Ваклева съвременните аспекти на екологичното образование отчитат като един от съществените
проблеми за образователната система „възникването
на иновационни процеси в практиката и липсата на добра подготовка на учителите за тяхната реализация“[9].
Ако дефинираме понятието „устойчиво развитие“ то е: „дългосрочно културно, икономическо,
екологично и социално здраве и дълъг живот за обществото“, а основната цел на устойчивото развитие
се състои във „възобновяване на динамичния баланс
между обществото и околната среда“ [4].
За Вълова и колектив „образование в устойчиво развитие е повече, отколкото обикновено обучение, защото то акцентира върху нагласи, ценности,
развитие на знания и умения, така че младите хора
да бъдат активна част във вземането на решения за
света който ги заобикаля, то се стреми да изгради
съзнание от една страна за света около нас и от друга - за социалните проблеми и стратегии за тяхното
решаване“ [3, стр. 22].

За изследването се използва педагогическата
иновация като „теоретично обосновано, целенасочено и ориентирано към практиката новаторство, което
предполага създаване на нова образователна среда“[2]. От различните значения на думата „модел“ за
научните изследвания според Андреев това е „образ,
използван при определени условия в качеството на
заместител на оригинала“ [1], което приемам за изследването.
Иновативен модел на образование
за устойчиво развитие с аспект
на екологична сигурност
Цел: Формиране основи на култура за устойчиво развитие като част от общата култура на студентите за екологична сигурност.
Задачи:
● Да обогатява и допълва общообразователната и специализирана подготовка на студентите чрез
овладяване на научните основи на концепция за
устойчиво развитие и екологична сигурност;
● Да създава условия за формиране на нагласи,
които да станат мотив и критерий за разумна дейност в природна, обществена и икономическа среди;
● Да съдейства за формиране на компетенции
и модели на поведение за опазване и възстановяване
на компонентите на природна и обществена среда и
тяхното устойчиво развитие.
Ресурсно осигуряване
● Нормативни ресурси на ниво вътрешна културно-образователна среда:
– Учебни помагала по дисциплини от специалност „Национална сигурност”;
– Учебно помагало по устойчиво развитие –
Гюлеметова, М.;
– Концептуални основи на устойчиво развитие –
Гюлеметова, М.;
– Примерна програма за образование в устойчиво развитие с аспект на екологична сигурност
(виж. приложение 1).
Учебно помагало по устойчиво развитие е одобрено с протокол №18 от 02.02.2001 г. на МОН, актуализирано като учебник „Концептуални основи на
устойчиво развитие“ за нуждите на студенти.
Моделът е изработен след обществено проучване в т.ч. анкета (200 ученика от Пазарджик), учители
(60 учители) и 100 общественици от област Пазарджик и тестван чрез предварителен и констатиращ
експеримент с ученици и студенти.
Съдържателна основа на култура
за устойчиво развитие с аспект
на екологична сигурност
1. Знания за природните компоненти на България и тяхното устойчиво развитие, както следва:
Теоретични:
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Общи понятия: Концепция, Конвенция, Глобална стратегия, устойчиво развитие, трансгранично
замърсяване, показател, индикатор, устойчиви органични вещества, екокатастрофа, емисия, рециклиране и други (по учебник Концептуални основи на
устойчиво развитие).
Единични понятия: екологични конфликти, екологична опасност, екологичен риск, оловни аерозоли, замърсена вода, отпадъчни води, пречиствателна
станция, неустойчив индикатор, хидробиологичен
мониторинг и др.
Закономерности – локални проявления на природната среда, екологични проблеми свързани с тях
и мерки за устойчиво развитие.
Емпирични – използване на факти от роден край
и България, като доказателствен материал за обслужване на теоретичните знания.
2. Система от умения и компетенции, както
следва:
● За проучване и прогнозиране на състоянието
на природните ресурси;
● За дискутиране ролята на България като фактор за геоекологично географско положение на Балканите, Европа и света като цяло;
● За получаване и интерпретиране на информация, свързана с екологични проблеми на природните
компоненти на България и родния край.
3. Система от модели на поведение, свързани с
творческа дейност за решаване на проблеми с опазване и рационално използване на природните ресурси на България, съобразно екологични норми и индикатори за устойчиво развитие.

4. Система от нагласи и ценности – мотив и
критерий за разумна дейност за опазване на природната среда.
Приноси от реализация на модела
● Обогатява се теорията и практиката на образователната система в България с нов образователен
продукт - модел за образование за устойчиво развитие с аспект на екологична сигурност.
● Формира култура за устойчиво развитие и
екологична сигурност като част от общата им култура за национална сигурност.
● Развива изцяло нов поглед към околна среда
на България и родният край, чрез екологично, социално и гражданско образование, в контекста на екологична сигурност.
Заключение
Приемането на добре развита държавна стратегия и политика в областта на екологичната сигурност
е важна част от системата за национална сигурност.
Осигуряването и обезпечаването й на национално
и регионално равнище предполага провеждане на
ефективни екологични дейности, свързани с балансирано и рационално използване на природните ресурси, непрекъснат контрол на състоянието на околната среда, внедряване на екологично безопасни технологии и системи за управление на всички сфери на
обществено – икономическия живот и преди всичко
образование за устойчиво развитие.
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Приложение 1
ПРИМЕРНА ПРОГРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ С АСПЕКТ
НА ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
Ядра на
учебно
съдържание

Стандарти

Околна среда Стандарт 1
Оценява състояние на
околна среда на България
съгласно индикатори за
устойчиво развитие

Очаквани
резултати

Основни
понятия

газове;
прах;
аерозоли;
серен диоксид;
горещи точки;
критични
1. Знае източници и
причини за замърсява- екологични
не на природна среда на ситуации;
екологична опасност
България.
и сигурност
2. Оценява състояние
на природна среда на
България
чрез конкретни примери от роден край и
страната и представя
за защита по време на
упражнения
Тема №1
Източници на замърсяване на природна
среда в България

Тема №2
Качество на въздуха
в България
1. Демонстрира знания
за основни замърсители на въздуха в България и показва начините
за решаване на проблема;
2. Доказва зависимостта между икономика и
екологични проблеми
чрез дискусия.
3. Проучва състоянието
на въздуха в роден край
и представя за защита
по време на упражнения

емисия;
серни оксиди;
азотни оксиди;
оловни аерозоли
качество на
въздух;
неустойчив
индикатор
екологична
опасност и
сигурност

Контекст и дейности

Прави количествена и
качествена оценка на състояние на околна среда на
България
съобразно индикатори за
устойчиво развитие

Оценява
качество на въздух и
предлага
мерки за решаване на
проблеми ,свързани със
замърсеност съвместно
с експерти на РИОСВ и
общински и областни
институции
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Ядра на
учебно
съдържание

Очаквани
резултати

Очаквани
резултати
по теми
Тема № 3
Качеството на водите
в България
1.Демонстрира знания за качеството на
повърхностни и подпочвени води и мерки
за решаване на проблемите чрез замърсяването им;
2.Проучва състоянието на водите в родния
край представя за защита по време на упражнения

Основни
понятия

чиста вода;
замърсена вода
отпадъчни води
хидроекологичен
мониторинг

Контекст и дейности

Проучва съвместно с
експерти на РИОСВ
проблеми, свързани със
замърсеност на води,
почви и биоресурси и
предлага свои идеи за
решаването им .

Национална
програма „ Околна
среда здраве”
заустване;
качество на водите
неустойчив
индикатор
екологична
опасност и
сигурност

почвен ресурс
устойчиви органични
замърси-тели
вкисляване на
1. Характеризира
почвите; ерозия на
почвените ресурси и
обяснява причините за почви
замърсяването от видо- неустойчив
индикатор
вете замърсители;
2. Демонстрира знания екологична
за видове плодородие и опасност и
сигурност
причини за
ерозия и вкисляване на
почви.
горски екосистеми;
биологично
Тема№5
разнообразие;
Състояние на горите
защитени природни
в България
обекти;
Очаквани резултати
Конвенция за
1.Характеризира съсбиологично
тоянието на горския
разнообразие;
фонд и биологичното
биоресурси;
разнообразие;
Национална
2.Проучва и предлага
начини за решаване на стратегия”
Опазване на
проблема ;
биологично
3. Дискутира Конвенразнообразие в
цията за биологично
България
разнообразие
неустойчив
индикатор
екологична
опасност и
сигурност.
Тема№4
Земи и почви
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Оценява състояние на биоресурсите в роден край и
предлага мерки за решаване на проблемите.

Ядра на
учебно
съдържание

Ядро
Население и
селища

Очаквани
резултати

Очаквани
резултати
по теми

Основни
понятия

Контекст и дейности

Доказва
зависимостта между видове
отпадъци и замърсяване
и икономически и екологични проблеми чрез
дискусия.

Стандарт 2
Характеризира и сравнява околната среда у нас и
развитите в икономическо отношение страни

Тема№6
Отпадъци и околна
среда

битови отпадъци;
производст-вени;
опасни; строителни

1.Характеризира основните видове отпадъци
и начините за отстраняването им.
2.Пише научно съобщение за депониране на
отпадъци,
съобразно изискване на
ЕС и наши нормативни
изисквания.

депониране,
рециклиране
третиране
и управление на
твърди отпадъци;
микрооргани-зми
неустойчив
индикатoр
екологична
опасност и
сигурност .

Стандарт 3
Анализира и оценява
демографското състояние
на България съгласно
индикатори за устойчиво
развитие

Тема 7
Население наБългария и устойчиво развитие

социален индикатор
биопсихо -социално
явление ;
демографски
проблем;
селищен проблем ;
демографска и
селищна политика
неустойчив
индикатор
екологична
опасност и
сигурност

1.Определя значението
на население на България като индикатор за
устойчиво развитие на
икономиката.
2.Оценява структури
на население като индикатор за устойчиво
развитие .
3.Прави оценка и анализ на основните демографските показатели
за устойчиво
развитие на България
или роден край и представя на защита.

Проучва и сравнява състоянието на население
в родния край, сравнява
с това на други райони в
страната. Прогнозира и
предлага пътища за решаване на демографски и
селищни проблеми.
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Ядра на
учебно
съдържание
Ядро
Икономика

Очаквани
резултати

Очаквани
резултати
по теми

Стандарт 4
Характеризира и сравнява стопанството на
България и развитите в
икономическо отношение
страни.

Тема 8
Енергетика и устойчиво развитие
Очаквани резултати :
1.Обеснява причините
за промяна на енергийна система в света и у
нас.
2. Посочва пътищата
запостигане на енергийна устойчива система

Енергийна система,
изчелпаеми и
неизчелпаеми
енергийни
източници
неустойчив
индикатор
екологична
опасност и
сигурност

Проучва, сравнява и
прогнозираенергийна
система у нас и развититестрани

Тема 9 :
Селско стопанство и
устойчиво развитие
Очаквани резултати :
1.Обеснява същността
и значението на селското стопанство .
2.Разкрива причините
за недостиг на хранителни продукти в света
и у нас .
3. Сравнява интензивно и екстензивно селско
и посочва пътища за
решаване на проблеми
и засилване на фермерство.

Плодородие
фермер
интензивно
екстензивно селско
стопанство
зелено земеделие
неустойчив
индикатор
екологична
опасност и
сигурност

Дискутира
спадна селско
стопанство в България
и посочвапътища за решаване на проблемите и
преходакъм устойчиво
селскостопанство.

Алтернативен
туризъм:
екотуризъм
селски туризъм
занаятчийски
туризъм ;
културен ;
СПА туризъм .

Дискутиратуризъм в
България в контекст на
устойчиво развитие чрез
аргументи.

наука ;
научни оценки ;
образова ние ;
младежта и
устойчиво развитие
.

Доказватвърдението: “науката – основа на устойчива икономи -ка”;участва
в защита на научнипроекти.

Тема 10
Туризъм и устойчиво
развитие
Очаквани резултати :
1. Зная същността и
значението на туризма
за България
2. Посочва пътища за
развитие на алтернативен туризъм – основа за
перспектива на устойчив туризъм .
Тема 11
Наука ,образование и
младежта за устойчиво развитие
Очаквани резултати :
1.Знае ролята на науката и образованието за
икономиката на България.
2. Сравнява нучнитепостижения в света и
България
3.Предлага идеи за
научни проекти .
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Основни
понятия

Контекст и дейности

Противодействие на тероризма: сравнителен
анализ на нормативната уредба
доктор Ирина Миндова-Дочева

Резюме: Предмет на разглеждане в доклада е специалното законодателство относно противодействието
на тероризма в отделни европейски държави. Като проблемни области са разгледани дефинициите за
тероризъм, правните възможности за въвеждане на извънредно положение и участието на въоръжените сили в
контратерористични операции.
Ключови думи: противодействие на тероризма, извънредно положение, секюритизация, десекюритизация.
Abstrakt: The aim of the report is to compare some of the currently adopted counter-terrorism acts in different
European states. The report sets some of the problem causing areas as: legal definitions of terrorism, legal aspects of
declaring state of emergency, the role of the armed forces in counter-terrorist operations.
Key words: counter terrorism activities, state of emergency, securitization, desecuritisation.

П

рез 1963 г. ООН приема първият международен инструмент за противодействие на тероризма – КОНВЕНЦИЯ за нарушенията и
други действия, извършени на борда на въздухоплавателно средство. От тогава насам броят на международните конвенции в тази област нараства до 19,
като те са открити за присъединяване. Обединяващото между тях е третирането на тероризма като
престъпление и ангажиране на системите за вътрешен ред и сигурност и правораздавателна система.
Терористичните нападения от 11 септември
2001 г. предизвикаха активирането за първи път
на чл. 5 от Вашингтонския договор – клаузата за
колективна отбрана. Тази реакция наложи друг
юридически прочит на тероризма – не като престъпление, а като заплаха за сигурността и отбраната,
която изисква намесата на въоръжените сили и дава
основание за ответни военни действия.
Националните закони за противодействие на
тероризма, разработвани и приемани след 2000 г. в
отделните държави разглеждат тероризма далеч не
като криминално деяние, а като извънредно събитие, което изисква извънредни действия от страна
на държавата – в това число и възлагане полицейски
функции на въоръжените сили вътре в държавата в
т.нар. мирно време.
Секюритизация
срещу десекюритизация
Разработването, в условия на спешност, на

специално законодателство за противодействие
на тероризма като екзистенциална заплаха, което предвижда сериозни ограничения на правата и
свободите на гражданите и регламентира извънредни действия, дава основание да се говори за акт на
секюритизация в Европа.
Изграждането и съдържанието на законодателството на една държава могат да обслужват успешно
секюритизацията, като чрез законовите разпоредби
се засилват ограниченията на права и свободи, въвеждат се извънредни и други мерки като отговор
от страна на държавата на конструирани заплахи за
сигурността. Нещо повече, под претекст за защита
на националната сигурност може да бъде ограничен
свойственият за правовата държава достъп на всеки
гражданин до съдебна защита и да бъде ограничен
съдебният контрол за законосъобразност и целесъобразност върху административните актове на органите на държавно управление.
От друга страна наличието на адекватна правна регламентация може да бъде разглеждана като
опорна точка на десекюритизацията. Наличието
на трайна и обективна нормативна уредба, в която възможностите за превратно упражняване на
власт и злоупотреба с право са минимизирани или
отсъстват, е мощен инструмент за възпиране срещу обществени манипулации и конструиране на
страхове. Държавната принуда и санкционирането
на противоправно поведение също са коректив в
отстояването на рационалността и реализма в разбирането на сигурността.
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Европа след атаките
в Париж през 2015 г.
Терористичните атаки в Париж от 13 ноември
2015 г. също предизвикаха различно правно третиране – Франция квалифицира терористичните
нападения като акт на агресия и настоява за активирането на клаузата за обща отбрана – чл. 42,
ал. 7 от Договора за ЕС, приравнявайки ситуацията към състояние на война. На 17 ноември 2015 г.
европейските министри на отбраната единодушно
декларират своята подкрепа за страната и изразяват готовност да я подпомогнат. От това действие
на френския президент възниква въпросът защо в
отговор на терористичните атаки Франция се позовава на клаузата за обща отбрана и не прибягва към тази за солидарност по смисъла на чл. 222
от Договора за функционирането на ЕС. Контекстът и обхватът на двете се разяснява в изготвения през 2012 г. Доклад на Европейския парламент
относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение
(2012/2223(INI))1, както и в Резолюция 2015/3034
(RSP) на Европейския парламент.
Обхватът на клаузата за обща отбрана се определя преди всичко в три основни контекста:
– Еднозначно задължение на държавите членки за оказване на помощ и подкрепа с всички средства, в случай, че дадена държава стане жертва на
въоръжено нападение на нейна територия, както
при традиционната териториална отбрана, така и
при отбрана срещу нови заплахи, като тези ангажименти съответстват на ангажиментите, поети в
рамките на НАТО.
– Необходимост за подготовка по отношение
на ситуации, включващи държави, членки на ЕС,
които не са членки на НАТО или територии на държави, членки на ЕС извън Северния Атлнатически
океан, или ситуации, за които няма споразумение
за колективни действия в рамките на НАТО, като
се подчертава, че капацитетът на НАТО трябва да
се използва както е предвидено в споразумението
Берлин +.
– Невъоръжени нападения, целящи предизвикването на сериозни щети и състояние на дезинтеграция в дадена държава членка, идентифицирани
като произхождащи от външен субект. Те попадат в
обхвата на клаузата за обща отбрана, при условие,
че последствията им представляват значима заплаха за сигурността на въпросната държава-членка, с
пълно зачитане на принципа за пропорционалност.
Обхватът на клаузата за солидарност се определя по смисъла на задължението на Съюза и
държавите членки за съвместни действия в дух на
солидарност в слаучаите, в които държава членка стане жертва на терористичен акт, природно
или предизвикано от човека бедствие и е поискала помощ чрез политическите си органи. В този
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контекст за съюза възниква задължение да мобилизира всички инструменти, които са в негово разположение, включително военни ресурси, за предотвратяване на терористични нападения в ЕС и за
защита на демократичните институции и гражданското население.
В доклада се съдържа изрична препоръка, към
клаузата за солидарност да се прибягва в ситуации,
надвишаващи капацитета за реагиране на засегнатата държава членка или изискват мултисекторно
реагиране. Изрично се изтъква, че солидарността
води до ангажимент за инвестиране в адекватен
национален и европейски капацитет, а при позоваване на това положение останалите държави не
следва да подлагат на обсъждане въпроса дали да
предложат помощ.
Основното разграничение е в кръга от задължени субекти – ако при клаузата за обща отбрана
става въпрос за еднозначно задължение на отделните държави, членки на ЕС, то при тази за солидарност задължени субекти са Съюзът и отделните
държави членки.
Както отбелязва А. Мисироли2, активирането на чл. 42, ал. 7 не изисква формално решение от
Съвета или задействане на специална процедура за
прилагане, а е достатъчно позоваването от страна
на държава членка.
Действията на френското правителство след
атаките в Париж вътре в страната са свързани с обявяване на извънредно положение и разработване на
законодателни промени. Въвеждането на подобен
режим дава правомощие на полицията да извършва
претърсване на домове без съдебно разрешение. На
26 ноември 2015 г. извънредното положение е продължено с три месеца, на 26 февруари – с още 3 и
на 26 май - с 2 допълнителни месеца. Нападението
в Ница от юли 2016 г. запазва състоянието за още
6 месеца. През ноември 2016 г. министър-председателят заявява, че извънредното положение отново
ще остане в сила поне до предстоящите президентски избори през пролетта на 2017 г. При запазване
действието на въдения режим през юли 2016 г.4, е
препотвърдена възможността за извършване на претърсване без съдебно разрешение, както и правомощието да бъдат събирани лични данни, въпреки че
с решение на Конституционния съд от 19 февруари
2016 г. копирането на лични данни от електронни
устройства по време на претърсване без разрешение
на съдия, е обявено за противоконституционно.
С удължаването срока на извънредното положение през 2016 г., на властите се дава възможност
да забраняват провеждането на публични събирания на основание невъзмжност да бъде осигурен
обществения ред и сигурност. Полицията получава
право да претърсва багажи и превозни средства без
разрешение на съдия. Законодателните промени от
2016 г. засилват съществуващите постоянни контратерористични правомощия и разширяват админи-

стративните мерки, въпреки критиките5 на консултативния съвет по правата на човека, насочени към:
– Възможността да бъдат подлагани на административен контрол завръщащите се от места, в
които оперират „терористични групи“ лица, за които се подозира, че са пътували с цел да се присъединят към тях.
– Засилените полицейски права, с предварително упълномощаване от прокуратурата да извършват проверки за идентифициране и претърсване, в контекста на разследване на престъпления,
свързани с тероризъм.
– Възможност съдебните органи да разрешават
извършване на претърсване и изземване, с цел разследване на престъпления, свързани с тероризъм по
всяко време на денонощието.
В този контекст, през лятото на 2016 г. се приемат законови промени, с които се дава възможност
да бъдат анализирани в реално време електронните
метаданни, както на „лицата идентифицирани като
заплаха“, така и на всяко друго лице от тяхното обкръжение и свързвано със заплахата. По данни на
правителството, към 6 декември 2016 г. са извършени 4292 претърсвания на домове, а 434 души са принудени да напуснат страната.
По данни на Амнести интернешънъл3, едва в
под 1% от претърсванията има основание за образуване на дело за тероризъм.
През май 2016 г. Комитетът по изтезанията на
ООН изказва загриженост относно информацията за
използване на прекомерна сила от органите на полицията по време на операции по претърсване, които в
някои случаи са довели до психологически проблеми за потърпевшите. Много организации и експерти
приканват френските власти да прекратят извънредното положение и да обезщетят пострадалите.
Друг проблем с извънредното положение и
принудителните мерки е свързан с това, че мерките се прилагат по отношение на хора, които нямат
връзка със заплахите за сигурността. Сред тях са
лица, планирали да протестират срещу промени в
трудовото законодателство и екоактивисти.
Петима специални пратеници на ООН докладват, че извънредните мерки във Франция са
ексесивни и непропорционални, както и че при някои от разпоредбите липсва яснота и прецизност.
Те препоръчват установяване на предварителен съдебен контрол върху въвежданите контратерористични мерки.
Омбудсманът на Франция също заема позиция заявявайки, че хората пострадали от незаконни
действия при претърсвания и изземвания при режима на извънредно положение имат право на справедливо финансово обезщетение.
В Люксембург, след атентатите в Париж, правителството изисква от компетентната комисия да
подготви предложения за промени в чл. 32 от Конституцията на страната, относно извънредното

положение. В доклад от януари 2016 г. Националната комисия по правата на човека отбелязва, че
извънредното положение винаги е по изключение
и използването му трябва да бъде предшествано от
преценка за необходимост и пропорционалност. В
края на декември е разработен проект на закон относно терористичната заплаха, с който се разширяват правомощията на правоприлагащите органи по
разследване и задържане. Значително се разширява
тяхното правомощие да събират и използват частна
информация.
Унгария извършва конституционна промяна
през 2016 г. Шестата поправка6 предвижда възможност правителството да обявява вид извънредно положение – ситуация на заплаха от тероризъм, която
действа 15 дни. За последващото му продължаване
е необходима санкция на парламента. Основната
промяна касае правомощието на правителството
самостоятелно да декларира ситуация на заплаха
от тероризъм, при която могат да бъдат привличани
въоръжените сили на страната и използвани техника, въоръжения и средства за борба с безредици.
През юни 2016 г. Полша също приема Закон
за противодействие на тероризма7, придружен от
съответни промени в Закона за полицията и Наказателно-процесуалния кодекс8. Той дава неясна дефиниция за тероризъм. В ситуация на терористична
заплаха полицията, службите за сигурност и въоръжените сили са оправомощени да използват летална сила, да организират масово подслушване и да
откриват стрелба по чужди граждани. Предвижда
се и удължаване срока на предварително задържане.
В Русия функционира Федерален закон за противодействие на тероризма от 2006 г.9, чиито последни изменения са от 2014 г. В него се определя преди
всичко правната основа за противодействие на тероризма: Конституцията на РФ, общопризнатите принципи и норми на международното право, международните договори, по които федерацията е страна,
актове на изпълнителната власт и т.н. В нормативния акт основополагаща е идеята за законност и защита на основните права и свободи на човека. Важно
значение имат изрично посочените принципи за неизбежност на наказанието за осъществено терористично действие, както и за системно и комплексно
използване на политически, информационно-пропагандни, социално-икономически, правни, специални
и други мерки за противодействие на тероризма.
Законът създава правна регулация относно
участието на въоръжените сили при противодействие на тероризъм, както и провеждането на контратерористична операция. Понятието тероризъм
е дефинирано като идеология на налисилието и
практика за въздействие върху приемането на решение от органите на държавно управление, органите на местно самоуправление или международни
организации, свързани със заплаха за населението
и/или други форми на противоправни насилстве69

ни действия. Терористичният акт се определя като
извършване на взрив, палеж или други действия,
застрашаващи населението и създаващи опасност
от причиняване на смърт или значителни имуществени вреди или други тежки последици, с цел дестабилизиране дейността на държавните органи или
международни организации, или за въздействие
върху приемането на решение, както и заплаха за
извършване на същите действия с указаната цел.
Тероризмът се определя не като престъпление,
а като извънредно събитие, при настъпването на
което в специалния закон са предвидени механизми
за действие на различни държавни структури.
В новия български Закон за противодействие
на тероризма е възприет сходен подход – тероризъм
като извънредно събитие и терористичен акт като
престъпление, независимо, че по НК престъплението е тероризъм и то не би следвало да бъде мултиплицирано в други актове.
Въоръжените сили могат да бъдат използвани
в следните изчерпателно посочени хипотези:
1. Пресичане на полети на въздухоплавателни
средства, които се използват за осъществяването на
терористичен акт или са превзети от терористи.
2. Пресичане на терористични актове във вътрешните води и териториалното море на страната,
в обекти на морската производствена дейност, разположени в континенталния шелф, както и за осигуряване безопаснността на националното морско
корабоплаване.
3. Участие в провеждането на контратерористични операции, по ред определен в специалния закон за противодействие на тероризма.
4. Пресичане на международна терористична
дейност извън територията на страната.
Законът за противодействие на тероризма дава
правно основание за употреба на оръжие, както и за
употреба на летална сила и унищожаване на обекти. Той предвижда особен извънреден режим – правен режим на контратерористична операция, който
може да се въвежда, по решение на съответните
длъжностни лица, на част от територията на страната или в обекти и има за цел пресичане и разкриване

на терористичен акт, минимизиране на последиците
от него, както и защита на жизненоважните интереси на отделната личност, обществото и държавата.
Решението с което се въвежда или отменя такъв режим, както и принудителните мерки свързани с него подлежат на незабавно обнародване.
През 2015 г. във Великобритания се приема нов
Закон за сигурност и противодействие на тероризма10. С него за пореден път се разширява дефиницията за тероризъм, въведена със Закона за тероризма
от 2000 г. като се инкриминира широк спектър от
„дейности, свързани с тероризъм“. Със специални
разпоредби на него се определя екстратериториално
действие във връзка с престъплението подбуждане
към тероризъм извън страната.
В новия закон за първи път се съдържа правна
регулация относно т.нар. „чуждестранни бойци-терористи“, като се въвеждат специални рестрикции
по отношение на тяхното влизане и пребиваване на
територията на страната, както и възможностите им
да пътуват. Съответните власти и органи получават
правомощия да изземват от тях пътнически документи, да ги принуждават временно да напускат
страната и да им отказват разрешение за връщане.
В този контекст в закона се съдържа и правна регулация за оказване на подкрепа на лица, които са в
риск от въвличане в терористична дейност. Специално внимание се отделя на осигуряването от държавните органи на т.нар. „дължима грижа“ на лица,
изложени на риск от привличане към тероризъм.
Интерес представлява изричната клауза за осигуряване на свободата на словото в университетите. При
изпълнение на общото задължение за недопускане
студентите да бъдат въвличани в тероризъм и дейности свързани с тероризъм, ректорите на университети трябва да гарантират и свободата на словото,
академичната свобода и автономия.
В заключение, като проблемни области на законодателството за противодействие на тероризма
могат да бъдат посочени въвеждането на широки
дефиниции за тероризъм, засилването на ролята на
изпълнителната власт и отслабването на съдебния
контрол в условията на извънредно положение.
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Процесът на планиране на отбраната
доктор Ганчо Душков

Резюме: Анализиран е процесът на отбранително планиране в НАТО и основните планиращи дисциплини,
които участват при неговото реализиране като основен процес, който дава възможност на страните членки да
хармонизират своите процеси на планиране и да се оценят важните политически, военни и ресурсни предимства
на колективната отбрана за подобряване на сигурността и стабилността.
Ключови думи: планиране на отбраната, основен процес, планиращи дисциплини, среда на сигурност.

The Defense Planning Process
Gancho Dushkov, PhD

Abstract: There is analyzed the NATO Defense Planning Process and basic disciplines which are included in this
process of implementation like basic process, which gives opportunity to members country to harmonize their planning
and to evaluate collective political, military and resources advantages.
Key words: defense planning, basic process, planning disciplines, security environment.

Р

азвитието на въоръжените сили се планира и
реализира в среда с висока степен на неопределеност, предизвиквана от комплексния характер на измененията на рисковете и заплахите за
сигурността1.
Процесът на планиране на отбраната в НАТО
(NATO Defense Planning Process - NDPP) е основен
процес, който дава възможност на страните членки
да хармонизират своите процеси на планиране и да
се оценят важните политически, военни и ресурсни
предимства на колективната отбрана за подобряване на сигурността и стабилността. Осигурява се
превенция от национализиране на отбранителните
политики, като в същото време се признава и отчита
националният суверенитет. Целта на планирането
на отбраната е да осигури рамка, в която страните
членки и НАТО като цяло да имат единен и свързан
процес на планиране, който да отговаря на договорените изисквания на Алианса по най-ефективния
начин. Планирането на отбраната дава възможност
да се гарантира, че Алиансът има необходимите
способности и възможности за изпълнение на задачите в пълния спектър на мисиите си, в съответствие със Стратегическата концепция. То обхваща
собствените способности на НАТО, основани на
тези на страните членки.
По-конкретно, процесът на планиране на отбраната включва седем различни дисциплини за
планиране2 - три основни: въоръжени сили, ресурси
и въоръжение и четири поддържащи: логистично,

ядрено, C3 (командване, управление и контрол) и
планиране на гражданското участие при извънредни ситуации. Планирането на отбраната е свързано
с други дейности, като планирането на противовъздушната отбрана (ПВО), стандартизация, интелигентност, оперативно планиране, както и генериране на способности. В тях участват всички съюзници, под егидата на Северноатлантическия съвет и
Комитета по планиране на отбраната, а в ядреното,
което се извършва под ръководството на Групата за
ядрено планиране, не участва Франция.
Целият процес на планиране на отбраната се
анализира и преразглежда, за да може да се оптимизира и да придобие по-голяма гъвкавост и интегритет. Целта е да се оптимизира взаимодействието
между всички дейности, свързани с разработването и предоставянето на способности, да се избегне
дублирането и да се осигури цялостната ефективност и ефикасност.
Планирането на въоръжените сили е обвързано с потребностите на НАТО и касае предоставяне
на способности от членовете, за да може Алиансът
да изпълнява пълната гама от мисии, в съответствие с Стратегическата концепция. Целта е да се
гарантира, че съюзниците развиват модерни въоръжени сили и са в състояние да развръщат устойчиви и оперативно съвместими сили, които могат да
функционират извън пределите на страната, с ограничена или без подкрепа от страната, на която принадлежат.
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Процесът на планиране на отбраната се основава на три последователни основни елемента - политически насоки, планирани цели за изпълнение
и прегледи на отбраната. Политическите насоки
определят общите цели, които трябва да бъдат изпълнени, включително степента на амбиция, установяваща във военно отношение, размера и характера на дейността, която НАТО трябва да е в състояние да провежда. Планираните цели детайлизират
изискванията на НАТО и определят конкретните
цели, за да се отговори на тези задачи.
Терминът „планиране на сили“ често се бърка с
„планиране на отбраната“, който има много по-широк смисъл или с „оперативно планиране“, което е
част от планиране на отбраната и се свежда до планиране, свързано с изпълнение на конкретна задача.
Голямо значение има процесът на планиране на
ресурсите, където голяма част от средствата са национални. Планирането на ресурсите в НАТО има
за цел да предостави на Алианса възможностите, от
които се нуждае. Фокусът е върху елементите, присъединени чрез общо финансиране, където членовете обединяват ресурсите си в рамките на НАТО. В
тази връзка планирането на ресурсите е тясно свързано с оперативното планиране, което има за цел да
гарантира, че Алиансът може да изпълнява своите
настоящи и бъдещи оперативни ангажименти и да
е в състояние да се справя с новите заплахи, като
тероризъм и разпространение на оръжия за масово
унищожение.
Необходимо е да се прави разграничение между съвместно финансиране и общо финансиране.
Съвместното финансиране обхваща дейности, управлявани от агенциите на НАТО, като въздушно
базираната система за ранно предупреждение и
контрол на (AWACS) и системата от тръбопроводи
(NPS) на Алианса. Общото финансиране включва
три различни бюджети: граждански (покрива текущите разходи на централата на НАТО), военен
(покрива текущите разходи на интегрираната командна структура и широките комуникационни и
ПВО мрежи), програмата на НАТО за сигурност
Investment (покрива основните инвестиционни изисквания за развитие на военни способности, системи за комуникация ПВО, основните мрежи от летища и за доставки на горива).
Тези бюджети представляват относително
малка сума пари, но са от ключово значение за сближаването на страните от Алианса и за интегрирането на способности. Общият бюджет на НАТО представлява 0,3% от бюджетите за отбрана на страните
членки.
Планирането на въоръженията, като основен
елемент на процеса за планиране на отбраната, има
за цел да подкрепи политическите и военните цели
на Алианса, както и на способностите на отделните
страни членки и се фокусира върху развитието на
многонационални програми. Това се постига чрез
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насърчаване на икономическо ефективно придобиване, кооперирано развитие и производство на
въоръжение. Този процес дава възможност за повишаване на оперативната съвместимост, технологичното и индустриалното сътрудничество между
съюзниците и партньорите.
Конференцията на националните директори
по въоръженията (CNAD) управлява процеса по
придобиване на въоръжение в НАТО, а така също
и надграждането на способностите с неговото придобиване. CNAD, заедно с основните групи от подчинената му структура, има план за управление,
който се актуализира ежегодно. Чрез него се реализира трансформирането на стратегическите цели
на НАТО в цели, свързани с въоръжението и са определени приоритети. Намерен е балансът между
националните и съюзните изисквания, тъй като обществените поръчки за отбраната са останали многонационална отговорност.
В момента CNAD се фокусира върху редица различни области: процес на трансформация на
НАТО, по-специално усилията за осигуряване на недостигащи способности; рамка за планиране, свързана с реализиране на изисквания в дългосрочен план,
както са формулирани от стратегическите главнокомандващи, в оръжейни цели и идентифицирането
на проблемни области за подпомагане; мерки срещу
тероризма и оръжията за масово унищожение и техните средства за доставка, включително набор срещу
тероризма; активна подкрепа за различни партньорски отношения по програми на НАТО и отваряне към
участието на страните-партньори.
Логистичното планиране в НАТО е неразделна част от защитата и оперативното планиране. Има
за цел да се идентифицират различните логистични възможности, които трябва да бъдат придобити
от членове на НАТО и съюза като цяло в подкрепа
на нивото на амбиция (LOA), в съответствие с изискванията, включени в министерските указания по
планиране на отбраната и да се гарантира, че тези
възможности са на разположение, за да бъдат използвани от стратегическите командвания за ръководени
от НАТО операции. Логистичното планиране служи
като основа за всеобщо обединяване на логистичните усилия в НАТО с цел подобряване на интеграцията между националните и на блока логистични
процеси по време на кризи от различен характер, за
идентифициране на входящите логистични изисквания от НАТО и включването им в министерските
указания по планиране на отбраната. Това обхваща
същия период, както процесът на планиране на отбраната и има за цел да интегрира напълно логистичното осигуряване с други дисциплини за планиране
на отбраната на НАТО, както и с дисциплини като
стандартизация и оперативно планиране.
На ниво планиране на въоръжените сили логистичното планиране се състои в идентифициране на различни граждански и военни способности

за използване по време на ръководените от НАТО
операции. Управлението на тези възможности в зоната за провеждане на операцията и след това се извършва от стратегическото командване, в рамките
на процеса на оперативно планиране.
Ядреното планиране е непосредствено свързано с отбранителното планиране в НАТО и е предназначено за запазване на баланса на силите, мира
и предотвратяване на принуда. Алиансът ще запази
в обозримо бъдеще подходяща комбинация от конвенционални и ядрени сили, базирани в Европа. И
двата елемента са от съществено значение за запазване на постигнатия баланс. Упражняването на политически контрол на ядрените оръжия, при всички
обстоятелства, е първият и най-важен принцип на
ядреното планиране. В новата среда на сигурност
стремежът е за радикално намаляване на зависимостта на блока от ядрените сили.
В съответствие с общата цел за гарантиране на
сигурност и стабилност на възможно най-ниското
ниво, взетите политически решения и в резултат
на ядреното планиране след края на Студената война, НАТО значително е намалил потенциала си и
са извършени дълбоки промени в процедурите по
планиране. Прекратена е практиката за поддържане на постоянни мирновременни ядрени планове
за извънредни ситуации и свързаните с тях целеви
списъци за неговите подстратегически ядрени сили.
Ядреното планиране трябва да гарантира, че
ядреният потенциал на Алианса се възприема като
надежден и ефективен елемент на стратегията за
превенция на войната. Това изисква сили, които
имат необходимите характеристики, включително
подходяща гъвкавост и способност за оцеляване,
както и възможности да се справят с редица потенциални непредвидени случаи. Участието на
всички страни членки (с изключение на Франция)
в състава на ядрената политика, в консултации,
вземане на решения и ядрено планиране, както и
участието на неядрени съюзници в ядрения възпиращ потенциал на НАТО, служи за демонстрация
на солидарността на съюза и общия ангажимент за
предотвратяване на война.
Ефективното изпълнение на политическите и
военните функции изисква широкото използване
на C3 (командване, управление и контрол) както на
НАТО, така и национални системи, услуги и съоръжения, подкрепени от съответните служители и
структури на организацията.
C3 системите включват съобщения, информация, навигация и системи за идентификация, както
и сензори и предупредителни системи за монтаж,
проектирани и експлоатирани в мрежова и интегрирана форма, за да отговорят на нуждите на НАТО.
Индивидуални системи C3 могат да бъдат предоставени от НАТО чрез общи програми, финансирани от
членовете, чрез национални, многонационални или
съвместни финансирани кооперативни програми.

Координираното планиране е основна дейност
за постигане на оперативна съвместимост и сигурна
възможност за C3 на НАТО да отговори на настоящите и прогнозиране на бъдещите политически и
военни изисквания. Той гарантира, че C3 дейностите, извършвани във всеки аспект на планирането на
отбраната ще останат свързани през целия жизнен
цикъл на системите и програмите, както и на крайните продукти и услуги.
C3 планирането трябва да включва всички елементи, необходими за постигане на способности,
които да се основават не само на предоставянето на
материална част (системи) и съоръжения, но и като
се разчита на подходящи организация, обучение,
логистика и персонал, както и на постигането на
оперативна съвместимост. В допълнение, за постигане на необходимата способност на НАТО за C3
се налага прилагане на комбинация от три основни
планови дисциплини – ресурси, въоръжение и планиране на способности. Процесът на планиране C3
трябва да повлияе и контролира дейността на тези
дисциплини за планиране, за да се гарантира висока
ефективност на извършената дейност.
Гражданското планиране при извънредни ситуации в НАТО не е толкова мащабно, но обхваща
относително широка дейност, която има отражение
върху различни аспекти на гражданското и военното планиране и операции. Неговите основни роли
се състоят от гражданска подкрепа за военните
и реагиране, при провеждане на операции в отговор на кризи, подкрепа за националните органи по
граждански извънредни ситуации и защита на цивилното население. Фокусира се върху подобряване
на гражданската готовност за евентуални агресии с
химически, биологични или радиоактивни агенти.
Като такова, гражданското планиране при извънредни ситуации има две основни измерения.
Първото са договореностите, които се правят на
национално и НАТО нива, за да защити цивилното
население срещу последиците от войната, терористични атаки и други сериозни инциденти или природни бедствия. Те включват оперативни договорености като координация и реагиране при бедствия в
Главната квартира на НАТО. Другото измерение е
чрез планирането да се гарантира, че гражданските ресурси могат да бъдат подложени на системно
и ефективно използване в подкрепа на стратегията
на Алианса. По същество, това е подкрепата, която
цивилният сектор (транспорт, снабдяване, комуникации) може да даде на Алианса, главно по отношение на гражданската подкрепа за военните – не
само при планиране и провеждане на операции, но
също така и от гледна точка на пряка гражданска
подкрепа.
Гражданското планиране при извънредни ситуации има за цел да координира националната дейност планиране, за да се гарантира най-ефективното използване на гражданските ресурси в колектив73

ната подкрепа на стратегическите цели на съюза. Тя
е национална отговорност и гражданските активи
остават под национален контрол по всяко време.
Въпреки това, на равнище на НАТО, националните
намерения и възможности са хармонизирани, за да
се гарантира, че съвместно разработените планове
и процедури ще дадат възможност за ползотворна и
ефективна реализация.
Другите дисциплини, които са в тясна връзка с процеса на планиране на отбраната включват
планиране на ПВО, стандартизация, разузнаване,
оперативно планиране, както и генериране на способности.
Планирането на ПВО позволява на членовете да хармонизират националните усилия с международното планиране, свързани с използване на
въздушното пространство, управление и контрол
и ПВО. Противовъздушната отбрана на НАТО осигурява мрежа от взаимосвързани системи, позволяващи да бъдат откривани самолети и тактически
ракети на противника.
Стандартизацията е от ключово значение за
увеличаване на комплексната оперативната ефективност на въоръжените сили на страните, членки
на Алианса. Тя изследва начините за подобряване
на сътрудничеството и премахване на дублирането
в научни изследвания, развитието, производството,
доставката и поддръжката на системи за отбрана.
Като такава, тя е неразделна част от системата за
планиране на отбраната на Алианса.
С появата на многопосочни и многомерни
предизвикателства пред сигурността като тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение, разузнаването играе все по-важна роля в
процеса на планиране на отбраната. Подобряване
на разузнаването, параметрите при наблюдение
и следене, както и ранното стратегическо предупреждение за страните от НАТО са от съществено значение, за да се осигури максимален срок за
подготовка и реагиране. Разузнаването определя
изискванията за подобрено предоставяне, обмен и
анализ на всички източници – политически, икономически, специални, както и по-тясната им координация за придобиване на разузнавателна информация в рамките на Алианса.
Успешните военни операции изискват предварително разработване на подробни планове, за да се
гарантира, че всички действащи фактори са внимателно отчетени, доколкото е възможно и е предвидена степента на тяхното влияние. Потенциалният
брой на тези фактори е много голям и включва:
размера, разположението и вероятната продължителност на операцията; необходимите командни
договорености; правилата, по които ще се провеждат (правилата за участие); специални изисквания,
наложени от терена, времето, както и наличието на
местна подкрепа и състоянието на местната инфраструктура; предположения за намеренията и въз74

можностите на противника; необходимостта да си
сътрудничи с други международни организации;
възможни хуманитарни изисквания и т.н.
Оперативното планиране, като част от отбранителното планиране, позволява на НАТО да се
подготви както за възможни ситуации по член 5 от
Вашингтонския договор, така и за операции в отговор на кризи, като тези на Балканите, в Афганистан
и Средиземно море.
Алиансът е разработил планове за реагиране
при кризи, кито периодично се преглеждат и прецизират в процеса на оперативно планиране, осъществяван както предварително, така и в отговор на
действителна ситуация или криза. Съществен елемент от този процес е изискването за политически
контрол и одобрение. Процесът на планиране трябва
да бъде достатъчно гъвкав, за да се осъществи итеративен обмен на политическа и военна експертиза
с цел адаптиране на плановете към променящите се
политически насоки по време на криза.
Развитието на въоръжените сили е процес,
чрез който съюзниците показват какви сили и средства могат да предоставят, за какъв период от време,
които да отговарят на изискванията и са необходими за определена операция в съответствие с разработения план за действие или за специални нужди –
например за ротации.
НАТО се стреми да оптимизира връзките между планирането на отбраната, планирането на операции и развитието на въоръжените сили, така че
от една страна планирането на отбраната ще бъде
извършвано на базата на оперативните изисквания,
а от друга – да има по-пълна информация за способностите и вероятността за тяхното бъдещо използване. Очаква се подобряване в процеса на развитие
на въоръжените сили, който да стане по-цялостен и
ориентиран към бъдещето.
От практическа гледна точка процесът на планиране на отбраната не е стандартен. Всяка една от
седемте дисциплини се управлява от отделна структура на НАТО и прилага специални процедури. Те
също имат различен принос към общата цел за осигуряване на Алианса със способности за участие в пълния спектър на мисии и операции. При наличните
разлики между отделните компоненти в процеса на
планиране на отбраната и взаимосвързаните дисциплини, необходимостта от хармонизация и координация е от съществено значение, което налага усилия
за подобряването му. Връзките между съответните
дисциплини при планиране, включително оперативно, трябва да бъдат допълнително анализирани.
Необходимо е да се работи по всеобхватни политически насоки и подходящ механизъм за управление,
за да се осигури ефективно изпълнение. Усилията да
се подобри координацията при планирането на отбраната не са ограничени само в рамките на НАТО.
Темата се обсъжда с ЕС – в групата по способности
на ЕС и НАТО, която има за цел да разработи изиск-

вания към силите, средствата и възможностите им за
използване, общи за двете организации.
По същество, процесът на планиране на отбраната е факт още по време на Студената война,
но „оперативното планиране“ не е съществувало в
смисъла на актуалното разбиране на това понятие.
Понастоящем задачата е да бъдат определени и планирани за използване всички сили, необходими за
прилагането на колективни плановете за отбрана.
От членовете се очаква да предоставят и използват
безотказно исканите сили.
Когато, след края на Студената война, НАТО
се включва в операции извън член 5, т.е. неколективни операции за отбрана, се налагат промени.
Предвид на това, че мисии извън член 5 са по силата
на споразумение, предоставянето на националните
сили за всеки отделен случай е свързано с извършеното планиране на силите по време на периода на
Студената война. Това е довело до необходимостта
1
2

от допълнителни мероприятия за привличане на
необходимите сили и извършване на „оперативно
планиране“ за мисии извън член 5.
В резултат на тези промени е поставено изискване за адаптиране на съществуващите процеси,
така че планирането на отбраната вече да не бъде
фокусирано изключително върху изпълнението на колективните изисквания на отбраната, но
и на потребностите от статични бойни действия.
Въоръжените сили с техния потенциал и способности трябва да бъдат в състояние да се справят
със заплахите, произтичащи от провалили се държави, етническо съперничество, разпространение
на оръжия за масово унищожение и тероризъм. В
действителност, динамично променящата се среда
на сигурност е коректор и налага съществуващите
процедури да се преразглеждат редовно и да се коригират в зависимост от необходимостта за координация и хармонизация.
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Насоки за подобряване участието в процеса
на планиране на отбраната в НАТО
доктор Ганчо Душков

Резюме: Процесът на планиране на отбраната в НАТО не изпълнява с достатъчна ефективност очакванията
за това. Следва да бъдат търсени възможности за неговото подобряване и изпълнение на приетите ангажименти.
Предложени са възможните насоки, които могат да допринесат за подобряване на резултатите в процеса на
планиране на отбраната.
Ключови думи: планиране на отбраната, специализация, способности.

Improving Participation in the Nato Defense Planning Process
Gancho Dushkov, PhD

Abstract: The NATO Defense Planning Process is not as effective as it must to be. It is necessary to find the right
way for improvement and responsibility performance. Possible ways for Defense Planning Improvement Process are
suggested.
Key words: defense planning, specialization, capabilities.

П

роцесът на планиране на отбраната в НАТО
(NATO Defense Planning Process - NDPP) не е
достатъчно ефективен и не отговаря на очакванията. Поради това са предприети инициативи за
хармонизиране на националните отбранителни планове, определящи необходимите способности за разширено участие в мисии. Приетият от Алианса документ съдържа предложения към страните членки
за подобряване на усилията им при отбранителното
планиране, с цел те да могат да изпълнят възприетите изисквания. Същите са свързани с фокусиране на
дейността в четири основни области: вътрешната динамика на процеса на взимане на решение; създаване
на регионални блокове по интереси; включване на
гражданско-военното сътрудничество в процеса на
планиране на отбраната; подобряване на специализацията1. Процесът на взимане на решение следва да
бъде с по-голяма прозрачност, на основата на подобряване информираността, по-големи инвестиции и
стремеж за изпълнение на приетата цел – достигане
на праг на разходите за отбрана в размер на 2% от
Брутния вътрешен продукт на страните членки. За
подобряването му се залага на полагането на съвместни усилия в няколко области:
1. Подобряване на вътрешната динамика чрез
използване на съветническата система и подобряване на прозрачността.
Северноатлантическият съвет (North Atlantic
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Council - NAC) приема решения със съгласието на
всички страни членки. Вотът с единодушие не е
достатъчно прозрачен и може да се окаже в тежест
за някои страни, при взимане на решение. В отделни случаи се създава необходимост от елиминиране
на позиции на страна членка на Алианса в интерес
на цялостната отбранителна политика. В такава
ситуация са необходими огромни усилия от ръководството на НАТО, за да бъдат активирани онези
държави, които определено имат необходимите способности да бъдат водещи. Най-добрата практика,
като модел при коопериране в съвременния свят,
е съотнасяне на тежестта на вота към степента на
участие. При нея всяка страна членка има повече
или по-малко решаващ глас в Северноатлантическия съвет и може да влияе в съответната степен на
индивидуалните и колективните решения. Първоначалната съвещателна система за гласуване може
да се установи посредством даването на един вот на
всеки съюзник, с последваща цел за установяване
на система с определени дългосрочни правила. Това
ще допринесе за увеличаване участието на малките
съюзни държави при по-голяма прозрачност в процеса на взимане на решения. При гласуването ще
има три възможности – „за“, „против“ и „въздържал
се“. Опцията „въздържал се“ дава възможност на
съответната страна да продължи да участва в процеса на взимане на решение, без да има съответната

тежест при неговото формиране. Тази система би
увеличила прозрачността в две направления.
Първо, системата ще бъде в съответствие с изискванията за поредица от гласувания и други процедури, преди дискутираната тема да бъде допусната
до заключителен вот. Това е един вид самопроверка
за прозрачност, защото от малко нации ще се изисква
да постигнат консенсус, за да бъдат изслушани и впоследствие да получат преобладаваща подкрепа при
гласуването. Тази консултантска система допринася
за по-голяма прозрачност с това, че обръща внимание на индивидуалното участие на отделни страни и
то рефлектира върху резултатите от вота.
Второ, като резултат от гласуването, в комитета ще се установи точната вътрешна дейност и
мониторинг на заобикалящата дейност на всички
страни, членки на НАТО в процеса на планиране на
отбраната. Това ще даде възможност за по-голяма
прозрачност и преценка за активността на дадена
държава. С помощта на този мониторинг, и по-нататъшното представяне на регулярни доклади, ще
може да се постигне целта за бъдеща прозрачност
и увеличаване на общественото доверие. Равнодушието към налагане на решението за колективна
система за гласуване в Северноатлантическия съвет
ще допринесе за критично установяване на прозрачност и ще доведе до засилване на международния
натиск върху съвета.
2. Разрешаването на регионални интереси блокира увеличаването на отговорностите в НАТО.
Регионалните блокови интереси ще насърчат
членове с общи интереси и изправени пред общи
предизвикателства да се обединят и да насочат
усилията си към общ фундамент за коопериране,
който вече е налице. Тези които вече съществуват
следва да бъдат още по-активни по отношение на
изграждането на общата стратегия и същевременно по-внимателни в тактическите си действия в
този процес в рамките на временната си коалиция.
Някои от съюзниците вероятно се чувстват по-интегрирани и по-значими в НАТО, което ще ги стимулира към по-голяма активност в процеса на планиране. Отделните членки се натъкват на сходни
проблеми, свързани с организацията и осигуряването на най-доброто оборудване за разрешаването
им. Страните, които непосредствено и от повече
време са изправени срещу даден проблем са и найдобре подготвени за справяне с него. Като пример,
нелегалният трафик е заплаха за всички страни
от съюза, но държавите близки до северна Африка и Близкия Изток се занимават директно с тези
проблеми. Те са изградили най-добри способности
и могат най-ефективно да се кооперират и да осъществяват взаимодействие на основата на географската си близост, отработени механизми за обмен
на информация и съвместни оперативни дейности
за минимизиране на риска.
Необходимо е подкрепата за стратегиите на

Алианса да се определя от интересите на блоковете, свързани с вероятни и реални бойни действия и
заплахи. Съюзът се сблъсква с голяма разновидност
от предизвикателства. Насърчаването на съществуващите блокове да развиват стратегии, които
подхождат най-добре на техния регион, ще повиши
сигурността и на НАТО като цяло. Същевременно
това ще дава възможност за бъдеща размяна на добри практики и за решаване на сходни проблеми в
различни региони. Такава стратегия ще позволява
бързо и ефективно определяне на директните заплахи, ще насочи Алианса към осигуряване на ресурси за застрашените членки и по този начин ще
предпазва разпространението им върху останалите
страни от съюза.
Подобна специализация дава възможност за
висока интензивност на организацията по неутрализиране на актуална опасност. Възможен риск е,
че такива групи могат да се превърнат в предизвикателство за единството в съюза. И понастоящем
многобройните и различни по характер предизвикателства, много от които се ограничават до прояви в специфични региони, дават основание да се
правят оценки, които не свидетелстват за голяма
сплотеност и пълно единомислие. Големите държави често имат многостранни интереси и изхождайки от това не виждат подобен проблем. За тях
членството на четирите страни в т.нар. „Балтийска
група“ не е пречка, която да не позволява те да имат
съответния принос в общите политики или да членуват в други специализирани групи. Що се отнася
до „регионалните интереси“ очевидно, че те не се
отнасят само за географския регион на съответната
държава, но могат да се разпростират и върху отдалечени региони, както в случая с Близкия Изток,
където много страни членки водят бойни действия
или имат друг принос в борбата с Ислямска държава в Ирак и Сирия.
3. Включване на гражданско-военното сътрудничество в процеса на отбранително планиране в
НАТО.
Потенциалът на гражданско-военното сътрудничество (CIMIC) е необходимо да бъде включен
като специфична категория в отбранителното планиране. НАТО определя CIMIC-операциите като
координация между командира и цивилните участници, носещи отговорност за социалните, политическите, културните, религиозните, икономическите, на околното среда и хуманитарните съставляващи на обстановката преди, по време на операцията и в преходните етапи на мисиите. Като пример
може да бъде посочено използването на CIMIC в
съвместни полицейски операции на ЕС и НАТО за
предотвратяване на саботажи, безредици и кибератаки в Босна и Херцеговина, Централноафриканската република, Балтийските страни и др.
Ресурсите на CIMIC са ефективни като отговор на емигрантските вълни с които са принудени
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да се справят в продължение на не една година страни членки като Турция, Гърция, Италия и Испания.
Подобни операции се оказват ефективни и в системата на превантивните антитерористични мерки. В
тези аспекти изразходваните в рамките на подобни
CIMIC-операции ресурси, не на последно място,
пестят средства за развитие на военни способности
и стимулират повече европейски страни да достигнат разходи за отбрана в размер на 2% от БВП.
Това са начини CIMIC да съдейства за по-доброто разпределяне на ресурси по приоритетите
на НАТО и участието на страните членки в операциите на Алианса. Специфичните детайли на това
взаимодействие е необходимо да бъдат обсъждани
при предстоящите прегледи на планирането на отбраната.
4. Специализиране в „Завършени способности“.
Необходимо е да признаем, че страните искат
да имат възможност да се възползват от клаузите на
чл. 5 от Вашингтонския договор. Възможността за
специализиране в отделни направления от военната
област е стимул за страните членки да развиват определени способности и да поддържат изградените
вече. Подобно специализиране дава възможност за
бъдещо общо (споделено) използване на ресурси в
процеса на аквизиция2. В същото време, такъв вид
специализация не трябва да води до намаляване на
разходите, а до ограничаването им в едно направление и до създаване на възможност за реализиране на актуални приоритети. Такъв подход ще въздейства на политиците да степенуват по важност
способностите, които е необходимо да изградят и

поддържат, макар че те винаги ще включват тези,
които най-пълно отговарят и на националните им
интереси (и в този смисъл ще са повече необходимост през призмата на националната държава).
Малките страни ще определят това като полезно за
минимизиране на разходите по формулата „трябва
да има“ отчитайки предимствата при определяне на
приоритетите за специализиране при изграждане
на способности3. С други думи, отново се подсилва
важността от обединяване на ресурсите по време на
процеса на аквизиция за осигуряване на най-доброто оборудване на възможно най-добрата цена.
НАТО може да бъде пример за това, как един
многонационален блок е в състояние да бъде
ефективен и иновативен чрез приемане на предложения за по-голяма прозрачност и в този смисъл
– чрез възприемане на нова култура на коопериране. Колективната система на гласуване и повишаването на прозрачността ще увеличат интереса
за участие в процеса на планиране на отбраната.
Това увеличава възможностите за упражняване
на обществен натиск, но също и предпоставките
за нарастване на общественото доверие в съюза.
Създаването на блокове по политики, касаещи
интересите на отделни членове, които се обявяват
за изработване на общи стратегии за определени
региони, може да допринесе някои от тези страни
да се почувстват по-значими за Алианса по дадения проблем. Зачитането на „специализацията“
им би допринесло за по-високата степен на тяхното интегриране, което е обективна предпоставка
за по-активното участие в цялостния процес на
планиране на отбраната в НАТО.

The Defense Planning Process, NATO Topics
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Епистемологическият анархизъм
на Пол Файерабенд и геополитическото
моделиране на стратегическата среда
за сигурност през ХХI век – опит
за историографски преглед
доктор Радослав Бонев

Резюме: Историографски преглед на геополитическото моделиране на средата за сигурност през ХХI
век от гледна точка на една от най-разпространените теоретически конструкции във философията на науката.
Епистемологическият анархизъм на Пол Файерабенд е самодостатъчна фундаментална база за разсъждения при
анализ на промените в политическата география и геополитиката, които оказват влияние върху системата на
международните отношения днес.
Ключови думи: епистемологически анархизъм, геополитика, геополитическо моделиране, система за
международни отношения, война.

The epistemological anarchism by Paul Feyerabend and
the geopolitical modeling of the strategic security environment
at the 21st century: an attempt for a historiographical review
Dr. Radoslav Bonev
Abstract: A historiographical review of geopolitical modeling of the strategic security environment at the 21st
century is accomplished in terms of one of the widespread theoretical constructions within the philosophy of science. The
Epistemological Anarchism by Paul Feyerabend is a separate fundamental base for various reflections analyzing changes
in political geography and geopolitics reflected the international relations systems nowadays.
Key words: epistemological anarchism, geopolitics, geopolitical modeling, international relations system, war

С

поред Мишел Фуко (Michel Foucault, 1926
‑ 1984)1 „Войните, военните практики и военните институции все повече се стремят
да съществуват, в известен смисъл, единствено
на границите, на външните краища на големите
етатични2 единици като действително или застаряващо отношение на насилието между държавите“3. Войната е историко-политически дискурс
на обществото, оказал се твърде различен от философско-юридическия дискурс за съществуването на
държавата – т.е. тя е разбирана като постоянно социално отношение4.
Немският учен Херфрид Мюнклер (Herfrid
Myunkler) конструира следното твърдение: „… в

новите войни не принципът на концентрацията, а
този за дислокацията на силите в пространството и времето определя тяхното протичане, така
че бойните действия не остават ограничени върху
малък отрязък земя, а могат да пламнат навсякъде“5. До каква степен можем да считаме геополитиката за наука, която изучава въздействието на войните върху пространствената политикогеографска
трансформация в системата на международните
отношения от първите две десетилетия на ХХI век?
От изключителна важност в историографската
дискусия6 за демаркацията на геополитиката като
наука и не-наука, в контекста на историята на военното изкуство7, е позиционирана теоретическата
79

конструкция за епистемологическия анархизъм8
на известния философ Пол Файерабенд (Paul Karl
Feyerabend, 1924 ‑ 1994)9, обичайно схващан като
анти-научен мислител поради изказвания за науката от вида: „Тя е фрапантна, шумна, суетна и безсрамна“ и „отделянето на църквата от държавата
трябва да бъде допълнено с отделянето на държавата от науката – тази най-нова, най-агресивна и
най- догматична религиозна институция“10 .
Несъмнено крайните му тези, че науката не
притежава никакъв епистемологичен приоритет
пред други форми на знанието (мисълта, културата,
живот и т.н.) и, че е наложена не чрез аргументиране и убеждаване, а чрез насилие, са вдъхновили
множество антинаучни лексеми. Буквалното четене на подобни изявления отклонява вниманието от
същностните му тези. Сериозната и аргументирана
критика, която той прави не е насочена срещу самата наука, а срещу нейния образ, артикулиран от логическите позитивисти и т. нар. „школа на Попър“11.
Един от основните моменти на Файерабендовата критика е отричането на дистинкцията12 между „теоретични термини“ и „термини на наблюдението“. Тази дистинкция е в основата на така наречения възприет възглед за структурата на научната
теория и теорията за смисъла, крепители на неопозитивистката програма за методология и епистемология на науката. Усилвайки до крайност предложената от Хансън теза за „теоретичната натовареност
на наблюдението“, Файерабенд твърди, че всъщност
всички термини са теоретични и следователно проверката на една теория не става пред лицето на емпирични факти, а само чрез формулирани от алтернативна теория противоречиви твърдения. За да се
развива науката, тя има нужда от пролиферация на
алтернативни теории, които да се съревновават една
с друга. Позволени са всякакви средства за убеждаване, тъй като няма какво да гарантира избора на
теория, освен личните предпочитания на участниците в надпреварата на идеи.
Файерабендовата критика на науката се оказва критика срещу артикулирания от логическия
емпиризъм/позитивизъм образ на науката, който
е неприемлив. Аргументите му срещу актуалността на емпиристката методология на науката
в историографска перспектива не доказват невъзможността на философията и на науката изобщо,
а по-скоро недостатъчността на емпиризма като
методология на науката. Проблемите, пред които
е поставен емпиризмът, според Файерабенд, принуждават да се прегърне релативизмът и да се откажем от методологията13.
Голяма част от критиката на Файерабенд срещу
емпиризма може да бъде разглеждана и поставена
като критична дискурсивна платформа от позициите
на научния реализъм14 на различните политикогеографски15, и геополитически школи, а също и възможностите въобще за реално геополитическо моде80

лиране на стратегическата среда за сигурност през
ХХI век16. От друга страна, геополитическото моделиране17 e подчинено на определени геополитически
алгоритми18, които представляват точна, еднозначна
инструкция, позволяваща чрез поредица от прости
действия да се реши всеки въпрос от определен вид,
предизвикал геополитическа алтернатива на избор
в „голямата стратегия“ (grand strategy)19, изключващ
политикогеографска дизюнкция20.
Във военноисторическия патерн21, пропозицията22 на даден геополитически алгоритъм е един
от методите за геополитическия анализ23, който
при коректно зададена статистическа информация
за политическата, икономическата, военната24, културната и демографската история25 на дадена държава, групи държави и/или геополитически регион
за определено геоисторическо време26 и ситуирано
едно начално нейно/тяхно състояние преминава
през точно дефинирана поредица от последователни състояния и събития, завършвайки в друго крайно състояние. Например Европа преди и след Наполеоновите войни 1799 – 1815 г., в периодите 1815 –
1871 и 1871 – 1914 г. се характеризира с приложение
на определен геополитически алгоритъм, характерен само за установената система от международни
отношения, следвайки събитийно-хронологическа
обоснованост, която има специфични особености
за даден период. За България можем да използваме
един геополитически алгоритъм за периода 1878 –
1944 г. и съвсем друг геополитически алгоритъм
за периода 1944 – 1989 г., който е резултат от събитийно-хронологическата обоснованост на резултатите от Втората световна война (1939 – 1945 г.).
Геополитическият алгоритъм се използва при
геополитическото моделиране27, а то от своя страна
разширява, чрез семантичния фундамент на политическата география28, изследователската сфера на
съвременната геополитика при характеризиране на
стратегическата среда за сигурност в три основни
направления:
– оценка и възможност за регулиране и балансиране на системата на международните отношения
в конфликтни региони29;
– изследване на динамиката на регионалните
международни системи за сигурност (формулирана от проф. Рандъл Колинс като геополитическа
динамика), изучаваща процесите на зараждането,
развитието, зрелостта, упадъка и фрагментацията
на империите и големите държавни и/или идеологически структури;
– геополитическо моделиране на региони с висока конфликтност, които са съприкосновение на
геополитически интереси и осъществяването на
конкретни геостратегически цели на водещи държави, съюзи и коалиции в системата на международните отношения30.
Геополитическото моделиране при по-сложни субекти на взаимодействие в системата на меж-

дународните отношения31 представлява съвкупност
от няколко модела, които ги описват с една или друга точност и различен контекст – политикогеографски, икономогеографски, военноисторически, военностратегически, социално-демографски и др.32
Етапите на геополитическото моделиране могат да се опишат по следния начин:
I етап – построяване на еквивалентен геополитически модел. На базата на проведен анализ (наблюдения, опити и др.) се определят основните величини, характеризиращи реални субекти на стратегическата среда за сигурност. Откриват се връзките (зависимостите) помежду им и се записват чрез
предикатни релации. Така получената евристична
информационна база може да бъде използвана чрез
т. нар. AHP (Analytic Hierarchical Process)33, представител на т.нар. тегловни методи, които от своя
страна могат да бъдат причислени към методите с
адитивна функция на полезност. Те, от своя страна,
приоритезират теглата на критериите, определящи
тяхната относителна важност спрямо главната цел –
изборът на най-предпочетената алтернатива34.
В много приложни задачи 35 по оценка на
стратегическата среда за сигурност този етап е
един от най-трудните, тъй като необходимите за
това знания са на границата между поне две политически и военни науки. Сложността произтича
именно от необходимостта за съчетаване на методите на тези науки.
II етап – решаване и изследване на еквивалентния геополитически модел. В този етап се изоставя реалният субект на изследване. В началото се
построява йерархичната структура. Първото ниво
съдържа един елемент, т.е. главната цел. На второто
ниво са целите, на които се разбива главната цел и
които, в общия случай, я покриват. Възможно е някои от тях да бъдат разделени на подцели36.
III етап – оценяване пригодността на еквивалентния геополитически модел. Тук може да бъде
използван т.нар. аутранкиращ метод37. Главната цел
на този метод е на основата на различен тип интери интра-критериална информация да се построи обобщена релация, с помощта на която да се избира
най-добрата алтернатива или алтернативите да се
подредят в низходящ или възходящ ред. Тъй като
еквивалентният геополитически модел е построен
на базата на известно опростяване на връзките на
отделните величини, резултатите, които се получават от него, са приблизителни.
В този етап се изяснява доколко резултатите се
съгласуват с наблюденията (опитните резултати и
др.) върху реалния субект. По този начин се получава оценка за пригодността на модела за изследване на реалния обект, както и границите на приложимостта му за това. Ако оценката не е удовлетворителна, се налага доуточняване, допълване на
модела. Възможно е да се окаже, че той е излишно
усложнен, а дадената цел може да бъде постигната

с по-опростен модел. Всичко това води до подобряване на модела.
IV етап – усъвършенстване на модела. Във
връзка с получените нови резултати се прави анализ
чрез използване на т. нар. интерактивен38 метод. Той
е предназначен за решаване на задачи с голям брой
алтернативи и малък брой критерии. За получаване
на множеството на подредените алтернативи се използва скаларизираща задача39, която се основава на
информацията от първия етап за желаните промени,
желаните посоки на промяна и желаните интервали
на изменение на стойностите на някой или на всички критерии в текущо предпочитаната алтернатива.
Геополитическото моделиране40 включва основополагащи категории, притежаващи свои характеристики и степен на прилагане при анализ и оценка
на стратегическата среда за сигурност41 от геополитическа гледна точка, през призмата на геостратегията42 и теорията на военната стратегия43:
– геополитическото ендемично поле представлява контролирано пространство от държавата за
продължително време и на това основание признато
от другите държави като безспорно принадлежащо
на съответната държава;
– геополитическо погранично поле е пространство, намиращо се под контрола на държава, но
усвоено (откъснато от нейната територия) в недостатъчна степен, за да се слее с ендемичното поле;
– геополитическо кръстопътно поле е пространство, за което претендират две или повече държави, спорна територия, която е обект на противоречия, локални конфликти и/или регионална война.
На Балканския геополитически възел съществува
концентрация на различни по обхват национални и
етнокултурни претенции и принадлежност геополитически кръстопътни полета, които се превръщат
в повод за редица локални конфликти и регионални
войни на Балканския театър на военните действия в
края на ХХ век;
– геополитическо метаполе е цялото пространство с конфликтна давност, част от геополитически регион, което е контролирано от няколко
държави – субекти на международното право и системата на международните отношения;
– геополитическа опорна точка е обект и/
или територия, която за определено геоисторическо време е извън геополитическото ендемично
поле на дадена държава, тя се превръща в спор
между съседни държави, които оформят политиката си за целия геополитически регион спрямо позицията си към тази точка;
– геополитически линии – въздействащите
процеси в геоисторическото време на структурообразуващи фактори в организацията на геополитическото пространство. Геополитическите линии
могат да бъдат сухопътни (сухоземни), морски и
въздушни комуникации, най-важните направления
за пренос на енергия и пътищата за транспортиране
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на суровини. За контрола на геополитическите линии съществува постоянна скрита или явна борба
между големите геополитически играчи и регионалните сили;
– геостратегически линии – конфликтни оси
на перманентни военни действия, свързани с основните вектори на експанзия (икономическа, военна
или идеологическа)44;
– буферна зона е всяка територия, която осигурява разделение между други територии, заради
някаква причина. Много често буферните зони са
обезоръжените райони, разделящи враждуващи
страни, както и различни форми на области със защитна цел. Буферните зони се създават, за да предотвратят насилие, за да предпазят околната среда,
както и за защита на жилищни и търговски зони от
промишлени катастрофи и естествени природни
бедствия. Първата известна буферна зона е в областите Елзас и Лотарингия, създадена по време на
Виенския конгрес (1814 – 1815 г.) за разделянето на
Кралство Франция от Германския съюз. След Първата световна война, по силата на Версайския договор от 1919 г., зоната е обезоръжена. Областта е
анексирана от Германия през 1940 г., но отново е
върната на Франция през 1945 г.;
– санитарен кордон (от френски: cordon
sanitaire) – в геополитиката и историята на международните отношения е система от мерки, предотвратяващи разпространението на идеология, смятана за нежелана или опасна. Първоначално използвано в медицината, понятието „санитарен кордон“ е
въведено в политиката през 1919 г., когато френският министър-председател Жорж Клемансо призовава за превръщане на източноевропейските страни
в преграда пред разпространението на съветската
идеология от Русия. От края на XX в. терминът се
използва за изолирането от участие в управляващи
коалиции на крайно леви или крайно десни партии
в различни европейски страни;
– геополитически регион е пространство,
което се характеризира с висока конфликтна интензивност на политическите, икономическите,
военностратегическите, търговските, културните,
етническите и демографските взаимозависимости
между държавите (Югоизточна Европа, Близък Изток, Кавказ, Югоизточна Азия и др.);
– фронталната форма на геополитическо
съперничество представлява сблъсък на геополитически интереси и желанието за реализиране на
геостратегически цели от съседни в политикогеографско отношение държави в пространството на
геополитическото кръстопътно поле;
– активна единица45 е група хора, свързана с
устойчива система от навици (култура), развиваща
се под въздействието на вътрешни и външни фактори, разполагаща с ресурси, идентичност и др., и
е държава, асоциация, църква, политическа организация, университет, мафия, терористична орга82

низация. Пример за активна единица, дала повод за
началото на войната през 1914 г., е крайната сръбска националистическа организация Черна ръка (на
сръбски: Црна рука или Crna ruka), основана през
1911 г. под въздействие на великосръбската идея.
Босненската столица Сараево придобива световна
известност когато босненският сръбски националист Гавраило Принцип извършва покушение срещу наследника на Австро-Унгарската империя – ерцхерцог Франц Фердинанд.;
– геополитическата пролиферация е система
от теория и практика на надграждане с нови съставляващи (политически, икономически, военни,
социално-демографски) компоненти на геополитическите интереси и геостратегическите цели;
– геополитическият код – оперативни закони,
състоящи се от набор политико-географски предположения, които стоят в основата на страната46;
– геополитическа клиодинамиката – междудисциплинарна изследователска област, която
използва понятийния и етимологическия апарат,
методите и методологията на геополитиката, военната история, математиката и политическата социология, прилагайки математическото моделиране на
социално-историческите процеси;
– геополитическа устойчивост на държавата на регионално ниво e онази стабилност на държавното устройство, политическите, икономическите, военните, демографските и социокултурните
ресурси и възможности, които биха гарантирали реално допустима вътрешната и външната сигурност,
запазването на приоритетните национални интереси в относително изменчивата регионална среда за
сигурност и осъществяването им с възможност за
регионално геополитическо влияние и геостратегическо въздействие в ключови геополитически
зони. При геополитическа устойчивост на държавата на регионално ниво, тя може да се превърне
в успешен балансьор във външнополитическа конфликтна среда, непренебрежима „активна единица“
в полето на праксеологията47;
– логико-математическо моделиране на геополитическите процеси – комплекс от модели,
които отразяват поотделно всяка една от основните
характеристики на стратегическата среда за сигурност. При построяването и анализа, те са в същата взаимовръзка, както и самите характеристики.
Включват структурен модел (отразяващ структурата на съдържанието на геополитическите процеси
като съвкупност от априорна и апостеорна информация), информационен модел (отразяващ системата на информация като съвкупност от показателите
и връзките между тях) и функционален модел (който
се разполага между областта на геостратегическите цели и областта на геостратегическото действие,
отразяващ системата от функции на управление
на геополитическите процеси като съвкупност от
управленските задачи и връзките между тях);

– математическо описание на геополитическия анализ48 е идентификация на експерименталния подход за изграждане на даден математически
модел. При него, на базата на достъпни априорни
данни за изследвания обект (система), се формира
математическо описание на тези негови аспекти,
които данните отразяват. Идентификацията рядко
намира приложение в чист вид, тъй като данните
съдържат както информация за обекта, така и неопределеност. Ако изцяло се разчита на данните,
е възможно да се получи модел, който не отразява
достоверно описваните аспекти на обекта. Затова
винаги има стремеж идентификацията да се комбинира с другия подход за построяване на модел –
аналитичното геополитическо моделиране.
Математическото описание
на геополитическия анализ включва:
– описание на количествените геополитически
показатели, отразяващи политикогеографското положение на страните от даден регион;
– описание на геополитическата клиодинамика на изменение на тези показатели;
– описание на взаимодействието между държавите на регионално ниво;
– описание на геополитическата устойчивост
на регионално ниво на държавите и способите за
нейната промяна49.
Следователно, общата изходна формула при
геополитическото моделиране може да бъде представена в следния вид:
S(t)= FA (t).G(t)50 , (1)
където:
– S(t) е статус на държавата за определено
геоисторическо време t;
– FA(t) е „функция на влиянието“ на атрибутите, които нямат определящо значение за геополитическия потенциал на държавата, но влияят
индиректно върху нейния статус за определено геоисторическо време t;
– G(t) e геополитическият потенциал на дър-

жавата, който е съвкупност от по-горе изброените геополитически категории за определено историческо време t.
При системно-динамическо моделиране на
международните отношения за определено геоисторическо време t, като част от общото геополитическото моделиране, съществува следната последователност от етапи при дефиниране на националните
интереси на държавата:
– определяне на геостратегическата цел и/или
група цели;
– определяне на необходимите ресурси за достигане на геостратегическата цел и/или група цели;
– определяне на различни варианти за решение
при достигане на тези цели;
– определяне на геополитическата инвариантност, но само за определено геоисторическо
време t;
– определяне на спецификата на стратегическата среда за сигурност.
Разглеждайки геополитическото моделиране
на стратегическата среда за сигурност през ХХI в., в
контекста на теорията на националната и международната сигурност и на основата на класификационно-категориалните сфери на резултатите от неговото приложение в политическите и военните науки,
може да бъдат обособени следните базови модели
на сигурността:
– модел на социално-политическа сигурност;
– модел на социално-икономическа сигурност;
– модел на демографска сигурност;
– модел на екологическа сигурност;
– модел на гранична сигурност и др.
Съвременното геополитическо моделиране на
стратегическата среда за сигурност има свое бъдеще за пресъздаване на динамиката на процесите, които са от ключово значение за националната
сигурност на отделно взети държави и средата на
сигурност в различни конфликтни зони с ключово
геополитическо въздействие – Близкия и Средния
изток, Кавказ и Югоизточна Европа.
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Прогресиращото онлайн натрупване
на големи масиви с информация
като заплаха за сигурността
на европейското общество
Пламен Атанасов

Резюме: В процеса на онлайн комуникация се генерират големи масиви от взаимосвързани данни. Достъпът
до тях позволява своеобразно прилагане на „мека“ сила за предизвикване на желана грешка в масовото поведение.
Така Големите данни все по-отчетливо придобиват характера на кризисна заплаха от нов вид и рефлектират
в полето на сигурността като актуална научна проблематика. Научно са обследвани преходите във веригата:
незабравяне – усилване на съществуващи различия – конфликт. Доказана е основателността за определянето на
открития достъп до големи бази с данни като кризисна опасност за социалните структури.
Ключови думи: големи бази данни, мислене, убеждаване, забравяне, киберсигурност, кризи
Abstract: Throughout the process of the online communication large arrays of mutually connected data are
generated. The access to them allows for the exertion of “soft” force in order to induce a previously planned error in the
mass behaviour. This way Big Data attains the nature of crisis threat of new type and is projected on the plane of security
as a contemporary scientific matter. A scientific evaluation has been carried through on the transitions in the sequence:
not forgetting - multiplication of existing differences – conflict. The wide access to Big Data is scientifically proven as a
crisis threat to the social structures.
Key word: big data bases, thought process, persuasion, oblivion, cybersecurity, crises

З

абравянето е една от основни функции на човешката памет[3] и тази физиологична особеност без съмнение изпълнява съществена
роля за оформянето на познатия ни вид отношения
между хората. Благодарение на забравянето протича пълноценен социален живот, като се осигурява
място за запомняне на необходимото и се изглаждат
различия, които са необясними, трудно обясними
или несъвместими с градивното развитие на личността и обществото. Така си създаваме възможност за „изтриване“ на враждата, за прощаване и др.
По посочената причина „правото да бъдеш забравен“ има особено значение за развитието на света,
който си създаваме и в който живеем. В днешните
условия Интернет и напредналата глобалност променят ситуацията: за разлика от хората, съвременните интелигентни устройства не забравят. Битовете на дигиталната информация изчезват само ако
бъдат изтрити и това се случва само с част от генерираните данни, като се прави по предварително
зададени алгоритми. Обществото е изправено пред
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проблематика с нов, непознат нюанс в съдържанието. Заедно с предимствата, осигурени от наличие на
всякакъв вид информация достъпна по всяко време,
се появяват и неподозирани по характер конфликти.
През април 2015, произнасяйки се по дело срещу информационния гигант Гугъл, съдът на Европейския съюз постановява, че всеки европейски
гражданин има „правото да бъде забравен“. Делото
е С-131/12, а казусът е още от 1998 г. [8,2], т.е. само
няколко години след освобождаването на глобалната мрежа за ползване с цивилни цели. Търсачката е
задължена, след обосновано искане (за което в Гугъл създават и софтуерна процедура), да изтрива
данните, свързани с личния живот на европейците.
От тук започват редица усложнения: изтриването
става предимно от сървъри, разположени на територията на ЕС; трудно се доказва обосноваността на
искането за заличаване; появяват се оправдания, че
спазването на „правото да бъдеш забравен“ нарушава свободното слово, правото на информираност и
т.н. В крайна сметка данните показват, че към 1 де-

кември 2015 г. от Гугъл са изпълнени едва 42,1%[4]
от подадените заявки за изтриване. Фактът съвсем
естествено води до следните въпроси:
1) Защо в уеб пространството упорито се създава все по-нарастващо множество от огромни бази
с данни;
2) Кому са необходими такива големи данни;
3) Заплаха ли е за европейското общество натрупването на големи масиви с дигитална информация?
1. Големите бази с данни
Още през 1997 г. учените от НАСА фокусират вниманието върху проблема с натрупването на
дигитална информация. Те предупреждават, че масивите от битове стават все по-огромни и изискват
все по-големи и по-сложни устройства за съхранение. Голяма част от така натрупаната информация
е лесно и почти безпрепятствено (срещу заплащане
или регистрация) достъпна в различни уеб сайтове.
Днес почти всички онлайн потребители знаят адресите на сайтовете с информация за актуалния брой
жители на планетата, за количеството на въглероден диоксид във въздуха над определено населено
място, за броя гласоподаватели по време на избори
и т.н. Такива бази се определят като „данни от открит тип“ и привидно носят знание за всички, но
съществува и известно затруднение – обработването на въпросните данни и намирането на значими
връзки между тях става все по-сложно.
Проблематиката не е толкова в статистическите формули, колкото в новите аспекти на работата с тях: за математическата статистика водеща
функция има интерпретирането на фактите и изработването на адекватно задание. В много случаи
правилното поставяне на въпроса и формулирането на задачата е по-трудно от самото решаване.
Поради обема и разнообразието си, големите бази
са тежки за осмисляне и търсенето на релации не
е лека задача.
Друго препятствие е изчислителната техника, която трябва да е все по-бърза и с все по-голяма
машинна памет за съхраняване, поне на междинните резултати от пресмятането. Ако на събраното в
Мрежата количество данни се погледне в ракурса на
сентенцията на известния американски математик
Липман Бърс (Lipman Bers 1914 – 1933 г.), работил в
областта на математическия анализ, че математиката е „неизменна структура и вярно пророчество“[5],
се вижда, че в наше време, поради неизвестността в
характера на приложимото генериране и изследване
на съответните аналитични функции, достъпът до
това пророчеството е силно затруднен.
Според Гил Прес (Gil Press) днес съществуват
множество интерпретации на определението за „големи данни“, което показва актуалността и сложността на проблема. През 2014 г., в сп. „Форбс“[15],
авторът цитира 12 дефиниции. Ето две от тях:

– НАСА (1997) (NASA): „... предизвикателство
за компютърните системи: обикновено големи набори от данни, които обременяват капацитета на
основната памет, локалните и дистанционно достъпни дискове. Ние наричаме това „проблем на големите данни“. Когато тези данни не се вместват
в основната памет, локалния диск или евентуално
достъпния такъв, най-честото решение е за увеличаване на ресурса“.
– една от днешните: „..ново решение от страна на бизнеса, непрофесионалните, правителствените агенции и отделни личности, при което комбинирането на данни от различни източници може
да доведе до по-добро (управленско – бел. моя) решение“.
Двете определения, както и останалите посочени от Г. Прес, се различават или допълват едно с
друго, което показва, че както и при повечето термини за уеб пространството, съдържанието на разгледаните дефиниции не предоставя пълна яснота за проявата.
Факт е, че след широкото навлизане на Интернет, някак неочаквано, сякаш от нищото и почти
мигновено, на планетата ни възниква внушителен
по своите параметри океан от съобщения. Макар и
виртуално, той се материализира в огромни за досегашните ни представи базови структури от единни
по начина на създаване или по съдържание данни.
Навигирането между тях става все по-трудно и постигането на пълноценна функционалност остава във
възможностите на все по-малко хора и организации
(включително държави и международни съюзи).
Паралелно с видимото ограничение се забелязва,
че интересът към обменяната онлайн информация е
наличен и расте. В някои случаи възниква дори опасение от предоставяне в неизвестни ръце на неясна
възможност за реализиране на „преобразователен
ефект без да се прибягва до осезаема или неосезаема
принуда“[6], т.е. на т.нар. „мека сила“. Освен всички
останали приложения, тя е особено ефективна[12] и
при насочване на генерирана в масовото поведение
грешка в желана от интерпретиралия наличната
статистическа информация посока.
2. Кой създава и използва
големите бази с данни?
Комуникирайки онлайн, представителите на
съвременното ни общество както създават, така и се
нуждаят от организирани структури от данни. Това
е необходимо за намиране на събеседниците от комуникационната мрежа (за което се изисква достъп
до организираното адресно пространство в уеб), за
разширяване на отношенията в рамката на глобалността и т.н. Всеки интернет потребител повече или
по-малко има както достъп до съществуваща, така и
собствена възможност за генериране на своя банка
от информация. Отделни личности, както и различ87

ни компании от сферата на услугите и индустрията,
институции, граждански организации и др., разполагат с интелигентни технически устройства за
синтезиране или пренос на данни, проявяват интерес и събират обменените съобщения в свои грижливо организирани масиви.
Енергия за описаната колекционерска склонност се осигурява от надеждата, че натрупаните
данни са значими за статистическа обработка и
позволяват откриването на непознати връзки и тенденции в облика на бъдещето. За какво всъщност
става дума – за предсказване или за моделиране на
бъдещето в неизвестна посока. В отговора на този
въпрос е заложен кризисният потенциал, който е
предмет на настоящата разработка.
Много потребители смятат, че нямат тайни и
публикуват в Мрежата всичко възможно. Истината
е, че така не само хората, но и обществото, както и
съответните обществени структури, стават уязвими
и манипулируеми над прага на допустимото.
Факт е, че един от днешните самолети генерира около 10 ТБ информация на всеки 30 минути
от полета между Лондон и Ню Йорк[7]. До земята се изпращат данни за режимите на работа на
съответните модули и това позволява превенция
на евентуални повреди, а вероятно и за избягване на кризисни от гледната точка на един или
друг интерес ситуации. Друг факт е, че дори някои съвременни маратонки притежават вградена
електронна микросхема със сензори (датчици),
които отчитат артериално налягане, сърдечен
пулс, брой крачки, постигнатата при бягане скорост и т.н.[1], а данните се изпращат до мобилния телефон на бягащия, стига устройството да
е достатъчно интелигентно. Притежателят на
маратонките разполага с възможност да постави
получените при бягането резултати (друг въпрос
е колко са верни) на стената си в някоя от социалните онлайн платформи: Фейсбук, Вайбър, ЛинкедИн, Туитър и т.н.. Вероятно хората правят това
водени от склонност за споделяне и от вродената
потребност от зачитане на постиженията. Убедително доказателство е обстоятелството, че такива
маратонки съществуват и се продават. Дали обаче
само удовлетворяването на склонността към споделяне е мотивът за популяризиране и, на практика, промотиране на описаната възможност за
генериране на данни? Без съмнение, отговорът е
отрицателен. Човек едва ли се нуждае от смартфон, за да разбере, че има повишено сърцебиене,
т.е., че пулсът му по време на гимнастика достига
критични стойности. По-приемливо е допускането на Ерик Фресине – служител в отдела за киберзаплахи в МВР на Франция. Той коментира[10]
смисъла на техническото откритие въплътено във
въпросните маратонки посредством следната хипотетична връзка: търговците на лекарства също
виждат публично достъпната стена от социалната
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онлайн платформа; те събират въпросните данни за сърдечната дейност; създават съответния
голям масив от данни и го съпоставят с базата
свързваща съответните IP адреси с топографската локализация. Като резултат – не следва да се
учудваме ако цените на кардио-медикаментите в
аптеките от два съседни квартала на един и същ
град съществено се разминават. При това разликата едва ли е в интерес на потребителите.
Проблемът е дребен, но не незначителен, а е
само малка част от една от заплахите за криза в ЕС.
Посочената логика, за интерпретиране на данните
събрани с помощта на маратонки, работи не по-малко успешно в още по-големи структури. Последиците са част от множеството опасения свързани с пренебрегването на т. нар. „право да бъдеш забравен“
и породени от липсата на ефективен регламент за
правата върху достъпа до информация генерирана
при използването на облачни структури, при регистрирането на профил в социалните онлайн мрежи,
по време на диалога в тях и т.н.
Реализира се познат в социалната психология механизъм за индуциране на грешка в масовото поведение и направляването му в предварително определена посока[11]. Последователността
е следната: Избирателното фокусиране върху определени съществуващи разлики увеличава контрастите и ефективно подпомага убеждаването.
Направените логически връзки разкриват верижно развитие, което можем да дефинираме като:
незабравяне => усилване на съществуващи различия => конфликт.
Вярно е, че забравянето изисква време. Това
води до друг проблем: в уеб-разширението на комуникационното пространство времето има не съвсем
позната ни дименсия. Благодарение на интензивния
обмен на съобщения, информацията се натрупва
прекалено бързо спрямо досегашните ни разбирания, а за социалното обосноваване на целите на съхраняването остава все по-малко време.
Възникналият конфликт засяга както обикновените граждани (не само потребителите на Интернет), така и обществени структури като производствени, търговски и научни компании и дори
държави и международни съюзи, какъвто е Европейският. Колкото по-разнообразно е обединението, толкова по-големи са различията и е по-голяма
възможността за моделиране (и манипулиране) на
колективното мислене и поведение посредством използване на статистически значимите връзки между
онлайн натрупаните големи данни. Доминиране на
едни интереси за сметка на други, посредством посочения механизъм, се постига особено бързо при
наличие на социално обусловени разлики – например в полето на маркетинга, където за един пазар се
конкурират няколко компании или в политическите надпревари, където по условие участват поне две
партии и т.н.

3. Заплаха за европейското общество
ли е натрупването на големи масиви
с дигитална информация?
Рискът от уязвяване посредством нежелано използване на натрупаните вече големи бази с данни
не подминава и Европейския съюз, в който между
отделните страни съществуват неизбежни глокални различия, породени от географско положение,
от наличие на природни ресурси и т.н. В условията
на глобализация и глокализация, упражняването на
ефективен контрол върху събирането и използването на данни едва ли е възможен. Едната причина се
крие в присъщия на човека стремеж към споделяне, особено в социалните онлайн мрежи, а друга – в
разнообразието на законодателството в различните
страни от все по-глобализиращия се свят.
Съчетаването на съществуващи различия с
възможностите на внушителните по размер, възникнали като следствие от дигиталната комуникация, структури от данни осигурява бърз инструментариум за снижаване на бариерата на критичност и
за генериране в общественото поведение на грешка на подчинение и покорство. Големите масиви с
данни се оказват в ролята на ключ към още един
подход за реализиране на известното древноримско правило „Разделяй и владей!“. Макар и не много ясна, изтеклата в медиите информация навежда
на мисли за зараждаща се индустрия, последиците
от която са неясни по отношение на развитието на
публичността. Такъв е примерът за предмета на
дейност на компанията „Кеймбридж аналитика“.
В декемврийския си брой за 2016 г., швейцарското списание „Дас Магазин“ (Das Magazin) разкрива
опасните последици от използването на големите
данни за някои приложения[14]. Като докторант в
Центъра по психометрия към университета Кеймбридж, Михаил Кузински прави във Фейсбук анкета
с голям брой въпроси. За целта създава приложението „МайПерсоналити“ (MyPersonality). Съвсем
неочаквано се събира една от най-големите социологически бази. Лесното генериране прави впечатление и на Кузински. Според него смартфонът е
един огромен въпросник, който всеки попълва, а в
социалните мрежи 68 отзива („лайк“-а) са достатъчни за определянето на цвят на кожата (с 95%
вероятност), хомосексуалност (с 88% вероятност),
привързаност към Демократическата или Републиканската партия (с 85% вероятност) и др. Според
същите разработки 70 отзива са достатъчни, за
да се съберат повече данни отколкото имат приятелите, 150 – за да се разбере повече от родителите, а 300 осигуряват повече от онова, което знае
партньора.
Опасните страни на откритието раждат и
компанията Кеймбридж Аналитика (Cambridge
Analytica). Тя е дъщерна на фирмата „Лаборатория за стратегически изследвания“ (Strategic

Communication Laboratories - SCL). От списанието
разкриват, че SCL е замесена в сложни и не дотам
законово изрядни схеми: кризи в развиващите се
страни, методи за психологическа манипулация в
Афганистан и др. Стряскащо е, че сред последните
клиенти на Кеймбридж Аналитика са водачът на
привържениците на Брекзит (Brexit) Нейджъл Фарадж и кандидат-президентът (тогава) на САЩ –
Доналд Тръмп. Тръмп се доверява на Кеймбридж
Аналитика и на нейната ключова компетентност „микротаргетинга“. От компанията разработват
подход и явно успешно разпознават привържениците на опонента като своя мишена (target от англ. –
мишена). Посредством софтуерна услуга (т. нар.
„dark posts“ – „тъмни постове“), която позволява
адресиране на банери до предварително определена група потребители, са разпратени повече от
175 000 вида послания: На афроамериканците изпращат изказвания на Клинтън, в които тя сравнява чернокожите мъже с хищници; В Малкия Хаити
(квартал в Маями) пускат съобщения, че фондацията на Клинтън е отказала да участва в ликвидирането на последиците от земетресението в Хаити
и т.н.
Любопитно е, както сочат в „Дас Магазин“, че
още през август, т.е. в началото на активната фаза
на кандидат-президентската надпревара, математичката Кати О`Нийл споделя впечатлението си, че
Тръмп реагира сякаш по „перфектен опюртюнистичен алгоритъм“. Оказва се, че е права.
Макар и с твърде много предположения и не
съвсем ясна конкретика, посоченият пример разкрива обезпокоителен механизъм за прилагане на
„мека сила“ и прецизно направляване на масовото поведение в предначертана посока. Посоченото
представя големите бази с данни и като източник
на кризисни заплахи от деградивна за обществото
промяна на публичното мнение.
Заключение
Посредством направеното логическо свързване и посочените примери, разработката разкрива,
че събирането и оперирането с големи масиви от
данни е възможност за кризисна заплаха, за нежелано направляване на масовото мислене и поведение в
деградивна, вкл. и спрямо демократичните ценности на европейското общество, посока.
Основателната причина за възникването на
конфликти от посочения характер се дължи на спецификата, че за разлика от човешката памет, в работата на интелигентните персонални устройства
липсва предварително заложена склонност към забравяне. Това подсилва съществуващи различия,
извеждайки избирателно на преден план един или
друг факт, снижава бариерата на критичност в мисленето и позволява направляване на масовото поведение в предварително избрана посока.
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Поради обосновано изложеното обстоятелство, че генерирането на големи бази с данни е
необходима част от разширената в уеб пространството комуникация, са възможни и необходими
контрол и креативен мониторинг на комуникационните центрове в които се съсредоточават потоците
от дигитални данни. Постановлението по делото на

съда на Европейския съюз С 131/12 показва конструктивната посока за превенция на евентуални кризи
предизвикани чрез промяна на масовото поведение
посредством направляване на публичното мислене,
чрез голяма, статистически значима по размер база
от данни, осигурена неволно от интернет потребителите.
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Практики от обучението в Националния
университет по отбрана на САЩ
(кратък обзор)
полковник Камен Иванов

Резюме: Докладът има за цел да представи практиките на обучение в Националния университет по отбрана
на САЩ. Дава представа за подхода, по който се провежда съвместното обучение на военни и цивилни на найвисоко ниво в областта на националната сигурност. Вниманието е насочено към основните модули на програмата
на обучение, техните цели и резултати, които се преследват в края на обучението.
Ключови думи: национална сигурност, модули, международни отношения и национална стратегия за
сигурност.

EDUCATIONAL PRACTICES AT THE NATIONAL DEFENSE
UNIVERSITY
Colonel Kamen Ivanov

Abstract: The purpose of this report is to provide some educational practices at the National Defense University
in Washington. The way of joint professional education of military and civilian students in the area of National security
strategy is presented, as well. Attention is paid to main electives and outcomes at the end of the program.
Key words: National security, electives, foreign affairs and National security strategy.

О

бразователната система, като подсистема
на системата за национална сигурност,
трябва да отговаря на потребностите на
държавата за сигурност, така че да предоставя
актуален продукт. В тази връзка, споделянето на
опит в областта на образованието би допринесъл
за адаптиране на военното образование към новата среда за сигурност, стъпвайки на здравите
национални традиции. Така че, колкото по-голям
брой образователни модели са на разположение,
толкова по-лесно може да се направи избор за
подходящата система и да се направи навременно
и адекватно адаптиране на военното образованието към реалностите.
Тук, може би, е мястото да се каже, че опитът
е полезен тогава, когато се споделя, а знанието има
смисъл, когато се надгражда. С това въведение бих
искал да направя преход към практиките от обучението ми в Националния университет по отбрана на
САЩ. Целта на доклада е да посочи подхода, който се прилага в този университет, като се надявам
това да спомогне в определена степен за намиране
на подходящия формат на обучение в областта на

националната сигурност и отбрана.
Университетът по отбрана на САЩ е създаден
през 1976 г. и включва пет колежа. Всеки от тях предоставя възможности за строго профилирано обучение и развитие на лидери с насоченост в областта
на националната сигурност. Това са:
– Национален военен колеж (National War
College) – подготвя бъдещи лидери от Въоръжените
сили и невоенните структури в политики от най-високо ниво, управление и отговорности в областта на
националните стратегии за сигурност;
– Индустриален колеж (The Eisenhower
School for National and Recourse Strategy) – подготвя обучаеми от Въоръжените сили и държавните институции в дейности свързани с използването на постиженията в технологиите, науката
и иновациите при разработването и изпълнението на стратегиите за национална сигурност и отбрана;
– Щабен колеж (Joint Staff Forces College) –
подготвя професионалисти по национална сигурност да планират и провеждат операции на оперативно ниво;
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Фиг. 1. Процес на обучение в НУО
– Колеж по международна сигурност (College
оf International Security Affairs) – подготвя военни
и цивилни лидери на стратегически ниво по въпросите на международния тероризъм и сигурност;
– Колеж по управление на информационните
технологии (Information Resources Management
College) – подготвя военни и цивилни експерти, в
разработването и имплементирането на стратегии в
сферата на кибер защитата, информацията и технологиите, в интерес на националната и международната сигурност.
Изводът, който може да се направи е, че университетът се състои от профилирани обучаващи
структури, обхващащи онези ключови сфери на
социално-икономическия живот, така че да бъдат в
интерес на националната сигурност. По този начин
се гарантира в максимална степен ангажиментът на
държавата и бизнеса към националните интереси,
което е заложено в мисията на университета.
Мисията на Националния университет по
отбрана на САЩ е да провежда съвместно обучение както на представители от въоръжените сили,
така и от други държавни институции, агенции и
служби, като ги подготвя за лидери на висше управленско ниво, които са способни да вземат решения
на базата на креативно мислене в непредвидима и
сложна среда.
В тази връзка фокусът на обучението в Националния военен колеж е да се подготвят бъдещите
лидери да прилагат така наречената grand strategy
(държавна стратегия).
Чрез тази стратегия се формира националната и външната политика в мирно и военно време,
като се използват националните ресурси необходими за нейното изпълнение.
Стратегията не просто комбинира различните инструменти на държавата, но регулира тяхното
използване така, че да се запази очакваното ниво
на стабилност, което е предпоставка за сигурност
и просперитет. Това е целенасочен и систематичен
процес с който се поставят целите и националните
интереси на държавата във вътрешен и международен план, както и пътищата за тяхното постигане.
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Процесът изисква ясно разбиране на международната среда, националните цели и интереси в тази
среда, основните заплахи за целите и пътищата чрез
които се използват ограничените ресурси за справяне с различни предизвикателства и използване на
възможностите произтичащи от тях.
Подобна стратегия осигурява свързаност между
краткосрочни действия и средно- и дългосрочни цели.
Осъществяването ѝ изисква не само систематично мислене, но и гъвкавост и способност за адаптиране.
В програмата на Националния военен колеж са
включени представители на различните държавни
институции и международни студенти. Съотношението на военнослужещите и цивилните обучаеми
е 59% към 41%, а международните обучаеми са 15%
от общия брой на студентите в колежа. Важно е да
се отбележи, че местата за обучаемите от невоенните институции са по квоти, което не е случайно.
По този начин, на практика, се постига съвместност
и междуведомствена синергия, които са съществени за провеждане на единна държавна политика по
въпросите на националната сигурност и отбрана.
Процесът на обучение преминава в два семестъра – зимен и пролетен. Дисциплините са под
формата на отделни модули, в които са включени
лекции, дискусии, семинари, курсови работи,
устни изпити и профилирани пътувания, (фиг. 1).
В допълнение има серия от лекции под патронажа
на президента на университета, на изтъкнати личности в сферата на международните отношения и
националната сигурност.
Програмата за всеки модул е подготвена предварително, но понякога, докато се провежда един
модул, тази за следващия се актуализира съобразно протичащите геополитически процеси. Идеята е
обучаемите да получат не само адекватни знания,
но и да са свързани със съвременната обстановка, да
анализират, разсъждават и търсят решения по актуални събития по отношение на сигурността.
Съществена роля в процеса по разработване
на програмите, като част от дейността си, има Институтът за национални стратегии в сигурността
(Institute for National Strategic Studies) към НУО.

Съдържането на темите от модула заедно с необходимия учебен материал са на разположение на
обучаемите в електронната страница на учебното
заведение до която всеки има индивидуален достъп.
Необходимата литература се раздава предварително, а голяма част от останалите материали са в електронен формат и на разположение преди започване
на модула.
Обикновено, процесът на обучение започва с
лекция по съответната тема, следвана от дискусия
по семинари и самостоятелна подготовка. Обучаемите трябва да прочетат предварително около 80
страници задължителна литература по предстоящата тема.
Дискусиите се водят от лидер на семинара
(преподавател от факултета), който ги направлява и
следи за активността на всеки обучаем. Сериозната
предварителната подготовка, като част от процеса
на обучение, предполага активно участие по време
на обсъжданията, което има съществено значение
за изясняване и разбиране на тематиките.
Лекциите се водят от факултетния състав или
от гост-лектори. Такива за периода на обучението
бяха: Хенри Кисинджър, Кондолиза Райс, Збигнев
Бжежински, Доналд Ръмсфелд и други.
Лекциите под патронажа на президента на
университета допълват програмата на обучение
предоставяйки на обучаемите уникални възможности да се срещнат с доказали се стратегически
лидери, дипломати и представители на бизнеса и
иновациите. На тях се дискутират актуални въпроси свързани с външната политика и националната
сигурност. Гост-лекторите споделят своя опит и
виждания по въпросите на стратегическото ръководство, разработването и изпълнението на националната политика за сигурност, проблемите между институциите в този процес, както и ролята на
ефективното взаимодействие между тях.
Сред гост-лекторите бяха професионалисти
като: Джон Кери, генерал Ричард Майърс, генерал
Мартин Дъмпси, генерал Жан-Пол Паломерос, посланик Николас Бърнс, адмирал Джеймс Ставридис и други.
По време на всеки модул се разработват до
две курсови работи. Тук е важно да се отбележи,
че в началото на академичната година обучаемите
преминават кратък курс по методика на научното
изследване. По време на курса те получават информация как да извършат изследване на даден въпрос,
като се започне от събиране на материали, посочване на използваната литература и до самото разработване на заданието. Особено внимание се отделя
на въпроса за плагиатството. Интересен е фактът,
че курсовите работи се предават по електронен път
като, чрез системата ndu.blackboard, всеки обучаем може да провери процента използвани чужди източници в работата си и своевременно да направи
необходимите корекции.

Всеки семестър завършва с устен изпит пред
двама преподаватели, които не са водили занятия
през семестъра. Така се постига по-голяма обективност и преценка за качествата на обучаемия.
Темата се предлага от обучаемия и се одобрява от
изпитващите. Преди изпита, който продължава не
по-малко от 60 минути, обучаемият е длъжен да
изпрати резюме на темата по предварително дадени опорни точки.
Опознавателните пътувания имат строго дефинирани цели и задачи. Те са тематични и свързани с лекциите. Целта е да се получи представа как
функционират държавните сектори и бизнесът в интерес на национална сигурност. След всяко опознавателно пътуване се разработва курсова работа по
съответната тема – законодателна система, съдебна
система, образователната система, финансова сфера, научноизследователска сфера, роля на неправителствените организации и други. Част от пътуванията включват посещения в щаб-квартирата на
ООН, държавния трезор и финансови институции
като „Goldman Sachs“, компаниите Ford и General
Motors, FedEx, Boeing, изследователския център в
Los Alamos, Тихоокеанското централно командване, университетите в Харвард и Станфорд и други.
Характерно за обучението в колежа, е че критериите за оценка са дадени в програмата на съответния модул, предварително. Това мотивира и
напътства обучаемите да усвояват учебния материал по-добре. Оценката се формира по три (четири)
показателя – присъствие, участие в дискусиите и
курсова работа (когато се провежда учение в даден
модул се прибавя и оценката от представянето на
обучаемия по време на учението).
За провеждането на пълноценен учебен процес
голямо внимание е отделено на учебно-материалната база. Осигурени са библиотека с огромен брой
заглавия, квалифициран персонал, който помага на
обучаемите в техните научни изследвания, компютъризирани работни места с интернет и дори индивидуални места за самоподготовка.
Както беше споменато по-горе, обучението се
провежда под формата на модули. В националния
военен колеж, чийто насоченост е обучението в разработване на стратегии за национална сигурност, са
включени следните основни модули:
– Основи на стратегическо ръководство I и II
част;
– Държавно ръководство и военен инструмент
на мощта;
– Държавно ръководство и невоенни инструменти на мощта;
– Глобален контекст на сигурността;
– Национален контекст на сигурността;
– Американска история I и II част;
Допълнителните модули са различни и свободно избираеми от обучаемите. В моя случай – Водене на преговори на стратегическо ниво.
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Модулът основи на стратегическото ръководство има за цел чрез практически, реалистични
и теоретични методи да се развият умения за разработване на национална стратегия за сигурност чрез
анализ на средата; определяне на целите или интересите (Ends); определяне на наличните ресурси за
изпълнението на стратегията (Means); формулирането на пътищата за използване на разполагаемите
ресурси за постигане на целите (Ways); оценка на
рисковете и загубите при изпълнение на стратегията, както и нейното тестване. Разработват се стратегии по определени (актуални) казуси.
Като резултат от този модул се постигат умения за прилагане на стратегическо мислене, способност за извършване на стратегическа оценка и анализ на геополитическите и стратегически процеси,
както и изясняване на ролята на стратегическото
ръководство при разработването и провеждането на
националните стратегии за сигурност.
Модулът държавно ръководство и военен
инструмент на мощта разглежда и анализира аспектите на войната и определя стратегическите
рискове, стоящи пред държавата при използване на
военния инструмент.
По време на модула се изучават класически,
съвременни и нови концепции и подходи за използване на военния инструмент. Разглеждат се
отделни исторически и съвременни примери с използване на военния инструмент за постигане на
стратегическите цели на държавата, международните и недържавните участници. Изследват се последиците от войната за държавата, независимо от
постигнатия успех. Анализират се способностите и
ограниченията при евентуално използване на военния инструмент за постигане на политически цели,
както и различни фактори, като технологии, личен
състав, доктрини, морал, командна структура, иновации, организационна култура, политики и лични
качества, в процеса на разработване и изпълнение
на военната стратегия.
Модулът държавно ръководство и невоенни
инструменти на мощта има за цел да се разгледат
ролята на дипломацията, информационния и икономическия инструмент. Всеки от тези инструменти
се изучава в неговите аспекти и как се съчетава с
останалите, за да може да се отговори на националните интереси. В края на модула обучаемите придобиват умения да анализират възможностите на
невоенните инструменти. Научават се, чрез прилагането на основни концепции и подходи, да ги използват в мирно и военно време при изпълнението
на националните стратегии за сигурност.
Целта на модула глобален контекст на сигурността е обучаемите да придобият умения по определяне и оценка на международни и трансгранични
фактори, които формират глобалната среда за сигурност, да си изяснят как тези процеси влияят върху националните интереси и, в същото време, как
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биха могли да бъдат използвани за постигането им.
Анализират се динамиката на геополитическите и стратегически процеси в определени региони и държави (Китай, Русия, Сирия, Южна Корея,
Филипини, др.), както и факторите, предопределящи тяхното поведение на геополитическа сцена.
Модулът национален контекст на сигурността изучава вътрешния аспект на националната
сигурност в контекста на управленските действия
на военнополитическо ниво. Фокусът е националната стратегия за сигурност (НСС), стратегическите решения и тяхната взаимовръзка. Целта е да се
развият умения за аналитично мислене и разбиране
на националните политики, ограничения и възможности, които допринасят за предвидимост в национален мащаб.
В края на курса обучаемите придобиват умения за оценка на влиянието на националните условия и специфики върху формулирането и изпълнението на НСС. Разглеждат се резултатите от процеса на разработване и изпълнение на Стратегията и
политиките за нейното изпълнение. Анализира се
ролята на държавните структури, междуведомственото координиране и взаимодействието в процеса
на осъществяване на целите на НСС.
Модулът американска история изучава финансовата, образователната, законодателната, политическата, социалната и отбранителната системи.
В неговите рамки се разглеждат сътрудничеството
на частния и държавния сектор в интерес на националната политика. Включени са лекции, семинари и
профилирани опознавателни пътувания. Целта е да
се придобият познания в отделни сфери на обществено-политическия живот и тяхната взаимовръзка с
националната политика за сигурност.
Обучаемите могат да запишат до два допълнителни модула, в зависимост от тяхната натовареност. В моя случай – водене на преговори
на стратегическо ниво. Програмата има за цел
да развие и подобри индивидуалните умения на
обучаемите за водене на преговори чрез прилагане на ключови концепции и технологии при тяхната подготовка и провеждане, като инструмент
на държавното ръководство за постигане на стратегическите цели.
Анализират се отделни казуси, при които преговорите са имали решаващо значение за постигане
на националните интереси и ролята на стратегическия лидер в преговорите, както и моралните аспекти, свързани с вземането на решение по отношение
на опонента.
Любопитен факт е стремежът за приобщаване
на семейството към процеса на обучение. За пълнолетните членове на семейството е организиран въвеждащ курс, включващ част от въпросите, които
обучаемите изучават. Лекциите се провеждат от
същия преподавателски състав. В края на курса те
получават удостоверение. Това е свидетелство за

значението, което се отделя на семейството, като
част от едно осъзнато общество, по въпросите на
националната сигурност.
В заключение може да се каже, че придобитите
знания, умения и опит дават на завършилия програмата солидна подготовка във военнополитическата
област, управлението на държавата и международните отношения. Всичко това е в полза на воденето
на последователна политика за постигане на националните интереси в сферата на сигурността.
До края на обучението си обучаемите развиват
аналитично мислене, необходимо за вземане на важни решения в структури, разработващи политики
по национална сигурност, като отчитат вътрешните
и международните процеси в тази сфера.

Наред с това, създадените тесни контакти
между обучаемите по време на обучението са предпоставка за изграждане на здрави международни
отношения и поддържане на сътрудничеството за
справяне с предизвикателствата в регионален и глобален аспект.
Завършилите Националния университет по отбрана на САЩ придобиват магистърска степен по
национална сигурност.
Предвид получената експертиза и придобита
квалификация по време на обучението, успешно завършилите могат да заемат позиции в държавните
институции и министерството на отбраната, чиито
отговорности са свързани с политики и стратегии за
национална сигурност и отбрана.

95

Външноикономическата сигурност –
основа на икономическата
и националната сигурност
доктор Вяpа Жекова

Резюме: През последните десетилетия процесът на нарастващата взаимна зависимост между отделните
държави в рамките на единната глобална система е безпрецедентен и неоспорим. От основно значение е въпросът
за въздействието на икономическата глобализация като сложно и противоречиво явление. Положителните
страни на това явление безспорно са много, но трябва да се посочи, че икономическата глобализация има и
неблагоприятни ефекти. Тези негативни ефекти застрашават не само икономическата, но и националната
сигурност на отделните държави във всички нейни аспекти.
Външноикономическата сигурност, като част от националната икономическа сигурност, остава сравнително
слабо изследвана и до ден днешен. В този смисъл, в настоящото изследване авторът се опитва да я разгледа като
основа на икономическата и националната сигурност.
Ключови думи: глобализация, национална сигурност, икономическа сигурност, външноикономическа
сигурност
Abstract: Over the last decades, the process of increasing interdependence between countries within the unified
global system is unprecedented and undeniable. The issue of the impact of economic globalization is a complex and
controversial phenomenon. The positive aspects of this phenomenon are undoubtedly numerous, but it must be pointed
out that economic globalization has also adverse effects. These negative effects threated not only the economic but also
the national security of the countries in all its aspects.
External economic security as part of national economic security remains relatively weakly studied to this day. In
this context, the author will attempt to look at it as the basis of economic and national security in this article.
Key words: globalization, national security, economic security, external economic security
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рез последните десетилетия е в ход безпрецедентен и неоспорим процес на нарастваща взаимна зависимост между отделните
държави в света, определян като „глобализация“.
Аксиома на неговите икономически аспекти са
по-голяма откритост и радикално изгубване на
независимостта на националните икономики, формиране на икономическо пространство, в което
условията за обмен на технологии, движението на
капитали и работна ръка се определят от общите
икономически тенденции. Ярки характеристики са
по-бързият растеж на международната търговия в
сравнение с този на БВП, както и формирането и
развитието в реално време на световните финансови пазари. Съвременните информационни системи създават условията за най-бързото движение на
финансовия капитал по целия свят, което е един
от факторите за синхронизиране на всеобщия икономически цикъл, а като следствие от това – периодичните кризи да се пренасят все по-бъpзо и
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безпрепятствено от страна в страна, придобивайки
планетарен характер.
Въздействие на икономическата
глобализация върху сигурността
на националната държава
От основно значение е въпросът за въздействието на икономическата глобализация като сложно
и противоречиво явление. Неговите предимства са
в улесненото икономическо взаимодействие между страните и техния достъп до съвременните постижения на човечеството, модерните технологии,
производството, управлението и опита, което пести
ресурси и увеличава производителността с цел да
се ускори глобалния социално-икономическия напредък.
Икономическата глобализация има и неблагоприятни ефекти, един от които е, че държавите
от т.нар. „златен милиард“ налагат на по-слабите

икономики суровинна ориентация на националното стопанство, принуждавайки ги да се консолидират със статута на най-слабо развитите страни,
позиционирани в икономическата периферия на
света. В по-слабо развитите страни като правило
се наблюдава висок външен дълг към международните финансови институции, загуба – в по-голяма
или по-малка степен, на контрола над собствените
ресурси. Това често включва неравномерно социално-икономическо развитие на регионите, подкрепени от селективно направените чуждестранни
инвестиции и международно научно и техническо
сътрудничество, зависимост от вноса на технологии и храни, изтичане на собствените капитали,
ресурси и научно-технически потенциал, западане
на малкия бизнес в резултат на глобалната конкуренция, растяща безработица и спад на жизнения
стандарт на определени, често големи, групи от
населението и т.н.
Тези негативни ефекти застрашават не само
икономическата, но и националната сигурност на
отделните държави във всички нейни аспекти. Ето
защо изучаването на различните проблеми свързани със сигурността, както и начините за придобиване или изработване на алгоритъм за нейното
повишаване, са от особено значение в контекста на
глобалните икономически промени.
Първоначално, националната сигурност на
държавата се разбира като защита на нейна територия от външни заплахи, военна атака или вътрешен
сепаратизъм. Това означава, че до преди няколко
десетилетия понятието се изчерпва с външната или
вътрешната заплаха за сигурността. В съвременните условия същността на сигурността на държавата
се разкрива чрез категории и понятия като независимост, суверенитет, териториална цялост, защита.
Може да се заключи, че сигурността е основен
приоритет на държавата, тъй като нейното недостатъчно високо ниво означава, че е налице пряка заплаха за държавата – от нарушаване на суверенитета до унищожаването ѝ.
В периода след Втората световна война постепенно се очертават новите тенденции в световното
развитие, които повлияват еволюцията на концепцията и съдържанието на самата сигурност.
На първо място, държавата започва разпространяването на ценностите на демократичното
управление, довело до появата на влиятелни социални групи, които твърдят, че липсва съответствие
между техните групови интереси и официалната
интерпретация на държавните и националните интереси. Установено е, че когато става дума за сигурността на държавата, под понятието „държава“
често се имат предвид най-вече управляващият
елит и държавната бюрокрация. При разминаване
между интересите на по-горните етажи на властта
и различните социални групи, както и в самите тях,
обикновено тези реакции стават по-силно изразени

по отношение на гражданското общество. В случай на криза в състоянието на различните социални групи се проявяват различни асиметрии. Освен
това, определени социални актьори се обогатяват
в условията на криза. По този начин защитата от
външни заплахи става недостатъчно условие за сигурността от гледна точка на различните социални
слоеве в страната. Някои от тях дори могат да страдат от обществения ред чийто основен приоритет
изисква действащото правителство да дава отпор на
външните заплахи за страната и обществото.
На второ място, сложността на социалните
системи, функциониращи в рамките на модерните
държави, както и задачата за осигуряване на устойчивостта им започват да изискват не само възможност за адекватен отговор при атаки от страна на
други държави, но и възможност държавата да защити своите граждани при природни бедствия,
икономически кризи и др. Основна става социалната защита от болест, инвалидност, бедност, икономически сътресения и т.н. Редица страни се опитват да изградят „социална държава“. Други, като
постсоциалистическите и страните от бившия Съветски съюз, активно провеждат политика за минимизиране на неравенството по отношение на доходите и благосъстоянието на различните социални
прослойки. И в двата случая обществото започва да
приема определени социални стандарти като задължителни условия за нормалното му съществуване.
Може да се каже, че през този период понятието
„социално осигуряване“ за редица национални държави се разширява отвъд традиционното разбиране
на „национална сигурност“. Възниква понятието
„обществена сигурност“. Основната заплаха става
неспособността на властите да поддържат закон и
ред в страната, за да осигурят необходимото ниво
на благосъстояние на социалните групи и обществото като цяло, както и да ограничат злоупотреби
от страна на държавния апарат, бюрокрацията и дp.
На трето място са проблемите на сигурността,
произтичащи от концепцията за сигурността на
човека, в съответствие с която и социално-икономическата система, и всеки човек имат право на съществуване при по-добри условия и възможности за
самостоятелно развитие.
Като се има предвид посоченото, външноикономическата сигурност в настоящото изследване се
квалифицира като защита от физически заплахи за
сигурността на хората, както и от новите заплахи,
съпътстващи глобализацията.
Интегрираното понятие „национална сигурност“, включващо сигурността на човека, обществото и държавата, е отразено в националните
актове за сигурност на страната ни. Стратегията
за национална сигурност на Република България
определя „по-широко разбиране за националната
сигурност, като извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и икономи97

ческите аспекти, без да подценява измеренията,
свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата
на законността. Повече от всякога става очевидно,
че крайният продукт и същинският смисъл на понятието „национална сигурност“ е защитеността
на отделния гражданин, неприкосновеността на
неговата свобода и достойнство“1.
В този смисъл има основание съдържанието на
„националната сигурност“ да се определи като защита на националните интереси в икономическата,
социалната, вътрешната, международната, информационната, военната сфера, околната среда, както и на други, гранични области. Неразделна и съществена част от нея е икономическата сигурност.
Възможно е икономическата да се определи както
материалната база на националната сигурност. Авторът на изследването се основава на разбирането,
че икономиката, т.е. производството, разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги, е материалната основа на обществото като цяло.
„Затова трябва да отчетем, че в съвременните условия интензивно протича процес, при който целият
обществен живот се поставя на икономическа основа и има икономически измерения, известен като
„икономизация на политиката.“ Във вътрешен план
това означава постигане на целите и решаване на
политическите задачи с икономически методи, преместване на вектора на стратегическото развитие от
политическите, идеологическите и други средства
към икономическите.“2 Съответно, икономическите заплахи могат да подкопаят националния суверенитет, да причинят огромни щети на страната и
нейното население. Следователно, в системата на
националната сигурност в съвременни условия, основополагаща е икономическата сигурност. Това е
от съществено значение за сигурността и устойчивостта на държавата и обществото и стабилността
на социално-икономическото положение на всеки
от членовете му.
Икономическата сигурност може да се разглежда на различни нива на нейното проявление:
международно, национално, регионално, областно,
на ниво индустрия, компания и дори семейна икономическа сигурност и идентичност. По наше мнение именно националната икономическа сигурност
е решаваща за функционирането и устойчивостта
на всички други нива на икономическа сигурност,
които са по-променливи и в някакъв смисъл произлизащи от националното ниво. Поради тази причина, предмет на изследване в настоящата разработка
е именно това ниво.
В научната литература има много определения на категорията „национална икономическа сигурност“. Руският експерт Вечканов посочва, че се
касае за „...икономическа категория, която характеризира това състояние на икономиката, в което
устойчивият икономически растеж е насочен към
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оптимално задоволяване на социалните потребности, доброто управление, защита на икономическите интереси на национално и международно ниво”3.
Друг подход използва Кочеpгина, която определя икономическата сигурност като „... състояние
на икономическата система, в което тя е в състояние да се възпроизвежда в съответствие с целите
в постоянен мащаб, с постоянни количествени и
качествени характеристики. Възпроизвеждането в
разширяващия се или свиващия се мащаб показва
преразпределение на ресурси ... “4.
Смятаме, че такова определение не посочва
съвсем ясно дали стесняването, или разширяването
на възпроизводството на икономическата система
на държавата въздейства върху икономическа сигурност, доколко и в какъв времеви период, тъй като
акцентът е върху неговото възпроизводство. Остава
неразбираемо как и от кого се настройва икономическата система.
Кочергина дава и друго определение на тази
категория: „... институционалната система на възпроизвеждане на условията на стабилност, устойчива икономическа динамика чрез създаването, функционирането и подобряването на социално-икономическите и правните институции в съответствие с
националните интереси“5.
Дефиниция за икономическа сигурност дава
и Кузнецова: „... това е такова състояние на икономиката, в което стабилните икономически и структурни показатели са достатъчни, за да се гарантират независимост от външен натиск върху политическото и социално-икономическото развитие на
държавата, което дава възможност да се инвестира
в човешки капитал, като създава условия за цивилизован живот и социално развитие и изразяване,
по-специално чрез поддържане нивото на обществения доход, който осигурява на по-голямата част
от населението определено ниво на просперитет, не
по-ниско от предварително постигнатото“6.
Накрая, бихме искали да се спрем на следната дефиниция, която според нас обобщава всичко,
казано по повод на същността на икономическата
сигурност, а именно: „състояние на системата на
икономическите отношения между стопанските субекти (производители и потребители), физическите лица, държавните институции както в рамките
на националната икономика, така и в сферата на
външноикономическата дейност, осигуряващо възможност за пълно осъществяване и защита на жизненоважните икономически интереси от външни
и вътрешни заплахи чрез постигане на оптимално
съотношение с тези на други лица“7.
Според общоприетото разбиране на концепцията, сигурност съществува, когато липсва опасност,
с други думи е гарантирана защита на някого (нещо)
от някой (нещо). От гледна точка на икономиката, в
теоретичен план сигурността е набор от производствени отношения, за които се знае, че съответстват

на икономическите интереси на дадения икономически субект. Така че по отношение на държавата
това е състояние на защитата на интересите на обществото в сферата на икономиката, което създава
дълбоката основа на икономическата сигурност.
Имайки предвид националния икономически
интерес, от съществено значение е да се определят
най-важните, стратегическите интереси – постоянни или поне в дългосрочен план. Разбира се, националните интереси в икономиката не се изчерпват само с интересите на отделните граждани – те
имат свое собствено съдържание и трябва да са с
предимство сред другите интереси. От тяхната защита зависи оцеляването, жизнеспособността на
цялото общество, на държавата и цивилизацията,
а чрез тях – и на всеки индивид поотделно. В същото време във всеки момент интересите на хора,
групи, социални слоеве в икономическия живот
могат да съвпадат или да се окажат разнопосочни,
противоположни едни на други. Държавата следва
да приведе своите дейности в такова състояние, че
те да изпълнят предназначението си да я защитят
и да отговорят на по-високите ѝ жизнени и стратегически интереси, да бъдат национално ориентирани. „Гарантирането на икономическата сигурност
на Република България като необходимо условие
за развитието и просперитета на нашата страна все
повече концентрира общественото внимание, тъй
като мащабът на заплахите и реалните щети, които
те нанасят на националното стопанство, безспорно
извеждат тези въпроси сред най-значимите национални приоритети.“8 Следователно, запазването на
икономическите интереси на различните групи от
населението, икономическите субекти, отраслите и
регионите, тяхната координация и динамичното им
равновесие са фундаментално важни за механизма,
който трябва да гарантира националната икономическа сигурност на една страна.
Основните видове национална икономическа
сигурност са сигурност в областта на научната и
развойната дейност, технологична, енергийна, промишлена, продоволствена, демографска, екологична, финансова сигурност и др. Сред тях особено важно място заема външноикономическата сигурност.
Взаимодействието
външноикономическа сигурност –
национална сигурност
Външноикономическата сигурност като част
от националната икономическа сигурност остава
сравнително слабо изследвана. Някои от нейните
аспекти обаче са обект на разглеждане в националната и чуждестранната научна литература от
средата на 70-те години на ХХ век. Вниманието на
учените е насочено предимно към анализ на общите
теоретични категории, същността на глобализацията и икономическата сигурност, концепцията за на-

ционалните икономически интереси и развитието
на вътрешен механизъм, който да гарантира икономическата сигурност.
В Република България след 1990 г. се изготвят
редица национални стратегии за развитие на държавата, но – за разлика от повечето от развитите в икономическо отношение страни, до момента липсва
обща стратегия за икономическа сигурност. Тя би
трябвало да съдържа политики, свързани с външната търговия, търговската политика, монетарната политика, решаването на въпросите с горивата,
енергийната сигурност, суровината ориентация
на икономиката, да дава предписания по отношение на ниската конкурентоспособност на местните
продукти в сравнение с чуждестранните и т.н. За
съжаление, след повече от 25 години проблемите,
идентифицирани в множество документи, представящи еднозначно състоянието на страната, остават
актуални и все още чакат своите решения. Все пак,
както отбелязват някои наши автори, „независимо
от сложността на прехода от централно-управлявана към пазарна организация на стопанството Република България притежава ресурсите и потенциала,
необходими за изработването и реализацията на
национална стратегия за икономическа сигурност, а
в българското общество има консенсус и политическа воля за мобилизиране и ефективно съчетаване и
управление на всички разполагаеми ресурси“9.
Заслужава внимание един съществен момент:
някои изследователи, дори в сравнително нови публикации, в анализа на икономическите структури
за сигурност не обособяват външноикономическата
сигурност, като в същото време външните фактори
се определят за влияещи върху състоянието на общата икономическа сигурност на държавата.10 Други говорят не толкова за външноикономическа сигурност, колкото за външноикономически аспекти
на икономическата сигурност.11
В съвременната икономическа литература се
предлагат различни дефиниции на външноикономическата сигурност:
● Под външноикономическата сигурност следва да се разбират желанието и способността на
държавните институции да се създадат и прилагат
механизми за защита на националните интереси в
областта на икономиката на страната във външноикономическата сфера (в контекста на международната икономическа сигурност) чрез система от критерии и показатели. Прилагайки тези механизми,
резултатите от външноикономическата дейност ще
допринесат за икономическия растеж на страната.
● Същността на външноикономическата сигурност, в най-общ план, са мерките за осигуряване
на устойчиво и суверенно развитие на страната като
единна икономическа структура, естествен растеж,
основан на рационални и ефективни външноикономически отношения, новаторски подход в различни
сфери на човешката дейност и т.н. Външноикономи99

Таблица 1
Структура на външноикономическата сигурност

Обекти на износ

Видове
външноикономическа
сигурност

Обекти на внос

Суровини (включително
енергоносители) и материали

Суровинна (включително
енергийна)

Суровини (включително
енергоносители) и материали

Продоволствие

Продоволствена

Продоволствие

Продукция на обработващата
промишленост

Промишлена

Продукция на обработващата
промишленост

Високотехнологични продукти
Обекти на интелектуалната
собственост

Високотехнологични продукти
Технологична

Трудови (човешки) ресурси
(работна сила)

Миграционна

Трудови (човешки) ресурси
(работна сила)

Финансови ресурси

Финансова

Финансови ресурси

ческата сигурност се дължи на повишаване нивото
на конкурентоспособността и приспособимостта
на националната икономика към условията на световния пазар, като се осигуряват управляемост и
адаптация с необходимата чувствителност към него
и се използват, при необходимост, както протекционистки мерки, така и политика на либерализация,
за да се осигури и до голяма степен да се гарантира
устойчив икономически растеж на страната.12
● Външноикономическата сигурност на страната се осъществява с независима външна политика, насочена към формирането на националната
икономика, интегрирана в световната и с устойчив
на неблагоприятни външни фактори икономически
растеж. Съществена основа за гарантирането на
външноикономическата сигурност е високата конкурентоспособност на местните продукти на световния пазар.13
● Устойчивата на външни и вътрешни заплахи
външноикономическа сигурност позволява реализиране интересите на държавата, както в сферата на
нейната външната политика, така и по отношение
на икономическата ѝ активност, за да се гарантира
нивото на растеж и качеството на живот на хората.
Както се вижда от горните примери, учените
спорят за определянето на външноикономическата
сигурност. Често тези дебати не само усложняват
определянето, но в известна степен се стига и до
сливане на понятията „национална“, „икономическа“, „външна“ и „външноикономическа“ сигурност.
Голямото разнообразие от определения за икономическата сигурност на националната държава не
отменя факта, че външноикономическата сигурност
до голяма степен е определяща в много ситуации
по отношение на общата национална сигурност, а в
частност и на икономическата сигурност на държа100

Обекти на интелектуалната
собственост

вата. В началото на XXI век това до голяма степен
се дължи на процеси като глобализацията на световната икономика и засилването на международната интеграция. Понятията „външна сигурност“
или „външноикономическа сигурност“ често се използват, за да се отрази увеличаването на негативните фактори, като заплахи, рискове, несигурност
и взаимозависимост на националните икономики в
съвременния глобализиран свят.
Основавайки се на посоченото, авторът на изследването предлага свое определение на външноикономическата сигурност на държавата.
Външноикономическата сигурност на държавата е състояние на нейната икономическа система, което гарантира сигурността на националните икономически интереси от въздействие на
външните заплахи.
Външната сигурност на държавата има определена структура. Тъй като говорим за движещи
се през държавните граници обекти на икономиката – ресурси или продукти, има смисъл да се прави
разлика между осигуряването на защитата на вноса
в страната (внос в широк смисъл) на такива обекти и тяхното въздействие върху вътрешния пазар,
и гарантирането на сигурността на техния износ
от страната (износ в широк смисъл) на световния
пазар. В зависимост от вида на тези икономически
единици следва да се очертае тяхната външноикономическа сигурност по видове, получени според
направленията в националната икономическа сигурност като цяло (табл. 1).
Външната сигурност на движението на суровини и готова продукция (хранителни продукти,
промишлени стоки, технология по отношение на
високотехнологичните продукти) обхваща производството на стоки и степента на задоволяване на

потребностите в следните основни продуктови групи: хранителни стоки, потребителски стоки, промишлени стоки, високотехнологични продукти, суровини и материали.
Външната търговия в областта на движението
на осигуряването на интелектуалната собственост
и движението на високотехнологичните продукти
(външна технология за сигурност) е предназначена
да осигури научното и техническото развитие на
производството. Това е система за защита, развитие
и използване в национален интерес на научния, технологичния и интелектуалния потенциал на държавата и нацията.
Външната сигурност на движението на трудовите (човешките) ресурси (миграционна сигурност)
има за цел да защити националната икономика от
изтичане на висококвалифицирана работна ръка от
страната, от нелегална имиграция и нежелани елементи.
Външната сигурност на движението на финан-

совите ресурси (външна финансова сигурност) до
голяма степен покрива финансовите и кредитните
отношения и паричната циркулация. Тя включва
надеждността на националната финансова система,
нивата на публичен външен и вътрешен дълг, миграцията на националния капитал.
Основните изводи, които се налагат от гореизложеното са, че икономическата сигурност и икономическият суверенитет са в основата на икономическото развитие на националната държава, при
което следва да се отчитат националните интереси
и идеите, свързани с тях. Именно осигуряването на
високо ниво на икономическа, в частност на външноикономическа сигурност, е гарант за национална
независимост и суверенитет на всяка национална
държава. Постигането на тези цели е възможно, при
условие че отделните национални държави се възползват максимално от предимствата, които глобализацията им предоставя в съвременните условия
на развитие.
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Влияние на ТНК върху сигурността и
суверенитета на националната държава
доктор Вяра Жекова, доцент д-р Събин Събев

Резюме: В съвременната епоха на глобализация транснационалните корпорации играят особено голямо
значение за състоянието на икономиката и сигурността, които определят посоката на развитие на световното
стопанство. Икономическата сигурност на всяка национална държава и нейният суверенитет са от първостепенно
значение за външноикономическата политика. В този контекст, изследването на влиянието на транснационалните
корпорации е важна, първостепенна задача на стратегическия анализ за всяко национално правителство.
Ключови думи: глобализация, транснационални корпорации, национална сигурност, икономическа
сигурност, суверенитет
Abstract: In today’s age of globalization, the transnational corporations are playing a particularly important role
in the economy and the security who are determining the vectors for development in the world. The economic security
of each nation state and its sovereignty are paramount in the context of foreign economic policy. Exploring the impact of
transnational corporations on economic, national security and sovereignty of countries in globalization is an important,
primary task of strategic analysis for each national government.
Key words: globalization, transnational corporations, national security, economic sovereignty, sovereignty

В

днешната глобална икономическа среда важна роля играят транснационалните корпорации, които определят посоката на развитие
на световната икономика. Водещите позиции на
развитите страни се основават главно на огромното
влияние на ТНК върху икономиките на други страни. Посредством влиянието на глобализацията и
интеграцията върху състоянието на световната икономика, ТНК стъпват на все повече и нови пазари,
като търсят по-нататъшно разширяване на своята
икономическа мощ. Понастоящем ТНК са неразделна част от външноикономическата дейност на всяка развита страна. В съвременните икономически
и политически условия икономическата сигурност
на всяка национална държава и нейният суверенитет са от първостепенно значение в контекста на
външноикономическата ѝ политика. Изследването
на влиянието на ТНК върху икономическата, националната сигурност и суверенитета на страните в
условията на глобализация е важна задача на стратегическия анализ по отношение на сигурността и
суверенитета на всяка национална държава.
Сигурност и суверенитет
Икономическата сигурност е тясно свързана с
икономическия суверенитет, още повече, че сигурността е неделима част от националния суверенитет.
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ренитет са от голямо значение за гарантиране на сигурността във всички области на държавата, особено
в икономиката, което в съвременния глобализиран
свят, до голяма степен, се дължи на нарасналата роля
на рисковите фактори, несигурността и взаимната им
зависимост. Предвид съвременните характеристики
на световното развитие и настъпващите с все по-голяма сила цивилизационни промени, мощното развитие
и разширяване на ТНК има двустранен ефект върху
икономиките на отделните национални държави и
върху световната икономика като цяло. В този аспект,
ТНК пряко засягат икономическата сигурност и суверенитета на националната държава.1 Немският социолог професор Улрих Бек смята, че „глобализацията
е процес, в който националните държави и техният
суверенитет са преплетени в мрежа от международни
фактори и са обект на техните мощни възможности,
тяхната ориентация и идентичност“2. Това означава,
че в началото на XXI век ТНК придобиват и развиват
огромни възможности за влияние върху суверенитета
на държавите. Въздействието на ТНК върху икономическата политика на отделните национални държави
би могло, при определени обстоятелства, да има постепенен разрушаващ ефект за националния икономически суверенитет. Сред поддръжниците на това становище е консултантът от Харвардската бизнес школа
К. Омае. В книгата си „Свят без граници“ той заявява:
„икономическият суверенитет на отделните страни
става безсмислен, на сцената на световната икономика

Таблица 1
Ключови позиции на ТНК в световното стопанство
Ключови позиции

Показатели
Повече от 25% от
световния БВП

Съвкупен обем на производството на ТНК

Повече от 80% от
световната търговия

Глобални икономически системи, контролирани от ТНК
Световно промишлено производство

50%

Световна търговия

70%

Собственост върху патенти и лицензи за нова техника, технология и ноу-хау

80%

Финансиране на НИОКР

80%

Преки чуждестранни инвестиции

90%

излизат „глобалните компании“. Според него световната икономика се определя от взаимозависимостта
на трите центъра: ЕС, САЩ и Япония.3 Омае констатира нарасналото значение на дейността на отделните компании, особено на мощните транснационални
корпорации, както и на отделни физически лица (Сорос, Бил Гейтс и др.), като го обяснява с по-слабото
влияние на държавата върху икономическата сфера.
Създаването на глобалното пространство на пазара
е причина държавата да загуби своята мощ като основен икономически играч отстъпвайки водещата си
роля на глобалните компании, на транснационалните
корпорации.
Тенденцията към глобализация „подкопава
държавността и държавната политика [...] търсенето
на идентичност се превръща в основна тема на глобалната политика“4. Както отбелязва американският изследовател от института „Брукингс“ (САЩ)
Волфганг Райнек, държавата „... е загубила монопола върху вътрешния си суверенитет, превърнала се е
в неизменна част от миналото. Държавата вече няма
да гарантира вътрешния си суверенитет [...] В бъдеще вътрешният суверенитет ще се реализира чрез
глобалната публична политика“5. Днес глобализацията разширява националните граници, променя
бизнес средата, а световната икономика все по-често ще се реализира от нарастващия брой глобални
корпоративни мрежи. Експертите от ООН смятат,
че повече от 82 000 фирми от различни страни са
ТНК, но само около 500 от тях са с годишен оборот
от над 1 млрд. щ.д. (70-те най-големи ТНК в света
обикновено имат общ годишен обем на продажбите
от 10 до 125 млрд. щ.д.), като формират ядрото на
световната икономическа система.6
Транснационалните корпорации
и националната държава
Ясно е, че днес ТНК са една от най-мощните
сили на икономическото развитие, водещите играчи

в света, които проникват в икономиките на чуждите
национални държави и често определят политиката
на правителствата им и на цялата им икономическа система. Прониквайки в икономиките на други
страни, ТНК влияят върху националната политика,
лобират за промени в законодателството и принуждават правителствата да вземат решения в тяхна
полза. Това се дължи главно на дейността на ТНК
и тяхното позициониране в света (табл. 1). Анализ
на позициите на ТНК като глобални играчи, които
влияят върху икономическата сигурност и суверенитета на националната държава, показва, че на
тях се падат повече от 25% от световния БВП, а на
дъщерните им предприятия, намиращи се извън
страната на базиране на ТНК – 10% от световния
БВП и една трета от световния износ. На ТНК днес
се падат 70% от световната търговия, като 40% от
сделките се извършват в рамките на корпорациите,
т.е. търговията не се реализира по пазарни цени, а
по трансферни, което е стратегическа политика на
компаниите майки.
Най-големите ТНК имат бюджети далеч
надхвърлящи бюджетите на някои страни. ТНК
са лидери във финансирането и реализирането
на глобалните научни изследвания и развойната
дейност. В годишната класация на 500-те най-големи ТНК в света Fortune Global 500 за 2016 година компаниите са подредени по приходите за
предходната финансова година. Първото място в
класацията се държи от американската Walmart с
годишен приход от 485,651 млрд. щ.д. и нетната
печалба 16 363 млрд. щ.д.7 Сред най-големите 26
компании в света (табл. 2) 9 принадлежат на САЩ
и именно на тях се пада по-голямата част от нетната печалба – 152 926 млрд. щ.д. В първата десятка влизат и три китайски корпорации. Единадесет от най-мощните корпорации са със страна
на базиране в Европа, а шест – в Азия и Океания.
Нетната печалба, получена от всички европейски
корпорации за 2015 г. е 57,749 млрд. щ.д., докато
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Топ 26 на 500-те най-големи ТНК в света за 2016 година
Място
в
света

Корпорация

Сфера

Страна

Годишни
приходи,
млн. щ.д.

Таблица 2

Чиста
печалба, млн.
щ.д.

Европа
3

Royal Dutch Shell

Добив на нефт и газ

Нидерландия

431 344

14 874

6

BP

Добив на нефт и газ

Великобритания

358 678

3780

8

Volkswagen

Автомобилна промишленост

Германия

268 566

14 571

10

Glencore

Минна индустрия

Швейцария

221 073

2308

11

Total

Добив на нефт

Франция

212 018

4244

17

Daimler

Автомобилна промишленост

Германия

172 279

9235

19

EXOR Group

Автомобилна промишленост

Италия

162 163

428

20

AXA

Застраховане

Франция

161 173

6664

22

E.ON

Добив на газ

Германия

151 460

4191

25

ENI

Добив на нефт и газ

Италия

147 175

1712

26

Gazprom

Добив на газ

Русия

144 408

4124

САЩ

485 651

16 363

Америка
1

Walmart

Търговия
на дребно

5

Exxon Mobil

Добив на нефт

САЩ

382 597

32 520

12

Chevron

Енергетика

САЩ

203 784

19 241

14

Berkshire
Hathaway

Инвестиции

САЩ

194 673

19 872

и застраховане

15

Apple

Електроника

САЩ

182 795

39 510

16

McKesson

Здравeопазване

САЩ

181 241

1476

21

General Motors

Автомобилна промишленост

САЩ

155 929

3949

23

Phillips 66

Добив на нефт

САЩ

149 434

4762

24

General Electric

Многоотраслова корпорация

САЩ

148 321

15 233

Азия и Океания
2

Sinopec Group

Добив на нефт, енергетика

Китай

446 811

5177

4

China National
Petroleum

Добив на нефт и газ

Китай

428 620

16 359

7

State Grid

Енергетика

Китай

339 426

9796

9

Toyota Motor

Автомобилна промишленост

Япония

247 702

19 766

13

Samsung
Electronics

Електроника

Южна Корея

195 845

21 922

18

Industrial &
Commers Bank of
China

Финансова корпорация

Китай

163 174

44 763

Източник: Fortune global 500, http://fortune.com/global500/?iid=G500_sp_ful
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нетната печалба на корпорациите от Азия и Океания е 117,783 млрд. щ.д.
Финансовите ресурси на водещите ТНК в света надхвърлят бюджетите на много, включително на големи и мощни в икономическо отношение
държави, което означава, че благодарение на лобирането ТНК имат значително влияние върху икономиката на страните домакини. Икономическият
суверенитет на националните държави е застрашен,
тъй като ТНК контролират най-важните сектори на
икономиката и жизненоважните продукти и суровини както нефта и газа. Поради високата си ефективност тези продукти и суровини продължават да
са с първостепенно значение в енергетиката, независимо от факта, че общите им запаси в света са не
повече от 20%, докато на въглищата са 80%. Девет
от големите ТНК оперират в сферата на хранително-вкусовата промишленост, добива на петрол и
тютюневата промишленост. Хранително-вкусовата
промишленост е един от най-диверсифицираните
отрасли за ТНК, в който бързо се появяват нови
продукти, бързо се променя продуктовата гама,
бързо се изплащат вложените средства, поради
което се наблюдава активна експанзия на ТНК в
световен план. В нефтената и газовата промишленост ТНК въвеждат нови технологии, но голямата
зависимост от чуждите технологии и инвестиции
поставя в риск суверенитета на националните държави домакини. Точно това се наблюдава в момента
в част от тези страни – не могат или трудно развиват
своята нефтена и газова промишленост без купуване на оборудване от чужбина. Това се случва, тъй
като често страните домакини започват да мислят
твърде късно за инвестиране в развитието на собствените си технологии и иновации в ключови за тях
отрасли. Опасността за страните е не само в зависимостта от производството на ТНК в хранително-вкусовата, нефтодобивната и нефтопреработващата промишленост, но и по отношение на бизнес
средата. Там също се наблюдава монополизиране на
пазара от чуждестранни компании, което води до
зависимост от стратегията на ТНК и унищожаване
на местното производство. Това често е резултат и
от слабата конкурентоспособност на местните продукти на световния пазар.8

Заключение
Като основен се налага изводът, че икономическата сигурност и икономическият суверенитет са
в основата на развитието на всяка национална държава. Постигането на високо ниво на икономическа
сигурност е гаранция за национална независимост
и суверенитет. Реализирането на тези цели е възможно ако национални държави се възползват максимално от предимствата, които предоставя глобализацията. За да се гарантират икономическа сигурност и икономически суверенитет на националната
държава е необходимо:
● стабилизиране на политическата и икономическата ситуация, насърчаване на икономическия
растеж, подобряване структурата на икономиката;
● създаване на конкурентна среда и достъп до
международните пазари за местните производители;
● ускоряване темпото на конкурентоспособен
растеж на промишленото производство;
● увеличаване скоростта на нарастване на БВП
и ограничаване на инфлацията (дори ако днес те зависят повече от политическия компонент), за да се
поддържа стабилността на националната (общата)
валута;
● модернизиране на местните предприятия,
повишаване конкурентната способност на местните
продукти, области и сектори;
● инвестиране на финансови ресурси в
собствено производство и в сфери в които държавата не е или е по-слабо зависима от дейността на
чуждестранните ТНК;
● осигуряване на благоприятна инвестиционна среда и бизнес климат за привличане на инвестиции;
● подобряване на вътрешната законодателна
база.
Заедно с чуждестранните ТНК на вътрешния
пазар трябва да се създаде необходимата среда за
развитие на силни и конкурентоспособни национални компании, които да са в състояние да допринесат за националното икономическо развитие. При
тези условия въздействието на ТНК върху икономическата, националната сигурност и суверенитета
ще бъде сведено до минимум.
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Конфликтите в Южна Азия през ХХI век
и тяхното значение за не/сигурността
на Европа
Ерол Буюклиев

Резюме: В доклада се анализира влиянието на конфликтите в региона на Южна Азия върху не/
сигурността в Европа, която, наред с интеграционните процеси и усилията за консолидация, е изправена
пред дезинтегриращи тенденции и надигащи се вълни на популистка реторика, подплатена с национализъм,
ксенофобия и изолационистки нагласи. Освен конфликтността в Южна Азия, на фокус се поставя негативното
влияние на нетрадиционните рискове за сигурността на региона върху европейския континент.
Ключови думи: Европа, сигурност, риск, конфликти, Южна Азия.

THE CONFLICTS IN SOUTH ASIA IN THE XXI CENTURY AND
THEIR SIGNIFICANCE FOR THE IN/SECURITY OF EUROPE

Erol Buyukliev

Abstract: The report analyses the conflict’s influence in the region of South Asia on the in/security in Europe
which together with the integration processes and consolidation efforts is facing disintegration trends and rising waves of
populist rhetoric supported by nationalism, xenophobia and isolation - like attitudes. Apart from the conflicts in South
Asia, the focus is also on the negative influence of the non-traditional risks for the security of the region on the European
continent.
Key words: Europe, security, risks, conflicts, South Asia.

Ч

овечеството живее в новата епоха на перманентна несигурност, в която загубата на
идентичност акумулира деструктивни процеси на дезинтеграция, разпад на обществата и непредсказуема конфликтност. В първите години на
ХХI век нараства нуждата от преоткриване, осмисляне и отстояване на нови идентичности. В този нов
период на фундаментални, системни и структурни
промени действат закони и правила в контекста на
глобалното, рисково, мрежовизиращо се постмодерно общество.1 В необятната, често непонятна, нова,
динамична, обективна среда на перманентна, но управляема глобална не/сигурност, особено място заемат конфликтите в Южна Азия. Те са заплаха за регионалната и глобалната сигурност и в частност – за
сигурността на Европа. Гарантираната от държавата
абсолютна сигурност е отминал период. В миналото остава и валидността на идеологиите, религиите
се оказват откъснати от нуждите на хората, философските обяснения се провалят в изграждането на
система от знания, която да служи на съвременния
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човек. Отпадането на релевантността на големите
обяснителни схеми води до рухване на ценностната
система на огромни маси от хора. Оставени сами на
себе си и сблъсквайки потребностите си от оцеляване, ресурси и жизнено пространство, съвкупността
от индивиди, наречено глобално общество, се превръща в дезорганизирана глобална тълпа. Оказваме
се, волево или не, в постмодерна ситуация, която се
характеризира с деконструкцията на суверенните
държави. Проличават провалите на политическата класа за справяне с изпреварващите я събития.
Докато осмисляме битието и неговите нови параметри, нуждата от сигурност запазва своя приоритет,
което изисква ново познание, творчески подходи и
стратегическа визия.
Схващането за сигурността претърпява
своята еволюция. В него, освен отбрана и твърда
сила, се добавя разбирането за нетрадиционните
заплахи и рискове. Пред европейската сигурност
изникват проблемите на вътрешнорегионалната
консолидация и опасността от провал на идеята за

интеграция, което блокира потенциала на ЕС като
глобален играч и гарант на стабилност, развитие
и на мира в света. И двете направления имат една
неизвестна – политиката на САЩ след смяната на
властта в Белия Дом. От своя страна, европейските
цивилизационни модели са притегателен център
за огромни маси от световното население. Темата
за европейската сигурност е все така актуална, а
границите между вътрешни и външни рискове и
заплахи са условни. Приоритет са енергийната
сигурност, миграцията, климатичните промени,
насилственият екстремизъм и хибридната война.
Членовете на ЕС признават необходимостта от колективни действия и поради факта, че никоя страна не е в състояние сама да се справи с рисковете за
собствената си сигурност. Освен това, Европейският съюз е ангажиран и с урегулирането на кризи и
конфликти далеч от континенталните си граници.
Сигурността е изведена като фундамент, разбирана в нейния постмодерен модел, отразен в публикуваната през месец юни 2016 г. „Глобална стратегия на Европейския съюз“. В нея Федерика Могерини застъпва тези за необходимостта от обща
и споделена визия, както и съвместни действия за
по-силна Европа, което означава изграждане на
европейски модел на сигурност. От авторитетната
позиция на Върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
проличава философията на европейската сигурност, в центъра на която е поставена сигурността
и благополучието на индивида. В документа е отразено виждането за прякото влияние на положението в отдалечени от Европа региони и необходимостта от активни действия на ЕС.2 По своята
същност това е отражение на новата постмодерна
ситуация в реалностите на днешния динамичен
свят, при която евентуалното самоограничаване
от американско влияние в европейската сигурност
налага известно еманципиране по отношение на
политиката за сигурност и отбрана. Това не означава отдръпване от НАТО, а по-скоро изграждане
на собствени способности в отговор на рисковете
за сигурността.3 Начална стъпка в тази посока е
Европейската глобална сателитна навигационна
система Galileo (Europe’s Global Satellite Navigation
System), която ще е конкурентна на американската
GPS, но и на руската GLONASS, за разлика от които е под цивилен контрол.4
Сигурността на Европа е част от общата глобална система и среда на сигурност. Тя все повече
се влияе от нестабилността и конфликтността в отдалечени региони. Пример за това е Южна Азия, където Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Малдиви, Непал, Пакистан и Шри Ланка са изправени
пред нерешени конфликти, нетрадиционни рискове
за сигурността и политическа нестабилност, които
имат негативни последици във вътрешнодържавен,
международен, регионален и глобален мащаб.

Конфликтите в Южна Азия
ООН структурира 193 държави в пет геополитически центъра. Това са: Африка (54 държави),
Азиатско-тихоокеански регион (53 държави), Източна Европа (23 държави), Латинска Америка и
Карибския басейн (33 държави), Западна Европа и
останалата група (28 членки и една държава като
наблюдател).5 Южна Азия спада към Азиатско-Тихоокеанския регион, към който са включени още:
Източна Азия, Югоизточна Азия, Западна Азия и
Централна Азия.6
Няколко знакови процеса формират съвременния облик на Южна Азия. В миналото това са
имперските противоборства, колониалната епоха,
последвалите световни конфликти, протичащата
деколонизация и Студената война. Днес основни
движещи фактори за трансформацията на света
като цяло и регионите, в частност, са взаимнопреплитащите се процеси на глобализация. Те са съпътствани от интеграционни и дезинтеграционни
тенденции в политическата и икономическата глобална системи.
След Втората световна война и след колониалния период в Южна Азия започват трансформации,
които оставят отпечатък, под формата на нерешени
спорове, въоръжени конфликти, войни, политическа нестабилност, икономически застой, социална несигурност и дезинтеграция. Конфликтите в
Южна Азия са обект на внимание в анализ на ООН
(2003 г.). Още в началото на изследването авторите
Shiva Hari Dahal, Haris Gazdar, S. I. Keethaponcalan
и Padmaja Murthy, изтъкват значимостта на етническото, културното, религиозното и езиковото разнообразие за конфликтността в тази част на света.
Допълнително, в почти всички страни от региона
остават нерешени въпроси, които често водят до открити конфликти.7
Основен проблем за сигурността в Южна Азия
е конфронтацията между Индия и Пакистан – и
двете са ядрени сили. Сблъсъкът между тях започва
още в началото на суверенното им съществувание –
през 1947 г., след оттеглянето на Великобритания от
Субконтинента. Основен въпрос между двете страни е териториалният спор за Кашмир, което предизвиква две войни през 1948 г. и 1965 г., последвани
от трета през 1971 г., когато от Източен Пакистан
се създава държавата Бангладеш. Допълнителен
фактор в техните отношения става тестването на
ядрени оръжия през 1998 г. През ХХI век сблъсъкът
между двете регионални сили се ограничава в престрелки и нападения в пограничните райони, както
и терористични акции, за които Индия и Пакистан
се обвиняват взаимно. Според Первез Хуудбхой
(Pervez Hoodbhoy) и Зия Миан (Zia Mian) разпространението на ядрено оръжие в Южна Азия ще бъде
основната заплаха за региона и за човечеството в
близките няколко десетилетия. В допълнение, на107

прежението между Индия и Китай е потенциална
заплаха за мира в региона, въпреки икономическата
обвързаност на двете страни. То ескалира до война
през 1962 г. Пакистан и Китай имат тясно сътрудничество в Кашмир, където Китай окупира част от
територията.8
Влиянието на Китай в Южна Азия поставя
темата за всички страни и актьори, които имат интереси в региона и развитието на процесите в една
или друга посока. Това е в пряка връзка с многообразието на „световния ред“, който „никога не е
съществувал“.9 Кисинджър посочва сложните отношения в региона породени от структурни фактори.
Особен приоритет са отношенията между Индия,
Пакистан, Китай и Бангладеш. Разнородните им
връзки и противоречия са хилядолетно наследство,
което води до непризнаване на установените през
1947 г. граници. Териториалните спорове са причина за спорадични сблъсъци, конфликти и прояви на
тероризъм.10
След колониалната епоха и края на Втората
световна война идва епохата на двуполюсната система, доминирана от възхода на САЩ и впоследствие – на абсолютното им превъзходство. На глобално равнище това е периодът на Студената война, който води до инвазия на СССР в Афганистан.
Надмощието на Америка продължава и в началото
на ХХI век – четвърт столетие след разпадането на
социалистическия блок. В самото начало на новото
хилядолетие, с нахлуването си в Афганистан през
2001 г., САЩ притискат Русия от юг. Това става
на фона на множество вътрешнополитически и социо-културни конфликти, рискове за сигурността
от недържавни актьори.11 Активно участие в конфликта има и НАТО, ангажирайки пряко европейските държави с проблеми, които са отдалечени от
границите на Европа. Регионалните рискове за сигурността се оказват глобални заплахи за мира. На
преден план излизат нетрадиционни рискове като
тероризъм, миграция, климатични промени, бедност, пандемии. Локалните и регионалните проблеми на Южна Азия се мултиплицират в Европа и в
частност в Европейския съюз (ЕС).
Когато говорим за Афганистан не бива да се
забравя прозвището ѝ на „гробница на империите“.
Русия има петвековна история в опитите си да покори тази страна, Британската империя не успява в
три опита за това. Сега наред са американци и европейци. В известен смисъл през последните години се наблюдава някакво отдръпване на големите
играчи от перманентните конфликти. Утвърждава
се разбирането, че в новата епоха е неефективно
бомбардирането на скали и планини, без това да е
обвързано с изграждане на държавата. В Афганистан такава почти няма. Опитите за изграждане на
държавни институции срещат отпор от фундаменталистки, ислямистки, ретроградни и реваншистки
групировки, за които въоръженият конфликт е на108

чин за утвърждаване на идентичност. Западът губи
стратегическото си предимство при използване на
„мека сила“, а „твърдата сила“ – традиционните военни действия, няма необходимия интеграционен
ефект.
Без да се пренебрегват останалите конфликти
в региона (Манипур, Ассам, Нагаланд, движението на маоистите – за Индия; западната провинция
Балуджистан, сектантското насилие и сблъсъците
по линията Дюранд12 - за Пакистан), основни заплахи за европейската сигурност остава перманентното напрежение между Индия и Пакистан, както и
цялостната обстановка в Афганистан. Ефектите от
тези проблеми имат негативен ефект за регионалната и глобалната сигурност като продължение на
идеята за взаимна обвързаност и зависимост.
Несигурността в Южна Азия
като заплаха за Европа
Връзката на Южна Азия с Европа е съществен елемент от глобалните отношения. В основни
линии те минават по две направления – икономика
и сигурност, които се вписват в идеята на професор Семерджиев за стратегическото обкръжение с
концептуалната пораждаща метафора Не4: Непостоянство, Неопределеност, Нееднородност и Нееднозначност.13 В нея се мисли в коренно различни
категории на динамично неравновесие, с нелинейна
промяна на характеристиките на средата, с мултидисциплинарен подход в изработването на стратегическата визия. Новата нормалност е постоянната
промяна, вечното движение, стратегическата „слепота“ и парадигмалната недостатъчност, където
неефективността на реактивните, пасивни подходи
за противодействие на рисковете за сигурността се
заменят от проактивно действие и превантивното
им управление. Подобен подход е възприет от ЕС
по отношение на Южна Азия.
В икономически план, ЕС насърчава регионалната интеграция с подкрепата си за Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество
(SAARC). Оказва се, че ЕС е най-важният търговски партньор на SAARC с дял от 15,2% от общата
търговия. Приоритетите са регионална стабилност,
намаляване на бедността, права на човека, устойчиво развитие и трудови права. Относно сигурността,
ЕС извежда именно пограничните сблъсъци между
Индия и Пакистан, тероризма в Южна Азия и конфликта в Афганистан като основни проблеми за
азиатския континент.14
Сигурността в границите на Европа зависи
главно от интеграционните процеси в Европейския
съюз и в НАТО. Страните от ЕС извеждат няколко основни рискове за сигурността на Европа. Това
са рисковете от тероризъм, трафик на хора, оръжия, наркотици, хибридни заплахи от държавни и
недържавни актьори.15 Миграцията към Европа се

засилва. Притокът на хора от Южна Азия се оказва проблем за сигурността на европейските държави. Най-високият дял на мигранти от Южна Азия
заемат Афганистан и Пакистан. Тяхна крайна цел
са страните от Западна Европа: Австрия, Германия, Великобритания, Франция, Швеция. Чести са
случаите на нелегален трафик на хора, наркотици
и оръжие. Един от каналите минава и през България. От Афганистан, Пакистан и Близкия Изток хората са прехвърляни към Западна Европа. В страни
от Европейския съюз живеят над 500 000 бежанци
от Афганистан, над 3 милиона са те в Пакистан и
Иран.16 Само за първите 6 месеца на 2015 година в
Европа навлизат 77 731 души от Афганистан.17 Страната е „лидер“ в производството на опиум (над 90%
от световното), като значителна част от него отива
за западните страни, включително САЩ. Наркотрафикът и бежанските вълни са част от рисковете за
сигурността на Европа.
В списъка със серийно възпроизвежданите рискове и заплахи в Южна Азия, които касаят
европейската сигурност е тероризмът като организирана дейност за постигане на политически
цели. В лицето на Ислямска държава, „приватизирала“ тактиките на Ал-Кайда и определяна от
световните медии като стратегически риск в глобален мащаб, европейските страни са изправени
пред безпрецедентна заплаха за сигурността си.
Достъпността до Интернет и радикализирането
на второ и трето поколение мигранти е сигнал за
дезинтеграционните процеси вътре в европейските
общества, които са обект на пропагандни клипове и материали. Емисари на различни ислямистки екстремистки групировки обикалят из Европа
с цел набиране на бойци за джихад. В отговор на
това, от края на 2016 г. Германия реализира депортирането на около 40 афганистанци. На фона на нарастващата вълна от крайно десен популизъм, на
първо място в САЩ, след това в Западна Европа,
подобна практика изглежда като успокояване на
местните общества, че политическите елити имат
контрол над положението, създавайки илюзията за
сигурност. В новата фаза на световното развитие –
постмодерното общество, стратегическо предимство ще спечели този, който пръв успее да създаде
постмодерен модел на сигурност.
Европа, в лицето на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, осъзнава своята
постмодерна ситуация и необходимостта от интегриране на усилия за изграждане на съвременни

способности за управление на рисковете за сигурността. Основна цел са устойчив мир и индивидуалната сигурност.18 Професор Стефан Мичев отстоява
идеята за необходимостта от постмодерен интеграционен модел и смята, поне засега, ЕС за успешен
модел на сигурност чрез интеграция19.
Изводи
1. Съвременните глобални интеграционни
процеси – със своите скоротечност, неяснота, неопределеност, неустойчивост и перманентна несигурност, провокират антиглобализационни тенденции
с дезинтегриращ характер. В еволюционен план,
регресът е показател за неадекватно справяне с конфликтната обстановка. От гледна точка на западните общества, по-специално американското, подобно
връщане в развитието се афишира чрез деструктивния изолационистки национализъм. За европейските общества остава предизвикателството за справяне с негативните последици от нестабилността в
Южна Азия, които имат пряко въздействие върху
европейската сигурност. Това е възможно чрез изграждане на собствени способности за посрещане
на традиционните и нетрадиционните рискове за
сигурността.
2. Европа е на кръстопът. Това е точката на бифуркация, в която европейските държави могат да
постигнат постмодерен модел на сигурност чрез интеграция, при условие че загърбят старите, провалили се модели за гарантиране на сигурност чрез сила.
В заключение, еволюцията може да бъде забавена, но не и спряна. Живеем във времето на постмодерното, рисковото, глобалното, мрежовото
общество, което ни изправя пред безброй рискове
за сигурността, но в същото време имаме още толкова възможности за тяхното управление. Това е
реалността на „черните лебеди“20 и серийно възпроизвеждащите се рискове.21 Европа е изложена на негативните последици от въоръжените конфликти в
Южна Азия, трафика на хора, оръжия, наркотици,
от сблъсъка на ядрените сили Индия и Пакистан и
въздействията на климатичните промени, пандемии
и природни бедствия в този регион. Сега е времето
за отстояване на европейския интеграционен модел,
на базата на европейските общочовешки ценности,
въпреки отделянето на Великобритания от ЕС. Веднъж изпусната, втора възможност за успешен, демократичен и работещ интеграционен модел едва ли
ще има, било то и евразийски.
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Изграждане и развитие на способности
за оценка на кризисни и конфликтни райони
при хибридни заплахи и конфликти
подполковник д-р Иво Захариев

Резюме: Темата за хибридните заплахи придобива особена актуалност за НАТО след анексирането на
Крим и конфликтите в Украйна и Близкия изток.
Изграждането и развитието на способности за оценка на кризисни и конфликтни райони се явява основа
за ефективното участие на въоръжените сили в провеждане на комплексни, многофункционални операции за
противодействие на хибридните заплахи. Адекватната оценка на кризисни и конфликтни райони може да доведе
до по-ефективно противодействие на хибридно въздействие на противника.
Ключови думи: хибридни заплахи, оценка, кризисен и конфликтен район, способности, противодействие.

BUILDING UP AND DEVELOPMENT OF CAPABILITIES
FOR ASSESSMENT OF CRISIS AND CONFLICT REGIONS IN
RESPONSE OF HYBRID THREATS AND CONFLICTS
lieutenant-colonel Ivo Zahariev - PhD
Abstract: The topic of hybrid threats takes on a special presence for NATO after the annexation of Crimea and the
conflicts in Ukraine and the Middle East.
The building up and development of capabilities for assessment of crisis and conflict regions is a basis for effective
engagement of the armed forces in conducting complex, multi-purpose operations to counteracting against hybrid threats.
The adequate assessment of crisis and conflict regions may lead to more effective counter-action on enemy’s hybrid
impacts.
Key words: hybrid threats, assessment, crisis and conflict regions, capabilities, counteraction.

З

начителна част от съвременните рискове и заплахи за Република България възникват извън
територията на страната. Те са резултат от промяната в поведението, на значимостта и интересите
на основните глобални и регионални играчи, като
произтичат от конкретната обстановка в кризисните и конфликтни райони на Западните Балкани, Украйна, Близкия и Средния Изток, Северна Африка,
Централна и Южна Азия.
Сред множеството заплахи, свързани с международната среда за сигурност, през последните
години като особено актуални се очертават тези от
хибриден тип, т.е. от комплексен и сложен характер, които действат едновременно. По-конкретно,
хибридните заплахи предполагат използване на
различни действия от различен характер за натиск
върху противостоящата страна. Сред тях военните
действия са само част от прилагания инструмента-

риум, а в същото време нараства ролята на невоенните средства за постигане на поставените цели.
В редица от горепосочените кризисни и конфликтни райони са имали или имат място и т.нар.
хибридни конфликти (войни). В тези случаи се използват комплекс от невоенни мерки – политически,
икономически, информационни, психологически и
др., реализирани с помощта на военните действия.
При това, за воденето на хибриден конфликт (война) не е необходимо да се разработват нови системи
въоръжение и бойна техника, тъй като съществуващите са достатъчни.
Основните компоненти на хибридните заплахи, които по своята същност се явяват отделни заплахи [1] могат да бъдат от различен характер като
политически и дипломатически; информационен;
психологически; икономически; финансов, но и
от протестни акции и деструктивни обществени
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действия, силови действия, кибератаки, мащабни
бежански и миграционни вълни.
Едновременното комбинирано и целенасочено действие на посочените компоненти в различни съчетания, в едно пространство, което следва
да се дестабилизира, обуславя и формира хибридните заплахи. При това, при повечето хибридни
заплахи задължително присъстват, в различни съчетания, традиционни (от военен или друг силов
характер) и нетрадиционни елементи (от невоенен
характер).
Анализът на изброените компоненти очертава
няколко проблема и особености, свързани със съдържателно-дефинитивните аспекти на хибридните заплахи и хибридните войни, с взаимната зависимост на
геополитиката, провеждана от глобалните и регионални геополитически играчи, с правната регламентация
на хибридните заплахи и свързаните с тях хибридни
войни, както и с различните аспекти на бежанския и
миграционен натиск върху Европа.
Предвид обстоятелството, че хибридните заплахи предшестват хибридните действия, анализът на проблемите следва да се задълбочи в посока
към хибридните конфликти (войни), имащи място
през последните години.
Наличието на кризи и конфликти в близост до
границите на Република България, промяната на

баланса на силите в Черноморския регион, значителният брой замразени конфликти около страната
ни, включително от хибриден тип, налагат изграждане и развитие на способности за използване на
съвременен подход за анализ и оценка на кризисни
или конфликтни райони.
Той може да се базира и представи чрез система от показатели, както на фиг. 1.
Изброените показатели за оценка на кризисни и конфликтни райони имат важно значение при
формулирането на предизвикателства, на съответните рискове и заплахи (включително от хибриден
тип). Те следва да се използват за обучение на експерти по анализ и оценка на кризисни и конфликтни
райони каквито са Западните Балкани, Черноморско-Каспийския регион, Северна Африка, Централна и Южна Азия.
Хибридните конфликти (войни) имат специфичен инструментариум. По възгледите на НАТО,
формите на хибридни действия са:
– информационни операции, провеждани с
цел въздействие по органите на държавно и военно
управление на противника за въвеждането му в заблуждение (дезинформация), нарушаване на обмяната на данни и провокиране вземането на изгодни
за собствената страна решения, както и използване на Интернет-пространството за манипулативно

Фиг. 1
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въздействие върху населението на противостоящата страна и международната общност;
– психологически операции, насочени към
целенасочено въздействие върху морално-психологическото състояние на населението и бойния дух
на личния състав на въоръжените сили (ВС) на противостоящата страна, създаване в обществото на
атмосфера на недоверие и съмнения, формиране на
мотивация към деструктивни действия и др.;
– кибернетични атаки на държавната и комерсиалната инфраструктура с цел извеждането
им от строя или затрудняване работата на обекти
от критичната инфраструктура на противостоящата страна, както и получаване на несанкциониран
достъп до „чувствителна“ информация;
– икономическо ембарго, прекратяване на
инвестиции, прекъсване доставката на енергоносители, блокиране на стокооборота в отношенията на държавите, създаващи препятствия за достигане целите на хибридните операции;
– скрито финансиране на определени политически субекти или структури в противостоящата страна, целенасочено влияние върху световните пазари в ущърб на определени държави,
прекъсвания в нормалното изплащане на заплати и пенсии в сепаратистки региони и др.;
– протестни акции на опозиционни движения, деструктивни действия на „агенти за влияние“, внедрени в структурите на местната власт
и поддържащи курс за самоопределяне на територии и др.;
– въоръжени нападения и диверсионни (специални) действия, осъществявани от сепаратистки сили, паравоенни формирования, терористични
структури, сили за специални операции, специални
военни формирования без опознавателни знаци за
държавната им принадлежност;
Основните принципи за водене на „хибридни
действия“ са своевременност, внезапност и скритост. Последният от тези принципи означава, че
специалните действия, свързани със силови мерки,
имат скрит характер без явен външен агресор.
Комплексът от хибридни действия се насочва
към строго определен обект за въздействие, най-често държава (възможно е и по недържавен субект), към
нейните най-уязвими и незащитени елементи, с конкретна стратегическа цел. В резултат се получава синергетичен ефект от използването на хибридните
действия, като разрушителната му сила е по-голяма
от сумата на съставните действия. Този ефект е особено опасен за сигурността на държавата-цел.
Подготовката за противодействие на заплахи
от различен вид и характер е и ще остане ежедневие
за въоръжените сили. Ключови са постоянното събиране, споделяне и оценка на получената информация за осигуряване и идентифициране намеренията
за евентуално задействане на хибриден сценарий.
Те следва да бъдат съпътствани от специализирано

обучение, тренинг и учения за повишаване на подготовката за ефективно справяне с хибридни заплахи. Ето защо е необходимо изграждане и развитие
на способности за идентифициране и проследяване
на нововъзникващи хибридни заплахи при оценката на кризи и конфликти.
Обучението, ученията и най-вече образованието играят съществена роля в подготовката за
борба с хибридните заплахи. Те са инструменти за
повишаване на реактивността при хибридни атаки,
затова следва да включват и постоянен тренинг на
процеса на вземане на решения, и съвместно прилагане на военни и невоенни мерки за реагиране, и
разширяване на механизмите за сътрудничество с
други участници в сложни сценарии в и извън рамките на военен конфликт.
Основните направления за изграждане и развитие на способности за оценка на кризисни и
конфликтни райони при хибридни заплахи и конфликти следва да бъдат насочени към създаване на
адекватна нормативна уредба и към обучение и подготовка на кадрите.
Наложително е да бъде осъзната необходимостта от бърза адаптация на законодателството и
нормативната уредба, съобразена с тази на страните, членки на НАТО и ЕС. При разработването на
базовите концепции и доктрини следва да се отчита
специализираната експертиза за анализ и оценка на
зараждащи се или възникнали кризи и конфликти,
познаваща особеностите за противодействие на
различни противостоящи сили във всички сфери на
оперативното пространство. Хибридните заплахи
имат особени характеристики, многостранни проявления и разнообразни въздействия върху оперативните способности. Затова тяхното изграждане и
довеждане до състояние на възможност за своевременно и ефективно противодействие ще продължат
да се нареждат сред значимите предизвикателства
за системата за сигурност и отбрана.
Сложността и неяснотата на хибридните заплахи изискват непрекъснато наблюдение и адаптация на
процесите на идентифициране и планиране (непосредственото планиране и планиране в отговор на криза),
по-динамична, енергична и адекватна оценка на възникналата или възникващата криза, своевременно
вземане на решения, което ще разшири възможностите за гарантиране на ранно реагиране на бъдеща криза. Ранното анализиране и оценка на евентуална криза
и/или зараждащ се конфликт е ключов подход за вземане на решения и прилагане на адекватни мерки за
реагиране. При подпомагане действията на стратегическо ниво е необходимо ранно разпознаване на развитието на хибридната кампания на противника и неговите цели за гарантирано осигуряване на достатъчно сили и средства за ефективно възпиране и отбрана.
Затова е потребна високо-интелектуална гъвкавост на
системата и в процесите за командване и контрол при
проактивното вземане на решения, което по опреде113

ление ще е в условия на значителна несигурност. Необходима е и оперативна гъвкавост при развръщане и
използване на наличните сили. Разширяването на възможностите за намаляване на времето и повишаване
на гъвкавостта за проактивно вземане на решение ще
доведат до пособности за своевременна и подходяща
реакция, при идентифициране на хибридни заплахи.
От възлово значение е разбирането, че дадена хибридна кампания винаги може да ескалира в открит военен
конфликт.
Специализираното обучение и подготовка пряко рефлектират върху ефективността на въоръжените сили. Заедно с непосредствената подготовка преди
участие в операции, тя включва: теоретично усвояване на необходимите знания, провеждане на учения,
планиране на операции, разработване на концепции
и доктрини, изучаване на поуки от практиката, експериментиране, стандартизация, придобиване на
съответните технически средства, изследователска
и развойна дейност и др., а за нуждите на действия
в състав на коалиция – провеждане на преговори за
статута на многонационалните формирования, както
и изграждане на многонационален капацитет.
Предвид сложните зависимости в общата архитектура на самите способности и отговорностите на
управлението при изграждането и използването им,
повишаването на подготовката на ВС следва да започне с усъвършенстване на знанието и обучението. Необходимата експертиза за оценка на кризи и конфликти,
за изграждане и адаптиране на доктриналната и концептуалната база, може да се създаде единствено чрез
активиране на наличния потенциал върху обща, постоянно оперативна интелектуална платформа.
За да се изградят декларираните способности,
промените в обучението и подготовката на личния
състав на ВС не могат да бъдат самоцелни. Те следва да се предприемат при постоянно целенасочено
управление на знанието, с отчитане на поуките от
практиката и на необходимостта от опериране в наситена информационна среда. Противодействието
на хибридните заплахи изисква отлична информираност и познаване на всички аспекти в областите,
в които се проявяват, както и експертна оценка на
кризите и конфликтите (познаване на социалните и
културните особености на опонента и страната домакин и т.н.). Ето защо, при обучението и подготовката
на различните нива (тактическо, оперативно, стратегическо) следва да се акцентира върху креативността
на мисленето. От значение е умението да се обхващат
всички елементи от споделена оперативна картина за
съответното ниво. Необходимо е познание за ефектите (които могат да бъдат генерирани) и тяхното
проявление на всяко ниво. Ключов момент е постигането на умение да се оперира самостоятелно, включително за логистичното осигуряване и във всички
аспекти на комуникацията – в т.ч. и стратегическа-

та. Очертаните аспекти ще наложат задължителни
промени в програмите за образование, обучение и
подготовка, което неразривно е свързано с промяна в
доктриналните документи, концепции и т.н.
Изграждането на липсващи национални способности – например за киберотбрана, не трябва
да се асоциира единствено с възлагане на киберзащитата на администрацията на определени ведомствени центрове. Подобни структури не заменят
потребността от изграждане на необходимите за
въоръжените сили способности за провеждане на
операции в киберпространството, включително със
задължителните елементи в системата за командване и контрол на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Повишаването на знанието може да се
използва като работещ механизъм за подпомагане
промяната на отношението и за по-добро разбиране на промените в средата за сигурност, анализите,
оценките и възможните перспективи за развитие
на заплахите. Това ще повиши интелектуалния потенциал на планирането и прилагането на мерки и
операции за реагиране. Възможността при незначителни хибридни заплахи да бъдат предизвикани
стратегически трайни ефекти и адресирането на
противодействието им към традиционното тактическо ниво, както и необходимостта от повишаване
на потенциала за разпознаване на заплахите и избиране на реакция на същото ниво, налагат промяна/
разнообразяване на подготовката на обучаемите в
малките звена. Акцентите отново следва да бъдат
върху изграждане на умения за критично и креативно мислене при провеждането на операции – традиционни и нетрадиционни, военни и невоенни,
основно със смесен характер и във взаимодействие
с други институции и организации.
Неразделна част от новата оперативна култура на ВС за справяне със съвременните рискове
и заплахи следва да бъде оперативната съвместимост и синергия при задължително изпълняване
на всички технически и оперативни изисквания,
на всички нива, във всички сфери на съвременните
конфликти, с готовност за провеждане на операции
в коалиционна среда, с използване на високотехнологични и невоенни способности. Повишената
скорост на проявление и възможността за едновременно въздействие в няколко различни домейна на
държавата предполагат предварителна подготовка
за генериране на споделено разбиране на оперативната картина от военните и невоенните компоненти
на съвместните сили.
Образованието и обучението играят важна роля
в подготовката и готовността за противодействие на
хибридните заплахи и хибридните конфликти, което
обезателно изисква провеждането на специализирани военни игри, учения и тренинг, свързани с реализиране на модела за вземане на решение.

1. Видолов, Б. Проблеми на оценката на кризисни и конфликтни райони при заплахи от хибриден тип, София: Военна
академия „Г. С. Раковски“, 2016.
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Анализ на способите за тероризъм
Даниел Караджов, Александър Атанасов

Резюме: Повишеният риск от тероризъм, който се базира на множеството терористични атаки, днес е
съпътстван от процеси, които са свързани с усъвършенстването на способите и тактическите методи използвани
от терористите. Развитието на терористичните организации и промяната в съдържанието на понятието тероризъм
променя и проектира формата на насилието, което тези организации оказват. Систематизиран и сравнителен
преглед над конкретни терористични атаки от миналото и такива от днес сочи, че има съществена промяна
в естеството на използваните оръжия. В чисто организационен план анализът открива корелация между
използваните средства и желаната крайна цел.
Ключови думи: тероризъм, методи, антитероризъм, тактика.

ANALYSIS ON WAYS OF TERRORISM

Daniel Karadjov, Aleksandar Atanasov

Abstract: The analysis examines the correlation between the development of terrorism and the methods and
tactics he uses for infliction of damage and fear into the population. Using systematic and comparative view the report
shows significant change in the ways for the terrorist organizations to strike their targets. The report will try to follow
these changes on tactical level and show the most prominent differences from the past and future so he can offer a ways
to counteracts them.
Key words: terrorism, methods, counterterrorism, tactics.

С

илно въздействие на средата за сигурност в
цяла Европа оказва нова вълна от тероризъм.
Проявите на ислямски тероризъм, който е в
своя апогей в Сирия, Ирак и почти целия Близък Изток, са в пъти повече. Те довеждат до сравнително
голям брой жертви, но и до проблеми във фундаменталните разбирания за сигурността на континента. В чисто социален план, в редица от държавите е променен ритъмът на живот. Обикновеният
гражданин, свикнал с мирното ежедневие, започва
да си задава въпроси до каква степен е гарантирана
неговата сигурност. Критичното мислене налага да
приемем, че в нашите концепции за сигурност съществува пробив. Решението на този проблем е обвързано с жизненоважното откриване на заплахите,
защото асиметричният фактор характеризиращ тероризма се проявява дори на чисто тактическо ниво.
Борбата с тероризма се пренася на наша територия,
а познатите ни терористични способи еволюират и
се опитват да надскочат антитерористичния потенциал с който разполагаме. С други думи, надпреварата между службите за сигурност и терористичните организации е факт.
На глобално ниво тероризмът променя своя
облик и в организационен, и във финансов аспект.

Свидетели сме на неотдавнашната хегемония на
Ал-Кайда, а сега и на тази на Ислямска държава –
две терористични организации, възползвали се от
слабостите на демократичните системи за сигурност. Дори беглата ретроспекция сочи, че въпреки
цялата си динамика на развитие, тероризмът никога
не е раждал толкова застрашаващи международната сигурност организации, перфектно осигурени
във финансов и организационен план.
В тактическо отношение се наблюдават промени
в използваните способи и средства за осъществяване
на нападения. Налице е косвена връзка между крайната цел и използваните средства и в това отношение терористите варират в своя инструментариум –
от взимане на заложници, до неутрализиране на големи групи хора, познато ни като масови стрелби.
Използваните от терористите методи могат
да се разграничат в пет направления: терор – акт
на извършване на насилие, психологическо въздействие – пропаганда, заплахи, всяване на страх,
унищожаване на обекти – критична инфраструктура, обекти с особена историческа стойност, военни
обекти и др., конспиративно-организационни дейности – създаване на организационна структура,
клетки и привличане на нови членове, идеологиче115

ско обезпечение – пряко обвързано с пропагандата,
особено характерно за ислямските терористични
организации, които в структурите си имат звена с
духовни лица (улеми), които осигуряват религиозната обосновка на актовете.
В етапите на развитие на тероризма, неговите
подходи търпят развитие. Можем да разграничим
два периода – класически, обхващащ развитието на
терористичните тактики от 70-те години и съвременен, който бележи възхода на ислямския тероризъм
и неговите проявления. Ислямският тероризъм има
силно изразен офанзивен характер. Използва широк
набор от инструменти, поради което понастоящем,
в някои от случаите, те се припокриват с тези от
класическия период.
Класически период
За отправна точка можем да приемем 70-те и
80-те години на ХХ век, които се характеризират с
динамично развитие на тероризма с център Палестина и възникването на ляво ориентирани терористични организации в Западна Европа.
Някои от палестинските терористични организации белязали периода са Ал-Фатах, Организацията на Абу Нидал, Въоръжен отряд 17, Палестински
фронт за народна борба и Палестински ислямски
джихад. Изборът на цел при тези организации е сведен единствено и само до Израел, без да се разграничава дали ще бъдат неутрализирани мирни граждани или военни цели. Съществуват и изключения,
при които са засегнати и някои европейски страни.
Пример за това е отвлечения самолет на „Олимпик
Еъруейс“ (22 юли 1970 г.), когато шестима терористи изискват от гръцкото правителство освобождаването на един от двамата атентатори, извършили
през 1969 г. в Атина нападение с ръчни гранати.
Друг случай с по-голям обществен отзвук е от юни
1975 г., когато терористи от Палестинския фронт за
народна борба (ФНБ) отвличат американския полковник Ернест Морган (освободен под натиска на
Организацията за освобождение на Палестина).
Характерна за периода е терористичната организация „Народен фронт за освобождение на Палестина – Главно командване“. Тя отхвърля вариантите
на мирни преговори и политическо решение на конфликта с Израел, а дейността ѝ в чисто териториален аспект очертава два периода. Първият се свързва
с атаки не само срещу Израел, но и срещу Западна
Европа (продължава до 1988 г., когато организацията
съсредоточава своята дейност изцяло на територията
на Близкия Изток). Извършените тогава терористични актове срещу Европа съответстват на тактиките
за „въздушен тероризъм“ – характерно явление през
70-те и 80-те години. Цел стават авиокомпании които осъществяват полети между Западна Европа и Израел, а при една от терористичните акции е взривен
самолет на швейцарските авиолинии.
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Организацията на Абу Нидал също дава своя
принос за развитието на въздушния тероризъм – на
5 септември 1985 г. членове на групировката отвличат в Карачи (Пакистан) самолет на „ПанАм“ и поставят условия за освобождаване от затвора на техни привърженици. При щурма на самолета загиват
17 души.
Не малко от атентатите в този период са срещу цивилно население (от май 1975 г. в израелския
курорт Айн Фашха, когато е взривена бомба, март
1979 г. в Йерусалим, когато е взривен туристически
автобус). Впечатление прави комплексният подбор
на целите – цивилни и военни, които винаги и под
някаква форма са свързани с Израел.
Малко по-късно, през 90-те години, се наблюдават и актове на „воден тероризъм“. Показателен
пример е отвличането на кораб от „Палестински
фронт за освобождение“ през 1985 г. На 7 октомври
петима терористи от организацията се качват на
италианския кораб „Акуиле Лауро“ на пристанището в Александрия (Египет) и го завладяват. Убит
е американски гражданин и са ранени трима души.
Друга терористична организация, макар и не
спадаща към палестинските, възниква през 90-те
години – познатата ни „Хизбулла“. Нейните бойни
групи извършват терористична дейност в глобален
мащаб, но това което ги характеризира е целта – Израел. Използваните способи са от самоубийствени
атентати до бомбени атаки, обстрели на военни
цели, убийства на израелски граждани и атентати
с коли-бомби. Много от актовете се извършват по
правилата на военното изкуство. По своята структура и организация „Хизбулла“ напомня на военно
формирование. Дейността ѝ продължава и днес, а
сред жертвите на неин терористичен акт е и български гражданин.
За този период са характерни и терористичните организации на леви екстремисти, възникнали
в Западна Европа, сред които „Баадер-Майнхоф“
(Германия), „Червени Бригади“ (Италия), „Втори
юни“ (Западен Берлин) и „Пряко действие“ (Франция). Техните възгледи съвпадат с тези на гореспоменатите палестински организации, поради което
се стига до координиране и коопериране на техните
действия. Европейски граждани са обучавани в палестински лагери за извършване на съвместни с палестинците операции. Можем да приемем, че освен
в чисто идеологически план, те се припокриват и на
организационно и тактическо ниво – при извършването на терористични атаки.
В списъка от терористични дейности на „Червените Бригади“ се откроява убийството на премиера на Италия Алдо Моро (16 март 1978 г.). Преоблечени като пилоти членове на организацията убиват
петимата телохранители и го отвличат. Държат го в
плен 55 дни, като се опитват да започнат преговори
с правителството, което приема твърдия подход и
отказва да преговаря. На 9 май 1978 г. простреляно-

то тяло на Моро е намерено в изоставена кола в Рим.
При друг подобен случай от 1984 г. е убит генерал
Лемонт Хънт, командващ многонационалните сили
на Синайския полуостров. Действията на организацията се характеризира с прилагането на способи като отвличане, изнудване и елиминиране с цел
широк медиен отзвук.
Със същите инструменти на терор си служи
и организацията „Баадер-Майнхоф“. Започнали с
множество палежи и взривове в Берлин, по-късно
те стигат и до отвличане и убийства на лица от средите на бизнеса и политиката.
Левият тероризъм не подминава България. На
3 октомври 1972 г. в София каца турски пътнически самолет, отвлечен от лица представящи се за
турски революционери-марксисти, които поставят
условие за освобождаване на осъдените на смърт
ръководители на нелегалната в Турция организация „Дев Генч“. Благодарение на използвания „мек
подход“ за преговори с терористите, операцията по
освобождаването на заложниците приключва без
жертви. Друг подобен случаи е от 22 октомври с.г.,
който отново приключва без жертви.
Хронологичният преглед на терористичните
организации и техните действия ни води до извода, че сред инструментите през този класически за
тероризма период са бомбените атентати, диверсионна дейност, отвличане на самолети или водни
плавателни средства. Съществуват множество примери за стрелби срещу случайни цели, но все пак
не със съвременните мащаби на този тип тероризъм.
Особено характерни цели в Европа са политическите лидери, които подкрепят САЩ, а в центъра на
палестинския тероризъм на прицел са израелски
граждански и военни обекти.
Важно е да отбележим, че класическите тактически способи около осъществяването на терористичен акт имат своите проявления и днес, паралелно
с доминиращата роля на съвременния тероризъм –
резултат от дейността на ислямските терористични
организации.
Класическият тероризъм взема не малко жертви и през ХХІ век. Болезнен пример е „чеченският“
с актовете в театралния център на Дубровка и трагедията в Беслан (близо 500 убити сред които много жени и деца). И в двата случая възниква криза
със заложници. Терористите са със сходно въоръжение и пояси на шахида. Актовете могат да бъдат
разглеждани и като проявление на съвременния тероризъм, но по своята същност имат политически
цели, което се доказва от исканията им. Характерен
момент е взимането на заложници, което не е особено често използвана тактика от членовете на терористичните организации в съвремието ни.
Разбирането за класическия тероризъм се базира на осъзнаването на модела субект, осъществяващ насилие – обект, подложен на терор. В класическия период, в развитието на терористичните

тактики този модел засяга най-често държава – „потребител“ на насилие и една или повече терористични организации, осъществяващи насилие. Това
обуславя възникването на регионални „горещи точки“ и не до там развити в глобален план терористични структури. Подборът на цел е с ясна насоченост – най-често се търси промяна в политическата
конюнктура на конкретна държава. Липсва силно
религиозната обосновка, характерна за днешните
терористи. Не се търси ефекта на масови жертви,
а по-скоро този на широк обществен отзвук. Обект
най-често са държавността и институциите, по-рядко – международни структури. Основно е физическото насилие, осъществявано с различни способи.
Характерни за периода са отвличанията, вземането
на заложници, използването на самоделни взривни
устройства (СВУ), неутрализирането на политически лидери и похищението на въздушни или морски
плавателни средства.
Съвременен тероризъм
Съвременният
тероризъм,
респективно
най-разпространеният ислямски, е религиозно мотивиран и има два основни субекта – Ал-Кайда и
Ислямска държава. Представляват религиозен тероризъм чиято идеология се корени в разбиранията на
салафизма и неговата производна позната като уахабизъм. Доктрината на ислямските терористи поставя антагонистичната теория на международните
отношения в исляма, в която съществуват само два
външнополитически субекта – „дар ал ислам“ (къщата на исляма) и „дар ил харб“ (къщата на войната). Тя не допуска съществуването на субекта „дар
ал ахд“ (къщата на договор). Воденето на джихад е
тяхна основна концепция, което предопределя изцяло офанзивния характер на действията им. От тук
произлиза асиметричността като основен характеризиращ показател. Оставяйки настрани основната
идея за борба с неверниците, за джихадистите е от
жизнена важност да пренесат конфликта извън територията на Халифата, който искат да установят,
следвайки завета на „праведните предци“. Приложената графика показва тенденцията за засилваща
се роля на ислямския тероризъм.
Процесите, обезпечаващи тази концепци, са
свързани с пропагандата и създаването на спящи
клетки в демократични страни, възползвайки се от
слабостите на обществено-политическата система и
липсата на обективна оценка. Пример за това е Европа отпреди вълната от терористични актове. Друг
характерен момент е динамиката на процесите „износ“ и „внос“ на насилие. Възникнали вследствие на
бежанската вълна, те са своеобразен инструмент за
повишаване на тактическата грамотност сред радикализирани личности или групи от Европа и други
точки по света. Сред нас попадат лица със значителен боен опит, а противно на логиката, обществата
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ни не са добили бдителност и не са изградили навици за съхранение при подобен тип заплаха, каквито
имат гражданите на страни като Израел.
Според нивото на организация, различаваме
два вида терористични операции – контролирани и
спонтанни.
Контролираните са организирани в условия
на строга конспирация, обезпечени са ресурсно и
носят характеристиките на специална операция.
Извършителите са повече от един, като някои
от тях имат само логистични и технически функции. Всяко от лицата, участващи в операцията изпълнява конкретни задачи, които са планирани и
разпределени предварително. В подготовката често
се включват бойци с необходимите познания за тактическите способи на военното дело.
Времевият период от вземане на решение до
извършване е дълъг, а планирането е обстойно. Моментът на извършване се подбира така, че да съвпада с провеждането на масови събития, като се търсят максимален брой жертви.
Изборът на зона за действие е или в една основна точка (като при нападението с камион от декември 2016 г. в Берлин), или в една основна и няколко
спомагателни (по примера на атаките в Брюксел
от март 2016 г.). Проследявайки хода на атаките от
Париж (ноември 2015) и Брюксел, можем да открием сходни черти като: удари срещу повече от едно
публични места, с цел разпиляване силите на властите, да всеят допълнителен ужас сред обществото
и постигане едновременно на широк обществен отзвук и максимален брой жертви.
Техническото обезпечаване най-често е съчетание на леко стрелково или автоматично оръжие, самоделни взривни устройства и средство за
оттегляне от зоната на терористичния акт (пресен
пример е нападението в Париж, когато терористите използват АКМ и СВУ). Планирането на изхода
от операцията варира от „бий и бягай“ (по модела
на атаката срещу „Шарли Ебдо“) до суицид посред118

ством взривяване на жилетка или „пояс на шахида“
(като през ноември 2015 г. в Париж, когато седем от
осемте извършители се взривяват). Важно е да се
отчете, че вторият вариант често е резервен и има за
цел да не допусне задържане на извършителя.
В някои случаи се използват само самоделни
бомби, заложени предварително или оставени камуфлирани в зоната на действие, непосредствено
преди терористичния акт.
Все по-често за тероризъм се използват автомобили и камиони, с които да бъдат поразени
струпвания от хора на публични места или като камуфлаж за взривни устройства. Атаката с камион от
14 юли 2016 г. в Ница взема 86 жертви и 434 души
са ранени. На 19 декември 2016 г. в Берлин ударното
средство отново е камион, насочен срещу коледен
базар. На 8 януари 2017 г. камион се врязва в пешеходци на известна алея, посещавана и от туристи.
Масовите стрелби са един от факторите, които
характеризират капацитета на съвременните терористи. Нападението срещу театър Батаклан (89 убити и стотици ранени), нападенията срещу туристи
в Тунис (от лятото на 2015 – 37 убити и 36 ранени),
на летище „Ататюрк“ в Турция (45 загинали и 230
ранени) и атаката срещу нощен клуб в Истанбул (39
убити и 70 ранени) са само част от черната статистика, която е резултат от масови стрелби. Безспорно е увеличаването на мащабите на терористичните актове и това напълно съвпада с доктрината на
съвременния ислямски терорист.
Основното, което характеризира контролираните операции, е предварителното дълготрайно планиране, доброто ресурсно обезпечаване и търсенето на
максимален брой жертви. Средствата се избират според зоната на действие и събитието. Те зависят от човешкия ресурс с който разполага организацията, от
неговите умения и възможности. Изводът е, че е налице висока степен на асиметричност при подбора –
както на целта, така и на средствата, при организирането и изпълнението на атентатите. Вземането на

заложници не е сред често използваните тактики.
Спонтанните се характеризират със сравнително кратък период на планиране и липса на техническото обезпечаване на контролираните операции. Мащабът на поражения след тях е сравнително
малък, но това не важи за психологическото въздействие, което оказват върху обществото. Целите
се подбират или случайно, или носят символен характер. Изпълнителят е един (по-рядко двама) без
логистично осигуряване. Те нямат предварително
планиран изход. Често нападенията са резултат от
моментни емоционални състояния или на психопатологични проблеми. В много случаи се касае за хора
със сериозни психични отклонения, поддали се на
саморадикализация, но не е изключено в някои извършителите да са били подтикнати от хора, оказали
целенасочено или случайно влияние върху тях.
Изборът на средства е ограничен. Статистиката сочи, че като оръжия се използват и остри режещи предмети – нож, мачете, брадва и др. (дори има
регистриран случай на ръкопашен бой, класифициран като тероризъм във Франция от 14 септември
2016 г., когато автор на книга за джихада е нападнат
от двама ислямисти, нанесли побой на него и сина
му). От май 2013 г. до момента са регистрирани 14
случая на терористични нападения с нож във Франция (трима убити и 24 ранени). Германия също е
мишена на този вид атаки. На 17 септември 2015 г.
41 годишен ислямист намушква и ранява служител
на реда в Берлин. В инцидент от 19 юли 2016 г. във
Вюрцбург мъж напада с брадва пътуващите във
влак. Подобен е случаят (нападение с брадва) от 9
март 2017 г. в Дюселдорф, при който са ранени 9
души. Общо за страната при този вид атаки са ранени 16, а жертвите са само двамата нападатели.
На основата на изследваните примери, може да
се твърди, че е налице тенденция за увеличаване на
този вид терористични атаки, които очевидно имат
за цел да поддържат страха сред обществото, възникнал след по-масовите атентати от 2015 и 2016 г.
Така се очертават две течения в тактическото
обезпечаване на терористичните актове. Най-вероятно те ще продължат да се проявяват паралелно,
като спонтанните ще играят ролята на поддържащ
фактор за общественото напрежение и страх. Възможно е да станем свидетели и на тактическо развитие и усъвършенстване, вследствие на засилените
мерки, които се взимат в повечето страни от Европа.
Съвременните терористични организации
черпят опит от тези от предходните години и успяват да обвържат своите доктрини със способите
за извършване на тероризъм. Така се изгражда „легитимно“ за техните привърженици насилие. Ако
тероризмът в класическия му период на развитие
има за обект конкретни държави или държавно
управление, то днес той е добил глобални мащаби
и, вследствие на религиозната му обосновка, под негов прицел са всички обявени за „такфири“ (невер-

ници). Това в голяма степен улеснява терористите
при подбора на цели и средства. Тълкуването, което
дават на постулата за „джихад“ задължава всички
мюсюлмани да воюват в името на исляма. Съвременните способи на тероризма, за разлика от класическите, имат още по-мащабни и трагични последици за демократичните общества. Масовите стрелби
са деликатен въпрос, малко разискван и нуждаещ се
от адекватни мерки.
Противодействие
и контратероризъм
Анализирайки тази информация, правим следните заключения:
– съвременният тероризъм, насочен срещу Европа и Западния свят, е основно ислямски;
– обект и цел вече не са конкретни политически решения, държави или лидери, а цялата култура, политика и общество на Запада;
– психологическото и пропагандно въздействие на терористичните организации е засилено и използвано, освен за подпомагане мащаба на
последствията от техните действия, за набиране на
нови членове и подтикване на лично мотивирани
лица за индивидуални действия на насилие;
– използваните методи, средства и тактики са
с по-голям оперативен капацитет като се наблюдава
тенденция за използване на такива, които биха довели до повече жертви сред цивилното население.
Изхождайки от тези заключения и представените сведения, стигаме до конкретните действия за
обезсилване на съвременния тероризъм и свеждане
до неговия критичен минимум, което да доведе и до
пълното му изчезване като феномен (какъвто е случаят с националистически мотивирания тероризъм
след отминаването на епохата на национализма в
Европа).
На първо място се очертава необходимостта
от създаване на звена и групи за антитерористични
действия, подсилване и осъвременяване на службите за сигурност и от целенасочени въздействия за
промяна на обществения климата по тези проблеми.
За да се случи това е нужен комплексен подход,
общоприет и унифициран от засегнатите държави
от Западния свят. Той следва да е многопластов и
да засяга всички сфери от държавата и обществото. Това се налага от сложността и асиметрията на
явлението тероризъм, от неговите неопределеност и
комплицираност, както и от необходимостта да са
в ефективно взаимодействие множество фактори,
имащи компетенциите да го формират и осигуряват
ресурсно неговото изпълнение.
Необходима е цялостна визия и по-обемен анализ, съчетан с по-подробно изследване на проблемите на съвременния ислямски тероризъм – културни, религиозни, политически, икономически,
тактически и други.
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Тъй като целите на настоящия доклад са решаването на тактическите проблеми за борба със
съвременния тероризъм, фокусът ще е основно
върху тях. За нуждите на разглежданата материя,
ще определим тактиката като „прилагане на сила
в действия за постигане на определена цел при високорискови ситуации“, където под високорискови
следва да разбираме „ситуации с опасност за живота и здравето на ангажираните индивиди“, а под
сила – „физическа, психическа, включително и въоръжена агресия, насилие и принуждаващи индивида действия“. Акцентът е върху най-ниското ниво
на имплементиране на силата – действията на терен
върху самите граждани, представители на силовите
ведомства и ангажираните терористи.
Като част от цялостната стратегия, тактиката
следва нейните идеологически и политически цели.
Най-общо, тактиката за борба с тероризма може
да бъде определена като оперативна работа, изразяваща се в конкретни практически действия. Тактическите действия и специалната тактика са част
от цялостната концепция на държавата и службите
за сигурност за действия срещу тероризма. Доколкото контра-тероризмът е реакция и последствие
(макар и действията на специализираните звена да
предполагат значителна доза мерки за превенция),
тактиките търпят развитие и се усъвършенстват, за
да бъдат равни по ефективност или да стават по-резултатни от тези на тероризма.
За да противодействаме адекватно на всяко терористично действие, възприемайки древноизточните военни принципи, следва да разбием нейната
стратегия. За да направим това, е необходимо да
изземем инициативата и да изкореним причините
и условията за съществуването на съвременния ислямски тероризъм, както и тези за радикализация
в Европа и Западния свят. Без това действията могат единствено да минимализират щетите от всеки
атентат и да намаляват нанасяните от тероризма последици за обществото.
Използваните от терористите в Европа и Северна Америка тактически методи през последните
години се характеризират с избор и поразяване на
„меки цели“, използване на комбинирани методи за
атака и стремеж към силен информационен отзвук.
Под термина меки цели следва да разбираме всички
„слабо или напълно незащитени места, хора, сгради и обекти които са уязвими за нападение“ (театър
Батаклан, сградата на „Шарли Ебдо“, нощният клуб
в Турция и т.н.).
Част от използваните методи и способи за нападения са с хладно или огнестрелно оръжие (включително т.нар. активни стрелби, масови стрелби,
масови публични стрелби), осъществяване на взривове (със СВУ, коли-бомби /VBIED – vehicle-borne
improvised explosive device/, коли-бомби на самоубийци /SVBIED - suicide vehicle-borne improvised
explosive device/, самоубийствени бомбени атентати
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/най-често с „елеци и пояси на шахида“), прегазващи нападения с МПС, както и комбинация от тях.
Докато през изминалия век обект са т.нар.
„твърди цели“ – „места, хора, сгради и обекти
със значителни мерки за сигурност, осигуряващи
висока степен на защита срещу нападения“, (летища, правителствени сгради, посолства, АЕЦ и др.),
днес във фокуса на терористите са основно „меки
цели“. Изчислено е, че от 1968 до 2005 г. 72% от терористичните атаки са срещу „меки“ и 27% ‑ срещу „твърди цели“. Цел на атентатите е не само да се
убие или нарани, а и да се генерира терор, да бъде
създаден хаос и сплашено населението. Според някои експерти, колкото повече се засилва охраната на
твърдите цели, толкова повече се увеличава вероятността за атака над мека цел. За европейския тероризъм от миналия век основен обект са твърдите
цели (монументи, летища и самолети, знакови сгради и лица), а понастоящем това е уязвимото население в места на масови мероприятия.
За да минимизираме щетите от промяната в
стратегията, наличието на създадените специализирани тактически звена за противодействие при
заложнически кризи и действия срещу терористична активност вече не са достатъчни. В съвременните условия се налага използването и употребата на
целия личен състав, който може да попадне в потенциална ситуация на терористично нападение –
от полицая на улицата, до военния, който охранява
исторически монумент. За адекватни на новата заплаха действия, в процеса на подготовка трябва да
бъде включена и другата потърпевша (и то основна)
част – цивилното население.
За да противодействаме на терористичните организации в реална тактическа среда, трябва да бъдат подобрени подготовката, организацията, обучението и цялостното отношение на обществото
и силовите структури за действия във високорискови ситуации.
По опита на САЩ, средното време за реакция
на полицията в някои щати е между 3 и 6 минути, на
федерално ниво – между 9 и 12 минути, а за специализираните подразделения варира между 30 и 60 минути. Там се приема, че забавянето на времето за реакция и противодействие на започнало терористично
нападение или друга високорискова ситуация е право
пропорционално на негативните резултати – щети и
жертви. По наблюденията ни, в САЩ се конкурират
две концепции – за изчакване на специализираните
сили за противодействие на терористите и възникналите високорискови ситуации и тази за навременна
намеса на първия пристигнал на място силов състав.
Условно ще ги наречем „мек“ (изчакване) и „твърд“
(навременна намеса-агресия) подход.
Привържениците на мекия подход изхождат
от презумпцията, че за адекватно противодействие
са нужни специално подготвени служители и намесата на обикновения гражданин или полицай

ще доведе до допълнителни жертви, включително
на самите тях. Според тях, правилната стратегия е
укриване и избягване от мястото, отцепване на засегнатия район и изчакване на специализираните и
специални звена, които да елиминират терористите и да разрешат високорисковата ситуация.
Привържениците на твърдия подход изхождат от схващането, че терористите могат да бъдат
елиминирани и тяхното деяние пресечено от всеки
мотивиран индивид, включително и невъоръжен,
но подготвен да използва превъзхождаща агресия.
Сблъсъкът на двете виждания намира израз в предложението за ангажиране на активните
стрелци в национален мащаб. Перфектната, идеализирана цел на твърдия подход е да се гарантира
цялата територия за възможно най-ранно противодействие във високорискови ситуации, както от
силите на реда, така и от гражданите. Практиката
показва, че голяма част от нападателите са елиминирани както от въоръжени цивилни граждани,
така и от силов състав от патрулни полицаи, пристигнали първи на мястото и активно ангажирали
се с отстраняването и елиминирането на заплахата
и приключване на високорисковата ситуация. Факт
е, че твърдият подход намира широк обществен
прием в щатите с голямо наличие на оръжие у цивилните граждани като естествена реакция на тяхната обществена култура за употреба на оръжие.
Същият е неприложим в някои щати, където притежанието на лично оръжие е обект на рестрикция
и има строги изисквания за ежедневно носене от
цивилното население. Там твърдият подход намира израз като фокус върху подготовката на силовия
състав за действия при високорискови ситуации и
прилагане на специални тактики със съответното
материално-техническо осигуряване.
Милитаризацията на американската полиция и
настоящата оперативна обстановка, детерминирана
от количеството и сферите на проява на вътрешния
престъпен контингент, дават възможност да се прилага адекватно твърдият подход. От своя страна, в
редица европейски служби за сигурност служителите не носят дори късо оръжие при изпълнение на
ежедневните си задължения. Пример за това е Великобритания до неотдавна, в която терористичните
актове от последните години наложиха промяна на
политиката и органите на реда „на терен“ вече са
задължени да носят огнестрелно оръжие.
Разделяйки ги по този признак, можем да определим и самите държави като „меки“ и „твърди“
(като цел на тероризма). САЩ е пример за твърда
(милитаризирана полиция, въоръжено общество)
държава, а Великобритания и Франция (демилитаризирани полиции, слабо въоръжени, невъоръжени
и беззащитни граждани) – като меки. Обективно,
последните стават по-често цели на терористите.
Приемането на твърдия подход, не се изчерпва
само със специалната тактика и промяна на общест-

вените нагласи за носене и употреба на оръжие.
Негова характеристика са повишаване на оперативната подготовка на служителите от съответните структури и информираността на гражданите за
разпознаване на заплахи до тяхното реализиране.
Те се заключават във възможностите на щатния състав на силовите ведомства и гражданите да засекат
опасно или неадекватно поведение, както и действия, създаващи предпоставка или обстановка за застрашаване на сигурността на обществото. Подобна
готовност е факт по отношение на шофиращите в
нетрезво състояние – всеки полицай или гражданин
може да забележи интоксикиран водач на МПС и да
сигнализира, или да го възпрепятства да извърши
общественоопасното деяние. За да се случи същото
нещо и в интерес на противодействието на тероризма, силовият служител и гражданинът следва да
са способни да засичат действия, представляващи
признаци за започване или подготовка на нападение, да умеят да съставят профил и описват портрети на лица със съмнително поведение, да забелязват „изоставяне“ на багажи, да засичат признаци на
религиозен екстремизъм и други. За целта е наложително да се работи за повишаване способностите
за оценка на риска и разпознаване на терористични
заплахи, като за силовия състав това е обект на специална подготовка и обучение, повишаващи техния
мисловен и психологически потенциал, а за гражданите и обществото е обект на информация и обществени нагласи към проблема с радикализацията
и терористичните организации.
Противоборството на мек и твърд подход, се
наблюдава и в предлаганите стратегии за сигурност
в Европа. Те се изповядват от определени политически течения и са формирани от съответните разбирания и нагласи към сигурността, включително и на
самото общество.
Считаме, че прилагането на мекия подход и
фокусирането върху специализираните структури
за противодействие е било адекватно в условията
на класическия тероризъм, но към настоящия – при
новите характеристики на размера и източниците на заплаха, с възприетите методи и способи от
съвременния тероризъм, то не функционира и не
дава желаните резултати.
Необходимостта от подготовка на населението изисква намеси за промяна на нагласите към тероризма. Запазването на настоящите явно облагодетелстват постигането на целите на терористичните организации за влияние върху и промяна на
самото общество, насаждане на страх – явен или
прикрит, заставяне на системата да реагира и противодейства (наличието на открити и прикрити
мерки за превенция и ответна реакция потвърждава наличие на заплаха) и получаване на легитимност като действен фактор в цялостния обществено-политически процес.
Част от цялата концепция за противодей121

ствие на престъпността и изграждане на здраво,
граждански активно общество, ангажирано с обществените процеси и проблеми следва да са комплекс от мерки за предотвратяване на терористични нагласи сред населението. Вторият основен пакет е необходимо да гарантира осигуряването на
специализираните звена с инструменти, знания и
умения за увеличаване на техните възможности
за адекватна намеса във вече започнала или предстояща високорискова ситуация от терористично или друго естество – висока професионална
подготовка и оперативен капацитет за засичане,
оценка на риска и изпреварващи действия, прилагане на специални тактики и бърза реакция при
прилагане на сила.
В заключение: Наблюдава се ясна промяна
на международния тероризъм, на неговите методи, средства и тактики. В основата му е религиозен
компонент с ислямско мотивирана идеология. Терористите се насочват към поразяване на „меки цели“
за директно въздействие върху цивилното население и политиките на западните държави и организации. Използват широк спектър от сили, средства
и тактики за нанасяне на щети, които включват цялото общество и ангажират целия силов състав на
държавите‑обект на нападение.
Противодействието на тактическо ниво следва да
е част от цялостната концепция и стратегия за борба
с тероризма и подготовката за действия във високорискови ситуации. То трябва да гарантира безопасността
на цялото население и територията на националните

държави, да създава условия за непосредствено пресичане, навременно засичане или последващо минимализиране на щетите от нападение от всякакво естество, включително терористично.
За целта силовите ведомства и структури, натоварени с мисия за осигуряване на безопасността, следва да пристъпят към цялостна промяна на
подготовката на кадровия състав в посока обучение
и тренировки по специална тактика, за оценка на
риска и поддържане на готовност за своевременна
намеса с превъзхождащи ударни сили в различни
ситуации, включително и такива с висока степен
на риск. Наложителна е работа и с цивилното население. То трябва да бъде постоянно информирано
за съответните рискове и заплахи. Целесъобразно е
гражданите да получават първоначална подготовка,
под различни форми (в квартала, на работното си
място или в рамките на специализирани курсове)
по способите за реагиране (като поведение и действия) на вероятни заплахи за живота и сигурността
(лични и на околните), за открояване на признаци
за подготовка на терористични актове от отделни
индивиди или групи от хора. Необходимо е да се
обръща все по-голямо внимание на патриотичното
възпитание и това, в дух на бдителност към поведението и действията на близки, приятели, познати и
случайни хора. От значение е привличането на повече младежи и граждани в активна възраст в групи
и школи, даващи умения по способи за самоотбрана
и прилагане на специални техники в условия на неизбежна отбрана.
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Нормативна база – основа за справяне
със заплахите и предизвикателствата
пред сигурността и отбраната
майор Петър Стоилов

Резюме: През последните години заплахите за сигурността на съвременните общества като тероризъм,
кибератаки, засилващата се миграция вследствие на екологични и климатични промени и най-вече вследствие на
военните конфликти търпят своите промени. Заплахите за сигурността провокират търсенето на глобални отговори
и реакции, които да гарантират мир, спокойствие, стабилност и правов ред.
При определянето на съвременните предизвикателства пред сигурността и отбраната и справянето със
тях, Република България като член на НАТО и ЕС, следва да приведе нормативната и доктриналната си база в
съответствие с тази на двата съюза.
Ключови думи: правна уредба, сигурност, национална сигурност, среда за сигурност, тероризъм.
Abstract: Over the past years the security threats of modern societies such as terrorism, cyber-attacks, increasing
migration due to environmental and climate changes, especially due to the military conflicts have undergone their
changes. Security threats provoke looking for global responses and reactions to ensure peace, stability and order.
In determining the current security challenges and defense and their management, the Republic of Bulgaria as a
member of NATO and the EU is has to bring its legal and doctrinal base to their ones.
Key words: security, national security, environment security, terrorism, cyberattacks.

П

рез последните години заплахите за сигурността на съвременните общества като тероризъм, разпространение на ОМУ, засилващата се миграция вследствие на екологични и
климатични промени и най-вече вследствие на военните конфликти в определени горещи точки от
света, търпят своето развитие. Заплахите за западната цивилизация, такава каквато я познаваме, провокират търсенето на глобални отговори и реакции,
които да гарантират мир, спокойствие, стабилност
и правов ред.
Сигурността на държавата, обществото и отделните граждани на една страна са в пряка връзка
със състоянието на конституционно установения
в нея правов ред. Конституцията на Република
България се основава на общочовешките ценности
свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Правата на личността, нейното
достойнство и сигурност са издигнати във върховен принцип.
Неотменим дълг на всеки български гражданин е да пази националното и държавното единство
на България. Основната цел е да се създаде демократична, правова и социална държава.

Правната уредба на сигурността и отбраната
следва да отразява промените в средата за сигурност и, ако е възможно, да предвижда и регулира
казуси по бъдещите рискове и заплахи.
Среда за сигурност,
рискове и заплахи
Мирът, сигурността, развитието и благоденствието са взаимно свързани повече от всякога.
Средата за сигурност придобива особено значение
за процесите в обществото и живота на гражданите.
Нараства взаимната зависимост между личната, националната и международната сигурност. Външната и вътрешната сигурност стават във все по-голяма
степен взаимно зависими и разграничението между
тях придобива условен характер.
Рисковете и заплахите, по своята същност и
форми на проява, стават все повече асиметрични
и оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб.
Съществуват множество дефиниции и концепции за сигурността. Самото понятие сигурност се
определя по много и най-различни начини. За нуж123

дите на изследването ще използвам това на българския изследовател в областта на военното дело
Васил Милушев, че „сигурността е стабилната
основа на средствата и мерките за преодоляване
на заплахите и изграждане на мир, просперитет и
икономическо благополучие. Тя е ключ към доверието в идентичността, устойчивостта на демократичните системи, надеждността в държавните
институции и доверието между съседите“1. Въпреки че определението е дадено доста отдавна, то
продължава да е актуално и адекватно.
В чл. 2 на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност2 е посочено, че „национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата,
при което са защитени териториалната цялост,
суверенитетът и конституционно установеният
ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат
на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и
реализира националните си приоритети“.
Докато сигурност не може да бъде измерена
с числени и други параметри, а съдържанието ѝ се
определя от хората, които периодично или в различни условия придават едно или друго значение
на термина, то националната сигурност има свои
понятия, термини, периметри, равнища, структурни елементи и др.
След приемането ни в международните общности НАТО и ЕС са внесени и нови измерения.
Вече говорим за колективна сигурност и за сигурност на общност от държави. В този смисъл, тя е в
основата на понятията колективна и международна сигурност, които не са нови. Новото е, че напоследък в тях се влага все повече невоенен смисъл. Съвременното развитие показва, че защитата
на националната сигурност все по-често включва
противодействието на процеси и явления за които
армиите не са подготвени да се справят. Източниците на заплахи за отделната държава или група
държави имат съвсем нов характер и влияят пряко
върху икономическата и политическата стабилност и сигурност в световен мащаб.
Основни структурни елементи на националната сигурност са: политическата, икономическата,
социалната, демографската, културната, екологичната и военната сигурност. Посочените структурни
елементи, взаимодействайки със средата на сигурност, формират условно два компонента на националната сигурност – вътрешен и външен.
Глобализацията остава водеща тенденция,
която ще продължи да влияе върху цялостното развитие на външната среда за сигурност. Освен нея,
основни фактори на промяната ще бъдат евентуалното изместване на центъра на икономически рас124

теж от Запад на Изток, засилващото се въздействие
на недържавни структури, включително икономически и религиозни, а също и процеси в сферата на
енергетиката, миграцията, проблемите на бедността и развитието, промяната на климата.
Развитието на интеграционните процеси в ЕС
и трансатлантическото сътрудничество имат важно
значение за уреждане на основните международни въпроси. С инициативите и действията си ЕС и
НАТО все повече се утвърждават като определящи
фактори в укрепването на международната сигурност. Понастоящем в евроатлантическата зона са
налице условия на мир и рискът от заплаха от военно нападение срещу територията на страните от
НАТО и ЕС е нисък. При все това, конвенционалната заплаха не може да бъде пренебрегната.
Тероризмът представлява директна заплаха за
сигурността на гражданите на страните от НАТО и
ЕС и в по-широк аспект – за международната стабилност и просперитет. Терористичните организации децентрализират структурите си, разнообразяват начините на действие и умело се инфилтрират
в демократичното общество, което затруднява тяхното неутрализиране. Тероризмът, във всичките си
форми, не зачита по никакъв начин човешкия живот и демократичните ценности. Неговите глобален
характер, разрушителни последици и способности
да набира привърженици и активни участници чрез
радикализация и разпространение на пропаганда по
интернет, както и различните пътища за финансиране, го превръщат в съществена и все по-нарастваща заплаха за нашата сигурност.
Кибератаките стават по-чести, по-организирани и по-скъпоструващи по отношение щетите,
които нанасят върху държавните администрации,
бизнеса, икономиките и потенциално върху преносните и снабдителните мрежи и друга критична
инфраструктура. Те могат да достигнат до праг, чието прекрачване ще представлява заплаха за просперитета, сигурността и стабилността на ниво национални държави и евроатлантическа общност.
Всяка от чуждите военни и разузнавателни служби,
организираните престъпни, терористични и/или
екстремистки групировки може да бъде източник
на такива атаки.
Сериозен проблем за международната сигурност са страните със слаба държавност, които не са
способни да гарантират сигурността, правата и свободите на своите граждани, да управляват обществените отношения и да изпълняват международните си задължения.
Нестабилността или конфликтите извън границите на НАТО и ЕС могат пряко да застрашат
сигурността на страните, включително чрез поощряване на екстремистки, терористични и транснационални незаконни дейности като трафик на оръжия, наркотици и хора. Влошената икономическа и
политическа обстановка и ниският стандарт на жи-

вот в държави и региони от „третия свят“ генерират
миграционен натиск върху България като външна
граница на ЕС.
Същевременно съществуват очевидни рискове от увеличен миграционен натиск, засилване на
влиянието на радикални движения и активиране на
международни терористични мрежи в непосредствена близост до Европа. НАТО и ЕС имат съществени
отговорности по предотвратяване развиването на ядрени и/или ракетни програми от някои държави.
На фона на предизвикателствата пред международната сигурност се отличават и някои характерни усилия за националната сигурност на Република България.
Кои са най-важните предизвикателства, които
трябва да се отчитат в тези усилия? Според професор Тодор Тагарев3 те са разделени в три групи:
1. Предизвикателства на мащаба. Появяват се
нови заплахи и широк спектър от предизвикателства –
тенденция, която вероятно ще се задълбочава. Пример са заплахите в киберпространството. След края
на студената война България съкрати рязко разходите си за отбрана и числеността на въоръжените сили.
Очаква се единният комплект от сили да бъде готов и
за операции и за защита на суверенитета и териториалната цялост, да участва в операции за поддържане
на мира, стабилизация и възстановяване и да подпомага гражданските власти при бедствия аварии и
други извънредни ситуации. Т.е. очакванията са много по-малки по численост сили да са готови да действат срещу много по-широк спектър от заплахи. Това
е доста сериозно предизвикателство. Именно затова
в НАТО е предложена и инициативата за интелигентна отбрана, а европейският съюз има аналогична
концепция за обединяване на ресурси и споделяне
на способности. Намаляват се инвестициите в други
способности и за тях се разчита на съюзниците.
2. Предизвикателства на неопределеността.
Свидетели сме на динамична среда за сигурност, на
бързо развитие на технологии и висока свързаност
на организации, които в своето взаимно влияние
създават комплексна среда за сигурност. За да посрещаме бъдещи предизвикателства, първото нещо,
което трябва да признаем е, че въоръжените сили,
както всяка една организация в тази комплексна,
непредвидима среда са длъжни постоянно да се
развиват.
3. Предизвикателства на диалога. При отсъствието на ясна, видима заплаха за суверенитета
и териториалната цялост на страната, част от нашето общество не разбира смисъла на модерната
отбранителна политика и дори необходимостта от
поддържане на армия.
В резултат на направения анализ, можем да
направим следните изводи:
Рисковете и заплахите за националната сигурност са външни и вътрешни. Не трябва да се забравя,
че България, като член на НАТО и ЕС, носи пълната

отговорност за справяне с тези заплахи, заедно със
своите съюзници. Това най-вече се отнася за външните, тъй като те се явяват и външни за двата пакта.
Приемането на пакет от нормативни документи, свързани със сектора сигурност и по-специално
частта му, касаеща сигурността и отбраната, е един
от основните приоритети на Република България.
Същият следва да е съобразен с основния пакет от
документи на НАТО и ЕС, определящи рамката на
изискванията в областта на секторите „сигурност“
и „отбрана“.
През последните десетина години усилено се
работи по привеждане на националната нормативна
база в съответствие с тези в НАТО и ЕС.
Стратегията за национална сигурност на Република България акцентира върху координацията
между институциите при изграждане на системата
за национална сигурност и посочва факторите на
външната и вътрешната среда за сигурност, като
поставя параметрите на гражданската сигурност:
„Гражданската сигурност, ефективното реагиране при кризи и защитата на населението и на
критичната инфраструктура при пожари, бедствия, аварии и от целенасочени посегателства се
постигат чрез комплексен подход към изграждане
на интегрирана, гъвкава и устойчива национална
система за управление. Изгражда се капацитет за
превенция, ранно предупреждение и управление при
кризи на основата на информация и възможност
за обмен на данни и чрез използване на космически
и други високи технологии. За ефективно управление при кризи се развиват интегрирани военни и
граждански способности за действие в страната
и в рамките на ЕС“. Основополагащо виждане е, че
„липсата на последователна политика за развитие
на системата за гражданска сигурност намалява възможностите на държавата, обществото
и гражданите за адекватни действия при предотвратяване и овладяване на кризи и преодоляване
на последствията от тях“.
Така Стратегията за национална сигурност
ясно формулира трите стълба на сигурността:
външна сигурност, вътрешна сигурност, гражданска сигурност и изгражда новия интегриран модел
на отношенията държава ‑ власт ‑ граждани. При
това се вижда влиянието на европейската стратегия
за сигурност и взаимовръзката с трите стълба на европейския съюз.
Част от така формулираните параметри на
гражданската сигурност вече са и законово регламентирани. В изпълнение на изискванията на
чл. 44, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и на основание
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във
всяка областна и общинска администрация са
създадени съвети по сигурност. Председатели на
съветите по сигурност при кризи в общините са
съответните кметове на общини и областните уп125

равители, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. В пакета от
закони, свързани със сигурността, при управлението на кризи трябва да се използва потенциалът
на въпросните областни и общински съвети по
сигурност, но и на мобилизационния резерв – по
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
В Концепцията за интелигентната отбрана на
НАТО4 се залага на друг вид правни отношения в
обществото: физическият състав на армията се намалява за сметка на такива формирования, на които
са предоставени военно-правни отношения. В изграждането на гражданската сигурност трябва да се
заложи и на сформирането и в България на приетия
с Лисабонския договор Европейски доброволчески
корпус за хуманитарна помощ. Веднъж заложен в
стратегическите документи на България, строителството на такъв корпус трябва да отговаря на регла-

мента на Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България.
Приетата с Решение 283 от 18 април 2016 г.
на Министерски съвет Национална отбранителна
стратегия също ни дава основание да се надяваме и
да очакваме реалистични промени на случващото
се с Българската армия. Приетата наскоро Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ дава ясни насоки за противопоставяне на кибератаки и справяне с този вид
заплахи.
Усъвършенстването на нормативната база
касаеща сектора за сигурност и отбрана, както и
създаването на организация и материално обезпечаване за нейното стриктно спазване, са основни направления в борбата със съвременните предизвикателства пред националната сигурност. Краен успех
може да се постигне само когато се основаваме на
силата на правото, а не на правото на силата5.

1
Милушев, Васил. Националната сигурност след края на Студената война. В: Актуални проблеми на националната
сигурност. Годишник на Военна академия „Г.С. Раковски”, София, 1995. с. 15 – 21.
2
Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. – В: ДВ бр. 61 от 11 август
2015 г.
3
Тагарев, Тодор. Бъдещите предизвикателства пред отбранителната политика - Лекция пред Атлантическия клуб в
България, 4 април 2013 г.
4
Smart Defence ‑ Smart Tadic, Report, NATO 14 Oct 2011 [online] http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/
5
Симеонов, Т. Правна уредба на мениджмънта на сигурността и отбраната. София: Военна академия „Г. С. Раковски“,
2014.

126

Нормативна база за безпилотните
летателни апарати
Стефан Гецов, професор д-р Димо Зафиров

Резюме: Бързото развитие на безпилотните авиационни системи и масовото им използване – най-често
нерегламентирано, могат да създадат проблеми за националната сигурност и безопасността на полетите. Това
налага въвеждане на правила за летателните апарати, за операторите – физически и юридически лица и за
извършваните мисии. Съгласно изискванията на Европейската агенция за авиационна сигурност тези правила
трябва да се основават на базата на анализ на риска от изпълняваните операции.
Ключови думи: безпилотни летателни апарати, безпилотни авиационни системи, оператори, безопасност
на полетите.
Abstract: The fast development of the unmanned aircraft systems и mass use – mostly unregulated, can create
problems for national security и flight safety. This necessitates the introduction of rules on aircraft, operators и performed
missions. Pursuant to the requirements of the European Aviation Safety Agency those rules should be based primarily on
therisk analysis performed operations.
Key words: unmanned aerial vehicles, unmanned aerial systems, operators, flight safety.
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езпилотните летателни апарати имат широко военно приложение. Те са високоефективни и при
операции не се застрашава животът на авиационни
екипажи. Военните БЛА на държави като САЩ и
Израел са налетели милиони часове в изпълнение
на стотици хиляди мисии.
Широкото приложение на БЛА в граждански
мисии в мирно време се задържа от високите им
цени и липсата на нормативна база. През последните години цените на летателните апарати и авиониката са спаднали до ниво, което позволява използването им за цивилни цели.
Бзпилотната технология вече осъществява радикални промени чрез създаване на възможности за
нови услуги и приложения, и ни изправя пред нови
предизвикателства. БЛА представляват огромна
възможност за авиационната и други индустрии,
особено за малките и средните предприятия, които
ще могат да ги интегрират в своята дейност, така
и за повишаване на тяхната ефективност и конкурентоспособност. Днешните правила за авиационна безопасност не са адаптирани към БЛА. Като
се има предвид голямото разнообразие от видове
БЛА, които се използват при много различаващи се
експлоатационни условия, трябва да се въведе бързо регулаторна рамка, основана на анализ на риска.
Такава ще гарантира безопасното им използване в
гражданското въздушно пространство и ще създаде
правна сигурност за индустрията. В този контекст

притеснения, свързани с неприкосновеността на
личния живот и защитата на данните, със сигурност, отговорност и застрахователно дело или околната среда, също ще бъдат взети под внимание.
С цел да се осигури безопасното взаимодействие със съществуващите ползватели на въздушното пространство, оперирайки в съответствие
с правилата на ЕС и, за да се създаде голям единен
местен пазар, от особено значение за малките и
средни предприятия и стартиращите фирми, е регулаторната рамка да бъде създадена на ниво ЕС. От
съображения за безопасност трябва да бъдат обхванати всички безпилотни самолети – дори и малките.
Въпреки това правилата трябва да бъдат пропорционални на риска, за да се гарантира, че развитието
на БЛА няма да бъде възпрепятствано от ненужно
тежки и скъпи правила и процедури.
1. Терминология
Поради липсата на общоприета терминология
за БЛА в България и света е необходимо да се създадат документи, в които да се дадат определения
на основните термини, съкращения и означения,
свързани с тях. С най-висок приоритет да бъдат въвеждани термините приети от ICAO, след това от
EASA и нормативните документи на EU, на AUVSI
и след това от използваните в българските нормативни документи и специализирана литература. С
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оглед бъдещата хармонизация ще е по-удобно да се
използват съкращенията от английски език, изписани на латиница.
2. Състояние на проблема
Гражданското въздухоплаване допринася за
изграждането на транспортна верига с интегрирана
логистика, чиято цел е да обслужва по-добре гражданите и обществото. Неговата добавена стойност
се изразява в предлагането на бързи, надеждни
и устойчиви връзки в една глобална мрежа. През
2050 г. се очаква в експлоатация да бъдат множество
различни категории въздухоплавателни средства,
които ще се различават по големина, характеристики и тип, като някои все още ще имат пилот на борда, но много други ще се управляват дистанционно
или изцяло автоматично1. Следователно отварянето
на европейския пазар за гражданското използване
на БЛА е важна стъпка към осъществяването на
авиационния пазар на бъдещето.
В рамките на европейската среща на високо равнище (19.12.2013 г.) е отправен призив да се
предприемат действия, за да се направи възможно
постепенното интегриране на БАС в гражданското въздушно пространство след 2016 г. С него се
дава отговор на призива на европейския сектор на
производството и услугите да бъдат премахнати
пречките пред въвеждането на БАС на европейския
единен пазар. За да разкрият пълния си потенциал,
БЛА следва да получат възможност да летят като
„нормален“ въздушен транспорт и да бъдат интегрирани, редом с „нормално пилотирани“ въздухоплавателни средства, в нерезервирано въздушно
пространство, т.е. в пространство, което е отворено
за целия граждански въздушен транспорт2.
Държавите членки на ЕС започват да разрешават
операции на БЛА в нерезервирано въздушно пространство в отговор на пазарното търсене. В краткосрочен план най-обещаващият пазар е в области като
наблюдение на инфраструктура или фотография от
въздуха. В по-дългосрочен план това може да бъде
превоз на товари и евентуално – на хора.
Регулаторните действия и съответните научноизследователски и развойни дейности ще се основават на вече съществуващи инициативи, включващи редица участници: EASA, националните органи
за гражданско въздухоплаване, EUROCAE, Евроконтрол, JARUS, SESAR, Европейската агенция по
отбрана, Европейската космическа агенция, промишленият сектор за производство на БАС и операторите на БАС.
Опитът показва, че пазарите могат да се развият бързо, след като бъде приета благоприятна рамка за политиката. Броят на японските оператори на
БАС е нараснал 18 пъти до около 14 000 в периода
1993 – 2005 г., като увеличението е било особено
впечатляващо след въвеждането на разпоредби за
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използването им в селското стопанство.
Във Франция първоначалното регулиране е
довело до увеличаване на броя на одобрените оператори – от 86 през декември 2012 г., до над 400 през
февруари 2014 г. Подобно нарастване на пазара, както и възникването на нови работни места във връзка с това, се наблюдава в Швеция и Обединеното
кралство.
Увеличаването на дейностите в областта на
БАС ще доведе до създаване на значителен брой
нови работни места. В проучване, проведено в промишления сектор в САЩ, се прави прогноза, че
през първите три години след интегрирането на
БАС в националното въздушно пространство ще
бъдат създадени повече от 70 000 работни места,
като икономическото въздействие ще надмине 13,6
млрд. долара. Броят на работните места, които ще
възникнат в САЩ в резултат на новите дейности на
БАС, се оценява на над 100 000 до 2025 г. В Европа
се предвижда да възникнат около 150 000 работни
места до 2050 г., като в това число не са включени
работните места, създадени в областта на услугите,
предлагани от оператори.
Формално погледнато БАС са въздухоплавателни средства и трябва да отговарят на правилата
за авиационна безопасност. Стандартите на ИКАО
забраняват експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, освен ако националните
компетентни органи издадат специално и индивидуално разрешение. Понастоящем разрастването
на пазара на БАС се възпрепятства от липсата на
адекватна регулаторна рамка в повечето държави
членки, както и от необходимостта да се получи индивидуално разрешение във всяка държава членка,
в която производителите биха искали да продават
даден продукт или доставчиците на услуги биха искали да работят. Редица държави, членки на ИКАО,
започнаха да разработват национални правила с
цел да улеснят процеса на издаване на разрешения,
но докато липсват европейски стандарти (които се
разработват от EASA), няма да се развие истински
европейски пазар. Това драстично ще забави развитието на сектора. Освен това, все още липсват някои
от базовите технологии, необходими за определени
класове операции на БАС. Накрая, разработването
на граждански приложения за БАС изисква и да се
гарантира, че никоя от тези системи няма да представлява заплаха за неприкосновеността на личния
живот или физическата неприкосновеност на гражданите. Промишленият сектор забавя инвестициите
докато получи достатъчно правна сигурност относно правната рамка.
Регулаторната рамка следва да отразява широкия спектър на въздухоплавателните средства и
операциите, да поддържа правила, пропорционални на потенциалния риск и да ограничава административната тежест за промишлеността и надзорните органи. Регламентът първоначално ще се

съсредоточи върху области в които технологиите
са зрели и е налице достатъчна увереност. Регулаторните мерки ще се въвеждат стъпка по стъпка
и постепенно ще се разрешават по-сложни операции с БАС. В случаите, когато трябва да бъдат издавани сертификати или лицензи, европейските
правила ще осигуряват ефективна система за взаимно признаване в рамките на единния пазар за
производители, оператори и други организации
свързани с БАС.
При положение че се използва изпитаният процес на консултации, EASA е в най-добра позиция
да разработи общи правила. Настоящото разделение на пазара на БАС по отношение на сегментите
за много леки и за тежки въздухоплавателни средства е спорно поради създаването на съгласувана
политика за безопасност в областта на БАС. В този
смисъл ограничаването на компетенциите на EASA
до безпилотни въздухоплавателни средства с тегло
над 150 кг, въз основа на традиционни съображения
за летателната годност, е произволно и следва да
бъде преразгледано3.
Правилата трябва да са съвместими със стандартите на ИКАО и да се основават на международен консенсус. За да бъде постигнато подобно
единомислие, в рамките на JARUS е обединен експертният опит на държавите членки с този на международните организации. EASA следва да поеме
водеща роля в процеса на JARUS и да използва неговите резултати, за да изработи правила за прилагане
или насоки.
Прогнозира се, че броят на използваните в Европа БАС ще е над 7 милиона, като само за научно-изследователска дейност за развитието им ще се
изразховат от 20 до 40 млн. евро годишно.
Наред с големите перспективи за използването
на БАС за цивилни цели, съществуват и сериозни заплахи от нерегламентираното им използване. Липсата на регулаторна рамка улеснява нелегитимното
и възпрепятства регламентираното им използване4.
3. Необходимост от създаването
на национална нормативна база
за БЛА
Създаването на регулаторна рамка на ЕС за
използването на БЛА с излетна маса под 150 кг ще
бъде продължителен процес, поради което се налага приемането на временни правила от страните
членки за осигуряване на безопасността на полетите и националната сигурност.
Националната регулаторна рамка може да има
известна специфика, но трябва да е хармонизирана с
правилата на ЕС, като позволява както използването от български лица на БЛА извън България, така
и на чуждестранни лица да ги използват у нас. Поради факта, че Европейската регулаторна рамка не е
завършена, ще бъде удачно да се разработят времен-

ни правила за използване на БЛА, които бързо да се
хармонизират със създадените след тях нормативни
документи в ЕС.
За спешното създаване на нормативните документи за използването на БЛА в България е необходимо:
– да се приеме класификация на БЛА, съобразена с риска при изпълнението на мисии;
– да се уточнят зоните с различни степени на
риск;
– да се определят категории на изпълняваните
мисии в съответствие с потенциалния риск;
– да се създаде Национален регистър на БЛА;
– да се разработят Временни правила за използване на БЛА при изпълнение на мисии с минимален риск;
– да се създадат изисквания за сертификация
на операторите и към центровете за тяхната квалификация;
– да се изготви Наръчник за оценяване на риска при изпълнение на мисии с БЛА;
– да се разработят Временни правила за използване на БЛА при изпълнение на мисии с повишен риск;
– да се създадат изисквания към организациите за проектиране, изпитване и изработване на БЛА;
– да се разработят норми за летателна годност
за БЛА.
4. Класификация на мисиите с БЛА
в зависимост от категорията на риска
В прототипа на нормативната база на ЕС за използването на малки БАС се определят три категории:
– „Свободна“ (нисък риск): Безопасността се
осигурява чрез спазването на оперативни ограничения, на изискванията за безопасност на продуктите
и минимален набор от правила за работа.
– „Специфична“ (среден риск): Изисква се разрешение от национални авиационни власти след
оценка на риска, евентуално подпомогнати от квалифицирано лице.
– „Сертифицирана“ (висок риск): Изискванията са сравними с тези за пилотирани авиационни
апарати. Да се извършва надзор за издаване на лицензии, одобряване на техническо обслужване, операции, обучение.
5. Заинтересовани страни
от съществуването на нормативна
база за БЛА в България
Използването на БЛА и осигуряването на
безопасността на полетите, хората и тяхното
имущество определя голям брой заинтересовани
страни като:
– Държавни организации (Министерски съ129

вет; Министерство на транспорта и съобщенията;
Министерство на отбраната; Министерство на вътрешните работи; Министерство на икономиката;
Министерство на регионалното развитие; Министерство на околната среда и водите; Министерство
на образованието и науката; Министерство на земеделието и горите; ДАНС; Общини);
– Научни организации (БАН; Селскостопанска
академия; Технически университет-София; Софийски университет; Русенски университет; Национален военен университет; Университет по строителство, архитектура и геодезия; Аграрен университет;
Организации за професионално обучение и квалификация на специалисти за БЛА);
– Бизнес организации (дружества за проектиране и производство на БЛА; дружества за търговия
с БЛА; дружества, оператори на БЛА);
– Граждански организации (асоциации; клъстери; клубове; физически лица).
6. Основни принципи, които трябва
да се заложат при създаването
на нормативна база
Най-важните принципи, които трябва да се
спазват при създаване на регулаторната рамка са:
Пропорционалност – ключова, ако не и
най-важната функция на регулаторната рамка. Изискванията, свързани с всяка БЛА дейност трябва
да са съобразени с рисковете при нейното изпълнение.
Зависимост от изпълняваната мисия – регулаторната рамка се основава на риска при използването на БЛА. Друг избор би бил класическият
подход, използван днес за пилотирани летателни
апарати. Въпреки това, в повечето случаи няма никой на борда на БЛА и последиците от загуба на
контрол са силно зависими от работната среда (катастрофа в ненаселен район или пустинна област
ще доведе само до загуба на БЛА), защото едно и
също събитие може да има различни последствия,
ако се наблюдава при по-голям град или в близост
до летището.
Зависимост от риска – нивото на риска е съобразено със сумарната енергия, големината и сложността на БЛА, гъстотата на населението в района
на прелитане, плътността на трафика и услугите,
предоставяни в него.
Обективност – EASA предлага да се използва
комбинация от обективно базирани и процесно базирани правила.
Прогресивност – прогресивно увеличаване на
изискванията с нарастването на риска при изпълнение на мисиите.
Плавност – въвеждането на БЛА в авиационната система да се извършва по начин, който не създава ненужна тежест за други заинтересовани страни от авиацията (в отговор на редица коментари, в
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които БЛА ясно се възприемат като натрапници в
авиационната система).
7. Заключение
БАС се превръщат в реалност и са достъпни
за търговски приложения. Пазарът на БАС разкрива реална възможност да се стимулира създаването на работни места и може да се превърне в
източник на новаторство и икономически растеж
за години напред. Той разкрива и нови предизвикателства в областта на безопасността, сигурността и зачитането на правата на гражданите,
които трябва да бъдат решени, преди да може да
започне цивилната експлоатация на БАС в сериозен мащаб. Липсата на хармонизирани разпоредби в Европа, както и на утвърдени технологии е
основна пречка за отварянето на пазара на БАС
и за интегрирането на БАС в европейското нерезервирано въздушно пространство. Промишлеността настоятелно призовава да се предприемат
бързи стъпки към създаването на благоприятна за
БАС регулаторна рамка.
Сега е подходящият момент да се ускори развитието на пазара на БАС в ЕС посредством комбинация от нови и съществуващи регулаторни действия на европейско равнище, които да се занимаят с
всички значими въпроси, включително с добавянето на изисквания по отношение на безопасността,
сигурността, неприкосновеността на личния живот
и защитата на данните към съществуващите в тези
области правила на равнището на Съюза. Необходими са и усилия в областта на НИРД, за да се гарантира последователното интегриране на БАС в
гражданското въздухоплаване.
Наложително е да се използват национални
програми и „Хоризонт 2020“, за да подкрепят научноизследователската и развойната дейност. Основното предизвикателство е да се използват по интелигентен начин съществуващите програми за промишлеността, за да се засили конкурентоспособността на производителите и операторите на БАС.
Трябва да бъдат внесени законодателни предложения за премахване на правната несигурност, която
пречи на развитието на пазара на БАС и за гарантиране на високо равнище на защита по отношение на
безопасността, сигурността и неприкосновеността
на личния живот.
Авторите благодарят за предоставените възможности да използват проучвания, направени по
проект № BG161PO003-1.2.040053 „Информационен
комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ (процедура BG161PO003-1.2.04
„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“, договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO003-1.2.04-0053-С0001/09.08.2013 г.).
Предвижда се разработване на предложения
за временни правила, регулиращи използването на
БАС във въздушното пространство на Република
България, до приемането на регулаторна рамка за
използването им в ЕС.
Използвани термини, съкращения и означения
БЛА – безпилотни летателни апарати
БАС – безпилотни авиационни системи
EASA – Европейска агенция за авиационна
безопасност

AUVSI – Международна организация за безпилотни мобилни системи
JARUS – Обединени организации за разработване на правила за безпилотни системи
ICAO – Международна организация за гражданска авиация
EUROCAE – Европейска организация за оборудване за гражданското въздухоплаване
SESAR – проект за изследвания за развитие на
системата за управление на въздушното движение в
единното Европейско небе.
ATM – управление на въздушното движение
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Военноморските сили на Република
България като основен компонент
на морската мощ на държавата
капитан II ранг Димитър Йорданов

Резюме: Доклада включва общо описание на Военноморските сили на Република България, задачите,
способностите и важността на ВМС като един от основните компоненти на морската мощ на държавата
Ключови думи: ВМС, способности, морска мощ.

REPUBLIC OF BULGARIA’S NAVY AS THE MAIN COMPONENT
OF THE COUNTRY’S SEA POWER

Commander Dimitar Yordanov

Abstract: The paper presents a general description of the Bulgarian Navy, its tasks, capabilities and the
importance of the Navy as one of the main components of the country’s sea power.
Key words: Navy, capabilities, sea power.

М

орето и възможностите за неговото експлоатиране за търговски и военни цели са обект на
изследване от древността до наши дни. Със своите
около 70,8% от земната повърхност, световният океан заема важно място в живота не само на държавите, които имат свой собствен излаз на вода, но оказва и силно влияние на повсеместната дейност на
хората, независимо в кой край на света се намират.
Въведение в понятията „мощ“
и „морска мощ на държавата“
Идеите за значението на морето за постигане
на национални цели и претенции за господство са
били развити от множество автори в исторически
план. През фразата на Темистокъл, че „...който
властва на морето, той управлява света...“, трудовете на Алфред Махън (Mahan) „Влиянието на морската мощ върху развитието на историята 1660 ‑ 1783“
(The Influence of Sea Power upon History, 1660 ‑ 1783)
и др., на британския адмирал Ф. Коломб „Морската
война, нейните основни принципи и опит“ (1891 г.)
и книгата на адмирала на флота на СССР Сергей
Горшков „Морската мощ на държавата“[1], издадена през 1979 г., отразяват особеностите на конкретното време в което са били писани и представляват
значителен интерес за изследователите на морските
дела на държавата.
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Българският принос в теорията за морската
мощ на държавата, в лицето на полковника от Генералния щаб Петър Дървингов („Влиянието на морската мощ върху историята на България“ – 1935 г.),
също заслужава нашето внимание. Авторът дефинирана морската мощ като съвкупност „…от морски брегове, морски плавателни съдове, моряци и
въоръжена морска сила и крепости, необходими за
тяхната защита...“. Той издига актуалната и до днес
теза, че морската мощ на държавата (ММД) не трябва да се идентифицира само и единствено с бойната
мощ на флота[4].
В наши дни, в глобалния свят в който промените вече са не въпрос на историческа еволюция, а
понякога на дни и месеци, теорията за ММД придобива и други измерения. За конкретните условия на
Република България, според Медникаров[6], „Морската мощ отразява преди всичко способността на
държавата да противодейства на заплахите за сигурността, свързани с морето.“ Според същия автор,
„…. трябва да се отчитат и опитът и практиката на
развитите морски страни, които традиционно разглеждат ММД като универсален инструмент за укрепване на икономиката, за ускоряване на научното
и техническото развитие, за налагане на икономическа, политическа, културна и научна хегемония
над своите опоненти и дори съюзници в контекста
на използването на Световния океан.“

В съвременните условия определение за понятието „мощ“ бихме могли да потърсим в доктрината на Въоръжените сили на Република България[2],
където „под мощ се разбира ефектът (промяната),
който може да постигне даден субект (съюз, коалиция, държава и др.) за единица време в определена среда. Мощта характеризира възможната
максимална скорост на промяната“.
Мощта се реализира чрез инструменти на мощта - средствата, с които разполага даден субект за
осъществяване на действия за постигане на желания ефект.
По нататък в доктрината на Въоръжените
сили, т. 37-38, се дава определение и за „национална мощ“ ‑ „стратегическият ефект, който може да
създаде държавата за единица време, в конкретна
среда, за постигане на желано политическо крайно
състояние. Инструментите на националната мощ са
средствата, с които разполага държавата за постигане на националните цели. Националната мощ се
осъществява чрез военен, политически, икономически, граждански и информационен инструмент“.
Съгласно „Доктрина за морски операции“ (Национална публикация на въоръжените сили на Република България НП 3.1)[3], морската мощ на една
държава се изразява в способността ѝ да реализира
своя морска политика и да защитава по най-добър
начин морските си интереси. Тази политика зависи
от множество фактори, сред които са:
– степента на осъзнаване на националните
интереси, свързани с експлоатацията на морските
пространства;
– реалните икономически възможности на
страната;
– структурата и размерите на националните
морски пространства (НМП);
– възможностите на ВМС и търговското корабоплаване;
– нивото и характера на взаимоотношенията
със съседните държави;
– поетите ангажименти и отговорностите пред
световната общност за състоянието на обстановката
в собствените морски пространства и др.
Също съгласно НП 3.1, ВМС (самостоятелно
или съвместно в национален или коалиционен формат) са основното силово средство за защита на
националните морски пространства и националните интереси в открито море, чрез провеждане
или участие в морски операции.
Поради това можем да приемем, че Военноморските сили са най-важният компонент на ММД,
които имат основна роля за осигуряване на морските интереси на държавата. Завоюването и удържане
на господство на море се дефинира като „...средство
за реализиране на националните цели и защитата на
държавните интереси, а от там – и на морския суверенитет при рационално съчетаване на възможности
и необходимост.“ Тази функция, в съвременните ре-

алности, ще се осъществява в рамките на съюзите на
които Република България е член и „… в рамките на
наличните ресурси, чрез поддържане на благоприятен оперативен режим, провеждане на ефективен
контрол в морските пространства и осигуряване на
респектиращо военноморско присъствие в тях.“[6]
Основни характеристики на ВМС
на Република България
Съгласно „Доктрина за морски операции“ (Национална публикация на въоръжените сили на Република България НП 3.1)[3], Военноморските сили
защитават интересите на Република България в
морското пространство и във взаимодействие с
другите видове въоръжени сили гарантират суверенитета и териториалната цялост на страната. Това се осъществява, като се поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и
задачите на въоръжените сили.
Военноморските сили се използват, като военен инструмент на държавата в морските пространства и това налага развитието на специфични
способности. ВМС притежават следните уникални
характеристики:
– Възможност за разполагане на силите на
морски платформи в международни води, което
спомага за избягване на политическите усложнения
и военните рискове от съсредоточаването на такива
сили на брега;
– Високата готовност, която поддържат ВМС
дава възможност за тяхното развръщане без продължителна предварителна подготовка и допълнително оборудване на района, в който ще действат.
Едно от предимствата на ВМС е готовността им незабавно да се намесят в извънредни ситуации;
– Гъвкавост. Преминаването от не бойни към
военни задачи не изисква промяна в състава на военноморската групировка, което предоставя значителна свобода за избор на военни и политически
варианти на действие. Военноморските сили предлагат присъствие без окупация и възпиране без въвличане в бойни действия. Те са в състояние да контролират морето и дават дипломатически лостове в
мирно време и при криза;
– Относителната самостоятелност и независимост от брегово осигуряване е заложена във
високата автономност на бойните кораби и способността им да извършват зареждане на море. Включването на спомагателни кораби в състава на военноморското формирование и организиране презареждането им на море с всички видове запаси повишава
значително автономността им при действия в отдалечени райони. Степента на необходимата автономност се определя от характера на операцията и
силите, определени да участват в нея;
- Мобилността се изразява в способността на
корабите да бъдат бързо предислоцирани в отдале133

чени райони. Мобилността на ВМС им позволява
пасивно да наблюдават и да действат бързо при изостряне на кризата. Когато дипломатическите, политическите или икономическите мерки успеят да
стабилизират положението, военноморските сили
могат да бъдат оттеглени без да се предприемат
по-нататъшни действия на сушата.
Задачи и необходими способности на Военноморските сили по трите мисии на Въоръжените сили.
В Доктрината НП 3.1[3], на базата на анализа на
използвани планиращи сценарии и формулираните
минималните военни изисквания към тях, са определени следните необходими способности за ВМС:
– Контрол на корабоплаването;
– Водене на бойни действия в морските пространства (борба с надводен, въздушен и подводен
противник);
– Борба с асиметрични заплахи на море;
– Изграждане и поддържане на опозната картина на морската обстановка;
– Разсредоточено базиране на силите;
– Устойчива и оперативно съвместима с другите видове ВС и НАТО система за C4ISR;
– Ескорт на търговски и военни кораби;
– Търсене и спасяване на море;
– Взаимодействие в морските пространства с
други държавни ведомства, неправителствени организации и партньори от частния сектор;
– Евакуация на цивилни граждани;
– Оказване помощ на населението при бедствия и аварии;
– Провеждане на противоминни операции.
Съгласно „План за развитие на Въоръжените
сили до 2020 г.“[8], „Военноморските сили (ВМС)
защитават интересите на Република България в
морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за
участие в подкрепа на международния мир и сигурност и за оказване помощ на населението при
бедствия, аварии и катастрофи.“
За изпълнението на задачите, произтичащи
от трите мисии на въоръжените сили, ВМС поддържат и развиват отбранителни способности,
както следва:
– По мисия „Отбрана“ – за развръщане и интегриране с формированията на НАТО и ЕС в определени срокове; водене на бойни действия срещу въздушен, надводен и подводен противник; поразяване
на брегови цели; водене на минна война; използване
на специални сили; водене на електронна война;
ескорт на търговски и военни кораби; контрол на
корабоплаването; провеждане на бойно търсене и
спасяване, включително с палубно базирана морска
авиация; изграждане на опозната картина на обстановката и устойчиво, непрекъснато, скрито и оперативно управление на силите при самостоятелни и
съвместни операции.
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– По мисия „Подкрепа на международния
мир и сигурност“ – за участие в съвместни многонационални операции по борба с тероризма, предотвратяване на незаконен трафик на хора, стоки и
оръжия по море и участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции.
– По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ – взаимодействие с други ведомства, правителствени и неправителствени
международни организации; контрол на корабоплаването; оказване на помощ на населението при
бедствия и аварии, защита на важни стратегически
обекти и морската критична инфраструктура, участие в търсене и спасяване на хора на море, хуманитарни и евакуационни операции, принос в борбата с
организираната престъпност и трафика на наркотици, хора и оръжия.
Към така описаните задачи, в „Закон за противодействие на тероризма“[5] се регламентират
допълнителни правомощия за Въоръжените сили,
като например това, че „Въоръжените сили на Република България участват в противодействието
на тероризма и в преодоляване на последиците от
тероризъм в съответствие с плановете за противодействие на тероризма ….“ [5, чл. 9, ал. 1]
Освен това на военнослужещите от въоръжените сили се дава право, „… при условията и по
реда на този закон, да извършват проверки за установяване на самоличността на лица, да задържат
лица, да извършват обиск, да проверяват лични
вещи и превозни средства, да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика
или обитателя или в тяхно отсъствие, да използват
физическа сила и помощни средства, да използват
оръжие.“ [5, чл. 9, ал. 2]
В допълнение, чл. 35., ал. 1 постановява, че
„При наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт
може да се проведе съответстваща на заплахата или
акта антитерористична операция“.
При обявено извънредно положение, с решение на Министерския съвет, държавните органи и
въоръжените сили могат да охраняват обекти, застрашени от тероризъм, ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства и въвеждат особен режим на корабоплаване в
териториалното море и вътрешните морски води
на страната, забраняват преминаването през държавната граница на Република България и др.
Особености на взаимодействието
при използването на ВМС
Съгласно Националната отбранителна стратегия, [т. 67], „Въоръжените сили извършват разузнаване и наблюдение и поддържат пълна и опозната
картина на обстановката в морските пространства
на Република България съвместно със съюзниците,

съседните държави и гражданските организации.
При незачитане правния статут на териториалното море от страна на военни плавателни средства
те ги възпират и реагират адекватно на заплахата.
При необходимост подпомагат структурите от Министерството на вътрешните работи по охрана на
морската ни граница, участват в защитата на суверенните права, при упражняването на юрисдикция
и контрол в прилежащата зона, континенталния
шелф и изключителната икономическа зона на Република България и неутрализират невоенни плавателни съдове, нарушили разпоредбите на национален или международен закон.“[7]
Още, при нарушения на морския суверенитет
на страната въоръжените сили използват оръжие по
законно установения ред, в съответствие с международните и националните правила и процедури за това.
Въоръжените сили и ВМС в частност, изпълняват задачи по защитата на обекти от критичната
инфраструктура и на стратегически обекти, а при
необходимост предоставят военни формирования и
ресурси за повишаване на мерките за физическа защита при условия и по ред, определени в плановете
за операции.
В рамките на наличните способности и във
взаимодействие с органите от единната спасителна
система, въоръжените сили подпомагат действията
на другите национални институции по защита на
населението при бедствия, овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, аварии, катастрофи и предоставяне на хуманитарна помощ чрез
участие в аварийно-спасителни дейности, оказване
на първа и специализирана медицинска помощ, евакуиране на бедстващо население, животоспасяващи
транспортни дейности, издирване и спасяване, съпровождане и охрана в съответствие с българското
законодателство, международното и хуманитарно
право и разработените планове.
Координацията и определянето на реда за използване на военни формирования в операции за защита на населението, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия и оказване на хуманитарна помощ на територията на страната се извършват
от министъра на отбраната.
Въоръжените сили участват в борбата с тероризма като в страната оказват съдействие и подпомагат специализираните национални структури,
а извън страната изпълняват съюзническите си
задължения. На територията на страната формированията от въоръжените сили могат да участват
във всички етапи: предотвратяване на заплахите,
овладяване на кризите вследствие на терористична
дейност и ликвидиране на последствията от тези
актове. За изпълнение на съюзническите си задължения те участват в контра- и антитерористични
операции, ръководени от командните структури
на НАТО, и в програми на Алианса за противодействие на тероризма.

В допълнение към гореизложеното, конкретни
задачи за Военноморските сили са доразвити в Доктрината НП 3.1, която разглежда командването и
управлението при мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ като национална
отговорност, която изисква изграждане и поддържане на национални способности. В определени
случаи може да се привличат съюзни и партньорски
сили и средства.
Необходимо е да се изграждат и да се поддържат способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи, за вземане на решение за противодействие и за управление на определените за това сили и средства.
Според характера на военното участие при мисия, принос към националната сигурност в мирно
време, командването и управлението действията
на военни формирования от Военноморските сили
се упражняват от командващия на Съвместното
командване на силите и/или командира на Военноморските сили, в зависимост от това, дали са самостоятелни или съвместни. То се извършва в тясно
взаимодействие с местната администрация и подчинени структури на министерствата и ведомствата, които в определени операции, съгласно действащата нормативна уредба в България, са водещи.
При изпълнение на гранични задачи военните формирования от Военноморските сили изпълняват мероприятия в интерес на Главна Дирекция
„Гранична полиция“ на Министерство на вътрешните работи, като управлението се осъществява от
командната структура на ВМС.
При участие в операция по търсене и спасяване Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е упълномощена от Министерството на
транспорта и съобщенията за водеща структура.
Организацията по изпълнение и взаимодействие е
разписана в съответните действащи планове, като
организационната координация с другите министерства и ведомства се осъществява от Министерството на отбраната.
Изводи
Независимо от това, че Военноморските сили
са основният компонент на ММД, те участват в системата за морска сигурност, която включва и множество други елементи, както в сферата на силовите
структури (МО и МВР), така и невоенни компоненти. Изследването на тази система в нейната цялост,
което започваме с този доклад, ще разкрие по-подробно отношенията, които съществуват в нея, както
и къде има припокриване на задължения, функции
и задачи, къде има празноти и е необходимо изграждане на нови способности.
Дори при по-бегъл анализ се налага изводът,
че отношенията в системата не съответстват на желаните крайни свойства и предназначение, а нивото
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на централизация леко надвишава нивото на конфликта. Всяка структура се стреми да запази извоюваните си позиции, които неизменно са свързани и
с по-добра ресурсна осигуреност.
Явна е липсата на надсистемни решения, а
структурите се равняват по своите граници. Про-

веждането на задълбочено изследване по тази тематика, би могло да доведе на изхода си адекватни
на текущата ситуация по сигурността решения,
които да повишат ефективността на системата пред
предизвикателства, рискове и заплахи в сферата на
водните ни граници.
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П

ри анализ на компоненти на системата на
морската мощ на държавата (ММД), неизменно достигаме до извода, че това е една
сложна система в която вътрешната свързаност не
винаги е еднозначно разбираема. За всеки от елементите са разписани функции, мисия и задачи, като в
общия случай те не отчитат в пълна степен факта,
че останалите елементи могат да имат припокриване в една или множество сфери на своята дейност. В
нея можем да разграничим по функционален признак групи за защита, за контрол, за управление на
морските дела на държавата и за други поддържащи
и осигуряващи дейности.[6]
Друго разделение на системата на ММД може
да бъде направено и по отраслов признак, като
„морското стопанство, морския транспорт, мор-

ската наука и морското образование, които имат
специфична насоченост на действие. С особеното
значение и място в разглежданата система са общонационалните информационно-комуникационна и
финансово-кредитна системи, поради факта, че те
осигуряват важни вътрешни и външни връзки“[6].
Отделните компоненти на ММД ще са в постоянна конкуренция, най-вече в борбата за ресурси и
за изземване на все повече функции и задачи, които
да гарантират тяхното оцеляване и развитие. Подобен антагонизъм води до съществуване на паралелни структури, припокриване на зони на действие и
най-вече – на отговорности. Не винаги се отчита фактът, че интересът за който се работи – националната сигурност и благоденствието на нацията, е един и
същ. В зависимост от това кой е силният на деня, се
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подхожда от позицията на силата и балансът в системата може да бъде нарушен. За неговото постигане е необходимо всеки елемент да има свое място, определено въз основата на анализ и проверен
в практиката. Пъзелът добива завършен вид само
когато и последното му парченце бъде поставено на
правилното място. В системата на ММД няма място
за конкуренция. Водещи фактори винаги трябва да
са сътрудничество и взаимодействие.
Не винаги е възможно балансът в системата да
бъде постигнат от само себе си. Понякога се налага
върху нея да въздействат външни фактори и дори
да се приложат непопулярни мерки. За да се оценят те и да се вземе решение как точно трябва да
се въздейства, е необходимо да направим анализ на
съществуващата система, като внимателно вникнем
кой, как, къде и кога действа и има разписани отговорности.
Множеството елементи на системата затрудняват изследването им, но точно поради тази причина
трябва да се направи задълбочен анализ, който на
изхода да ни даде вариант за интегриране на усилията и постигане на максимална ефективност при
ограничени ресурси.
Изследване на елементи
от системата за ММД – Изпълнителна
агенция „Морска администрация“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е юридическо лице на бюджетна издръжка
към министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, със седалище София и с
дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом. Агенцията
организира и координира дейности по осигуряване
безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България; осигурява реалната връзка между
държавата и корабите, плаващи под българско знаме; упражнява контрол за спазването на условията
за безопасност на корабоплаването спрямо корабите, плаващи под българско или чуждо знаме, предоставянето на услуги по управление на трафика и
информационното обслужване на корабоплаването
в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България
и другите, определени по съответния ред райони,
спазването на изискванията за качество на корабните горива, спазването на условията на труд и живот
на моряците, изпълнението на изискванията на правото на Европейския съюз относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни
пътища, и относно отговорността на превозвачите
на пътници по море в случай на произшествия; издава „Известие до корабоводителите“ и оповестява
в него измененията в навигационната обстановка и
специалните временни предписания за осигуряване
безопасността на корабоплаването по вътрешните
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водни пътища на Република България; упражнява
държавен екологичен контрол на корабоплаването
за предотвратяване замърсяването на околната среда от кораби.[9]
Териториалната компетентност на Агенцията се разпростира върху вътрешните морски води;
териториалното море; българския участък на р. Дунав; сухоземната крайбрежна ивица, имаща широчина 100 метра, отчитана от линията на най-големия отлив; там, където има селища или височина,
отстояща на по-малко от 100 метра от линията на
най-големия отлив, границите на крайбрежната
ивица съвпадат с чертите на селището от страна
на морето или с върха на височината; сухоземната
крайбрежна ивица на разстояние 100 метра, мерено от линията, където водната повърхност на р.
Дунав пресича сушата на българския участък при
най-ниски водни стоежи; територията на пристанищата, включително зоните по чл. 103, ал. 6 ЗМПВВППРБ и специализираните пристанищни обекти
по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ, с
изключение на военните пристанища; изключителната икономическа зона на Република България в
съответствие с Конвенцията на Организацията на
обединените нации по морско право, сключена в
Монтего Бей на 10 декември 1982 г. (ДВ, бр. 73 и 74
от 1996 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 38 от
1996 г.); българския морски отговорен район за търсене и спасяване в съответствие с Международната
конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.,
съставена в Хамбург на 27 април 1979 г. (ДВ, бр. 75
от 1999 г.; изм. бр. 61 от 2005 г.), ратифицирана със
закон (ДВ, бр. 47 от 1999 г.); реки, които се използват
за корабоплаване и се вливат в Черно море. [9,3,4]
Агенцията осъществява териториалната си
компетентност в областта на пристанищата, осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби чрез дирекции, както следва:
1. Дирекция „Морска администрация – Варна“
с район, заключен между географския паралел от
точката на сухоземната българо-румънска граница
и този на нос Емине;
2. Дирекция „Морска администрация – Бургас“ с район, заключен между географския паралел
от точката на нос Емине и този на българо-турската
граница;
3. Дирекция „Речен надзор – Русе“ с район, определен от километър 374,100 (българо-румънската
граница) до километър 645 от българския участък
на р. Дунав;
4. Дирекция „Речен надзор – Лом“ с район,
определен от километър 645 до километър 845,650
(българо-сръбската граница) от българския участък
на р. Дунав.
При провеждане на операции по търсене и спасяване, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ организира и координира търсене и спа-

сяване на търпящи бедствие хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене
и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България, като участва и в Съвместния
координационен център по морско и авиационно
търсене и спасяване в Единната спасителна система със сили и средства при бедствия на море или
във вътрешните водни пътища на Република България;
Агенцията осъществява дейностите по търсене и спасяване в българския морски отговорен
район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България чрез Главна
дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ с местонахождение във Варна и с териториални звена
в Бургас и Русе.
Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ поддържа, при денонощен режим на работа,
сили и средства за координиране и провеждане на
операции по търсене и спасяване на човешки живот
и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби
и самолети в българския морски отговорен район за
търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища
на Република България. Дирекцията разполага с 6
спасителни катера тип „Паркър 900“ и два спасителни
катера тип „Паркър 1400,“ полска постройка, произведени специално за ИА „Морска администрация“.
При денонощен режим на работа, дирекцията
поддържа сили и средства в обединения авиационен и морски спасително-координационен център за координиране и провеждане на операции по
търсене и спасяване на човешки живот и за оказване
на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети
в българския морски отговорен район за търсене и
спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България.
Изследване на елементи
от системата за ММД – Държавно
предприятие „Пристанищна
инфраструктура“
Според чл. 115л от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
(ДППИ) е юридическо лице по смисъла на чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон.[2,10]
ДППИ има Главно управление в София, четири клона - териториални поделения в Бургас, Варна,
Лом и Русе, както и три специализирани поделения:
дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ и дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“.
Клоновете ‑ териториални поделения на предприятието, са както следва:
1. Пристанище Бургас с район на действие от

географския паралел на нос Емине до географския
паралел на българо-турската граница със седалище
гр. Бургас;
2. Пристанище Варна с район на действие от
географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине със седалище гр. Варна;
3. Пристанище Лом с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския
участък на река Дунав със седалище гр. Лом;
4. Пристанище Русе с район на действие от
километър 374,100 до километър 645 от българския
участък на река Дунав със седалище гр. Русе.[8]
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение в съответствие с разпоредбите на ЗМПВВППРБ. Дейността на ДППИ обхваща изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане
на пристанищата за обществен транспорт с национално значение; поддържане на съществуващите и
изграждане на нови подходни канали, пристанищни
акватории, морски и речни депа за изхвърляне на
драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения
и други, обслужващи пристанищата за обществен
транспорт с национално значение; управление на
собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение; изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за
пристанищната инфраструктура на пристанищата
за обществен транспорт с национално значение; подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните
договори и договорите с едноличните търговски
дружества за извършване на пристанищни услуги и
на дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ; отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на пристанищните
райони, които включват пристанище за обществен
транспорт с национално значение; обезпечаване
на достъп до пристанищата; изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за
контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;
навигационното осигуряване на корабоплаването в
териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата.[10]
ДППИ отговаря за предоставяне на информация за управлението на трафика и информационното
обслужване на корабоплаването, разпространяване
на морска информация за безопасност и поддържане. ДППИ предоставя услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност (СМСББ); далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб;
услуги по управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването и предоставяне на
речни информационни услуги на корабния трафик;
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хидрометеорологична информация.[10]
Дирекция „Ръководство на корабния трафик ‑ Черно море“ е част от ДП „Пристанищна
инфраструктура“ и осъществява функции с оглед
повишаването на безопасността и ефективността на
корабоплаването, опазването на човешкия живот на
море и защитата на околната среда и прилежащата
брегова ивица от възможните вредни въздействия
от корабоплаването.[11]
Дирекцията извършва цялостната дейност по
техническата експлоатация и поддръжка на съоръженията, апаратурите, системите и подсистемите за
обслужване на корабния трафик и информационно
обслужване на морските пристанища, включващи
основните и спомагателните съоръжения на VTS,
VTMIS, GMDSS и SSN.
Националната „Система за управление трафика на плавателни съдове“ (Vessel Traffic Management
and Information Systems - VTMIS) се изгражда на
етапи в периода 2002 – 2015 г., като своевременно се
отчитат настъпилите изменения на международната и европейската нормативна база.[12]
Системата за управление на трафика се управлява от два равнопоставени брегови центъра,
разположени във Варна и Бургас, които са взаимно заменяеми. Управлението на системата от двата
центъра се отнася както за цялата зона, така и за определяни на сектори за обслужване, в съответствие
със създадената организация. БЦ Бургас управлява
и наблюдава корабния трафик в морските пространства южно от нос Емине до река Резовска, а БЦ Варна ‑ северно от нос Емине до Дуранкулак.
Оперативните центрове за управление на
трафика – Бургас и Варна (VTS CENTERS) осъществяват наблюдение за спазване на системата за
движение в морските пространства на Република
България, приета от Международната морска организация; събират информацията, придобита чрез
системата за докладване в морските пространства
на Република България; осъществяват наблюдение
на корабоплаването и координират действията на
корабите, плаващи в морските пространства на Република България, координират действията при
търсене и спасяване на човешки живот на море
действията в случай на морски произшествия.
Дирекция „Ръководство на корабния трафик ‑ река Дунав“ осъществява дейностите по
техническо и визуално наблюдение на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Република
България, събиране, обработка и предоставяне на
информация, получена чрез системата за докладване от корабите и чрез системата за автоматично
опознаване на корабите, осигурява предоставянето
на речните информационни услуги в българската
част на река Дунав чрез основен брегови РИС център и локални брегови центрове (VTS центрове).[8]
Във връзка с изпълнение на Директива
2005/44/ЕС[1] на Европейския парламент и на Съ140

вета, относно хармонизираните речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на
Общността, България има задължението да изгради речна информационна система (RIS), която
представлява част от трансевропейска мрежа и в
съответствие с техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване
на речните информационни услуги с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по
вътрешните водни пътища.[14] Реализирането на
проекта е заложено като приоритетна цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.[13]
Основна цел е хармонизиране на информационните услуги за поддържане на управлението
на трафика и транспорта по вътрешните водни
пътища в изпълнение на Директива 2005/44/ЕС.
Специфични цели на проекта са: изграждане на
телекомуникационна инфраструктура на речната информационна система в българската част на
река Дунав – БУЛРИС, която да осъществи пълен
и непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък без липса
на покритие, с обща точка сградата на БУЛРИС в
Русе; създаване на условия за взаимодействие с информационните системи, обслужващи останалите
видове транспорт; изграждане на съвременна модерна сграда на център за речно-информационни
услуги в България.
Системите за наблюдение на трафика, които се интегрират в БУЛРИС, предоставят в реално
време информация както на бреговите служби, така
и необходимите данни за безопасно плаване на самите кораби: АИС данни, радарна картина и видео
наблюдение с опция за термо-картина; актуални
данни за фарватера (водния път) ‑ вътрешни електронни навигационни карти, интернет приложения
за известия до корабните водачи, радарни системи
по маршрута, планиране на плаванията; информация за действащото законодателство – режим на корабоплаване на територията на всяка от страните;
опасности по водния път/сигнали за бедствия; информация за транспорт и логистика (дата на пристигане, вид на товар, свободни обеми на плавателното средство и пр.); трафик контрол – гарантира
безопасност и сигурност на плаването и доставките. Осигурява електронни доклади от корабите, наблюдение и проследяване на корабите, автоматично
разпознаване (АIS).
Изводи
От поднесените данни, дори при не направен
все още пълен анализ на всички елементи на системата, е явно несъответствието между функционалния аспект на отделните елементи и тяхната изградена поддържащата структура. Липсата на ясна
логическа връзка води до липса на адаптивност към

средата за сигурност. Свързаността на системата е
слаба, като са създадени ограничен брой връзки.
Тези връзки от своя страна са ограничени и са преимуществено на високите етажи на подсистемите.
Липсва взаимната обвързаност на ниско работно
ниво, което първо ще реагира при възникване на
криза в състоянието на системата.
Системата на морската мощ на държавата се

нуждае от извършване на пълен структурен анализ, който да открие съществуващите слабости и да
даде предложения за изграждане на функционална
структура с ясно разпределени отговорности.
Само при тези предпоставки, може да се очаква адекватен отговор на съвременните рискове и
заплахи пред националната сигурност в морската
сфера на действие.
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2005 г., ратифицирана със закон ДВ. бр. 47 от 1999 г.
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Предизвикателства пред подготовката
на командния състав, произтичащи
от опасността от хибридни заплахи
подполковник д-р Иво Захариев

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се акцентира върху предизвикателствата, стоящи пред подготовката
на командния състав за изграждането и развитието на способности за участие на формированията в провеждане
на операции за противодействие на хибридни заплахи.
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CHALLENGES STANDING IN FRONT OF THE COMMAND
STAFF’S TRAINING, DERIVED FROM THE RISK OF HYBRID
THREATS
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Abstract: The aim of the current report is to put the main accent on challenges standing in front of the command
staff’s training for establishment and development of capabilities for unit’s participation in conducting counter-hybrid
threat operations.
Key words: hybrid threat, training, powers, counter-action, legitimacy.

З

начителна част от съвременните рискове и заплахи за Република България възникват извън
територията на страната. Те са резултат от промяната в поведението, на значимостта и интересите
на основните глобални и регионални играчи, като
произтичат от конкретната обстановка в кризисните и конфликтни райони на Западните Балкани, Украйна, Близкия и Средния Изток, Северна Африка,
Централна и Южна Азия.
Сред множеството заплахи, свързани с международната среда за сигурност, през последните
години като особено актуални се очертават тези от
хибриден тип, т.е. с комплексен и сложен характер,
които действат едновременно.
Променената военнополитическа обстановка в
света и в частност на Балканите извежда на преден
план необходимостта от подготовка на Българската
армия и в частност на командния състав, за решаване на кризи с ниска и средна интензивност и такива
от невоенен характер.
Особеностите при провеждане на съвременните операции и бързо променящата се обстановка,
предопределят необходимостта от отчитане въздействието на множество фактори, които оказват
влияние върху действията на формированията.
Постигането на оперативна адаптивност и по142

добряване на командните връзки зависят основно от
обучението на командния състав и изграждането на
лидери, способни да разберат обстановката в дълбочина, да извършат критична оценка на ситуацията,
но и да предизвикват такива действия от подчинените си, които да са насочени към изземване и задържане на инициативата от противостоящи организации, групи или отделни индивиди, създаващи
заплахи от военен или невоенен характер.
Предизвикателствата пред подготовката на командния състав могат да се определят като доктринални (свързани с разработването на нови доктрини,
ръководства, стандартни оперативни процедури и
инструкции) и такива на лидерската подготовка на
командния състав.
Доктриналните документи по използване на
въоръжените сили на страната определят средствата за разрешаване на междудържавните противоречия, принципите за строителство на Въоръжените
сили и минимално необходимото им равнище в
количествено и качествено отношение. Същността им очертава няколко направления, а именно, че:
подходите за предотвратяване на кризи не трябва
да водят до тяхното компрометиране, въоръжените
сили винаги са в качеството на догонващи, никоя от
съседните страни не се разглежда като противник,

страната трябва да бъде в състояние сама да осигурява военната си защита при конкретна обстановка.
Структурата на всяко формирование се изгражда
съобразно с възприетите схващания за водене на
бойни действия, описани в регламентиращите документи – доктрини, устави и ръководства.
След приемането на Република България за
член на НАТО, в изпълнение на съюзните си задължения за прилагане на стандартизационните
споразумения във Въоръжените сили се разработват и прилагат нови доктринални документи. Процесът е стартиран с доктрина на въоръжените сили
и на базови и поддържащи доктрини, както и на
съответните тактики, техники и процедури. В тях
са залегнали схващанията за провеждане на операции от различен характер и се определят правила
за поведение при различни ситуации. Документите
поставят качествено нова основа на разбирането за
средата, за подготовката и за изграждането на способности от Въоръжените сили. Този процес детерминира задача за всяко едно от командните нива да
разработва самостоятелно стандартните оперативни процедури и инструкции. Наред с предимствата
на такъв подход, това създава предпоставки за различна визия на командирите по въпросите за развитие, подготовка и изграждане на способности в
подчинените им структури. Съществува риск, при
планиране на действията и впоследствие – при провеждане на операциите, формированията от родовете и специални войски да действат по различен
начин, да имат изградени различни способности,
което от своя страна да доведе до липса на взаимодействие, а от там и до неизпълнение на мисията и
срив на операцията.[2]
Създадените работни групи по доктриналните
документи на всички нива разработват нови стандартни оперативни процедури. Бавното протичане
на процеса е предизвикателство пред командния състав, особено от тактическите звена, защото създава
затруднения за подготовката на офицерите в тях.
За противодействие на хибридните заплахи
се изисква отлична информираност и наличие на
доктринални документи, определящи насоките за
действие. Обучението на командния състав на различните нива (тактическо, оперативно, стратегическо) следва да акцентира върху процеса на вземане
на решение, умението да бъдат обхващани всички
елементи за съответното ниво от споделената оперативна картина и познаване на ефектите, които
следва да бъдат генерирани. Подготовката трябва
да е фокусирана на умението да оперира самостоятелно във всички аспекти на специфичните дейности, включително на всестранна логистика, комуникация, провеждане на операции срещу несистемни
източници на заплаха и др. Всичко това налага задължителни промени в програмите за образование,
обучение и подготовка.
Противодействието на хибридните заплахи е

сложен процес и не може да бъде постигнато единствено с разчитане на военните или отбранителните способности. В него следва да се прилага специализирана експертиза, основана на познаване особеностите на противника. Това от своя страна налага
формиране на специалисти в редица области, различни от военната, които да управляват цялостен
механизъм срещу хибридните заплахи.
Лидерската подготовка и организационната
култура определят вероятността за успешно или
не развитие на обстановката и нивото на понесени
загуби. Да се действа прибързано, без осигуряване
на необходимото време, е пагубно. От изложеното
следва, че основни предизвикателства пред подготовката на командния състав, отчитайки особености на провеждането на съвременните операции,
са изграждането на работеща среда за екипна работа, поемане на ангажимент от командирите да развиват подчинените си и установяване на отношения
на доверие за работа в екип. За справянето с тях е
необходимо всеки командир да получава обучение,
образование и да придобива опит, които да го превърнат в:[2]
● решителен и творчески мислещ ръководител,
гъвкав и способен да взема решения в бързо променящата се среда изпълнена с несигурност и сложност;
● подготвен експерт, който бързо да се адаптира и, при необходимост, да променя предварително
разработените планове за провеждане на операции;
● енергичен лидер, който е в състояние да внушава доверие и увереност у подчинените и лидерите на различните нива на командната структура при
контактите си с тях;
● приспособяващ се лидер, бързо ориентиращ
се в обстановката;
● квалифициран преговарящ и посредник;
● опитен управленец на поверената му структура.
Програмите за обучение на съвременните лидери следва да отговарят на изискванията на средата, в която ще се провеждат операции. В съвременните условия тя е динамична и следва да се отчитат
всички нейни фактори. За постигането на резултати
в обучението в лидерство е необходимо целенасочена работа с командирите от всички степени. Личните ми наблюдения показват, че по-голяма част от
офицерите не отговарят напълно на съвременните
изисквания към лидерите, поради недостатъчна теоретична подготовка, малък практически опит и заради постоянната реформа.
Нежеланието на голяма част от офицерите за
повишаване на своята подготовка (дори и по метода на самоподготовката, който се явява основен)
води до постепенно изпадане в състояние на явен
недостиг на теоретични знания. Продължаващата
реформа на въоръжените сили е поставила някои
офицери на тактическо ниво в уникално положе143

ние на работещи пенсионери (съгласно промените в
закона за отбраната и въоръжените сили, обусловени от недостига на кадри, отлива на желаещи да се
обучават във военните специалности в НВУ, както и
от промените в ЗОВС за изискванията за заемане на
длъжности във въоръжените сили). В същото време,
поради недостига на кадри, се дава възможност на
напуснали системата да се завърнат в редиците на
българската армия.
Това поставя сериозни проблеми пред подготовката на командния състав. Бързо променящата се
среда за провеждане на операции, разработването
на основните доктринални документи и постоянната промяна в ЗОВС са препятствия пред създаването на работещи екипи, които да могат да разчитат
на себе си при изпълнение на задачи, способни да
действат почти самостоятелно и децентрализирано. Преодоляването им ще увеличи свободата за
действие на всеки командир и същевременно ще
намали необходимостта от централизирана координирана поддръжка. Стремежът да се намери
баланс между „ширината“ и „дълбочината“ на организацията дава възможност тя да се приспособи
към всяка специфична ситуация.[2] Целта е да се
постигне максимално възможната децентрализация
при вземането на решения, която да е съвместима с
единството на командването и управлението.
Съвременните операции, които се провеждат
в различни части на света показват, че следва да
се насочи подготовката на командния състав за изграждане на офицери с лидерски качества, можещи
бързо и експертно да вземат решения. Обучението
и тренировките предполагат да се използват подходящи начини, методи и процедури, които гарантират бързо съставяне на плановете за изпълнение на
определени задачи, гарантиращи вярно разбиране
кога да бъдат използвани различните аналитични
техники и процедури и кога интуитивен подход за
вземане на решение. Последната и най-важна цел на
тренировките и обучението е да се сформира екип
с еднакво мислене като база за доверие, взаимодействие и ефикасна комуникация. Това е много съществено за достигане до общ възглед за начина по
който въоръжените сили трябва да подхождат към
проблемите на командването и управлението.
Основен проблем при работа в екипна среда
при хибридни заплахи се явява намирането на възможно най-оптимална структура и система на управление на екипа. При провеждането на реформи във
въоръжените сили и непрекъснатото „оптимизиране“ на длъжностните разписания обикновено се
отчитат принципите на функционалната йерархия.
Самото йерархично подреждане на дейностите и
длъжностите в рамките на екипа, както и възприемането на конкретни механизми за координация
и контрол, налага обосноваването на определена
структура на всеки екип, която следва да съответства на мисията и целите на екипа.
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При разработването на структурата на щаба
като правило се следят три условия:
– доколко успешно ще се изпълняватдейностите при възприетоторазпределениена труда в рамките на екипа;
– доколко ще се гарантиранужната координация между изпълнителите чрез прилагане на определени правила и процедури;
– доколко ще се гарантира, при тази структура,
доброто взаимодействие на екипа с външната среда
(старшия щаб).
Спрямо другите организации екипът се отличава с определен статус в организационната среда.
Приема се, че истинските екипи работят ефективно
като се адаптират успешно към предизвикателствата и реагират гъвкаво и адекватно на възникващите
кризи. Независимо от това, практиката показва, че
екипите невинаги функционират безгрешно. Автоматичното заемане на длъжности в тях от хора, които нямат необходимия опит създава допълнителни
проблеми пред лидерите и може да доведе до конфликтни ситуации.
Практиката показва, че едни от най-успешните методи за решаване на проблемни ситуации се
прилагат не самостоятелно, а в комбинация. Като
такива могат да се изведат пет, първите два от които
са насочени към самия екип и целят постигане на
съвършенство, а останалите три въздействат индиректно върху неговото състоянието:[3]
1. Обстойно преразглеждане основите на екипа –
случва се по сигнали от членовете на самия екип
и дава възможност за преодоляване на недоглеждания, допуснати при формирането му (касае щатно-длъжностното разписание);
2. Дефиниране на междинни цели с висока
степен на конкретност. Основава се на идеята за поетапно (стъпка по стъпка) реализиране на главната
цел;
3. Събиране и анализ на нова информация с
цел да преориентира екипите към по-добри перспективи;
4. Непрекъснато обучение за разширяване на
уменията за вземане на решение, формиране на
стил на общуване и усъвършенстване на междуличностните отношения;
5. Промяна на членовете на екипа включително и смяна на лидера.
Хората, имащи опит да реагират на заплахи от
хибриден характер, са основният движещ елемент
на системата на командване и управление. Ефективното управление на личния състав е от съществено значение за командването и управлението. Тъй
като децентрализираното командване и управление
силно разчита на индивидуалните умения и способности за вземане на решение, управлението на човешките ресурси приема, че не всички военнослужещи са взаимозаменяеми и се стреми да постави
всеки на точното място (да го назначи на съответна-

та длъжност) въз основа на неговите професионални качества и морално-психологически особености.
Системата за управление на работната сила се стреми да постигне устойчивост в работата на личния
състав в рамките на формированията и щабовете
като средство за поощряване на взаимодействието, сътрудничеството и съвместната работа в екип,
които са от жизнено важно значение за децентрализираното командване и управление. Загубите в
жива сила (убити и ранени) нанасят удар върху стабилността на персонала, но ако дадена военна единица има по-голяма първоначална устойчивост, тя
ще съумее по-добре да понесе тежките загуби и да
обедини в себе си новото попълнение.
Съгласно действащите нормативни документи
в системата за подготовка на въоръжените сили на
Република България съществуват две подсистеми –
индивидуална и колективна (част от колективната
е съвместната подготовка).[1] Индивидуалната подготовка обхваща цялостния процес на придобиване
на общи и специфични знания и умения, тяхното
поддържане и усъвършенстване за изпълнение на
определените функционални задължения, и предхожда колективната подготовка. Колективната подготовка за противодействие срещу хибридни заплахи включва: подготовка на щабовете и подготовка
на формированията. Провежда се в системата на
занятия по усвояване и практическото прилагане на
доктрините, плановете и процедурите за достигане
и поддържане на тактически, оперативни и стратегически способности. В самото начало на подготовката следва да се определи кои фактори на средата
за провеждане на операции ще влияят на единичната и колективна подготовка.
Съвременните методи за подготовка все повече включват използването на симулации за обучение на лидери, което ще ги подготви за действията
в съвременната информационна среда. За да бъдат успешни в мрежова среда, бъдещите лидери и
служители трябва да разберат как: а) да използват
активите на своята войскова единица в пълния им
обем; б) да организират добиването и използването
за командване и управление на огромното количество информация, достъпна чрез мрежата; в) да си
сътрудничат вертикално и хоризонтално с всички

нива; и г) да планират непрекъснато, за да адаптират своите възможности за възприемане или прогнозиране на противниковите действия.[2]
Ефективното обучение на ръководители и персонал е от ключово значение за успеха на войсковите формирования в бързо изменящата се обстановка. В бъдеще обучението трябва да бъде на разположение навсякъде, по всяко време, за да отговори на
динамичните промени на средата.
Квалификацията на офицерите продължава
през цялата им кариера. Програмите за подготовка
интегрират институционалната квалификация получена в училищата и тази, придобита от участие
в курсове за следдипломна квалификация, дистанционно обучение и др.
Индивидуалната квалификация на офицерите
трябва да бъде фокусирана към непрекъснато разширяване на опита. Същевременно, възможността
за извършване на самооценка, способства за допълване на необходимите знания и умения и адекватно използване на предоставените възможности за
самоусъвършенстване. Така цялостната система за
квалифициране на офицерите осигурява тактическа
и лидерска подготовка, фокусирани към изграждането на лидери, способни да изпълнят определените
им задачи.
Децентрализираността осигурява на подчинените лидери инициативност в тренировъчния процес. От своя страна, старшите лидери изпълняват
задълженията си като контролират подготовката и
осъществяват обратна връзка.
Подготовката за провеждане на операции срещу заплахи от хибриден характер следва концепцията за бойната мощ. Тя се използва за обясняване
изискванията за определените и очакваните мисии
в мирно време.
Правилният акцент в подготовката е важен за
тренировъчния процес. Той може да бъде използван от командирите за разпределяне на ресурсите,
базирайки се на военновременните и оперативните
мисийни изисквания. Вярното му поставяне гарантира на командирите и щабовете на всички нива,
че ще структурират тренировъчните програми по
начин, че да са насочени към важните мисийни
дейности.

1. Доктрина за подготовка на Въоръжените сили на Република България, Министерство на отбраната, София, 2012 г.
2. Захариев, И. Направления за усъвършенстване на подготовката на командирите и щабовете за използване на маневрения подход. В: Военен журнал, 2014, № 3.
3. Марков, К. Лидерство и формиране на екипи, Велико Търново: НВУ, 2014.
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Изменящото се значение на националните
морски пространства и отраженията
върху морската сигурност
доктор Валентин Василев

Резюме: Присъствието на държавата в морските пространства има икономическо и военноморско
проявление. Присъствието е жизненоважно за отстояване на националните интереси. Устойчива е тенденцията
през последните десетилетия за внедряване на нови технологии, което е особено осезаемо в областта на
офшорната индустрия, при корабоплаването и при мониторинга на корабния трафик. Създаването на благоприятна
среда дава перспективи на държавата за добиване на материални блага. Предоставянето на концесии за добив
на енергоносители в националните морски пространства (НМП) и функционирането на морска транспортна
система е свързано със създаване и поддържане от страна на държавата на среда на сигурност, безопасност, както
и с полагане на усилия за опазване на околната среда.
Ключови думи: военноморско въздействие, диверсификация, икономически интерес, морска сигурност,
среда на сигурност.
Abstract: The presence of governmental institutions in the sea is realized by economic and naval approach. It is
vital to defend the national interests. There is a steady trend in recent decades to implement new technologies, which
is particularly noticeable in the offshore industry, in shipping and in monitoring of the ship`s traffic. The creation of a
favorable environment gives perspectives on the state of obtaining material welfare. Extraction concessions in National
Maritime Areas and operation of the Maritime transportation system are related to the establishing and maintenance
of reliable and predictable security environment, safety of navigation and offshore industry, and last but not least, it is
related with efforts to protect the environment.
Key words: diversification, economic interests, maritime security, naval impact, security environment.

П

редизвикателствата към използването на
морските пространства от държавата са
особено специфични извън пределите на
териториалното море. Присъствието на държавата в морските пространства е жизнено важно в
контекста на съвременната парадигма за сигурност и безопасност. Към настоящия момент политиките за това присъствие имат гражданско –
предимно икономическо и военно проявление.
Акцентът е върху стопанските дейности, докато
по отношение на контрола на корабоплаването са
по-ограничени. В изключителната икономическа
зона (ИИЗ) контролът е със силно подчертан военноморски характер. Устойчива е тенденцията
за внедряване на нови технологии, особено осезаемо в областта на офшорната индустрия, при мониторинга на корабния трафик и не на последно
място – за модернизацията на Военноморските
сили (ВМС).
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Свързаност на използването
на националните морски
пространства (НМП)
със сигурността на държавата
Присъствието на държавата в морските пространства има икономическо, т.е. „гражданско“ и
военно проявление, в частност „военноморско“.
Присъствието е жизненоважно за отстояване на националните интереси1. Основна причина за устойчивата тенденция за използване на „високи“ технологии са нарастващото търсене на енергоносители в
световен мащаб и пазарният натиск за намаляване
на цените. Те са катализатори за развитие и усъвършенстване на морската транспортна система и
отговарят на потребностите за усвояване на нови
природни ресурси, както и на нарастващите изисквания за сигурност, безопасност и опазване на околната среда.

Морските превози са основен стълб в глобалната икономика. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) около 90% от световната търговия се осъществява чрез
морски транспорт. Съществен е ръстът на общото
количество товари, превозени с кораби през последните две десетилетия2. Според статистически данни
от Конференцията на ООН за търговия и развитие
(UNCTAD), в световен мащаб морските превози са
се увеличили с над 215% на база 1990 г. като достигат над 8,70 млрд. тона в началото на второто десетилетие на ХХI век. Според прогнозите, морската
търговия ще достигне до 24 млрд. тона годишно до
2030 г. Друга основна тенденция в световен мащаб
е растеж на добива на суровини от морските дълбини. Добивът на суров петрол и природен газ от
офшорната зона се очертава като основен сегмент
на морската индустрия. Очакваното увеличение
при природния газ е до 5,4 млрд. тона през 2030 г., в
сравнение с добиваните 2,7 млрд. в момента3.
Създаването на благоприятна среда дава перспективи на държавата за добиване на материални
блага. Предоставянето на концесии за добив на
енергоносители в НМП по презумпция предполага
създаване от страна на държавата на среда на сигурност, безопасност и опазване на околната среда.
Проявления са възможността за генериране на материални блага чрез събиране на концесионни такси или получаване на дивиденти от разработването
на находища на енергийни суровини, изграждането
на офшорни съоръжения за добиване на енергия от
възобновяеми източници, стопанисването и добива
на аквакултури. Инвестициите в морската сигурност биха имали добра възвращаемост, предвид съотношението между очакваните приходи и необходимите разходи за разширяване спектъра от способности на държавата за гарантиране на сигурността
на морската индустрия.
Диверсифицирането на източниците на енергийните доставки е важно условие за икономическата сигурност в условия на дефицит на сигурност, предвид специфичното геополитическо значение на Република България и особено на морските пространства. Съществуват планове за изграждане на енергийни проекти, като например морски
дълбоководни продуктопроводи с важно значение
за държавите от южна и централна Европа, трасета
за пренос на енергоносители от алтернативни производители и диверсифициране на доставките в
региона, внедряване на високи технологии и развиване на офшорна промишленост – офшорен добив
на газ и нефт, изграждане на офшорни ветрогенераторни паркове, добиване на енергия от залежите на сероводород, перспективни не само в национален аспект, но и в регионален, чрез заемане на
енергийната ниша за доставка на енергоносители
за съседни страни.
Дейността в НМП намира пряко отражение

в развитието на критичната инфраструктура на
страната в количествен и в качествен аспект. Спецификата на морската критична инфраструктура,
като част от критичната инфраструктура на средата, заедно със сектор транспорт на националната
икономика, се определя от няколко фактора. Географското местоположение определя по естествен начин включването на всички пристанища на
Република България в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Тази система е свързана с
проектиране и изграждане на транспортни коридори, пресичащи територията на страната. Нейни
елементи са вътрешноевропейският воден път, обхващащ всички речни пристанища по река Дунав,
осигуряващи достъп през морските пристанища на
стоки до вътрешността на континента. Предвижда
се и изграждане на трансмодални и интермодални
транспортни терминали, които съчетават в себе си
възможността за изграждане и съвместно използване на различни видове транспорт (тръбопроводен,
воден, въздушен, железопътен и автомобилен). Това
е отразено в стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 година
(СРТСРБ), която е хармонизирана с нормите на Европейската комисия.
Особеностите на средата на сигурност и безопасност, както и икономическите фактори обуславят необходимост от развитие на широк спектър от
пристанища, основен сегмент от морската критична
инфраструктура4. Тези пристанища, в зависимост
от подбрани критерии, свързани със средата на сигурност и безопасност като местоположение, удълбочение и размери на корабите, се подразделят на:
– морски пристанища – най-често срещаните, обичайно използвани за търговски операции.
Изградени са на едно място в морето и позволяват
настаняване на малки и големи плавателни съдове.
Множество морски пристанища са разположени по
продължение на бреговата ивица и обслужват текущите товарни операции. Последните могат да бъдат
категоризирани допълнително на товарни и круизни. Някои от най-старите морски пристанища все
още се използват с цел отдих и риболов. Функционират според товарите, които обслужват. Товарните
пристанища разполагат с техника и механизация за
товарене и разтоварване на пратки. Предназначени
са за един или множество видове продукти – течни
горива, химикали, зърнени храни, дървен материал,
техника и мотокари транспортират товарите на местата, на които се обслужват. Дълбоководните товарни пристанища често се използват заедно с пристанища, които не разполагат с достатъчно дълбочина
за акостиране на големи кораби.
– вътрешни пристанища – изградени на сравнително малки водни басейни – реки или езера,
те могат да бъдат товарни, пътнически, или товаро-пътнически. Някои от тях имат достъп до морето
с помощта на система от канали. Когато са изгра147

дени на вътрешни водни пътища, те функционират
като нормални морски пристанища, но не позволяват дълбоководен корабен трафик. В отделни случаи такива пристанища се създават с цел отдих и
позволяват акостиране на малки по размер плавателни съдове, за фериботен транспорт на хора или
риболов.
– рибарски пристанища – използват се предимно за риболов. Рибарското пристанище може да
бъде морско или вътрешно.
– вътрешни терминали – съвременна концепция за свързване с морско пристанище и сухоземна
транспортна инфраструктура. Обикновено работят
като мултимодални логистични центрове. Функциите на такова пристанище са сходни с тези на морско пристанище, с тази разлика, че не се намират в
близост до бреговата линия.
– круизни пристанища – специализират в обслужването на круизни кораби и предоставят платформи за качване и слизане на пътници. На тези
пристанища се осигуряват необходимите условия за
луксозно круизно пътуване – питейна вода, доставка на електроенергия, хранителни продукти, транспортна инфраструктура, и др.
Други дейности, свързани с присъствие на
компетентните морски институции в морските
пространства, са контрол на корабоплаването, провеждане на операции по търсене и спасяване, охрана на морските пространства, както и защита на
околната среда от замърсяване.
– Контрол на корабоплаването. Динамично
променящата се среда води до създаването на стандартни процедури по военноморски контрол на корабоплаването – Naval Cooperation and Guidance for
Shipping (NCAGS). Целта е да се увеличи нивото на
взаимодействие между ВМС и „представителите на
морската индустрия“. Анализът на съвременните
условия на средата на сигурност и безопасност в
морските пространства сочи, че на практика е невъзможно осъществяването на надежден контрол на
сигурността, безопасността и опазването на чистотата на околната среда без участието на ВМС5.
– Провеждане на операции по търсене и спасяване. Провеждането на операция по търсене и
спасяване кореспондира с Конвенцията на ООН по
морско право от 1982 г. (UNCLOS-82), Международната конвенция за опазване на живота на море
от 1974 г. (SOLAS-74) и Международната конвенция по търсене и спасяване от 1979 г. Действията
в морските пространства на Република България се
водят от няколко различни институции, всяка от
които притежава специфични задължения и отговорности, съобразени с наличните сили, средства
и съответните нива на подготовка и готовност за
използването им. На практика, операция по търсене и спасяване в отговорния район на Република
България се подготвя и провежда под общото ръководство на Изпълнителна агенция „Морска ад148

министрация“ (ИАМА) към Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. На море се привличат основно корабите
и средствата на ВМС, катерите на Главна дирекция
„Гранична полиция“, а в близост до брега известна
роля имат неправителствените организации като
„Булсар“. Място в операцията имат координираните
от дирекция „Национална система 112“ медицински
персонал и екипировка, подразделения на съответната регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ и т. н.
– Охрана на морските пространства. Тази
дейност е комплекс от мероприятия, които се провеждат за защита на суверенитета на държавата и
сигурността на стопанската дейност в морските
пространства. Задълженията на отговорните институции са определени от Конституцията на Република България, Закона за отбраната и въоръжените
сили, както и Закона за МВР. Във вътрешните морски води и териториалното море е заложено основен принос да имат органите на ГД „Гранична полиция“, но способности да действат навсякъде в НМП
притежават ВМС6.
– Защита на околната среда от замърсяване. Усилия по отношение на защитата на околната среда от замърсяване се полагат от всички
участници в дейностите на море. Конвенцията на Международната морска организация към
ООН за предотвратяване на замърсяване на море
(MARPOL-73/78), директиви на Европейската комисия, както и националните законови норми са
задължителни за държавните институции и ведомства, корабособствениците, притежателите на концесии и фирмите оператори. Същите са задължени
да прилагат адекватни проактивни мерки и трябва
да поддържат необходимите способности за борба
с нефтени разливи и минимизиране на последиците от замърсяванията7.
Правно основание за защита
на икономически дейности
и обекти в ИИЗ
Защитата на обектите и икономическите дейности в ИИЗ в съвременния свят е немислима без
поставяне на правна рамка. Това допринася за изясняване правния аспект на характера на средата в
офшорната зона и очертава предизвикателства при
извършване на икономически дейности в НМП.
Държавата упражнява правото си да защитава своите морски интереси в специфична среда.
Според принципите на морското право, в НМП има
обособени зони – вътрешните морски води и териториалното море, и земните недра под тях се разглеждат като част от територията на държавата. В
декларираната ИИЗ държавата се ползва с ограничени права. Интересите се отстояват чрез упражняване на юрисдикция и суверенни права8. Суве-

ренните права позволяват упражняване на власт от
държавните органи, по-ограничени в сравнение със
суверенитета. Република България има суверенни
права в своята ИИЗ за промишлено проучване и експлоатация на природните ресурси в земните недра9.
Правният термин „юрисдикция“ може да се
разгледа в два аспекта. От една страна се поставя пространствена рамка и ограничава властта на
държавните органи, т.е. ограничава „територията“,
на която се извършва законодателна, изпълнителна и съдебна дейност. От друга страна се ограничава обемът на разглежданите дела по отношение
на правомощията на компетентния държавен орган
да решава казус и да се произнася по него. Упражняването на юрисдикция над офшорната зона допуска извършване на ограничени по обем дейности
по защита на офшорната промишленост, присъщи
за прилагането на суверенитета и суверенните права. Нарастващото значение на офшорната промишленост в глобален мащаб налага разглеждането на
проблемите на сигурността от Международната
морска организация към ООН. Ратифицираните от
Република България документи поставят международната правна рамка за сигурността на офшорните
съоръжения 10.
Акценти в перспективите
за разширяване спектъра
от дейности, извършвани
в морските пространства
Офшорната промишленост е високотехнологичен и перспективен отрасъл на стопанството
на морските държави11. Добивът на въглеводороди е основен сегмент. Устойчива е тенденцията за
конструиране на дълбоководни изследователски,
сондажни, газодобивни съоръжения, офшорни газохранилища и обслужващите ги транспортни инженерни съоръжения, морски съоръжения и инфраструктура за пренос на газохидратни смеси, както
и съпътстващите процеси на проучване, сондиране,
експлоатация на невъзобновяеми енергийни суровини и средства за мониторинг на околната среда
и възстановяване на екологичното равновесие след
антропогенно въздействие.
Перспективни за развитие са отраслите на офшорната промишленост, свързани с разработване на
възобновяеми енергоизточници от офшорната зона.
Създават се офшорни съоръжения за добиване на
електрическа енергия от силата на морски течения.
Същевременно непрекъснато се търсят алтернативни енергийни ресурси12.
Политиките на правителството на Република
България са насочени към усвояване на НМП. Заложени са в „Програма на правителството за стабилно
развитие на Република България за периода 2014 –
2018 г.“, част „Енергетика“. Фокусът е поставен при
формулиране на приоритет 11.12 „Икономически

обосновано и екологосъобразно развитие на местните енергийни ресурси“, цел 18 „Търсене и проучване на нови находища на нефт и газ“, цел 19 „Разработване (експлоатация) на находища на нефт и газ с
доказани запаси и ресурси на находища с предоставени права за добив“. Независимо от различните
характерни особености на обектите от офшорната
промишленост, те са подложени на въздействието
на идентични заплахи и опасности.
Желанието за пълноценно използване на морските пространства неминуемо води след себе си
потребност от защита на присъствието. Обектите
на офшорната промишленост се изграждат и функционират в НМП наред с функциониращата на фона
на бурно развитие морска транспортна система.
Това налага да се разкриват предизвикателствата,
свързани с анализа и оценката на заплахите съществуващи в НМП – в техния правен аспект, като
дефиниране на основни понятия, необходими за изследване на заплахите и свързаността на средата на
сигурност за морската индустрия с икономическата
сигурност. Очертават се перспективите за развитието на различните отрасли на офшорната промишленост и специфичните изисквания по отношение
на сигурността. Към предизвикателствата, свързани с развитието на морската индустрия в НМП на
Република България, следва да бъдат отнесени изследване на ролята на ВМС и другите компетентни „морски институции“ на държавата (Дерелиев и
Медникаров разглеждат термините „система за защита на морския суверенитет“ и „морски сили на
държавата“), които изразяват заинтересоваността
на държавата към широкоспектърно използване на
ресурсите в морските пространства.
Конкретно пред ВМС се разкрива и предизвикателство, свързано с отредената ограничена роля
при осигуряване на защита на съществуващите
офшорни проекти „Галата“ и фактът, че дейността
се развива основно в пределите на териториалното
море на Република България. Ролята и произтичащите задачи за ВМС, свързани с осъществяване на
военноморски контрол на морските пространства и
борбата с тероризма, следва да бъдат засилени според Закона за противодействие на тероризма (ДВ бр.
103 /27.12.2016 г.). В този смисъл, чл. 7 регламентира
общите правомощия на ВС за задържане на лица.
Също така, в чл. 26, ал.1 се казва, че „…при наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт, може
да се проведе съответстваща на заплахата или акта
антитерористична операция“. Текстът се прилага
в случаите на „навлизане във вътрешните морски
води и в териториалното море на Република България на чуждестранен кораб или друго плавателно
средство, което откаже да спре или се възпротиви,
или прибегне до насилствени действия срещу задържането му“. Предвидена е възможност, (чл. 31),
за обявяване на извънредно положение по устано149

вения ред и охрана от ВС на обекти, застрашени от
тероризъм. Дават се правомощия за въвеждане на
особен режим на корабоплаване в териториалното
море и вътрешните морски води (чл. 31, ал. 5, т.2), и
за контролиране на обектите от критичната инфраструктура на страната (чл. 31, ал. 5, т.7)13.
Благоприятната среда на сигурност и безопасност дава широк спектър от възможности пред държавата за добиване на материални блага. Предоставянето на концесии за добив на енергоносители в
НМП, функционирането на морската транспортна
система и поддържането на морската критична ин-

фраструктура изисква създаване от страна на държавата на среда на сигурност, безопасност и опазване на околната среда. Независимо от различните характерни особености на обектите, те са подложени
на въздействието на идентични заплахи и опасности, които имат специфични проявления върху тях.
Взаимната свързаност между сигурността, безопасността и икономическата дейност в НМП определя
като наложително координирането на усилията на
всички компетентни морски институции и засилва
комбинирания граждански и военноморски характер на присъствието в морските пространства.
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Бойно използване и противодействие
на тактически безпилотни
летателни апарати
доцент д-р Атанас Атанасов и Стоян Чанев

Резюме: В доклада се акцентира на предимствата и недостатъците при бойното използване на тактическите безпилотни летателни апарати (БЛА). Оценени са възможностите на силите и средствата, предназначени за борба с тях. Разгледана е необходимостта от създаване на целенасочена система за ефективно противодействие на тактическите БЛА и насоките за развитие на активните средства от състава на тази система.
Ключови думи: тактически БЛА, бойно използване, бойни възможности, система за ефективно противодействие, насоки за развитие.

USE OF TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLES AND
COUNTERMEASURES
Assistant Prof. Atanas Atanasov PhD and Stoyan Chanev

Abstract: The report focuses on the advantages and disadvantages of using tactical combat unmanned aerial
vehicle (UAV). The possibilities of the forces and resources intended to combat them are evaluated. Examines the need
to create a targeted system of effectively countering tactical UAVs and trends of the active resources of the composition
of this system.
Key words: tactical UAV, military use, combat capabilities, system for effective counteraction, trends.
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езултатите от употребата на средства за въздушно нападение (СВН) в последните военни конфликти свидетелстват за нарастващата
роля на безпилотните летателни апарати (БЛА),
обусловена от бързия и интензивен процес на развитие на роботизираните системи с военно предназначение.
Съществуващите безпилотни летателни апарати, според категоризацията им в НАТО, са посочени в глава втора на „Концепция за въздушно
наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни
системи от Въоръжените сили на Република България“. За разглеждане на предимствата и недостатъците при бойното им използване е удачно да
се извърши по-детайлна категоризация като тази,
предложена във фигура 1.
По своето предназначение БЛА във въоръжените сили (ВС) на чуждите държави се подразделят
на бойни и за бойно осигуряване. Последните условно се подразделят на разузнавателни, за метеорологично разузнаване, за радиоелектронна война
(RW), за ретранслация и за корекция, макар че като

правило, тясно специализирани БЛА не се разработват, а изпълнението на тези задачи се съвместява с разузнавателни функции, чрез оборудване на
апаратите със съответната апаратура.
Звеното на приложение на БЛА също оказва влияние върху избора на неговата конструкция
и способа за запуск. Така например, тактическите
БЛА за близко действие в звено „взвод“, като правило имат вертолетна схема на конструкцията с вертикално излитане и кацане. В звената „рота“ и „батальон“ се използва самолетна схема на конструкцията със запуск „от ръка“. В звената „бригада“, „дивизия“ и „корпус“ се използват БЛА със самолетна
схема на конструкцията със „самолетно излитане“
(от полоса за излитане и кацане или чрез установка
за запускане). Вертолетна схема на конструкцията и
запуск чрез установка за запускане на БЛА със самолетна схема използват ВМС на чуждите държави,
което е свързано с ограниченото пространство на
корабите, както и от силите за специални операции.
В същото време, морската пехота използва БЛА по
конструкция и способ за запуск, сходни с апаратите,
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Таблица 1
Зависимост на масата на апарата от продължителността, далечината и височината на полета
БЛА

Маса [кг]

Продължителност на
полета [ч]

Далечина на
използване

Височина на
полета[м]

Нано-БЛА

до 1

-

близко действие

до 300

Микро-БЛА

до 10

до 1

близко действие

до 1000

Мини-БЛА

до 50

до 10

малки разстояния

5000

Средни-БЛА

до 1000

до 15

средни и големи
разстояния

до 12 000

Тежки-БЛА

над 1000

до 1 денонощие и
повече

големи разстояния

до 20 000 и
повече

използвани в сухопътните войски (СВ).
Най-сложни цели, от гледна точка на тяхното
откриване, поради малки стойности на ефективната
отразяваща повърхност (ЕОП) – 0,01 – 0,3м2, са тактическите БЛА.
Тактическите БЛА се отличават с голямо разнообразие на типовете и са предназначени за осигуряване с разузнавателна информация на частите и
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Звено на използване
тактическо
(взвод)
тактическо
(рота)
тактическо
(батальон, полк, бригада)
оперативно- тактическо
(дивизия, корпус)
стратегическо

съединенията на СВ. Те се подразделят на апарати
за малко разстояние (10 – 200 км) и такива за близко
(до 10 км) действие.
Тактическите БЛА за малки разстояния са в
състава на щабния батальон на съединения с различно предназначение и служат да осигуряват с
разузнавателна информация щаба на съединението за целите на планирането на бойните действия

и за адекватно управление на подчинените части
и подразделения в зоната за отговорност (до 30 км
в дълбочина и 10 – 25 км по фронта). В указаната
зона е възможно да дежурят 1 – 2 БЛА от този тип
на височина 1500 – 1800 м – при водене на оптоелектронно разузнаване и до 4000 м – при водене на
радио и радиотехническо разузнаване. Отчитайки
максималната продължителност на полета на един
БЛА, техническата готовност за бойно използване и
изискването за непрекъснато получаване на потока
от разузнавателна информация, както и за следене
на най-важните цели, се очакват 9 – 12 излитания
в денонощие с напрежение 2 – 3 излитания на един
апарат. При това се оценява неговата способност
да използва малогабаритни (до 11,5 кг) авиационни
средства за поражение.
БЛА за близко действие е способен да води
само oптикоелектронно разузнаване и е на въоръжение в щабния батальон на съединението, пехотните
и танкови батальони, а също и в артилерийския дивизион на механизираните съединения.
Едновременно, в полосата за действие на съединението от първа линия, на височина до 700 м
действат:
– един БЛА в щабния батальон, водещ разузнаване на противника в близката зона за отговорност
на съединението;
– два-три (на някои етапи от боя – до четири)
БЛА в батальоните от първа позиция на съединението, водещи разузнаване в техен интерес;
– един БЛА в артилерийския дивизион на съединението, водещ разузнаване с цел коригиране на
огъня и отчитане ефективността на стрелбата.
В указаната зона, на отдалечение 5 – 20 км от
линията на бойно съприкосновение, могат да действат общо 4 – 6 БЛА за близко действие. До скоро
съществуваше ограничение по едновременното използване на апарати от този тип в ограничен район,
свързано с честотните характеристики на каналите
за управление. Тези проблеми вече частично са решени и в полосата за действие на обединението е
възможно използването на 18 БЛА, което не налага
ограничения при използването на апарати от този
тип от съединение на първа линия.
Анализът на плътността на разпределение
на БЛА в пространството на театъра на военните
действия (ТВД) показва, че най-интензивни действия на разузнавателни апарати следва да се очакват
в тактическата зона на бойните действия.
За ефективно противодействие на тактическите БЛА е необходимо да се минимизират предимствата и да се използват недостатъците им, което
изисква тяхното познаване.
Предимствата се обуславят преди всичко от
специфичните летателно-технически характеристики, отсъствието на летателен екипаж и наличието
на високотехнологично оборудване, позволяващо
изпълнението на широк кръг от задачи.

Специфичните летателно-технически характеристики осигуряват:
– малка радиолокационна видимост (ЕОП е в
пределите 0,01÷0,001 м2), визуална откриваемост
по-малка от 100 м (при благоприятни природни условия), акустична откриваемост по-малка от 15÷50
м, малка инфрачервена (ИЧ) сигнатура (0,5 W/sr) при
височина на полета при разузнаване 100÷1000 м;
– малки геометрични размери, водещи до ниски стойности на вероятността за поражение от
снарядите на зенитната артилерия, а така също и
до несработване на радиовзривателя на зенитните
управляеми ракети (ЗУР) при извеждането им в областта около малоразмерната цел;
– ниски скорости на полета (10÷30 м/с). Повечето от съвременните зенитно ракетни комплекси
(ЗРК) имат ограничения при обстрел на въздушни
цели (ВЦ) при скорости по-малки от 100 м/с. Освен
това, малоразмерните БЛА (микро и мини) е възможно, при обработката на сигнала, да попаднат
под въздействието на системите за селекция на движещи се цели (СДЦ), което ще ги направи неразличими на фона на местността или в облак от пасивни
смущения.
Недостатъците при бойно използване на тактически БЛА са:
– ограничение в използването на тактически
БЛА в зависимост от метеорологичната бстановка.
Те са ефективни при благоприятни условия, при
скорост на вятъра по-малка от 10 м/с. Използването
на малоразмерни БЛА при силен (проливен) дъжд,
висока влажност на въздуха, при гъста или средно
интензивна мъгла е неудачно;
– ниската устойчивост на апарата на физическо
въздействие – от попадение на проектил до порив на
вятъра, може да доведе до загуба на пространствена
ориентация, а оттам и до последваща авария;
– висока зависимост от въздействието на организирани, насочени смущения на системите за навигация, управление на полета и каналите за предаване на информация;
– ниски нива на техническа надеждност в условия на бойно използване, водещи до висока аварийност. От опита натрупан при използването на БЛА
в локални войни се налага изводът, че честотата на
аварийност на БЛА е два порядъка над тази при пилотируемите самолети. Основна причина за това е
пълното отсъствие на резервна радиоелектронната
апаратура от основните системи, поради малката
товароподемност.
Немаловажни за организиране на борбата с
БЛА или намаляване на ефективността от бойното
им използване са техните визуални (площадката на
БЛА на летището за базиране, разполагане на нея на
комплекса за управление на полета и автоматично
приземяване, подразделенията за логистично осигуряване и ремонт), фотоконтрастни (силуета на
БЛА на фона на небето/земята по време на полет),
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топлинни (контрастност на фона на небето/земята
по време на полет) и акустични (характерния звук
на работещият двигател по време на полет) демаскиращи признаци.
Оценка на възможностите на средствата
за радиолокационно разузнаване
Позовавайки се на предимствата при използването на тактически БЛА следва да се оцени тяхното
отражение върху бойните възможности на силите и
средствата, предназначени за борба с тях.
Съвременните зенитни комплекси са предназначени за поразяване на малоразмерни цели с ЕОП
от 0,1 до 1 м2, а тактическите БЛА са с ЕОП с два до
три порядъка по-малки от тази на типов изтребител.
Поради това разузнавателните и огневите възможности за борба с такива СВН значително се снижават (едва ли не в същия порядък). Така например,
разстоянията на откриване на малоразмерни БЛА
с радиолокационни станции (РЛС) на въоръжение
във формированията за ПВО при различни стойности на ЕОП на БЛА са:
– за РЛС от метровия диапазон – 8÷14 км при
ЕОП=0,1 м2 и 0,1÷1,5 км при ЕОП=0,01 м2;
– за РЛС от дециметровия диапазон – 9÷16 км
при ЕОП=0,1 м2 и 0,8÷2,0 км при ЕОП=0,01 м2;
– за РЛС от сантиметровия диапазон – 12÷25
км при ЕОП=0,1 м2 и 1,4÷2,8 км при ЕОП=0,01 м2.
Това налага извода, че традиционните методи на радиолокация, реализирани в съвременните
зенитни системи, не са в състояние да гарантират
надеждно откриване на БЛА с извънредно малки
стойности на ЕОП. Освен това, в условия на използване от противника на различни средства за РЕБ/
РЕВ се оказва, че дори тези невисоки разузнавателни възможности значително намаляват. Такова разстояние за откриване на ВЦ възпрепятства участието на командните пунктове (КП) и пунктовете за
управление (ПУ) в процеса на управление на огъня
на групировката за ПВО по малоразмерни БЛА.
В родовете войски са на въоръжение различни
РЛС, предназначени за разузнаване на местността,
наблюдение за придвижване на хора и техника, насочване на автоматични оръжия по цели в условия
на ограничена видимост, разузнаване на артилерийските позиции на противника, коригиране огъня
на собствената артилерия. Възможностите на такива РЛС по откриването на малоразмерни БЛА с
ЕОП=0,01 м2 са в диапазона от 3,5 до 12 км.
Оценка на възможностите на средствата
за радиотехническо разузнаване
В последното десетилетие се разработват нови
средства за радиотехническо разузнаване (ртр), при
които разстоянието на откриване на БЛА е възможно на разстояние от 4 до 50 км. Тези разчетни данни
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са за БЛА с РЛС на борда или работещи линии с
непрекъснато предаване на разузнавателните данни на наземен пункт за управление. Ако се отчете,
че съвременните тактически БЛА са се избавили от
тези демаскиращи признаци, то откриването им на
посочените разстояния остава проблематично.
Следователно, откриването на малоразмерни
БЛА е сложна в техническо и организационно отношение задача за станциите за ртр. За успешното
ѝ решаване е необходимо тясно взаимодействие на
средствата за радиолокационно и оптоелектронно
разузнаване с привличане на средствата за радиотехническо разузнаване.
Оценка на възможностите на средствата
за оптоелектронно разузнаване
С отчитането на геометричните размери на
тактическите БЛА и използването на съвременните
технологии за покритие и окраска средните разстояния за визуално откриване са както следва:
– при наблюдение на БЛА по фронта – 200÷400 м;
– при наблюдение на БЛА от страна на ракурса
– 500÷700 м;
Оптикоелектронните системи (ОЕС), използвани днес в ЗРК и ЗАС за средно и близко действие
позволяват увеличение на разстоянието на откриване с невъоръжено око от 4,5 до 14 пъти. В същото
време, увеличението намалява сектора на обзор на
пространството и понижава вероятността за откриване на БЛА. Средните стойности са: при увеличение 4,5 пъти – до 2200 м, а при увеличение 14 пъти
– до 6500 м.
Оценка на възможностите на зенитните
средства
Както беше споменато, средствата за разузнаване, които следва да осигурят зенитните комплекси със своевременна информация за координатите
на въздушните цели, не се справят с тази задача при
работа по малоразмерни БЛА. Реализуемите разстояния за откриване не позволяват на командните пунктове и пунктовете за управление на групировките
за зенитно прикритие да участват в управлението
на огъня на подчинените средства, снижавайки потенциалните им бойни възможности. Това налага зенитната стрелба (пуск на ЗУР) да се води автономно,
съгласно предварително дадените указания за поразяване на целите. Изходните данни за подготовката и
провеждането на стрелбата следва да се осигуряват
единствено със средствата за разузнаване в състава
на съответните зенитни комплекси.
Допълнителни фактори, обуславящи сложността на борбата с БЛА са: наличие на възможност за
подавяне и самостоятелно поразяване на силите и
средствата за ПВО; възможност за целеуказване по
средствата за ПВО на ударни самолети, вертолети

и артилерия; нечувствителност към психологическото въздействие на ефекта от огъня на силите и
средствата за ПВО.
Резултати от полигонни изпитания показват,
че РЛС на ЗРК за близко действие са способни да открият малоразмерни БЛА на разстояния 3,3÷7,4 км.
Отчитайки, че скоростта им е в диапазона 50÷250
км/ч, разчетите ще разполагат с достатъчно време
за подготовка на стрелбата и обстрел на целта до
близката граница на зоната за поражение.
Практиката показва, че стрелба по малоразмерни БЛА със зенитни установки е възможна, но
не е високо ефективна. За достигане стойност на условната вероятност за поражение на целта от 0,5 са
необходими 2÷4 б/к на целеви канал.
Своевременното откриване на целта и произвеждане на пуск от стрелец-зенитчик, въоръжен с
преносим зенитно-ракетен комплекс (ПЗРК) също е
крайно затруднено, поради: ниската ИЧ сигнатура
на целта; високата ъглова скорост на целта; ниските нива на шума на двигателя на малоразмерните
БЛА; съкратеното време за анализ на въздушната
обстановка.
Освен това, дори да се открие целта, главата за
самонасочване на ЗУР може да не я захване. Ниската ефективност на стрелбата с ПЗРК по тактически
БЛА се обуславя и от липсата на дистанционен (неконтактен) взривател на бойната част на ЗУР.
Може да се направи извод, че възможностите
за откриване и унищожаване на тактически БЛА от
зенитните средства е малко вероятно, дори и в несложна въздушна обстановка. Радиолокационното
откриване на тези цели е затруднено от влиянието
върху отразените сигнали на земната повърхност
и местните предмети. Поради малката скорост на
БЛА, отразените сигнали могат да бъдат частично
или напълно подавени от системите за СДЦ. Остава
нерешен и въпросът за разпознаването им.
Ниските значения на показателите на ефективността на поразяване на тактически БЛА с активни
зенитни средства обуславят необходимостта от създаването на целенасочена система за борба с тях, включваща „активна“ (огнево поразяване на БЛА на земята
и във въздуха) и „пасивна“ (не огнева) съставляващи.
„Активна“ съставляваща на системата
за борба с тактически БЛА
Тъй като площадките за подготовка и запуск
на мини-, микро- и нано-БЛА се намират непосредствено до линията на съприкосновение в тактическата зона и даже на бойното поле, те могат и трябва
да се унищожават с огъня на артилерията на бригадите и с тактически ракетни комплекси. Бойният
радиус на средствата на щурмовата авиация също
напълно осигурява възможността за надеждно
огнево поразяване (унищожаване) на подразделенията за подготовка и запуск на БЛА на земята, до

началото на бойното им използване.
Унищожаването на елементите за бойно използване на БЛА на площадките за базиране може
да се осъществи и от диверсионни групи.
Бойни възможности, макар и ограничени по
отношение на БЛА с малки и средни размери, притежава изтребителната авиация, но прехватът на
нискоскоростни, нисколетящи нано-, микро- и мини-БЛА е труден.
Следователно, основно действащо препятствие
на траекторията на полета на тактическите БЛА ще
е системата на зенитния огън. При това е необходимо да бъде създадена специална подсистема, структурно и функционално в състава на единната система за ПВО, която, при необходимост, целенасочено
да изпълнява задачи по борба с тактически БЛА.
Тази подсистема следва да осигури:
– своевременно оповестяване на зенитните
формирования и други „заинтересовани“ сили и
средства за началото на действията на БЛА, за точните координати на полета им, както и обмен на
разузнавателна информация между участниците в
борбата с БЛА;
– ефективно управление на огъня на зенитните
формирования и действията на други сили и средства, включени в подсистемата за борба с БЛА;
– поразяване на тактически БЛА със зенитния
огън на ЗРК, ЗАК, ЗРАК и ПЗРК в пределите на техните разузнавателни и огневи възможности;
Задачите по откриване и съпровождане на
БЛА и за подаване на информация относно координатите на полета следва да се решават комплексно,
включително с всички сили и средства на войсковото разузнаване. При това, всяко войсково формирование е длъжно да създаде система за разузнаване
и оповестяване за действията на средствата за въздушно нападение в своята зона за отговорност, с акцент на първостепенното оповестяване за полети на
малоразмерни БЛА.
Очевидна е необходимостта от използване на
комплекс от средства, работещи на различни физически принципи. Откриването на тези БЛА може
да се извърши чрез пасивни (ртр, ОЕС, постове за
визуално наблюдение) или активни средства (РЛС
на ПУ, РЛС и телевизионно-оптичните визьори на
бойните машини и др.)
Удачно е да се обърне внимание и на средства,
свързвани с близкото минало, като например зенитните прожектори. Използването им за осветяване на
малкоскоростни и нисколетящи БЛА, при търсенето и откриването им нощно време, може да се окаже
достатъчно ефективно.
От изключителна важност е системата за разузнаване да се допълни с мрежа от постове за визуално наблюдение, която е достатъчно ефективна
при откриване на нисколетящи малоразмерни цели.
Детайлно планираната и построена мрежа от такива постове, развърната на господстващи височини,
155

оборудвана със средства за визуално наблюдение,
свръзка и предаване на данни, с обучен състав от
разузнавачи-наблюдатели на въздушната обстановка, ще позволи да се решат редица проблеми на
системата за разузнаване на въздушния противник
(ВП). Като средства за визуално наблюдение следва да се включат широкопанорамни ОЕС за кръгово
наблюдение, способни да откриват малоразмерни
цели с ниска степен на контраст.
За да противодейства успешно на малоразмерни въздушни цели, на аналогични изисквания следва да отговаря и системата на зенитния огън. Неговото планиране следва да е съобразено с релефа на
местността, и да осигурява непрекъснатост на всички височини и направления на полетите на БЛА.
За това е необходимо:
– да се прогнозират най-вероятните маршрути на полета и районите за патрулиране на БЛА на
противника, изхождайки от особеностите на построението на бойния ред на собствената войскова
групировка и свързаните с това вероятни бойни задачи на БЛА;
– да се построи групировка на силите и средствата за ПВО на местността, като при това се избират най-подходящите стартови и огневи позиции
с цел максимално възможната реализация на разузнавателните и огневите възможности на зенитните
комплекси;
За водене на зенитен огън по тактически БЛА
е необходимо своевременно да се заделят (назначат)
огневи средства за ПВО измежду зенитните комплекси, способни ефективно да откриват и обстрелват въздушни цели с малки и свръхмалки ЕОП. Тези
зенитни средства могат да се обединят във временни специализирани групи, без да се извеждат от
щатния състав на формированията за ПВО.
Отделни такива групи могат да действат на
най-вероятните (опасните) направления на полетите на БЛА – от засада, в качеството на „скитащи“ огневи средства, групи от бойни машини
или в състава на зенитни формирования. По този
начин се постига внезапност при използване на
средствата за ПВО и ефективно поразяване на
малоразмерни БЛА. За отбелязване е, че за съществуващите зенитни средства подобно активно
поразяване е възможно, макар и с големи ограничения, по отношение на откриването и обстрела на мини-БЛА с ЕОП не по-малка от 0,01 м 2.
Съвременните зенитни комплекси практически
не могат да водят ефективна бойна работа по цели
с по-малка ЕОП.
За преодоляване на тези ограничения един от
възможните подходи е частичната или пълната модернизация на съществуващите средства за откриване и активно поразяване с цел решаване на задачи за борба с малоразмерни БЛА. Така например,
повишаването на ефективността на стрелбата на
зенитните установки ЗУ-23-2 е възможно за сметка
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на оборудването им с оптико-електронни системи
за насочване и целеуказване, микропроцесор за автоматизирано определяне величината на изпреварването и поправките на стрелбата. На така модернизирана установка могат да се монтират и ПЗРК,
интегрирани в общата система за разузнаване и
управление на огъня.
На сериозна модернизация подлежи и системата за взривяване на бойната част на зенитните
снаряди. При стрелба по малоразмерни БЛА пряко
попадение на снаряд е малко вероятно, което налага
взривателят да бъде заменен с безконтактен. Снарядът следва да е снабден с дистанционен взривател, който обезпечава сработването му в района на
целта. За гарантираното им поразяване, облакът от
осколки следва да се формира с отчитане на размера
и параметрите на движение на БЛА.
Радикално решение на проблема за надеждното поразяване на микро- и нано-БЛА със зенитен
огън е разработването и конструирането на специализирани зенитни оръжия, по възможност основани
на нови физически принципи (лазерни, електромагнитни и др.)
„Пасивна“ съставляваща на системата
за борба с тактически БЛА
Радиоелектронна война. Съвременните БЛА
са оборудвани със сложна радиоелектронна апаратура, предназначена за решаване на функционални задачи, което е предпоставка за високата
ефективност при тяхното използване. По тази
причина те се оказват и уязвими от въздействие
на организирани радиоелектронни смущения.
При това, на такова въздействие е възможно да
бъдат подложени всички устройства и системи
от РЕА на борда на БЛА. Създаването на т.нар.
„чадър“ от радиоелектронни смущения срещу
системите за навигация, управление на полета,
каналите за свръзка, радиолиниите за приемане
и предаване на информация над бойното поле, е в
състояние да доведе до значително снижаване на
бойната ефективност на БЛА и дори до пълното
им неутрализиране.
Противодействие на системата за разузнаване. Следващата група от „пасивни мероприятия“ е
свързана с необходимите мерки за противодействие
на системата за разузнаване на БЛА. Такива от организационен характер са: използване на различни
способи за маскировка на важните войскови обекти;
използване на димна маскировка и аерозоли; създаване на система от лъжливи (имитиращи) войскови
обекти; умело използване на защитните свойства на
местността. Комплексът от тях има за цел възпрепятстване на разузнавателната апаратура на БЛА
при извършване на аерофотоснимки, определяне на
честотно-техническите характеристики на излъчващата апаратура, водене на оптическо разузнаване на

бойното поле и др.
Свеждането до минимум на тактическите
демаскиращи признаци изисква избягването на шаблон при построяване на бойния ред, внасяне на
целенасочени, но допустими изменения в стандартните отстояния от предния край на отбраната и елементите на оперативното построение на войските.
Прилагането на организационни мерки, в съвкупност с умелото използване на маскиращите
свойства на местността, позволяват да се снижат

възможностите на оптическите средства за разузнаване на противника с 20 до 40%.
Става ясно, че за намиращите се днес на въоръжение средства за откриване и активно поразяване,
гарантираното унищожаване на тактически БЛА по
време на полет, е практически невъзможно. Необходимо е разработването и реализиране на система
от специални мероприятия за комплексно противодействие на изключително ефективната система за
използване на тактически БЛА.
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Поуки от практиката – електронна война
в зоната на Персийския залив в операция
„Пустинна буря“
Лазар Лазаров

LESSONS LEARNED - ELECTRONIC WARFARE IN THE AREA OF
THE GULF IN THE OPERATION “DESERT STORM”
Lazar Lazarov

Abstract: Lessons learned process comprises methods, procedures and different tools in order to collect, process
and disseminate all valuable experience, accumulated during wartime and local military conflicts.
In the following paper, all major advantages that Electronic warfare and particularly its subordinates “jamming”
and “surveillance” bring, which can lead to aerial supremacy during coalition forces air offensive operations .
Key words: electronic warfare, jamming systems, servellance

П

одготовката за война в Персийския залив се
извършва в течение на пет месеца и половина, в рамките на операция „Пустинен щит“.
Провеждането на тази и последващите операции
от многонационалните сили трябва да осигури защитата на територията на Саудитска Арабия, да застави Ирак да изтегли своите войски от Кувейт и да
се стабилизира обстановката в региона. Операция
„Пустинен щит“ практически започва от момента
на вземане на решение на президента на САЩ за
стратегическо развръщане на въоръжените сили в
зоната на конфликта.
В зоната на конфликта е създадена групировка
на американските части и подразделения за разузнаване и електронна война в състав с обща численост
7 000 души, която включва: една бригада, в която
влизат осем батальона, две отделни роти за разузнаване и електронна война, три ескадрили самолети –
поставачи на смущения, две ескадрили самолети от
типа „Уайлд Уизл“. Групировката развръща до 160
поста за радиоелектронно подавяне, над 250 поста
за радио- и радиотехническо разузнаване, над 100
самолета и 30 вертолета – поставачи на смущения.
За водене на въздушно разузнаване и насочване на авиацията се използват:
● Самолети Е-3А „Ауакс“ от ВВС на САЩ,
5 самолета от Саудитска Арабия и самолети Е-2С
„Хокай“ от авионосците на ВМС на САЩ;
● Нови самолети Е-8А (2 самолета) от ескадрилата за специално назначение на ВВС на САЩ, осъ158

ществяващи разузнаване с радиолокационни станции за страничен обзор тип „Джистарс“ с далечина
на водене на разузнаването 250 км и точност на определяне на координатите от 1 до 2 метра.

Фиг. 1. Самолет Е-8А
● Стратегически разузнавателни самолети
КС-135 (6 самолета), ТР-1 (8 самолета), които водят
радио-, радиотехническо, фото- и радиоелектронно
разузнаване с интензивност 6 – 8 излитания на ден,
а така също и повече от 40 тактически и палубни
самолети за разузнаване;
● Три отряда ДПЛА на морската пехота на
САЩ от типа „Пионер-1“, за водене на разузнаване
на цели, корекции и предаване на данни на съответните командни пунктове в реално време;

● ИСЗ от типа „Лакрос“ (радиолокационно
разузнаване), „Кихоуп-М“ (оптико-електронно разузнаване), „Имеюс“ (за засичане на пуск на оперативно-тактически ракети), „Лендсат“ и „Спот“ (за
изследване на природните ресурси), „Аквакейд“,
„Шале“ и „Вортекс“ (за радио- и радиотехническо
разузнаване).
Цялата орбитална групировка наброявала до
25 ИСЗ за разузнаване, в т.ч. за оптико-електронно
разузнаване – 3, за радиолокационно разузнаване – 1,
за радио- и радиотехническо разузнаване – 21.
Средствата за космическо разузнаване осигуряват наблюдаването на обекти на територията
на Ирак с периодичност 20 минути и разделителна
способност 0,3 – 0,4 метра. Сигналите предавани на
земята от спътниковите системи за Р и РТР се приемат без предварително преобразуване от наземните
мобилни станции за приемане и обработка на данни
от космическото разузнаване. Времето за достигане
на информацията до потребителите, от момента на
събирането й от ИСЗ, не превишава един час.
Тактическите изтребители F-4G, предназначени за търсене, разпознаване, определяне на координатите и унищожаване на средствата и системите за ПВО, във взаимодействие със самолетите
за ЕВ EF-111A „Рейвън“, ЕС-130Н „Компас Кол“ и
тактическите разузнавателни самолети RF-4С, са
включени в състава на многонационалните сили.
В процеса на подготовката за бойни действия, те
изпълняват полети по границата на Саудитска
Арабия с Ирак и Кувейт и добиват допълнителни
сведения за противника.
Познаването, от страна на американците, на
системата за ПВО, тактико-техническите характеристики и честотните диапазони на радиоелектронните средства, им позволяват, на полигонни учения
преди началото на операцията, да проверят ефективността на авиационните средства за електронна
война и да отработят конкретни тактически прийоми по неутрализиране на обектовата ПВО на Ирак.
За разгрома на въоръжените сили на Ирак е
разработена, по замисъла за въздушно-сухопътна
операция, „Пустинна буря“. Нейната главна особеност е в това, че решаването на основната задача е възложено на стратегическата, тактическата и
палубната авиация, с широко използване на вертолети за огнева поддръжка. Целта е осигуряване на
едновременно поразяване на войските на Ирак по
цялата дълбочина на тяхното оперативно построение, изпълняване на задачите на сухопътните групировки по освобождаване на Кувейт и овладяване
на приграничната с Ирак територия по река Ефрат.
Операцията е планирана в два етапа:
В първият етап е планирано, в хода на въздушно-настъпателната операция да бъдат нанесени масирани въздушни удари по обекти и войски
на територията на Ирак и Кувейт, подавяне на системата за ПВО, завоюване на господство във въз-

духа, дезорганизиране на системата за управление
на държавата и въоръжените сили, нанасяне на
максимални поражения на южните групировки на
иракските войски.
Във въздушната война срещу Ирак Командването на авиацията на многонационалните сили използва тактика, която в максимална степен отчита
преимуществото в бордовото радиоелектронно оборудване и авиационните системи на въоръжение.
Планът за бързо подавяне на иракската система
за ПВО предполага първоначално унищожаване на
ЗРК с удари от малки височини. Отчита се възможността за получаване на максимално преимущество
на съюзническите войски за сметка на възможностите за провеждане на нощни атаки от американската авиация с използване на ВТО, както и за сметка
на широкото използване на средствата за електронна война (ЕВ). След подавянето на иракската ПВО,
самолетите на антииракските сили са в състояние
да нанасят бомбови удари от средни височини, оставайки извън зоните за поразяване на зенитната артилерия и ПЗРК на противника, т.е. да използват на
практика ВТО при „полигонни“ условия.

Фиг. 2. Самолет за електронна война ЕС-130-Н
Нанасяното на масираните ракетно-бомбени
удари се съпровожда с най-широкото в историята
използване на средства за ЕВ. Активни радиоелектронни смущения се поставят във всички честотни
диапазони (от 70 MHz до 18 GHz), в които работят
радиоелектронните средства на иракската ПВО.
Това се извършва от самолети за електронна война
EF-111A „Равен“ и ЕА-6В „Проулер“, но и от ЕС130-Н „Компас Кол“.
Първостепенната задача на средствата за електронна война е мащабно подавяне и дезорганизиране на системата за управление на ПВО на територията на Ирак и последващо пренасяне на основните усилия върху системата за ПВО на групировката
на иракските войски в Кувейт.
Вторият етап на въздушно-сухопътната операция предполага обхождащи удари на сухопътните
войски и морската пехота с едновременно въвеждане в тил на многочислени оперативни и тактически
десанти за обкръжаване и унищожаване на иракските въоръжени сили в Кувейт и южен Ирак.
159

В състава на въоръжените сили на Ирак, за решаване на задачите по електронна война, се използва батальон, имащ на въоръжение основно остарели
образци техника.
Самолетите на ВВС на Ирак са оборудвани
със средства за поставяне на пасивни смущения,
противорадиолокационни ракети и ракети с радиолокационни глави за самонасочване, като използването на тези средства в хода на бойните действия
не е отчетено.
В началото на войната иракчаните сформират
достатъчно голяма групировка на сухопътните войски, бойните възможности на която по нищо не отстъпва на групировката на многонационалните сили.
Що се касае до ВВС и ВМС, превъзходството в тези
компоненти е на страната на коалиционните сили.
Бойните действия започват през нощта, с нанасяне на масирани ракетно-авиационни удари, с
цел максимално използване на преимуществото на
авиацията на многонационалните сили и на големия брой самолети, способни да действат ефективно по всяко време. Само малка част от изтребителите за ПВО на Ирак са в състояние да участват в
отразяването на удара.
В резултат на въздушно-настъпателната операция е завоювано и впоследствие удържано превъзходство във въздуха посредством изваждането
от строя на постовете за далечно радиолокационно откриване, унищожаване на известни обекти за
производство и съхраняване на ядрени компоненти
и химически оръжия, унищожаване на пистите за
излитане и кацане на летищата, унищожаване на
обекти от системата за свръзка, бази за снабдяване, разрушаване на части от пътни възли, линии за
комуникации, а така също и на няколко обекта от
леката и тежката промишленост.
В бойните действия участват 1736 самолета
от тактическата авиация, от които 1100 от ВВС на
САЩ, 266 – от страни, членки на НАТО и 370 самолета на страните от Персийския залив.
В основата на тактическата авиация при нанасянето на удари по обекти в Ирак и Кувейт действат неголеми групи в състав от 2 до 12 самолета.
Интервалите на ударите не превишават 30 минути.
Ударните самолети са прикривани от изтребители и
самолети за електронна война. Дълбочината на удара е от 500 до 1200 км.
Голямо внимание е отделено на прикриване
на ударните групи от средства за ЕВ. В бойните
действия участват самолети за ЕВ ЕF-111A „Равен“, ЕС-130Н „Компас Кол“, F-4 (ВВС на САЩ),
ЕА-6 В „Проулър“ (ВМС на САЩ) и „Атлантик“
(ВВС на Франция).
Особено внимание заслужават действията на
самолетите ЕF-111A и F-4. При откриване на работещи РЛС от системата за ПВО на Ирак, екипажите им запускат по тях високоскоростни противорадиолокационни ракети „Харм“, а РЛС с голяма
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вероятност са подавяни от апаратурата за ЕВ на самолет ЕF-111A. Подобни действия пречат на средствата за ПВО на Ирак в търсенето, съпровождането на въздушни цели и насочването на средства за
поразяване по тях.

Фиг. 3. Самолет за електронна война „Атлантик“
от ВВС на Франция
В бойните действия са взели участие и повече от 1660 вертолета на многонационалните
сили, в т. ч. около 900 въоръжени с ПТУР. В хода
на сухопътната настъпателна операция основните усилия на армейската авиация е за непосредствена авиационна поддръжка на настъпващите
войски. Основната задача на бойните вертолети е
унищожаването на бронираната техника в предната полоса за отбрана на иракските войски. При
провеждане на операция „Пустинна буря“ се осъществява на практика изпитание на нови и още не
приети на въоръжение системи (разузнавателни,
навигационни, за контрол на бойните действия,
за откриване на земни цели с последващо предаване на координатите на средствата за въздушно
нападение в реално време).
При първия масиран налет и в последващите
бойни действия ЕВ осигурява на многонационалните сили явно преимущество в противоборството с
Ирак. По същество е реализиран принципът на „радиоелектронния удар“, в резултат на което са създадени благоприятни условия за внезапно използване
на авиацията и сухопътните групировки, високоточните оръжия и като цяло е постигнато превъзходство в управлението.
За отвличащи действия, върху работата на
РЛС за ПВО, се използват специални демонстративни групи в състав безпилотни самолети и крилати
ракети. Работещите на излъчване РЛС са засечени
и унищожени от самолети F-4G, F/A-18 и „Торнадо“
от състава на групата за огнево подавяне на ПВО.
Следващите ешелони за пробив са групи самолети
за ЕВ, които поставят прицелни смущения при подхода на самолети от ударната група към границите
на зоните за откриване на иракските РЛС. Всич-

ки самолети от състава на ударната група също са
снабдени със средства за ЕВ. В ешелона са и самолети за разузнаване, които оценяват (регистрират)
резултатите от ударите.
С преминаването към сухопътни действия
частите за разузнаване и ЕВ на корпусите и дивизиите, заедно със самолетите от ВВС и ВМС, провеждат масирано електронно подавяне на каналите
за управление на армейските корпуси и системите за ПВО на Ирак във всички работни честотни
диапазони. Основните средства за ЕВ на сухопътната групировка се състои от мобилни наземни и
поставени на вертолети станции за смущение на
радиосвръзката в КВ- и УКВ-диапазона, влизащи
в състава на дивизиите и корпусите за разузнаване
и ЕВ на СВ на САЩ. Бойното използване на наземните станции, като правило, се осъществява от
първоешелонните батальони на отдалечение 3 – 5
км от линията за съприкосновение.
Развърнатите сили и средства за ЕВ на Сухопътните войски на САЩ обезпечават подавянето на
радиомрежите в дълбочина на първоешелонните
дивизии на иракската групировка. Едновременно
се осъществява и огнево поразяване на пунктовете
за управление и свързочните възли. За изключване на непреднамерени смущения от собствените
средства за радиоелектронното подавяне, управлението на многонационалните сили за този период
се осъществява основно по канали за спътникова
свръзка, а където е възможно и по проводни. Бурното развитие на техническите средства за свръзка, повишеното ниво на мобилност на войските и
нарасналата потребност от информация в реално
време налагат широко използване на спътникови системи за комуникация. Основно значение се
придава на радиочестотното обслужване, което
дотогава, при планирана на бойните действия, не
е било вземано под внимание.
Всеки от видовете въоръжени сили, подразделенията и частите на театъра на военните действия, използват собствено радиочестотно обслужване, при което нито едно не е било съвместимо с
останалите. Специалистите от оперативните нива,
които до момента са отработват своите действия
на малки учения, не са имали опит за работа при
такива мащаби. Количеството на заявките на използваните честоти на практика претоварват обслужването. Началният етап от работата е сведен
до отчет и снемане на заявките, предаване в центъра за анализ на електромагнитната съвместимост
на Министерството на отбраната на САЩ. Този
процес е проектиран за работа със стационарни
средства за свръзка и не е в състояние да отговори на потребностите на стотици мобилни органи,
макар и те да работят близо един до друг. В крайна сметка задачите по разпределение на честотния
спектър са възложени на центъра за радиочестотно
обслужване на ВВС на САЩ.

Фиг. 4. Американска бойна машина за ЕВ „EFVS“
на шаси БМП „Брендли“
В хода на операции „Пустинен щит“ и „Пустинна буря“ всеки от видовете въоръжени сили
използва честоти, които до голяма степен не са
подходящи за изпълнение на поставените задачи.
В действителност, в командните вериги отсъства
координация от ниво обединено командване до
тактическо ниво.
Щабът на обединеното командване се опитва
да разреши проблема, но строго централизираното
радиочестотно обслужване в мирно време е претоварено с потока от информация. В базата данни на
радиочестотното обслужване радиосредствата се
отчитат според тяхната дислокация, а разпределянето на честотата се осъществява от САЩ, което въобще не удовлетворява потребностите на операция
от такъв мащаб. Създадената ситуация не е можела да просъществува дълго. Щабът на обединените
сили взема мерки за справяне с нея, като разпределя
честотните диапазони по блокове между отделните
подразделения, в пределите на които те сами осъществяват диспечерски функции. Отсъствието на
радиочестотно обслужване оказва негативно влияние и на воденето на електронна война. Оказва се
практически невъзможно съставянето на списък със
забранени за въздействие със смущения честоти. В
резултат на това понякога е допускан срив в провеждането на операции по електронна война.
Целият опит от войната потвърждава, до известна степен, възгледа на командването на САЩ,
че ЕВ е неотменна част от бойните действия в какъвто и да е мащаб по отношение на организацията
и провеждането им. През последните години това се
отработва на много учения на САЩ и НАТО.
Военният конфликт нагледно доказва, че умелото и активно използване на средства за ЕВ до голяма степен предопределя успеха на бойните действия на многонационалните сили. Операциите срещу Ирак са една от основните причини за загуба на
жива сила, въоръжение и бойна техника.
Анализът на резултатите от бойните действия
в зоната на Персийския залив, както и съответният
принос на теорията и практиката за водене на бойни действие дават основание да се отбележи, че е
необходимо уточняване съдържанието на задачите
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и вида на мероприятията по ЕВ, както и да бъде
разработена теория за борба със системите за бойно управление на противника и техните съставни
части, че е наложително да се води борба с неговото разузнаване, като една от задачите на въоръжената борба.
Бойните действия в зоната на Персийския залив за пореден път показват, че електронната вой-

на прераства – от средство за оперативно (бойно)
осигуряване, в средство за водене на въоръжена
борба. Комплексното използване на средствата
за огнево поразяване, разузнаване и електронна
война позволява да бъде нарушено управлението
на войските и оръжията на Ирак и осигурява оперативна внезапност в действията на многонационалните сили.
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Поуки от практиката – електронната война
в борбата за Фолклендските острови
Лазар Лазаров

Lessons learned - electronic warfare in Falkland war history essay
Lazar Lazarov

Abstract: Lessons learned process comprises methods, procedures and different tools in order to collect, process
and disseminate all valuable experience, accumulated during wartime and local military conflicts.
In the following paper, all major advantages that EW benefits in obtaining aerial supremacy. Electronic protections
measures, which lead to dedicates result in certain operation, are also shown.
Key words: electronic warfare, jamming systems, surveillance.

В

ъпреки малката си продължителност, военните действия в борбата за Фолклендските
острови се характеризират със значително
участие на военноморските сили, а основната задача на враждуващите страни се постига основно
с използването на флота и в борбата срещу флота.
Основна роля се възлага на надводните кораби. В
хода на конфликта двете враждуващи страни участват с общо около 180 кораба и плавателни средства,
като от тях са унищожени 13 бойни кораба, а 23 са
повредени.
Английските експедиционни сили, участващи
в завладяването на Фолклендските острови през
1982 г., кралската авиация и надводните кораби използват в операцията различни средства и способи
за електронна война. При подготовката на инвазията англичаните монтират на кораби, самолети
и някои типове вертолети („Чинук“, „Си Кинг“ и
„Линкс“) устройства за разпръскване на диполни
отражатели, инфрачервени излъчватели и т.н. Впоследствие тези средства се използват за подавяне на
РЛС за управление на огъня на зенитните средства,
а така също и за отклоняване от корабите на противокорабните ракети от типа „Екзосет“. Бомбардировачите „Вулкан“ са оборудвани с американски
станции за радиосмущения ALQ-101 (-103).
При десантирането на Източнен Фолкленд, английската авиация и ВМС извършват разузнаване и
радиоелектронно подавяне на аржентинските РЛС
и корабните и авиационни средства за електронна
война, като в същото време осъществяват електронна защита на собствените системи за управление на

войските, авиацията и ВМС. Военноморските сили
на Великобритания, при подготовката и по време на
бойните действия, провеждат мероприятия по скриване на основните планове и намерения на командването за използването на експедиционни сили. До
минимум са съкратени радио-сеансите и строго
се наблюдава спазването на радиодисциплината
и режима на излъчване на РЕС. Радиосмущенията
показват достатъчно добра ефективност в борбата
с противокорабните ракети, използвани от аржентинската авиация. Поради ограниченото им количество, аржентинските ВВС използват само 6 противокорабни ракети от типа „Екзосет“ АМ-39, от които три поразяват целите, а останалите са отклонени
от използваните пасивни смущения.

Фиг. 1. Противокорабна ракета
тип „Екзосет“ АМ-39
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Аржентинската авиация, за да не бъде забелязана от противниковите средства за радиолокационно разузнаване и с цел намаляване на времето
за работа на противниковите зенитни средства,
извършва полети на пределно малки височини от
порядъка на 10 – 15 м. Налетите се изпълняват,
като правило, от западно и югозападно направление, в края на деня и по посока на слънцето. В
резултат на това, от 167 бойни излитания, без средства за електронна война, аржентинската авиация
потопява разрушителя „Ковънтри“, както и фрегатите „Ардент“ и „Антилопа“, но губи 117 самолета. Англичаните, при използване на средства за
електронна война, губят 10 самолета и вертолета.
Освен това, посредством използването пасивни
радиосмущения, са спасени авионосецът „Хермес“ и разрушителят „Глеморган“, както и други
кораби от английското оперативно съединение на
ВМС. За защита на надводните кораби от ракети,
английските ВМС използват три тактически прийома на електронна война за създаване на пасивни смущения с помощта на неуправляеми ракети
от типа „Корус“, „Сифен“ и „Стокейд“, които разпръскват диполони отражатели от метализирани
стъкловлакна и алуминиево фолио. Пасивните
смущения в нормални метеоусловия действат около 6 минути.
Първият прийом се заключава в създаването
на маскиращи пасивни смущения на прикриваните
кораби, използвани за намаляване на вероятността
за прехват на главата за самонасочване, при групова атака с противокорабни ракети. След откриване
на приближаващите ракети, на разстояние 1 – 2 км
около кораба, с помощта на пускови установки тип
„Протиан“, се създават до 4 облака диполни отражатели на различни височини и разстояния.
Следващият прийом е използван на 25 май при
отразяване на удара на двойка самолети „Супер
Стандарт“ по корабна групировка. Съединението
от кораби е открито от бордовите РЛС на аржентинските самолети на разстояние 80 км. На разстояние
45 км от аржентинските самолети са запуснати три
ракети „Екзосет“ по английския противолодъчен
авионосец „Хермес“. Ракетите са открити от корабните РЛС. След това техните глави за самонасочване са подавени с помощта на голямо количество диполни отражатели и активни смущения, създавани
от вертолети „Линкс“. Едната ракета е отклонена
от авионосеца и впоследствие унищожена от ракета
„Сий улф“ – пуск на от кораб от бойното охранение.
Втората ракета преминава покрай кораба, а третата –
след като излиза от облака на диполните отражатели, захваща и потопява намиращия се на 4 мили
от авионосеца контейнеровоз „Атлантик конвейдр“,
вместо намиращите се на борда на авионосеца 15
вертолета. След като на 4 май е потопен разрушителят „Шефилд“, корабите на английския флот започват интензивно да създават пасивни радиосму164

щения при констатиране на опасност от въздушно
нападение на противника. За непрекъснато снабдяване с диполни отражатели, английската фирма
„Плеси аероспейс“ в течение на месеци е работела
денонощно.
Третият прийом е предназначен за сриване
на автоматичното съпровождане на целта, след
нейния захват от главата за самонасочване на ракетата. На разстояние до 2 км от кораба, с помощта на ракета от пускова установка на кораба, се
създава облак от диполни отражатели, по такъв
начин, че корабът и облакът да са в пределите на
строба на главата за самонасочване на ракетата по
разстояние. Като резултат, ракетата се насочва по
облака, а корабът излиза от него и, едновременно
с това прилага противоракетен маньовър. Този
прийом използва ескадреният миноносец „Глеморган“, при обстрел на позицията на аржентинските
войски в района на „Порт Стенли“ на 12 юли. От 4
ракети, с които е обстрелван миноносецът от наземни пускови установки, три са отклонени от кораба чрез пасивни смущения и само една попада в
кърмовата надстройка, но той остава на вода.
Четвъртият прийом се подсигурява със съвременното използване на пасивни и активни радиосмущения за отклоняване на ракети от плавателните средства. Корабите, с помощта на неуправляеми ракети, извеждат облак от диполни отражатели
на разстояние 400 метра и едновременно включват
станция за активни смущения, работеща в режим на
насочване на ракетата към облака. В резултат, реалната и лъжливата цел стават като един общ обект.
Противокорабната ракета се насочва по неговия
център, който се намира в страни от кораба. Прийомът демонстрира високата ефективност в борбата
с единични ракети. Едновременно с това се изстрелват и лъжливи инфрачервени цели, имащи ниво на
топлинно излъчване по-голямо от това на защитавания обект. След приводняването те се задържат
на повърхността на водата и привличат към себе си
ракетите с топлинна глава за насочване. В бойните
действия активни смущения създават и английските бомбардировачи „Вулкан“, с помощта на станция за радиосмущения, прехвърлена от щурмовика
„Буканир“, както и самолет „Хариер“, оборудван с
приемник за предупреждение от радиолокационно
облъчване и автомат за хвърляне на диполни отражатели. При налета на летище „Порт-Стенли“,
бомбардировачите подавят РЛС за насочване на ЗРК
„Роланд“ и „Тайгъркет“, прикриващи летището и
нанасят бомбен удар. В хода на конфликта стратегическите бомбардировачи „Вулкан“ нанасят два
удара по РЛС ТPS-43F с ракети „Шрайк“ AGM-45,
но след два дни станцията възобновява своята работа, като при последващи удари тя спира да излъчва.
При нанесените по корабите авиационни удари, по
данни от очевидци (не от РЛС), средствата за електронно противодействие не са могли да повлияят на

резултатите на удара и корабите претърпяват загуби. По такъв начин е потопена (21 май) фрегатата
„Ардент“, по която е нанесен удар с неуправляеми
ракети и авиационни бомби от щурмовика „Аеромаки“, по време на водения от него артилерийски огън
по позициите на аржентинските войски в района на
Сан-Карлос. По аналогичен начин е потопен и разрушителят „Ковънтри“ – удар с авиационни бомби
от щурмовик „Скай хоук“ и фрегатата „Антилопа“,
а други два кораба са повредени.
След като е изучен опитът от воденето на електронна война във Фолклендския конфликт, английските сили усъвършенстват средствата за електронна
война като повишават чувствителността на апаратурата за радиоразузнаване, увеличават точността
на пеленговането на РЕС до значения по-малки от
10, увеличават мощността и разширяват честотния
диапазон на смущенията, разработват комбинирана
система за радиосмущения, състояща се от станция
за активни радиосмущения и пускови установки за
неуправляеми ракети, предназначени за разпръскване на диполни отражатели и инфрачервени излъчва-

тели, защитаващи корабите от ракети с активна глава за насочване. Топлинните уловители (ловушки) се
пускат с характеристики, максимално близки до тези
на реалната цел. Създават се пасивни лъжливи цели
със скорост, приближаваща се до тази на защитаваните самолети. Разработва се комплексна система за
електронна война, способна да защити корабите и самолетите от ракети, оборудвани с радиолокационни,
топлинни и лазерни глави за самонасочване.
Въпреки това се счита, че съществуващите
средства за електронна война могат да отклонят от
защитаваните кораби само 80% от атакуващите ракети с радиолокационни и инфрачервени глави за
самонасочване. В периода на англо-аржентинския
конфликт са се използвали и космически средства
за електронна война. Така например, благодарение
на информацията от разузнавателния спътник на
САЩ за местоположението на аржентински кораб,
на 2 май 1982 г. на английския флот се отдава възможност за торпилиране на аржентинския крайцер
„Генерал Белграно“, като от 1042 души екипаж са се
спасили по-малко от 400.
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Възможности за усъвършенстване
на функционалната архитектура
на системата за отбрана на страната
Майор Илиан Сотиров

Резюме: В доклада се извършва оценка на средата на сигурност и се определят основните рискове и
заплахи за страната. Анализира се съществуващата функционална архитектура на системата за отбрана на
страната, както и състоянието на подготовката и нивото на взаимодействие между основните компоненти, в
резултат на което се разкриват съществуващите проблеми и предлагат насоки за нейното усъвършенстване.
Ключови думи: среда на сигурност; архитектура на системата за отбрана; отбранителни способности;
взаимодействие; подходи за усъвършенстване на системата за отбрана.

POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONALITY
OF THE NATIONAL DEFENCE SYSTEM’S ARCHITECTURE
Major Ilian Sotirov

Abstract: The paper consist an assessment of the security environment and depicts the main risks and threats
for the state. Furthermore, it provides an analysis of the functional architecture of the defense system of the country, as
well as the level of preparation and interaction among its main components. As a result, the contemporary and critical
issues in front of the system can be seen and thus some directions for further elaboration are shown.
Key words: Security Environment; National Defence System; Functionality; Defence Capabilities; Interaction;
Defence System Development Approaches.

О

ценката на съвременната среда на сигурност
показва, че са налице трудно предвидими
предизвикателства, рискове и заплахи за
националната и международната сигурност, които
са породени от въоръжените конфликти в Сирия и
Украйна, от нерешените проблеми на сигурността
в Западните Балкани, от значителното увеличаване
на военните потенциали на отделни държави и др.
Конфликтът в Сирия започва под влияние на т.нар.
„Арабска пролет“ и прераства в протести, които
ескалират до въоръжени сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност. Този в Украйна започва с протестите на т.нар. „Евромайдан“ и ескалира
във въоръжен конфликт в Източна Украйна, където за постигане на политически цели се използват
инструментите на „хибридната война“, съчетаваща
конвенционални и неконвенционални методи, военни и невоенни средства, с акцент върху воденето на
информационна война.1
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В допълнение, динамиката на политическите и
социалните процеси през последните няколко години в тези близки до Република България райони и
произтичащите от тях предизвикателства пред националната ни сигурност, водят до необходимостта
от повишаване на изискванията към отбранителната ни политика и развиването на адекватни военни
и невоенни способности. Наред с това, засиленият
миграционен натиск към Европа и недостатъчният
капацитет, на европейско равнище, за управление на
незаконния трафик на хора от Близкия изток и Северна Африка, са се превърнали в сериозно предизвикателство за сигурността в редица европейски
страни, включително и в България. Прогнозите за
устойчивост и трайното установяване на значителни бежански маси в страните от Западна и Централна Европа са предпоставка и в бъдеще да се генерира обществено-политическо и икономическото
напрежение, както на целия континент, така и у нас.

Освен това, заплахата от тероризъм също е един от
доминиращите негативни фактори в международен
и национален аспект. Радикалната групировка „Ислямска държава“ извършва целенасочени асиметрични действия срещу различни държави, главно
в Европа. Така рисковете за националната и регионалната сигурност допълнително се генерират и от
големия брой радикализирани лица, които се завръщат в Европа от конфликтните региони, в които са
участвали като доброволци чуждестранни бойци.2
Тази динамика във факторите и условията,
изграждащи средата на сигурност, създават нови
предизвикателства и засилват потребностите от
поддържане и развитие на адекватни на динамично
променящата се стратегическа среда способности
на системата за национална сигурност, чиято основна подсистема е тази за отбрана. Ето защо целта на
доклада е да се анализират новите характеристики
на променената среда на сигурност и да се изследва
адекватността на съществуващата функционална
архитектура на системата за отбрана на страната
(СОС), както и състоянието на подготовката и нивото на взаимодействие между основните компоненти, в резултат на което да се разкрият съществуващите проблеми и предложат насоки за нейното
усъвършенстване.
Системата за отбрана е призвана да защитава
военната сигурност на страната и основателно се
счита за най-важна и съществена част от системата
за национална сигурност. Тя се изгражда на основата на стабилна икономика, развита инфраструктура, осигурена социална сфера, а се постига чрез:
активно формиране на благоприятна международна среда, която изключва възникване на военнополитическа криза срещу страната, а ако такава възникне, тя може да бъде надеждно овладяна, в това
число и с използване на военна сила; изграждане и
поддържане на достатъчен военен потенциал; отбрана на страната.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) отбраната на страната е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена
защита на териториалната цялост и независимостта
на държавата. Тя осигурява: създаване, поддържане
и използване на необходимите ресурси на страната
за формиране и поддържане на стабилна среда на
сигурност; защита на територията и населението
при военни заплахи и във военно време; създаване,
поддържане и управление на националните ресурси
и средства за отбрана на страната извън ресурсите и
средствата по стратегическите планове и плановете
за операции на въоръжените сили (ВС).3
Анализът на тези постановки показва, че отбраната на страната е основно средство за гарантиране на военната ѝ сигурност и включва действия

за разкриване, предотвратяване и противодействие
на заплахи, застрашаващи териториалната цялост
и независимостта на държавата. Ето защо може да
се приеме, че отбраната на страната по своята същност е система от дейности на държавните органи,
институциите, организациите и гражданите, насочени към определяне, изграждане и използване на
отбранителни способности за разкриване, предотвратяване и противодействие на заплахи, застрашаващи териториалната цялост и независимостта
на държавата.
От извършения анализ на същността на отбраната на страната може да се направи извод, че тя е
широкообхватна, общодържавна дейност с единно
ръководство и планиране и единно финансово и ресурсно осигуряване. Тя се планира, подготвя и осъществява и при условията на колективната отбрана
на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), както и в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана, с ефективно използване на националните отбранителни способности.
Развитието и усъвършенстването на отбранителните способности е необходимо условие за изграждане на съвременна и ефективна система за
отбрана на страната, която е част от системата за
национална сигурност и „…се изгражда на основата
на въоръжените сили и чрез отбранително-мобилизационната подготовка на министерствата и ведомствата от централната администрация, на специализираните служби и териториалната администрация. Тя се регламентира от единна нормативна база
и включва органите за ръководство, командване и
управление, въоръжените сили, съответната инфраструктура, силите и средствата на министерствата и ведомствата от централната администрация,
специализираните служби, териториалната администрация, органите на местното самоуправление,
търговските дружества, държавните предприятия,
организациите и гражданите, дейностите за осигуряване на стабилна среда на сигурност и подготовка
и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.“4
Анализът на разкритото съдържание на системата за отбрана на страната дава основание да се приеме, че основните ѝ елементи са: органите за ръководство, командване и управление, въоръжените
сили, силите и средствата на невоенните институции и организации и прилежащата им инфраструктура, осъществяващи дейности за осигуряване на
стабилна среда на сигурност и подготовка и за осъществяване на въоръжена защита на териториалната
цялост и независимостта на държавата. В допълнение, съществуващата в момента правно-нормативна
уредба, регламентираща процесите в системата за
отбрана определя два основни субекта в нея – въоръжените сили и невоенни компоненти, като при
тяхното обособяване личи водещият принцип на организационна принадлежност и статут на персонала.
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За по-пълно и всеобхватно изследване на основните
компоненти на СОС е целесъобразно да се анализира
съдържанието на подготовката на страната за отбрана, която съгласно Националната отбранителна стратегия (НОС) включва подготовка на въоръжените
сили, националната икономика, населението, територията и инфраструктурата на страната.
Подготовката на ВС е постоянен и продължителен процес, насочен към изграждане, поддържане
и развиване на отбранителни способности за изпълнение на целия спектър от мисии и задачи от ВС и
изискващ голям разход на ресурси. Основната цел
на тази подготовката е да осигури постигането на
националните и съюзни критерии, показатели и изисквания към щабовете и формированията и се явява основен инструмент за достигане на необходимите стандарти за оперативна съвместимост. Крайният резултат от подготовката трябва да осигурява на
ВС, при изпълнението на целия спектър от мисии и
задачи, способности за провеждане на операции със
съответната им поддръжка и осигуряване, както и
способности за провеждане на стратегически комуникации и гражданско-военно сътрудничество.
Подготовката на националната икономика,
населението, територията и инфраструктурата
се осъществява в рамките на системата от дейности по отбранително-мобилизационна подготовка
(ОМП) на страната. На основание разпоредбите на
ЗОВСРБ, НОС и други правно-нормативни актове,
свързани с отбраната на страната, изграждането
на системата за отбрана и респективно на отбранителните способности на невоенния компонент
се извършва на основата на ОМП. Дейностите и
задачите, регламентиращи провеждането на тази
подготовка са възложени с Постановление на Министерския съвет № 258 от 02.12.2005 г., и обхващат
държавните органи, търговските дружества, държавните предприятия и други с възложени военновременни задачи, включително техните поделения,
подразделения и структурни звена. Целта на провеждането на ОМП, като част от подготовката на
страната за отбрана, е поддържане на националното
стопанство, територията на страната и населението в готовност за работа при положение на война,
военно и извънредно положение. Дейностите по
ОМП на съответните организации се извършват в
рамките на тяхната компетентност в съответствие
с нормативните актове и възложените им военновременни задачи и определените способности, които трябва да изграждат и развиват по отбраната на
страната. Тези дейности са: гражданско планиране
в интерес на отбраната; планиране и поддържане на
военновременната система за управление; осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната;
подготовка на територията и инфраструктурата за
отбрана; организиране на подготовката и защитата
на служителите и населението при положение на
война, военно и извънредно положение.5
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Крайният резултат от ОМП трябва да осигурява на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация,
юридическите лица и гражданите способности за
изпълнение на възложените им отговорности и
задължения по отбраната на страната, както и изградена и подготвена за използване инфраструктура и ресурси за отбрана. При това държавните
органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация и юридическите лица,
във военно време продължават да изпълняват
мирновременните си функции и задачи, като с
приоритет изпълняват военновременните задачи,
които обаче ще се различават по обема и условията, в които ще бъдат изпълнявани.
Анализът на извършваните дейности и задачи по подготовката на въоръжените сили и
невоенните компоненти свързана с отбраната на
страната доказва, че настоящата архитектура на
системата за отбрана е изградена на основата на
принципа за „организационна принадлежност“ и
„статут на персонала“, поради което не осигурява
постигането на необходимата оперативна съвместимост в изгражданите способности на отделните субекти и не отговаря на потребностите
от провеждането на съвместни действия при изпълнението на задачите. Това мнение се обуславя
и от следните обстоятелства:
– липсват постоянно действащи междуведомствени органи и ясно формулирани механизми
за взаимодействие за управлението на процесите,
свързани с интегрираното изграждане, поддържане
и развитие на отбранителните способности във всяка област на отбраната;
– липсват национални политики в областта
на отбраната, които да осигуряват и насърчават
постигането на високи нива на междуведомствено
взаимодействие за повишаване ефикасността при
изграждането на отбранителните способности на
страната;
– изграждането на способности за провеждане
на съвместни действия във военновременния състав
на ВС се явява сериозно предизвикателство пред висшите държавни органи за управление на отбраната.
Освен това, анализът на основните дейности
свързани с подготовката и провеждането на отбраната на страната показва, че тяхното осъществяване изисква използването в по-голяма или по-малка
степен на ресурси, които принадлежат на различни
субекти от системата за отбрана. Като пример могат да бъдат посочени дейностите, свързани с гражданската отбрана, задълженията по поддръжката от
страната домакин, системата за ранно предупреждение, мобилизацията на ресурсите за отбрана, подготовката и използването на въоръжените сили за
военно време и други. Тези обстоятелства определят
необходимостта от възприемането на по-целесъобразен подход при изграждането на архитектурата

на системата за отбрана и извършване на преход от
подход, основан на организационна принадлежност
и обособеност, към такъв, основан на функционални компетентности.
Отчитайки факта, че основните функции на
системата за отбрана са управление, провеждане
на военни и невоенни операции и действия, както
и тяхната поддръжка за осигуряване на стабилна
среда на сигурност и подготовка и осъществяване
на въоръжена защита на териториалната цялост и
независимостта на държавата, може да се приеме,
че функционалната архитектура на системата
за отбрана на страната следва да включва: управляващ компонент; силов компонент; поддържащ
компонент, и прилежащата им инфраструктура.
Управляващият компонент осъществява
функцията „управление“ на отбраната на страната и включва: Народното събрание, Президента на
страната, Министерския съвет, министерствата и
ведомствата от централната администрация, областните управители и кметовете, а така и също и
други ръководители на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, техните администрации и прилежащата
им инфраструктура.
Силовият компонент осъществява функцията „защита на териториалната цялост на страната“
чрез използване на въоръжено насилие и включва:
въоръжените сили, част от силите от системата за
сигурност и обществен ред, техните системи за ръководство, командване и управление, всестранно
осигуряване и прилежащата им инфраструктура.
Отчитайки факта, че в състава на силовия компонент влизат военни структури, формирани от военнослужещи и невоенни, състоящи се от държавни
служители, може да се приеме, че той включва: силов военен компонент и силов невоенен компонент.
В състава на силовия военен компонент на системата за отбрана на страната са въоръжените сили
и прилежащата им инфраструктура. Те, съгласно
ЗОВСРБ, включват: Българската армия; Служба
„Военна полиция“; Служба „Военна информация“;
военните академии и висшите военни училища;
Военномедицинска академия; Националната гвардейска част, Централното военно окръжие с подчинените му областни военни окръжия и други
формирования и структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната, а така също и доброволния
резерв и военнослужещите от Министерството на
отбраната. Освен това, съгласно Закона за резерва,
в състава на въоръжените сили във военно време се
включват на задължителен принцип и български
граждани, които имат военна подготовка и служат
за комплектуване и допопълване на военните формирования. Имайки предвид функциите и задачите
на отделните структури от състава на ВС е видно,
че част от тях, като Министерството на отбраната,
военните академии и висшите военни училища,

част от Военномедицинска академия, Националната гвардейска част, Централното военно окръжие с
подчинените му областни военни окръжия и други
формирования и структури на подчинение на министъра на отбраната, нямат пряко отношение по
въоръжената защита на страната и трябва да бъдат
изведени и причислени към управляващия или поддържащия компонент.6
В състава на силовия невоенен компонент на
системата за отбрана на страната се включват част
от структурите на системата за сигурност и обществен ред и прилежащата им инфраструктура, които
съгласно ЗОВСРБ, във военно време влизат в състава на въоръжените сили. Такива са: структурни
звена на Министерството на вътрешните работи
(МВР), Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР),
Националната служба за охрана (НСО), структури на
Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), определени със заповед на председателя, военните съдилища и прокуратури, при условия
и по ред, определени с акт на Министерския съвет.7
Освен това, съгласно Закона за резерва, в състава на
тези структури се включват на задължителен принцип и български граждани, които имат специална
подготовка и служат за тяхното комплектуване и допопълване. Особеното за функционирането на влизащите в състава на въоръжените сили структури е,
че съгласно техните ръководни документи и във военно време функционират като невоенни. Предвид
естеството на операциите, действията и задачите,
които изпълнява силовият компонент за военно време, може да се приеме, че в състава на силовия невоенен компонент следва да бъдат включени ГД „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП), Дирекция
„Жандармерия“ и структурите на „Охранителна полиция“ от ГД „Национална полиция“ (ГДНП), Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) и
други силови структури от МВР. В този компонент
се включват и част от структурите на ДАР, ДАНС,
НСО и ДКСИ, с цел осигуряване и поддръжка изпълнението на дейностите по защита на териториалната цялост и независимостта на страната. Останалите структури от системата за сигурност и обществен ред се включват в състава на управляващия или
поддържащия компонент.
Поддържащият компонент завършва структурно-функционалната архитектура на СОС и изпълнява функцията „поддръжка и осигуряване“ на
дейностите на управляващия компонент, силовия
компонент, както и нормалното съществуване и защитата на населението и инфраструктурата на страната във военно време. Той включва: ресурсите на
системите за икономическо, финансово, дипломатическо, вътрешен ред, социално, енергийно, здравно,
образователно, транспортно, комуникационно-информационно, хранително, водно и екологическо
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осигуряване. Тази функция се реализира на основата на способностите на: икономиката и в частност
на отбранителната индустрия, образованието, науката, изследванията и технологиите в сигурността
и отбраната, държавните предприятия, търговските
дружества, съдебната власт, дипломацията, системата за комуникационно-информационно осигуряване и кибер сигурност и отбрана, финансовата
система, системата на държавния резерв и военновременните запаси, системата за сигурност и обществен ред, системата за гражданска отбрана, системата за поддръжка от страната домакин и други,
със съответните системи за управление и инфраструктура, както и чрез системата от обществените
организации и гражданите.
Анализът на тези постановки за изграждане на
архитектурата на системата за отбрана на функционален принцип показва, че в изграждащите я компоненти следва да се включат както военни, така
и невоенни сили, средства и инфраструктура. За
съжаление обаче, в изградената в момента архитектура на системата за отбрана, оценявана по критерий
„функционалност“, преобладава т.нар. „ведомствен“
подход, като не съществуват ясни механизми и принципи на взаимодействие между отделните военни и
невоенни елементи, които да позволяват същите да
бъдат изградени на основата на търсене на ефекти,
залагащи на интеграция на усилията и координация
на действията. Ето защо предлаганата нова архитектура на СОС предполага използването на системния
подход в процеса на планиране на отбраната, като
едно възможно решение, което да създаде необходимите предпоставки за определяне, изграждане и
развитие на способностите на основата на съвместна
работа между субектите, с цел постигане на процедурна и техническа съвместимост, избягване на дублиране и икономия на ресурси.
В резултат на по-горните обобщения и заключения можем да определим системата за отбрана като сложна съвкупност от компоненти и
дейности, които се намират в динамично взаимодействие, и имат за цел изграждане, поддържане и развитие на отбранителните способности,
необходими за осигуряване на стабилна среда на
сигурност и защита на териториалната цялост,
независимостта и суверенитета на страната. Моментното състояние и способности на системата за
отбрана като цяло се формира от способностите на
отделните компоненти и ресурсите, които са определени, подготвени, поддържани и предоставени за
изпълнение на функциите и задачите по отбраната, като тяхната успешна реализация е в пряка зависимост от постигнатото ниво на взаимодействие
между компонентите и качеството на управление на
процесите в системата за отбрана.
Основна предпоставка за степента на готовност
на системата за отбрана е качеството на процеса на
планиране на отбраната, който създава необходими170

те условия, в това число и финансови, времевата рамка и постоянен контрол при определянето, изграждането, развитието и поддържането на адекватни на
рисковете и заплахите за националната сигурност
отбранителни способности и ресурси. В допълнение към горното, ефикасният процес на планиране
на отбраната изисква наличието на: съвкупност от
взаимосвързани, работещи съвместно и в синхрон
военни и невоенни органи за управление; прилагане
на общи рамки на политики, доктрини, процедури;
използване на оперативно съвместими оборудване,
съоръжения и комуникации; съвместно изготвяне,
изпълнение и преглед на общите планове.
За да се отговори на въпроса какво е в момента състоянието на подготовката и нивото на взаимодействие между основните компоненти на системата
за отбрана, следва да проследим накратко как се извършват към настоящия момент дейностите по планирането на отбраната и в частност планирането на
използването на военновременния състав на ВСУ.
Планирането на развръщането и използването на ВС се осъществява на основата на разработени стратегически планове за действие, планове
за операции, военновременни планове, както и
планове за мобилизация – при привеждането им в
по-високи степени на бойна готовност и при обявяване на военно положение, положение на война
или извънредно положение, приети и утвърдени
от органите за управление на отбраната. Стратегическите планове за действие на ВС се приемат
от Министерския съвет и се утвърждават от Президента на страната. Военновременните планове и
плановете за мобилизация се утвърждават от Министерския съвет, а плановете за операции на ВС –
от министъра на отбраната.
За подготовката и работата на държавната администрация, органите на местното самоуправление и местната администрация и на гражданските
ресурси за отбрана при положение на война или военно положение, съгласно ЗОВСРБ, Министерският
съвет приема, по предложение на министъра на отбраната, държавен военновременен план. Държавният военновременен план определя осигуряването
и управлението на гражданските ресурси за отбраната на страната извън ресурсите и средствата по
плановете на въоръжените сили и възлага изпълнението му на държавните органи, органите на местното самоуправление, местната администрация и
юридическите лица с военновременни задачи. Въз
основа на държавния военновременен план всички
те изготвят свои военновременни планове.
На основание ЗОВСРБ министерствата, ведомствата и юридическите лица, който има възложени военновременни задачи, свързани с отбраната
на страната, разработват и поддържат планове за
привеждане в готовност за работа във военно време. Структурите, които се развръщат или доокомплектуват с ресурси от мобилизационния резерв,

заедно с тези планове, разработват и планове за
мобилизация. Утвърждаването на плановете се извършва от съответните министри, принципалите на
юридическите лица, ръководителите на ведомства.
Извършеният анализ на планирането на подготовката, развръщането и използването на военните и невоенните структури показва, че липсва
задължителният като условие за качествено
планиране съвместен подход по отношение изпълнението на операциите и задачите от военновременния състав на ВС. С други думи, възприетият в момента подход за тяхната подготовка
и използване не предполага стремеж към постигането на по-високи нива на взаимодействие на
основата на съвместна работа, гарантиращи от
своя страна изграждането на необходимата съвместимост. Съществува и друг, не по-малко значителен проблем за военновременния състав на ВС,
свързан с дълбоките организационни и съдържателни различия, в резултат на девоенизирането на
по-голямата част от структурите от системата за
сигурност и обществен ред.
Поради на това можем да определим следните
основни направления за усъвършенстване на процесите и дейностите, протичащи в системата за
отбрана, с основен акцент планирането на наличните отбранителни способности и изграждането на
нови способности на структурите, влизащи в състава на силовия компонент.
Първото направление е свързано с усъвършенстването на правно-нормативната уредба, в
частта ѝ регламентираща процеса на планиране,
изграждане и развитие на отбранителните способности на СОС;
Второто направление залага на усъвършенстването на правно-нормативната уредба,
която определя структурата, състава и подготовката на силовия компонент, с оглед изграждане и
развитие на неговите отбранителни способности.
Усъвършенстването на правно-нормативната уредба, регламентираща процеса на планиране,
изграждане и по-нататъшно развитие на отбранителните способности на система за отбрана на страната, с оглед постоянната промяна в средата на сигурност, е от ключово значение за адекватността на
способностите на системата като цяло.
Необходимото условие за изграждане на съвременна и ефективна система за отбрана е наличието
на система и механизми за непрекъснато следене на
процесите, тенденциите, рисковете и заплахите в средата на сигурност, и разкриване на насоките и подходите за по-нататъшно развитие и усъвършенстване
на отбранителните способности на страната. Известно е, че в тяхната основа стоят способностите на въоръжените сили – в широкия смисъл на думата, и на
силовия компонент – в нейния тесен смисъл. Това е
така предвид определената в Конституцията на Република България функция на ВС – да гарантират суве-

ренитета, сигурността и независимостта на страната
и защитават нейната териториална цялост.8
С оглед формулираната в доклада цел, ще се
спрем и на възможните подходи за постигане на
ефективност и ефикасност при изграждането на
способностите от силовия компонент на базата
на постигане и поддържане на по-високи вътрешни
нива на взаимодействие и интеграция.
Постигането на определено минимално ниво
на взаимодействие и интеграция на отбранителните
способности на отделните компоненти (управляващ, силов и поддържащ) е изключително важно
условие както за получаване на по-висока степен на
взаимодействие между техните способности и интеграция на усилията, така и с оглед постигането на
така наречения общ „синергичен ефект“.
Един от възможните подходи в тази насока е да
се следва съвсем простият на вид алгоритъм: първо – взаимодействие и интеграция вътре във всеки
компонент и второ – взаимодействие и интеграция
между трите компонента на СОС. Не така просто
обаче изглежда алгоритъмът по различните нива на
взаимодействие и интеграция.
На национално ниво този алгоритъм започва от постигане на политически консенсус относно
формулирането на националните интереси, преминава през отбранителната стратегия на страната и
баланса при определяне на необходимите отбранителни способности с оглед промените в средата на
сигурност и произтичащите от нея нови рискове и
заплахи за сигурността на страната и завършва с
процеса на подготовката на страната за отбрана, с
прилагането на програмно, комплексно и интегрирано управление на заделените ресурси за отбрана.
В този аспект главно предизвикателство пред държавното ръководство на страната е изграждането и
интегрирането в общи отбранителни способности
на отделните способности на структурите, влизащи
в състава на компонентите от системата за отбрана
на страната. Основният акцент се поставя върху изграждането на способностите на силовия военен и
невоенен компонент.
На териториално и местно ниво алгоритъмът
е още по-сложен. Той преминава през териториалните органи, местното самоуправление и местната
администрация, организациите и юридическите
лица, които планират и изграждат способности за
изпълнение на възложените им отговорности и задължения по отбраната на страната, посредством
изграждане и подготовка за използване на инфраструктурата и ресурсите за отбрана, които в по-голяма или по-малка степен осигуряват нормалното
съществуване и защитата на населението и инфраструктурата на страната на териториално и местно
ниво във военно време.
Друго възможно решение е прилагането на
системния подход в отбраната, което предполага
ясно обуславяне на взаимовръзките и процесите,
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т.е. на взаимодействието в системата за отбрана и
осъзнаване на тясната зависимост на способностите на структурите на силовия компонент от състоянието на способностите в поддържащия компонент.
Следователно, изпълнението на конституционната
функция от силовия компонент е невъзможна без
изграждането на единна държавна политика в областта на отбраната, която да осигурява съвместни
и в непрекъснато взаимодействие дейности между
държавните институции, насочени към изграждането и развитието на отбранителни (военни и невоенни) способности.
От друга страна, постигането на интеграция
в дейностите изисква прилагането на всеобхватен
подход в процеса на управлението на кризи и конфликти, като необходимо условие за успешното
противодействие на хибридните форми за водене
на война. От тук произтича и необходимостта от
постигането на пълен синхрон в действията, както
вътре в компонентите, така и между тях, на основата на ясни и верифицирани планове и процедури
за взаимодействие, в рамките на единна стратегия и
план за отбрана на страната.
Ето защо е целесъобразно да се осмисли необходимостта от създаването със закон на постоянно
действащ съвет към Министерски съвет – Национален съвет по отбрана, който да се оглавява от силовия вицепремиер и/или министъра на отбраната на
Република България.
Функциите, които трябва да изпълнява Съветът следва да са пряко свързани с основните области
за планиране на отбраната (по подобие на модела в
НАТО), а имено: сили, ресурси, въоръжение, логистика, система за управление и консултации, гражданска защита (отбрана), охрана на държавните граници, противовъздушна и противоракетна отбрана,
управление на въздушното движение, стандартизация, разузнаване, военномедицинска поддръжка,
наука и технологии, и кибер отбрана.
За управление на процесите във всяка една от
областите на отбраната е нужен специализиран работен орган, който периодично да се събира (минимум веднъж годишно) и да прилага специални процедури, които обаче да са подчинени на общата цел –
защита на суверинитета и териториалната цялост
на страната. Работните органи, също така, следва да
допринасят и за генериране на необходимите сили и
способности, с оглед на поетите от страната ни съюзни ангажименти към НАТО и Общата политика
за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.
Следователно, за да е възможно прилагането
на всеобхватен подход към отбраната на страната
и интеграция на свързаните с нея процеси е необходимо към Националния съвет по отбрана да се
включат следните сега функциониращи съвети към
Министерски съвет: Съвет по националния радиочестотен спектър, Съвет за електронно управление,
Междуведомствен съвет по участието на Република
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България в НАТО и Общата политика за сигурност
и отбрана на ЕС, Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерския съвет, Междуведомствен съвет по
въпросите на граничния контрол, Консултативен
съвет за подпомагане на Министерския съвет при
формиране на държавната политика в областта на
защита при бедствия. По същество това са работни
органи на различни министерства, ведомства и организации, създадени на функционален признак, но
имащи пряка отговорност към различните аспекти
на сигурността и отбраната на страната. При необходимост, Националният съвет по отбрана да може
да създава и други работни органи/съвети.
Всеки съвет следва да се подпомага от т.нар.
секретариат, в чиито състав да се включват представители от министерствата и ведомствата, които имат отговорности към съответната област на
отбранителните способности, като в зависимост
от нея, водеща роля при администрирането на дейностите ще има съответното ресорно министерство
или ведомство. Всичко това следва да осигури предпоставка за единство в действията и консенсус при
вземането на решенията от Националния съвет по
отбрана, като резултат на координиране действията на всички негови работни органи/съвети. Това е
важно, защото Националният съвет по отбрана ще
решава въпросите свързани с: формиране отбранителната политика на страната, интеграция на процеса на национално планиране на отбраната с този
в НАТО, дейностите по подготовката на страната за
отбрана и тези, свързани със задълженията на страната по линия на НАТО и ЕС. Националният съвет
по отбрана следва да предлага своите решения за
разглеждане и приемане от Съвета по сигурността
и от Министерския съвет.
В допълнение, решенията, които са от компетенциите на Националния съвет по отбрана (указания, препоръки, изисквания и др.) да са задължителни за изпълнение от органите и организациите,
към които са насочени. На Съвета следва да се възложат и отговорностите по подписването на споразумения за взаимодействие с отделни неправителствени организации, имащи отношение към отбраната на страната. Опитът от практиката показва, че
гражданската подкрепа в операциите често идва и
от различни международни и многонационални неправителствени организации, повечето от които са
специализирани в специфични области и имат отношение и интереси при кризи и военни конфликти.
По този начин може да се търси отговор на предизвикателството, свързано с гражданско-военните
отношения на най-високо ниво, както и получаване
на обществена подкрепа по отношение на провежданата политика и заделяните ресурси, свързани с
отбраната. Решението на тези въпроси на оперативно и тактическо нива изисква създаването и поддържането на междуведомствени връзки на базата на

сключени споразумения за сътрудничество и други
подходящи механизми за взаимодействие по места
между гражданските и военните организации.
Усъвършенстването на правно-нормативната уредба, регламентираща структурата, състава
и подготовката на силовия компонент е второто
направление, при което се търсят възможности за
изграждане и развитие на отбранителните му способности чрез подобряване на вътрешното взаимодействие и интеграция на способностите на отделните структури.
В силовия компонент, както вече стана ясно,
влизат силов военен компонент и силов невоенен
компонент. Ето защо, за разрешаването на проблемите е възможно да се използват два подхода: първият залага на запазване на правния статут на отделните структури, а вторият – на придобиване на
военизиран статут на невоенните структури.
За реализирането на първия подход е необходимо да се изпълнят следните дейности.9
На първо място, определяне и регламентиране
в ЗОВСРБ на нов мирновременен състав на въоръжените сили, в който да се включват всички структури от системата за сигурност и обществен ред. Това
осигурява в значителна степен изискването към
въоръжените сили, свързано с покриването на пълния спектър от заплахи за националната сигурност,
съчетаващо структурите на военния и невоенния
силов компонент. По този начин, на функционален
принцип, ЗОВСРБ ще възложи правомощия на тези
сили да противодействат съвместно на военнополитическите заплахи за сигурността на страната още
в мирно време, дори когато те целят организирана
дестабилизация на държавата.
На второ място, промяна на нормативната
уредба, регулираща мобилизацията на ВС, която да
позволява мирновременно развръщане на силите на
силовия компонент в съответствие с нивото на заплахите за националната сигурност. Такава, в комбинация с първото, осигурява на силовия компонент законовото задължение да организират и провеждат съвместна подготовка, както и възможност
да се развръщат при необходимост в мирно време
чрез мобилизация, в съответствие със степента на
опасност и възложените им задачи. За тази цел системата за мобилизация на ВС трябва да получи допълнителна законова регламентация, която да позволява комплектуването на структурите от силовия
компонент да се осъществява още в мирновременния период, като нарастването на способностите им
да се извършва чрез мобилизация в съответствие с
повишаването нивото на заплахи за националната
сигурност. По този начин стратегическото развръщане на структурите от силовия компонент ще става в съответствие с влошаването на обстановката и
възникването на конкретни заплахи, при тясно взаимодействие и допълване между военните и невоенните способности на силовия компонент, но и на

системата за отбрана като цяло.
На трето място, да се разработят и прилагат
единни ръководни документи (доктрини, методики
и т.н.) в силовия компонент, които да регламентират съвместната подготовка и уеднаквят формите
за използване на военния и невоенния силов компонент. Това ще доведе до усъвършенстване на взаимодействието и синхрона в действията им при провеждането на съвместни операции.
На четвърто място, комплектуването на
силовия невоенен компонент да се осъществява по
принципите, критериите и правилата, които важат за силовия военен компонент. Това предполага
целият личен състав да придобива начална и специализирана военна подготовка и да полага военна
клетва, което спомага за интегриране на организационните култури на структурите от силовия компонент, както и по-професионално подготвен състав.
И на пето място, в НОС точно да се определят общите способности на системата за отбрана и в частност тези, които да изграждат
структурите на силовия компонент, с оглед осигуряване изпълнението на формулираните задачи по
отбраната на страната. Това е необходимо предвид
обстоятелството, че те ще изпълняват задачи по отбраната на страната още при възникването на военнополитическа криза.
Един от най-важните въпроси, който е свързан
с интегрирането на изгражданите способности от
силовия военен и невоенен компонент в общи отбранителни способности на системата за отбрана,
касае провеждането на съвместна подготовка на
силите, която е задължителен елемент за постигането на оперативна съвместимост. Тя следва да се
осъществява в общия комплекс от дейности в системата за подготовка на страната за отбрана, провеждани на функционален принцип от управляващия,
силовия и поддържащия компонент по организиране и всестранно осигуряване на отбраната.
Вторият подход се прилага при получаване на
единен (военизиран) статут на структурите, формиращи силовия компонент още от мирно време. Той
се реализира при изпълнение на следните дейности.
Първо, при определяне и регламентиране в
ЗОВСРБ на нов мирновременен военизиран състав
на ВС, включващ сега действащия мирновременен
състав на ВС плюс посочените по-горе структури
от силовия невоенен компонент, влизащи в състава
на силовия компонент. Това осигурява на силовия
компонент изцяло военизирани структури, чиито
личен състав прилага постановките на ЗОВСРБ, отнасящи се до военнослужещите, доктрините и уставите на ВС, при запазване на структурната си
принадлежност в съответните министерства и
ведомства. За тази цел структурите от МВР, които
влизат в състава на силовия компонент следва да бъдат на принципа на двойната подчиненост, както на
министъра на вътрешните работи, така и на минис173

търа на отбраната, за което в съответните закони да
се разпишат ясни механизми за случаите, формите
и реда за тяхното управление, ресурсно осигуряване
и използване. Необходими са и съответни промени
в нормативните актове, регламентиращи дейността
и на останалите структури от силовия компонент,
които са извън Министерството на отбраната.
Това осигурява възможността целия състав на
ВС да се разглежда като единен военизиран компонент, чието управление и дейности се подчиняват
на обща нормативна база и организационна йерархична подчиненост. Всичко това предполага ВС
да изграждат и развиват способности на базата на
единни изисквания, свързани с всички императиви,
изграждащи дадена способност. Освен това се създават добри условия за постигането на високо ниво
на взаимодействие между структурите, влизащи в
състава на ВС още от мирно време. Примери за такава организационна архитектура на ВС можем да
срещнем в редица държави, членки на НАТО и ЕС,
като например Франция, Испания, Италия и дори
Румъния. Общото между тях е, че използват модел
при изграждане и развитие на ВС, който е приложен
от Франция и заимстван от останалите държави, с
отчитане на своите национални особености.
Всъщност моделът, в общи линии, съществува и
в нашите ВС към 1989 г. През годините на т.нар. преход от тоталитаризъм към демокрация и под мотото
за присъединяване към евроатлантическите структури, този ефикасен и добре работещ модел за изграждане и развитие на способности във ВС за отбрана
на страната, е поетапно разрушен, за да се стигне
до настоящото състояние на пълно девоенизиране
(без НСО) на структурите, влизащи в състава на ВС
за военно време, както и до пълното „скъсване“, от
тяхна страна, с разпоредбите, свързани със служителите (военни и цивилни) по ЗОВСРБ. В допълнение,
нарушени са и принципите за провеждане на обща
политика за изграждане на оперативно съвместими
способности от различните структури, влизащи в
състава на ВС за военно време, породено от липсата на надведомствен орган, който на базата на ясно
изграден междуведомствен механизъм за взаимодействие да формира, ръководи и контролира процеса на изграждане и развитие на отбранителните способности на ВС и на страната като цяло.
Второ, както и при първия подход, е необходима промяна на законодателството, касаещо
мобилизацията на страната, която да позволява
мирновременно развръщане на отделни структури от въоръжените сили в съответствие с нивото на заплахите за националната сигурност.
Подобно законово регламентиране осигурява на
ВС да организират съвместна подготовка и да се
развръщат, при необходимост, в мирно време чрез
мобилизация, в съответствие със степента на опасност и с възложените им задачи.
Трето, да се даде възможност съвместната
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подготовка и използването на ВС да се осъществява на основата на единни ръководни документи
(доктрини, устави, методики и т.н.). По този начин
се осигурява усъвършенстване на взаимодействието
и синхрона в действията им при провеждане на съвместни операции в мирно и във военно време.
Четвърто, да се осигури възможност комплектуването на въоръжените сили да се осъществява по единни принципи, критерии и правила, с единно ръководство, командване и управление.
Това предполага личният състав да се рекрутира
и подготвя съгласувано и в тясно взаимодействие,
при отчитане на общата необходимост на въоръжените сили и на системата за отбрана от професионално подготвен състав, притежаващ обща организационна култура.
В най-общ вид, представените подходи за изграждане и развитие на способностите на ВС, както и споменатите оперативни архитектури на ВС в
други страни, членки на НАТО и ЕС дават възможност за следните обобщения:
– безспорна е необходимостта от прилагането
на нов подход при изграждане и развитие на способностите на ВС, който да осигури оперативна
съвместимост и интегритет между структурите от
състава на ВС, като следствие от постигането на
по-високи нива на взаимодействие;
– отчитайки опита на други държави при изграждането на способности във ВС можем да твърдим, че вторият подход по категоричен начин показва по-ефикасен и по-ефективен път за изграждане и
развитие на единни, оперативно съвместими и интегрирани способности на ВС, гарантира постигането на по-високи нива на взаимодействие, с което
се създават необходимите условия за изпълнението
на пълния спектър от мисии и задачи от ВС в мирно
и военно време при икономия на ресурси;
– реализирането на втория подход за военно строителство дава възможност да се изгради
по-ефективен и ефикасен модел на функционална
архитектура на системата за отбрана, състоящ се отново от посочените три компонента, но с по-проста
система за управление, и същевременно с по-ясен и
по-добре работещ процес на подготовка на страната
за отбрана.
Подходите за решаване на формулираните
проблеми могат да бъдат и по-различни, но като че
ли най-верният е свързан с характера на заплахите
за националната сигурност. На комбинираното въздействие върху военната и националната сигурност
трябва да се противопостави многофункционална
система за отбрана, обединяваща интегрираните
способности на отделните ѝ компоненти, чрез гарантирано динамично взаимодействие за получаване на синергичен ефект от действията им.
Променящият се характер на съвременните
войни и конфликти и съществуващите проблеми
при изграждането на отбранителните способности

на страната поставят на дневен ред въпросите за
необходимостта от адаптиране на системата за отбрана на страната. Реализирането на това предизвикателство е свързано с извършването на посочената
по-горе промяна в архитектурата на системата за
отбрана, която да се изгражда и развива чрез нови
механизми на взаимодействие, създадени на база
функции и задачи на отделните компоненти.
В заключение следва да се спомене, че реализирането на който и да е от двата формулирани подхода при изграждане и усъвършенстване на отбранителни способности на страната е труден процес и
сериозно предизвикателство пред органите за управление на отбраната. Това е така, защото необходимостта от промяна, както и нейното извършване, по
правило, създават условия за съревнование между
организациите и ако не се управлява, води до проя-

ви на конкуренция, лесно може да прерасне в междугрупова и дори в междуличностна конфронтация
в отделните организации. Такава промяна е свързана и с необходимостта от споделяне на ресурси,
извършване на съвместни процеси, създаване на
мрежови структури на управление и т.н. За преодоляването на тези нови предизвикателства е необходимо междуорганизационното взаимодействие да
бъде изведено като държавен приоритет. То следва
да се превърне в инструмент, който да осигури ефикасното реализиране на политиката за сигурност и
отбрана на страната на основата на способности,
осигуряващи успешно противопоставяне на хибридните форми за водене на война, при това без да се
нарушава общия национален и регионален баланс
на силите и без прекомерно да се натоварват ресурсните възможности на страната.
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Методи и материали, използвани
в макети за изследване на устойчивост
при пробиваемост и травма ефект
от балистичен удар
Николай Стойчев, Петя Генчева, Краса Костова

Резюме: Проследена е методологията за изпитване при определянето травма ефекта от балистичния
удар върху средство за балистична защита и възможността за охарактеризиране с потенциално нараняване.
Разгледани са видове материали и макети, предназначени да пресъздадат максимално достоверно реакциите
на човешкия торс при балистичен удар.
Ключови думи: методи за проследяване на травма ефекта, индивидуална балистична защита, изпитване, контрол.

METHODS AND MATERIALS USED FOR THE STUDY
OF STABILITY AND INJURY EFFECT
OF SHOCK BALLISTIC IMPACT

Nikolay Stoychev, Petia Gencheva, Krasa Kostova

Abstract: Study test methodology in determining the effect of ballistic injury blow means for ballistic protection
and the ability to characterize a potentially injury. Examines the types of materials and models designed to recreate the
most plausible reactions of the human torso in ballistic attack.
Key words: Methods for monitoring the trauma effect, individual ballistic protection, testing, control.

В

ъв връзка със стандартизирането на методологията за изпитване са извършвани различни
изследвания, като една от основните цели е
проектирането на оборудване, което да се използва
при определянето на пробиваемостта и травма ефекта от балистичния удар върху балистичната система
и възможността за свързването на получения при
удара травма ефект с потенциално нараняване.
Изследователите констатират, че при проведеждане на изстрел, когато няма пробив, динамичната балистична сила предизвиква деформация
в точката на удара, върху материала разположен
зад балистичната система. Тази деформация в материала се дефинира в стандартите като backface
deformation. Кинетичната енергия от непробиващия
удар на куршума би трябвало да се разпръсне при
деформирането на балистичната система или фрагментирането на материала или подложния материал. Предаването на тази енергия към тялото има
потенциална опасност да предизвика сериозно на176

раняване и дори смърт. Нараняването от непробил
удар се дефинира като behind-armor blunt trauma,
т.е. тъпа травма зад балистичната система/броня.
Дълбочината на получената и измерената при
изпитванията деформация се свързва с възможността
за летален изход от идентична травма при проведен
при същите условия експеримент с живи животни
или хора. Основната цел е определянето на строга
зависимост между възможността за летален изход от
получената деформация върху подложения материал.
Най-често използваните, в стандартите регламентиращи изпитвания, като подложен материал са балистичен желатин и моделиран пластилин (Roma plastelina).
Избор на подложен материал
при балистични изпитвания
на бронежилетки
Изборът на подходящ подложен материал за
изпитванията на гъвкавата част на бронежилетки-

те е от значение, защото тъканите в тялото на потребителя играят важна роля в абсорбирането на
високата енергия на балистичните удари или събития свързани с хладно оръжие. Човешкият торс
има много сложно механичното поведение. По тази
причина, за да се имитират напълно тъканите в човешкия торс, се налага използване на много сложни
биоморфични системи при подложните системи от
материали за изпитване.
Използването на балистичен желатин за измерване на травмата е свързано с редица затруднения, породени от неговата еластичност, вследствие
на което той възвръща първоначалната си форма
веднага след изстрела.
За да бъде измерена травмата, когато се използва балистичен желатин, е било необходимо
използването на техника за записване с висока
скорост (високоскоростна фотография). За да бъде
избегната високоскоростната фотография, поради
високата ѝ стойност, като алтернативен материал
е избран пластилин, който се използва за записване на травма ефекта в стандартите за изпитване на
средства за балистична защита, въпреки че и той не
е най-подходящият при определяне на зависимостта
между съществуващата медицинска информация и
получената травма. При използването на пластилин
Roma е установено, че еластичността му е достатъчно ниска, в резултат на което възстановяването му
след изстрел е малко1. Това води до предположението, че формата на получената деформация може да
осигурява необходимия запис на травма ефекта.
При калибриране на системата е необходимо
провеждането на множество опити и изследвания,
за да се определят отклоненията, дължащи се на
геометрията и разположението на точката при пускането на тежестта. От особено значение е и зависимостта между калибрирането, чрез пускане на
тежест от височина и балистичните изпитвания,
която все още остава най-слабо изследванa.
Все повече изследователи се стремят да разработят и подменят в краткосрочен план пластилина
с друг подложен материал, който да отговори на
изискванията за калибриране при стайна температура, чрез пускане на тежест от височина и чиито
свойства са малко зависими от температурата.
През 2006 г. са публикувани резултати от изследвания на група учени от различни научни центрове в САЩ върху възможността за проектиране
на механични макети, симулиращи човешки торсове, с цел използването им при оценка на рисковете
от нараняване в следствие на балистичен удар2. За
целта са проектирани и изработени два макета на
човешки гръден кош AUSMAN състоящи се от гъвкава метална симулираща функционираща сърдечна система с вградени гъвкави елементи и реалистичен гръбначен стълб, показани на фигура 1. Целият
гръден кош на моделите е покрит с вулканизиран
полимер. При оценка на възможността за използва-

нето им в методологията за балистични изпитвания
са използвани за сравнение девет гръдни човешки
трупни коша, специално подбрани с необходимата
плътност на костите и без наличие на остеопороза.
При провеждане на изпитванията са подбрани бронежилетки с твърди вложки (бронеплочи), за които
се предполага, че ще получат висока деформация и
за които има малка вероятност да бъдат пробити.

Фиг. 1. AUSMAN – механичен модел
за многократна употреба
В резултат на изпитванията и направените
констатации се препоръчва, при използване на тези
макети за бъдещи изследвания на травма ефекта
от балистични удари, да се направят подобрения
на моделите с цел подобряване на биофункциите и
максималното им доближаване до човешкия торс.
Препоръчва се:
– вграждане в макетите на по-еластични елементи, тъй като човешкият торс е високо еластичен;
– намаляване дебелината на кожата на макета,
за да се доближи до човешката;
– вътрешни подобрения, чрез използване на
елементи симулиращи вътрешни органи като аорти,
плеври и др. с цел подобряване на функциите.
Имайки предвид, че за изработването на макети от подобен род са необходими значителни финансови средства, а балистичните изпитвания могат да
бъдат разрушителни, понякога и за самите макети,
използването им е целесъобразно предимно за научни изследвания. Още повече, че този вид макети
са били първоначално предназначени да пресъздадат максимално достоверно реакциите на човешкия
торс при балистичен удар, а не за проверка на съответствието с регламентираните в определени стандарти изисквания за пределно допустими измерени
дълбочини на деформациите.
Разсъждавайки върху надеждността на използваната към момента методология за изпитване на
средства за балистична защита, в частност за оборудването, което се използва в това направление,
възниква въпросът колко добре трябва да бъде измерена дълбочината на травмата върху подложния
материал. Казано по друг начин, каква е допустимата грешка при измерването на травмата?
В конкретния случай се използват два основ177

ни термина – „точност“ и „прецизност“. Въпреки
че те са взаимозаменяеми и се считат за синоними
в разговорния език, технически имат малка разлика. Точност е близостта на измерената стойност на
определена величина до нейната реална (истинска)
стойност. Прецизност е близостта между измерените стойности на величината при повторни измервания и специфични условия. Счита се, че оборудването за измерване е достоверно ако е точно и
прецизно. Ако устройството за измерване натрупва системна грешка, се увеличава броят на пробите (размера на извадката) и нараства прецизността,
но не се подобрява точността. От друга страна,
елиминирането на системната грешка ще подобри
точността, но това няма да промени прецизността.
Имайки предвид използваният пластилин
(Roma) в методологията за изпитване, се счита, че
е необходима прецизност 0,5 мм (т.е. стандартна
грешка), за да се гарантира, че инструментът за измерване не внася допълнително грешка при изпитванията. Съгласно изискванията на повечето процедури за изпитване, измерването трябва да се извърши с инструмент с точност ± 0,1 мм. За измерване
дълбочината на травмата се използва най-често дълбокомер (шублер) с дигитален показател.
След изстрелването на куршума се поставя
мост върху получената вдлъбнатина и се измерва
разстоянието между моста и точката, където по
преценка на оператора, се намира най-голямата
дълбочина на деформацията. В процес на доуточняване и стандартизиране е възможността за използване на така наречената Фаро система за лазерно
сканиране3. Прилага се лазерната профилометрия
чрез използване на принципа на оптическата триангулация. За разлика от дебеломера, който извършва едно измерване, тази система извършва серия от
неконтактни измервания на цялата повърхност на
материала, като се прави триизмерен геометричен
профил. Предстои да бъдат уточнени настройките
на софтуера, който се използва при работа със сис-

темата, с цел постигане максимална точност и прецизност при бъдещи измервания.
Съществуващата методология за изпитване на
каски, включително и процедурата за изпитване във
войскови условия, не може пряко да бъде свързана
с човешките наранявания, поради което не дава
достоверна оценка на рисковете от наранявания
в резултат от травми по главата. Същият проблем
съществува и при методологията за изпитване на
бронежилетки. Това означава, че не можем да бъдем
сигурни как реакциите на пластилина могат да бъдат пряко свързани с потенциалните наранявания
по човешкия гръден кош.
Макар и по-трудно и по-малко деформиращ
се в сравнение с човешкия торс, Roma пресъздава
„най-лошия случай“ за подложния материал, когато пластичната деформация е малка (по-малко от
20 мм). Бронежилетка поставена върху по-твърда повърхност се пробива4 по-лесно. Пластилинът
Roma е приблизително два пъти по-плътен от човешки тъкани и има специфична относителна плътност, пластичен материал, който не възстановява
формата, което е важно за точността при измерване
на потенциалната „травма“.
До момента, освен Roma, са използвани множество други материали, за да се симулират човешки тъкани. Във всички случаи, те се поставят зад
бронежилетката по време на изпитването и са предназначени да симулират различни аспекти на поведението и въздействието върху човешките тъкани.
Различните видове подложни материали, които се
използват по света, са показани в Таблица 1.
Заключение
Многобройни проучвания и експерименти са
проведени и все още се провеждат с цел определяне
зависимостта между тъпата травма, нараняването
на хора и изпитванията на средства за балистична
защита. В резултат на тези изследвания са формиТаблица 1

Тип на материала
„Roma” пластелин
10% желатин
20% желатин
HOSDB-NIJ пяна

Използвани материали

Използва се за
изпитвания

Смес от петролни
Балистични и за
материали
остриета
Животински протеинов Балистични
гел
Животински протеинов Балистични
гел
Остриета
Неопренова пяна, EVA
пяна, каучук

Силикон-гел

Силиконов полимер

Биомедицински

Свине или овце

Истински животни

Научни изследвания
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Приложение
За измерване на травма ефект. Използва се при
повечето стандарти за изпитване
Добър имитатор на човешкия торс. Труден за
използване, скъп. Използва се при изпитвания в
специалните служби на САЩ.
Добър имитатор на скелетна мускулатура.
Осигурява динамичен поглед върху събитието.
Сравнително добра имитация на човешки торс,
лесен за използване, евтин. Използва се при
изпитвания за защита срещу остриета.
Биомедицински изпитвания за травми. Много
добре имитира човешки торс.
Много сложно. Изисква одобрения на обществото
за използването им.

рани изисквания към травма ефект в съответните
стандарти. Използваните по света стандарти за бронежилетки и каски са предимно национални и ведомствени, в зависимост от заплахите и нивото им
на използване.
Изискванията за допустима травма ефект са
различни в съответните стандарти за изпитване и
трудно могат да бъдат сравнявани. Не са еднакви и
използваните по време на изпитанията пластилини
и куршуми. В британските, немските и други европейски стандарти изискването за допустима изме-

рена травма ефект е 20 – 25 мм, в руския стандарт
е 17 мм. NIJ стандартите изискват 44 мм, при които
е по-голяма вероятността да бъдат причинени вътрешни наранявания.
Изискването за максимално допустимата измерена травма за бронежилетки се оспорва от самото
му въвеждане като изискване в първия NIJ стандарт
за изпитване. Причина за това са постоянната дискусия в областта на изпитванията и медицината,
както и относителната връзка на устойчивостта от
проникване към травма ефекта.
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Взаимодействие между Въоръжените сили
и Министерството на вътрешните работи
в противодействие на тероризма
Живко С. Йорданов

INTERACTION BETWEEN THE BULGARIAN ARMED FORCES
AND MINISTRY OF INTERIOR AFFAIRS IN THE FIGHT
AGAINST TERRORISM

Zhivko Yordanov

Abstract: The Terrorism has been identified as the greatest threat in to security during the 21st century.
Terrorism is the way the weaker militarily, economically, socially and politically to opposite to the fittest one. For this
purpose it is used a variety of means by which attempts to alter the political status quo or modify law order. In this
regard, the Republic of Bulgaria has taken measures to combat terrorism by adopting a law. The leading institutions
to counter this threat are going to be the Ministry of Defense and Ministry of Interior to coordinate their activities and
interact among themselves in joint operations.
Key words: national security, interior security, counter terrorism, defense, military, police, interaction, military
operation, police operation, joint operations, law, law enforcement, guard, protection.

В

одещи институции по отношение на защитата на националната сигурност в Република
България са Министерството на отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи
(МВР). Това са силовите министерства, които чрез
своите структури имат пряко отношение към защита на териториалната цялост, суверенитета и законно установения в страната правов ред. Това ги прави и водещи в противодействието на тероризма,
което според закона представлява „всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи и
структури с цел: защита на правата на гражданите,
юридическите лица, държавата и обществото от
тероризъм; превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи
извършването на тероризъм; разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на
вредните последици от тероризъм“.
Законът за противодействие на тероризма, поради своята специфичност, вменява допълнителни задължения на Въоръжените сили във връзка с
борбата с тероризма. Това прави взаимодействието
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между Въоръжените сили и структурите на МВР
особено важно за дейностите по противодействие
на терористичните заплахи и гарантиране на национална сигурност срещу тях.
За да се усъвършенства взаимодействието между МО и МВР трябва да се идентифицират евентуалните проблеми в съвместната им дейност и да се
предприемат мерки за тяхното преодоляване. При
това трябва да се отбележи, че само по себе си взаимодействието е сложна управленска дейност, от успеха на което като цяло зависи общата ефективност.
Разгледано в този аспект, при взаимодействието се
очертават два основни аспекта – вътрешен и външен.
При вътрешното взаимодействие обикновено
се отчита съгласуването на дейностите между елементите в рамките на самата система – структурни
звена, отдели, екипи, модули и други формирования. При този вид взаимодействие от голямо значение са вътрешноведомствените правила и създадената организация за тяхното изпълнение.[3]
Външното взаимодействие е по-сложно по
характер, защото в него участват структури с различни функции и задачи, макар и с приблизително еднаква обща цел – защита на националната сигурност в нейните различни аспекти. Това налага
външното съгласуване да се организира на основата

на равнопоставеност на отделните взаимодействащи си системи и органи при максимално съчетаване
на интересите на взаимодействащите за реализиране на общите цели.[3]
Взаимодействието между МВР и МО е външно взаимодействие, защото става въпрос за взаимодействие и координация на действията на две отделни ведомства. В него съществуват някои проблеми
както от страна на нормативната рамка, така и от
чисто практически характер.
На първо място, при взаимодействие между
структурите на МВР и Въоръжените сили в мирно
време се очертават непълноти в правната рамка или
правни норми с непълно съдържание. Пример за
това са институтите на чл. 57, ал. 1 и ал. 3 на ЗОВС,
които регламентират съвместните действия с МВР
при различни ситуации и кризи в мирно време,
чл. 190 и чл. 191, ал. 1, които регламентират носенето и употребата на служебно оръжие, чл. 28, ал. 1,
т. 4 от ЗОВС, който регламентира правилата за употреба на сила от Въоръжените сили при съвместни
операции с МВР.
Като друг недостатък на правната рамка може
да се посочи, че взаимодействието между различни
структури на въоръжените сили със структурите на
Министерство на вътрешните работи са разпръснати в различни наредби и инструкции, а основната
инструкция М-3 не предвижда обмен на информация между ниските нива на управление, което води
до непълно взаимодействие между структурите на
МО и МВР при военна операция.
Основен проблем на взаимодействието между
Въоръжените сили и органите на Министерството
на вътрешните работи обаче е липсата на еднаквост в
процедурите при съвместни действия, различията в
понятийния апарат и непознаването на възможностите на формированията от различните ведомства.
Законът за противодействие на тероризма[7] в
известна степен допълва правната рамка на противодействието на тероризма при съвместните операции на структурите на МО и МВР по отношение на
терористична заплаха. Законодателството на Република България предвижда участие на Въоръжените сили на Република България в различни операции за защита на вътрешната сигурност на страната, включително и в операции по противодействие
на тероризма. Законът за противодействие на тероризма дава някои допълнителни правомощия на военнослужещите, както са изчерпателно посочени в
чл. 9, ал. 2, а именно:
● да извършват проверки за установяване на
самоличността на лица;
● да задържат лица;
● да извършват обиск;
● да проверяват лични вещи и превозни средства;
● да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно
отсъствие;

● да използват физическа сила и помощни
средства;
● да използват оръжие.
В даването на тези правомощия обаче се открояват някои проблеми от чисто правен и технически характер.
В правото на военнослужещите да извършат
проверка и да установят самоличността на лица на
контролен пункт, при осъществяване на охрана на
стратегически обект или за които има данни, че са
свързани с подготовката или извършването на терористичен акт те са в следното.
В случая военнослужещите ще извършат проверка на самоличността чрез проверка на документи за самоличност или чрез разпит на свидетели,
ще установят самоличността на лицето, неговата
възраст и евентуално от колко време живее на посочен адрес или къде е родено, но нямат възможност да проверят лицето в информационните системи на МВР и Държавна агенция „Национална
сигурност“(ДАНС), така че да получат информация дали съществува такова лице и има ли лицето
криминални регистрации, свързани със посочените в Закона за противодействие на тероризма престъпления или други, свързани с участие във въоръжено нападение, организирани престъпни групи и
други деяния, които могат да бъдат предпоставка
за участие и подготовка на терористичен акт. Към
настоящия момент единственият начин да се провери самоличността на задържаното лице е или
чрез Служба „Военна полиция“ на МО, или чрез
структурите на МВР, за което не всеки военнослужещ е компетентен.
Още по-проблемен е въпросът с граждани на
чужда държава. В този случай компетентен орган
да установи самоличността му и да добие, анализира или оповести информация за това лице относно
неговия произход и минало е единствено ДАНС.
В чл. 10 на Закона за противодействие на
тероризма са посочени способите за проверка на
самоличността, като на първо място е „проверка
на документите за самоличност“. Остава отворен
въпросът какъв ще е резултатът, ако лицето се е
сдобило с неистински документи за самоличност,
за разпознаването на които е необходима специална апаратура. При липса на такава апаратура и
невъзможност лицето да се провери чрез информационните системи, трудно ще бъде установена
истинската самоличност, както и фактът, че лицето представя неистински документи за самоличност, за което да бъде задържано и предадено на
органите на МВР.
Като добър пример в това отношение може да
бъде посочено наличието на апаратура в армиите на
САЩ, Франция и други страни членки на НАТО, в
която се поддържа определена база от данни с фотографии, пръстови отпечатъци и снимки на ириса на
окото, както и данни за самоличността на лица за181

подозрени в незаконни действия свързани с тероризъм. Чрез нея могат да бъдат разпознавани лица на
контролен пост чрез вземане на пръстов отпечатък
или сканиране на ириса на окото и последващото им
сравняване със заложените в базата от данни.

Снимки 1 и 2. Прибор за проверка самоличността
на физически лица с възможност за проверка на
пръстов отпечатък, сканиране на очите, сравнение
на лицето с изображение от снимка
Законът за противодействие на тероризма дава
право на военнослужещите участващи в съвместна
операция по противодействие на тероризма да извършват личен обиск, проверка на лични вещи, багажи и превозни средства, проверка на жилища и
помещения, за което са оправомощени органите на
МВР със Закона за МВР.
Тези действия се разглеждат от Въоръжените сили и полицейските органи предимно като
действие за отнемане на оръжие от задържан и осигуряване на безопасността на военнослужещите
или полицейските служители, които пряко участват
в задържането на лицето.
Според криминалистиката обаче личният
обиск и претърсването на помещения са принудителни следствени действия и основни способи за
събиране на годни доказателства в наказателното
производство, които имат за цел да се намерят и
изземат предмети или книжа, които могат да имат
значение за делото.[17]
Следователно в правомощията на военнослужещите да извършват обиск, проверка на лични
вещи и автомобили, съществуват някои противоречия с националното и европейското законодателство, което може да доведе до негативни последици
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за изпълнението на операцията като цяло. Това е
така, защото този тип действия на военнослужещите не могат да бъдат способи за събиране на доказателства по реда на НПК, а това е необходимо заради
императивните норми на чл. 104 и чл. 105, ал. 2 от
НПК, според които съдът допуска само и единствено доказателства събрани по реда на НПК и доказателствени средства изготвени по реда на НПК.
Освен това § 1, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПТ гласи:
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Тероризъм“ е всяко престъпление по
чл. 108а, ал. 1 ‑ 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110,
ал. 1, предложение шесто и ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1
и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Следователно, след като понятието тероризъм
е легално свързано с престъпления по Наказателния
кодекс на Република България, извършването на деяния свързани с него подлежат на доказване по реда
на Наказателно-процесуалния кодекс на Република
България, което налага задържаните при обиска,
проверката на багажа и превозните средства вещи,
както и вещите от проверяваните помещения да бъдат приложени като доказателства по наказателно
дело от общ характер, а протоколите от тези действия – като доказателствени средства.
Разпоредби на чл. 52 и чл. 399 НПК, дават императивна разпоредба за това, кои са компетентните органи да събират доказателства, освен съда и
прокуратурата, а военнослужещите, които извършват действия в съвместна операция по ЗПТ не са из
между тях. Това може да доведе до следните две хипотези:
1. В хода на съдебното производство съдията
(воден от нормата на чл. 104 НПК) да не допусне
намерените вещи по време на обиска и изготвените
протоколи като доказателствени средства (воден от
чл. 105 НПК) като доказателства в съда, което би
довело до следните негативни последици:
● Съдията връща делото на фаза досъдебно
производство, което ще доведе до забавяне на цялото производство и възможност мерките за неотклонение взети на задържаните да отпаднат или да
бъдат заменени с по-леки;
● Съдията разпитва военнослужещите участвали в задържането и свидетеля на извършените
действия (ако има такъв, освен военнослужещите),
което може да бъде заплаха за тях и за техните семейства;
● Съдията оправдава извършителите, което означава автоматично отпадане на всички взети мерки за неотклонение и оставане на извършителите на
свобода.
2. В хода на съдебното дело съдията допуска
доказателствата и доказателствените средства изготвени от военнослужещите, което може да доведе
до следните негативни последици:
● Съдът на въззивна и касационна инстан-

ция оправдава задържаните или връща делото на
първа инстанция, което отново може да доведе до
отпадане на взетите мерки за принуда спрямо задържаните лица;
● Съдът осъжда извършителите на въззивна
инстанция, а присъдата е потвърдена на касационна
инстанция, Съдът по правата на човека в Страсбург
отменя присъдата и осъжда Република България да
заплати обезщетение на осъдените „неправомерно“,
което води – освен до незабавното освобождаване
на извършителите и до загуби за бюджета на страната.
Следователно извършените действия като
обиск, претърсване на превозно средство или проверка на личен багаж по ЗПТ и протоколите от тях
трябва да бъдат разглеждани като първо действие
по разследването по чл. 212, ал. 2 НПК.
Поради тази причина е необходимо на военнослужещите, които участват в съвместна операция по защита на вътрешната сигурност по ЗПТ
да им бъде признато правото да събират годни
доказателства по НПК, а изготвените протоколи
от техните действия в определени случаи да се
разглеждат като първо действие по разследването, както това е направено с полицейските органи
в чл. 52, ал. 1, т. 3 от НПК.
Друг момент в Закона за противодействие на
тероризма е правото за употреба на физическа сила,
помощни средства и оръжие, когато това е „абсолютно необходимо“.
„Абсолютната необходимост“ не е легално определена в българското законодателство. Терминът
(от английски ‑ Absolute Necessity) e заимстван буквално от чл. 2, ал. 2, от Европейската конвенция за
защита на правата на човека и основните свободи
(ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. в ДВ бр. 137 от 1998 г.).
Съгласно чл. 5, ал. 4 на Конституцията тази задължителна международна разпоредба е пряко приложима и дори е имала приоритет спрямо националното законодателство на Република България
и преди промените в закона за МВР. С изричното
„предвиждане“ на „абсолютната необходимост“ и в
българския закон обаче, този стандарт е потвърден
по още по-ясен и категоричен начин.[1]
Така след директното взаимстване от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и въвеждането му в закона за МВР
през 2012 г., „абсолютната необходимост“ е директно въведена в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ през 2014 г., а през 2016 г. и в
Закона за „Военната полиция“, Закона за Държавна
агенция „Разузнаване“, Закона за противодействия
на тероризма и т.н.
Трябва да се отбележи, че институтът на „абсолютната необходимост“ е различен от този на „крайната необходимост“, по чл. 13 от Наказателният кодекс на Република България и макар да налага по-големи ограничения в употребата на оръжие, помощни

средства и физическа сила, значително се различава
и от „неизбежната отбрана“ по чл. 12 от НК.
Според Тълковния речник на българския език
думата абсолютно означава безусловно, неограничено, съвършено, а думата необходимост означава:
нужда, потреба, потребност, наложителност,
задължителност, неизбежност. Следователно,
за да бъдат приложени физическа сила, помощни
средства, оръжие или друга форма на насилие е необходимо това да стане в условията на безусловна
неизбежност.
Също така трябва да се подчертае, че институтът на „абсолютната необходимост“ е приет поради критики отправени към Република България
по отношение на превишаване на допустимата сила
при задържане на лица от полицейските органи, за
което страната е осъждана не веднъж в Европейския
съд по правата на човека в Страсбург.
Институтът на „абсолютната необходимост“ е
приложим при задържането на лица в ежедневната
полицейска дейност, но по отношение на операциите за противодействие на тероризма неговото прилагане може да доведе до редица негативни последици
както за личния състав участващ в операцията, така
и за ръководството на операцията, и за държавата.
Все пак чл. 2, ал. 2 на ЕКПЧ гласи:
Лишаването от живот не се разглежда като
противоречащо на разпоредбите на този член, когато то е резултат от употреба на сила, призната
за абсолютно необходима:
a) при защитата на което и да е лице от незаконно насилие;
б) при осъществяването на правомерен арест
или при предотвратяване на бягството на лице, законно лишено от свобода;
в) при действия, предприети в съответствие
със закона за потушаване на бунт или метеж.
Следователно тази разпоредба легализира „лишаването от живот“, т.е. използването на смъртоносна сила и изчерпателно изрежда случаите при които
това не се счита за противоречащо на разпоредбите
на чл. 2, ал. 1 ЕКПЧ, която прокламира абсолютното и безусловно право на живот на всички граждани.
От това следва, че институтът на „абсолютната необходимост“ се отнася към използването на оръжие в
мирно време, а не относно употребата на физическа
сила, помощни и други несмъртоносни средства.
Освен това, от легалното определение за тероризма следва, че операциите за противодействието
му имат за цел да защитят гражданите от неговите
преки въздействия и последици. Затова цялостното отпадане на института на абсолютната необходимост от закона за противодействие на тероризма
по никакъв начин не противоречи на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, а с изчерпателното посочване на
случаите на употреба на оръжие от личния състав
изпълнява изцяло разпоредбите на конвенцията и
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на другите национални и международни актове по
тази проблематика.
Тероризмът е сложно транснационално явление, което се заключава в използване на заплаха и
насилие от лице или група лица, които имат за цел
постигане на политически, икономически, религиозни цели или изменение на установения правов ред
в национално или международно отношение.[16]
Тази сложност затруднява борбата с него и поставя
повишени изисквания към взаимодействието между Въоръжените сили и МВР в контекста на Закона
за противодействие на тероризма.
Като правило операциите за противодействие
на тероризма се намират на границата между военните и полицейските операции като, в зависимост
от степента на заплахата, се определят методите и
формите за тяхното изпълнение. Същите трябва да
бъдат провеждани бързо, агресивно и с минимални загуби[15], поради което изискват координирани действия на различни ведомства и институции
в кратки срокове и при максимално напрежение на
силите. Във всички случаи водещи ведомства ще
бъдат Министерство на отбраната, чрез своите части и подразделения и Министерство на вътрешните
работи, чрез своите органи.
Следователно е необходимо да се обърне особено внимание на взаимодействието между Въоръжените сили и органите на МВР, за да може да бъдат
създадени целесъобразни подзаконови нормативни
и административни актове и ефективни планове за
действие при терористична заплаха на територията
на Република България. Въпросите по които се организира това взаимодействие следва да се заложат още
при предварителното планиране, а след това детайлно
да се отработят при подготовката на мероприятията и
организирането на съвместните действия.[3]
Законът за противодействие на тероризма разпорежда, че отговорните структури действат по
предварително изготвени планове, които се изготвят на централно, регионално и местно ниво. Според чл. 22 от него областният управител организира изготвянето на план на областно, а кметът – на
общинско (местно) ниво. Тези планове се съгласуват с Областните дирекции на МВР и Териториалните дирекции на ДАНС, но законът не предвижда
съгласуване с представител на Министерство на
отбраната. Така се нарушава равнопоставеността
между взаимодействащите структури, което води
до неспазване на едно от основите изисквания за
ефективно взаимодействие, а именно: определяне
на правата и задълженията на системите и техните
органи, както и разграничаване на отговорността
им при изпълнение на различните задачи.
Това от своя страна води до нарушаване на
принципа на синхронизиране на дейностите между системите, които трябва да си взаимодействат,
като в случая законът не определя механизъм по
който Въоръжените сили да участват ефективно в
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планирането, въпреки че предвижда тяхно участие
в операциите по противодействие на тероризма.
Синхронизирането на дейностите става невъзможно поради факта, че една от взаимодействащите
системи няма необходимата предварителна информация за какви действия да се подготви, ще бъде ли необходима допълнителна екипировка, специална техника
и т.н., какви са взаимодействащите сили и средства от
останалите институции – национални и местни.
От друга страна институцията изготвила плана няма представа с какви възможности разполага
една от системите предвидени за директни действия. По този начин може да бъдат предвидени надценени или подценени способности.
Несинхронизирането на дейностите на етап планиране означава, че не могат да бъдат проиграни възможни сценарии или дори и да бъдат отработени, няма
да е изцяло, което означава, че на практика реалното
взаимодействие ще започне едва след началото на операцията. Това нарушава друг основен принцип на взаимодействието – за трайност и непрекъснатост.
Липсата на непрекъснатост във взаимодействие от самото начало нарушава и следващия
принцип – взаимно влияние. Това ще рече, че взаимодействащите структури няма да се познават и
няма да познават възможностите на другата система с която трябва да си взаимодействат за постигане
на общата цел. Недостатъкът прави взаимодействието на театъра на операцията изключително трудно
и намалява неговата ефективност.
Нарушаването на посочените принципи води
до пропуски в тактическото взаимодействие при изпълнение на задачите в зоната на операцията като
липса на единни процедури за взаимодействие, отсъствие на ясни правила за действие, несъвместимост на комуникациите и други.
Остава отворен и въпросът кой и по какъв начин
(с какъв акт) ще разпореди участието на Въоръжените
сили при съвместна операция по противодействие на
тероризма. Законът предвижда възможност при въвеждане на извънредно положение антитерористичната операция да започне със заповед на ръководителя
на Националния оперативен щаб. След това ръководителят на операцията определя необходимите сили
и средства, но не е ясно по какъв начин ще стане това.
Член 4 на Закона за противодействие на тероризма гласи: За неуредените с този закон случаи се
прилага Законът за защита при бедствия. Това ще
рече, че участието на Въоръжените сили в антитерористична операция става след отправено писмено
искане до Щаба на отбраната и след разрешение на
Министъра на отбраната по реда на чл. 23 от Закона
за защита при бедствия.
Провеждането на операция по противодействие на тероризма обикновено се осъществява
скрито, във възможно най-кратки срокове и с използване на всички мерки за оказване на психологическо въздействие.[14]

Това отново поставя въпроса за взаимодействието между МО и МВР на ниско ниво и за обмен на
информация между оперативно-дежурните центрове и части на органите на МВР и оперативните
дежурни на Въоръжените сили по места с цел постигане на по-голяма бързина на действията в антитерористичната операция, внезапност в действията на
силите и изненада за терористичната групировка, с
което да се постигне съхраняване живота на личния
състав, участващ в операцията, и на застрашеното
цивилно население.
Изследването на състоянието на взаимодействието между Въоръжените сили и МВР в противодействието на тероризма дава основание за няколко извода:
1. Законът за противодействие на тероризма
допълва правната рамка за взаимодействие между
структурите на МО и МВР за защита на вътрешната
сигурност на Република България като регламентира правомощията на Въоръжените сили по отношение на тяхното участие в операциите по противодействие на тероризма.
2. Налице са някои ограничения от правен и
технически характер за прилагане на правомощията на Въоръжените сили по Закона за противодействие на тероризма, което може да доведе до негативни последици на участващия личен състав в
операцията. Този проблем може да бъде отстранен
с допълване на правната рамка, чрез изменение на
някои нормативни актове и специално техническо
осигуряване на силите, участващи в операция по
противодействие на тероризма.
3. Законът не предвижда съгласуване в плановете на органите на местно, общинско и областно
ниво с въоръжените сили, което води до нарушава-

не на основните принципи на взаимодействието, а
от там и до нарушаване на взаимодействието като
цяло между силите участващи в операция по противодействие на тероризма.
В заключение трябва да се посочи, че несъмнено Законът за противодействие на тероризма е
стъпка напред във взаимодействието между Въоръжените сили и останалите институции за защита на
вътрешната сигурност на страната. Успоредно с даването на нормативна определеност на правомощия
на армейските структури, могат да се разграничат и
някои проблеми, които кумулативно с общите проблеми на взаимодействието между МВР и МО нарушават основните принципи на взаимодействието, а
това на практика води до изключително затруднени
и забавени съвместни действия в зоната на операцията. Поради това се губят два от най-важните елементи на операцията по противодействие на тероризма – скоростта и изненадата.
За тази цел е необходимо да се допълни нормативната рамка и да бъдат създадени подзаконови
актове – наредби и инструкции, които да формират
нормативната определеност на взаимодействието,
да отстранят пропуските в принципите. На тази
основа е задължително да се извърши детайлно
планиране на съвместните действия между ведомствата на централно, областно, общинско и местно
ниво и предварителна подготовка в техническо и
тактическо отношение на личния състав. Плановете
трябва да се отработват на практика, което да доведе до създаване на единни процедури за съвместни
действия между институциите. Едва тогава ще бъдат изпълнени всички принципи и ще е възможно
ефективното взаимодействие между Въоръжените
сили и органите на МВР.
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Оценка на логистични стандартни
оперативни процедури
за щаб на многонационална бригада
и необходими компетенции на логистиците
за тяхното прилагане в работна среда
Анна Гунчева

Резюме: Направено е изследване на основни характеристики на логистичните стандартни процедури за
работа в учебен щаб на многонационална бригада. Изследвани са приложимостта на стандартните процедури
за работа на логистичните органи в щаба на многонационална бригада и необходимото време за подготовка
на обучаемите за учението.
Ключови думи: логистични стандартни оперативни процедури, многонационална бригада, учение,
ниво на владеене на английски език.

ASSESSMENT OF LOGISTIC STANDARD OPERATING
PROCEDURES FOR MULTINATIONAL BRIGADE
HEADQUARTERS AND THE COMPETENCIES WHICH
LOGISTICIANS NEED TO USE THEM IN A WORKING
ENVIRONMENT

Anna Guncheva

Abstract: A research of the main characteristics of logistic standard operating procedures for multinational
brigade headquarters has been carried out. The research aims to find out the extent of applicability of logistic SOPs
used for work in multinational brigade headquarters and the necessary time for students’ preparation for such exercises.
Key words: logistic standard operating procedures, multinational brigade, exercise, level of English language
proficiency.

У

спешното участие на наши военни формирования в многонационални операции и учения
под ръководството на НАТО или ЕС пряко
зависят и от подготовката на логистичните ни формирования и специалисти. Адекватната подготовка
на логистичните ни специалисти и формирования
зависи основно от два елемента: нивото на компетенциите на логистичния персонал и от качеството
на логистичните стандартни процедури за работа.
Направено е изследване на основни характеристики на логистичните стандартни процедури за
работа в учебен щаб на многонационална бригада
(MNBr). Изследването е проведено във Военна академия „Г. С. Раковски“ по време на компютърно под-

помагано учение за поддръжка на мира Peace shield
през лятото на 2016 година. Обхванати са слушателите от специализация логистика, първа година
редовна и втора година задочна форма на обучение.
Изследването е направено като са зададени
46 въпроса на всеки интервюиран, за да се оцени
качеството на стандартните процедури за работа
(SOP) на логистичните органи в щаба на многонационална бригада и да се определят необходимите
компетенции на обучаемите логистици за работа с
тези процедури.
За целта са разработени анкетни карти, попълнени от логистични специалисти от учебен щаб на
многонационална бригада. На основата на статис187

тическа обработка на отговорите е направен анализ
и са синтезирани изводи.

Яснота и разбираемост на логистичните СОП в [%]

1. Цел, задачи и ред
на изследването

60,0

Целта на изследването е да се определят приложимостта на стандартните процедури за работа
на логистичните органи в щаба на многонационална бригада и да бъде оценено необходимото време
за изучаване на процедурите като едно от условията
за подготовка на обучаемите за учението. Изследвани са 11 броя SOP[1] за работа на логистични длъжностни лица от щаб на многонационална бригада,
включващи Анекс R, Анекс S, SOP 400, SOP 401,
SOP 402, SOP 403, SOP 404, SOP 405, SOP 406,
SOP 407 и SOP 408.
Задачите на изследването са да бъдат оценени
11 броя SOP и подготовката на обучаемите на логистични длъжности в щаба на многонационална
бригада по следните показатели:
● яснота, изчерпателност и разбираемост;
● наличие на недостатъци и/или трудности в
приложението им;
● средното време за усвояването им;
● приложимост на SOP и необходимост от подобряването им;
● корелация между нивото на владеене на английски език (АЕ) и усвоимостта на SOP;
● опит и компетенции на обучаемите логистици за работа с подобни процедури и необходимост
от подобряването им.
Няколко идентични от 46-те въпроса формират
група, по която се оценява всеки показател – такива
са въпросите за първите 4 показателя. Отделно няколко групи от въпроси служат за оценка на по-общи показатели, като корелация между нивото на
владеене на английски език (АЕ) и усвоимостта на
SOP или като приложимост на SOP и необходимостта от подобряването им, или като необходимост от
подобряване на компетенциите на обучаемите логистици за работа с подобни процедури.

40,0

2. Анализ на резултатите
от изследването
За проверка на яснотата и разбираемостта
на стандартните процедури за работа на логистичните органи в щаба на многонационална бригада са
зададени общо 9 въпроса за различни логистични
SOP. Оценяването на яснотата и разбираемостта
на SOP от интервюираните е по 5-степенна скала с
оценки от „Твърдо не“ до „Твърдо да“. Отговорите
на деветте зададени въпроса са начертани на 9 графики, които впоследствие са обединени в една, показана на фиг. 1 и представлява средноаритметичните стойности на отговорите в процент от общия
брой интервюирани.
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Фиг. 1. Яснота и разбираемост
на логистичните СОП
Малко повече от половината (52,5%) интервюирани са отговорили с „По-скоро да“ и 13,3% казват
„Твърдо да“, което сумарно прави точно 66% – 2/3 от
всички. Това означава, че с „квалифицирано мнозинство“ интервюираните считат, че логистичните SOP
са ясни и разбираеми. Още повече, че само 9,1% донякъде или твърдо смятат, че не са ясни процедурите.
Проверката на приложимостта и изчерпателността на логистичните SOP за щаба на многонационална бригада е направена, като са зададени
общо 5 въпроса. Оценяването на приложимостта и
изчерпателността на SOP от интервюираните е направено по 5-степенна скала с оценки от „Твърдо
не“ до „Твърдо да“. Отговорите на петте зададени
въпроса са начертани на пет графики, които впоследствие са обединени в една фигура (фиг. 2), отразяваща средноаритметичните стойности на отговорите в % от всички интервюирани.
Приложимост и изчерпателност на логистичните SOP в %
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Фиг. 2. Приложимост и изчерпателност
на логистичните SOP
Над половината (53,7%) интервюирани са отго-

ворили с „По-скоро да“ и 9,6% казват „Твърдо да“,
което сумарно прави 63,3%. Този резултат също
се доближава до квалифицирано мнозинство. Това
означава, че по-голямата част от интервюираните
считат, че логистичните SOP са приложими и изчерпателни (само 11,8% казват „По-скоро не“ и 5%
са за „Твърдо не“).
Проверката за наличие на трудности и/или
недостатъци в логистичните SOP за щаба на многонационална бригада е направена, като са зададени общо 11 въпроса. Оценяването за наличие на
трудности и/или недостатъци в SOP от интервюираните е направено по 5-степенна скала с оценки от „Твърдо не“ до „Твърдо да“. Отговорите на
11-те зададени въпроса са начертани на единадесет
графики, обединени впоследствие в една фигура
(фиг. 3), като средноаритметични стойности на отговорите в % от общия брой интервюирани.
Трудности и/или недостатъци в логистичните SOP в %
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Въпрос 37: Езикова компетентност съгласно STANAG 6001 (в %)
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Фиг. 4. Ниво на владеене английски език
съгласно STANAG 6001
От нея се вижда, че малко повече от 2/3 (70%)
от общия брой интервюирани имат една или повече
оценки на различните езикови умения между „1“ и
„2“ и само 30% са с ниво „2-2-2-2“ или по-високо.
Данните за срещнатите трудности с английския език в логистичните SOP са показани на фиг. 5.
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38. Въпрос: Най-голяма трудност при ползването на СОП (в %)
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Фиг. 3. Наличие на трудности и/или недостатъци
в логистичните SOP
При този въпрос почти 2/3 (65,4%) от интервюираните са отговорили с „По-скоро не“ и 5% са за
„Твърдо не“, а това са общо 70,5%. Това означава,
че много голяма част от интервюираните считат, че
в логистичните SOP няма големи трудности и/или
недостатъци (18,4% мислят, че има средна степен на
трудност, а само 10,6% отговарят с „По-скоро да“ за
наличие на трудности).
За проверка на връзката между нивото на
владеене на английски език и усвояването на
SOP са зададени четири въпроса. С единия е събрана информация за нивото на владеене на 4-те оценявани езикови умения – четене, слушане, писане и
говорене, съгласно STANAG 6001. С втория – дали
е имало непознати думи, а с третия – кое ги е затруднило: думи, термини, съкращения и/или граматически конструкции. С четвъртия въпрос е оценен
преводът на три изречения от SOP 401 със средна и
висока степен на трудност.
Информацията за нивото на владеене на 4-те
оценявани езикови умения (четене, слушане, писане
и говорене) съгласно STANAG 6001 е показана на фигура 4.
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трудни грам. констр.
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Фиг. 5. Срещнати трудности с английския език
в логистичните SOP
С най-голям относителен дял са трудностите,
свързани с непознатите съкращения (32,3%) и непознатите термини (26,2%). Сравнително голям дял
имат и непознатите думи и трудните граматически
конструкции (по 20%).
Детайлният анализ показва, че военнослужещите с ниво на английски език 1+/2 на различните
езикови умения и над 2 на всички езикови умения съгласно STANAG 6001 нямат проблеми при работата
със SOP, а ги затрудняват само термините и акронимите, а за хората с нива между 1 и 2 трудни се оказват
и по-редките думи и граматически конструкции.
Качеството на разбирането на стандартните оперативни процедури може да бъде оценено
чрез превода на три изречения със средна и висока
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степен на трудност от SOP 401, т. 5, касаещи снабдяването с хранителни запаси. След обработването на
анкетите се налага извод, че участниците с ниво на
английски език 1 на всички езикови умения съгласно STANAG 6001 не са го превели, не са го завършили или преводът е неточен и променя смисъла на
документа на английски език. В изречението: “All
local contracts are to be authorized…“, тези офицери
не са разбрали императивния смисъл на глагола to
be и/или са дали различен превод на съществителното име contracts като „контрактори“, което носи
различен смисъл. Аналогично, тази група колеги
са превели по различен начин и термина units като
„съединения“ и „сили“, както и израза D4 като „ден
4“, и „отдел 4“, което показва не само колко е важно нивото им на английски език да е по-високо, но
и колко е важно да има еднозначност на термините. Офицерите със смесен профил между 1+ и 2 на
различните езикови умения или по-висок на сертификата си за владеене на английски език съгласно
STANAG 6001 са направили еднозначен правилен
превод, а тези с ниво над 2 на всички умения са се
затруднили само с някои термини или съкращения.
Проверката на опита и компетенциите на
обучаемите логистици за работа с подобни процедури и необходимостта от подобряването им е направена чрез анализ на отговорите на 4 въпроса. Те
са за досегашния им опит в многонационална среда,
за работа с подобни процедури, за необходимостта от
кратък специализиран курс за документи на НАТО и
ЕС или по английски език, или за техни предложения
за различни курсове. Повечето анкетирани (86%) не
са участвали в подобни учения в многонационална
среда, само 4% – един път и 10% – повече от два пъти.
Освен това, само 1/3 от анкетираните са се запознавали с други логистични SOP на английски език, а
останалите 2/3 за първи път са се сблъскали с тях.
40. Необх. ли е кратък специализ. курс за документи на НАТО и ЕС
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Фиг. 6. Необходимост от кратък специализиран
курс за документи на НАТО и ЕС
На фигура 6 са показани отговорите на въпроса за необходимостта от кратък специализиран курс
за документи на НАТО и ЕС. Почти всички (96,6%)
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мислят, че такъв курс е задължителен или би подобрил работата им. На въпроса каква подготовка анкетираните биха искали да преминат, 60% искат тя
да е по английски език, а 40% желаят тя да бъде по
международна логистика.
Оценката за необходимото средно време за
изучаване на логистичните SOP е направена на база
анализа на отговори на въпроса за изразходваното
за това време от анкетираните. Според 48% от отговорилите са им били нужни повече от 17 мин средно
на процедура, а на 26% са им били нужни средно
16 – 17 мин за една процедура. От тук следва, че за
общото време за изучаване на 11-те процедури може
да се получи 220 мин (при средно време от 20 мин за
една от тях). Това са около 4 астрономически часа.
3. Изводи и заключение
от изследването
На основата на направения анализ на получените резултати от проучването на мнението на
анкетираните, могат да бъдат направени следните
изводи:
● Логистичните стандартни оперативни процедури са ясни и разбираеми. Това твърдение се
подкрепя от 66% от всички анкетирани, въпреки
че за една четвърт от хората процедурите не са със
средна степен на яснота.
● По-голямата част от анкетираните (53,7%)
смятат, че логистичните SOP са приложими и изчерпателни, като са отговорили с „По-скоро да“, а
други 9,6% казват „Твърдо да“. Малка част от анкетираните считат, че логистичните SOP са по-скоро
неприложими (около 17%).
● Почти 2/3 от анкетираните не са срещнали
трудности и/или недостатъци в логистичните SOP.
Едновременно с това около 30% са изпитали някакви трудности. Те са свързани основно с непознатите
съкращения (32,3%) и непознатите термини (26,2%),
както и с непознатите думи и трудните граматически конструкции (по 20%).
● Интересна е връзката между нивото на
владеене на английски език според STANAG 6001
и усвояемостта на логистичните SOP. Детайлният
анализ показва, че всички анкетирани, които имат
ниво на английски език според STANAG 6001 под
1+, намират СОП-овете от учението за недостатъчно
разбираеми или признават, че понякога търсят помощ от колегите си. От друга страна тези военнослужещи, които имат ниво на английски език според STANAG 6001 между 1+ и 2, намират СОП-овете от учението за достатъчно добри и ефективни.
● Съществува пряка връзка между нивото на
владеене на английски език според STANAG 6001 и
количественото и качествено разбиране на всички
СОП-ове по отношение на различни аспекти:
– време – времето за разбиране и проумяване
на съдържанието на различните СОП-ове е по-крат-

ко при хората с някакъв подобен предходен опит,
т.е. професионалните компетенции са по-важни за
овладяването на логистичните SOP;
– разлика в срещаните трудности – военнослужещите с ниво на английски език 1+/ 2 на различните умения и над 2 на всички умения съгласно
STANAG 6001 нямат проблеми при работата със
SOP, но ги затрудняват термините и съкращенията,
а за хората с нива между 1 и 2 трудни се оказват и
по-редките думи и граматически конструкции;
– качество на разбирането на стандартните оперативни процедури – офицерите със смесен
профил между 1+ и 2 или по висок на сертификата си за владеене на английски език съгласно
STANAG 6001 правят еднозначен правилен превод
на всички текстове от процедурите, а тези с ниво
над 2 на всички умения са се затруднили само с
някои термини или съкращения.

В заключение може да се отбележи, че логистичните стандартни оперативни процедури са ясни,
приложими и изчерпателни. Срещат се някои трудности при усвояването им, свързани главно със специализираните съкращения и с необходимото работно ниво (2-2-2-2) на владеене на английски език
съгласно STANAG 6001.
Полезен за подготовката на логистичните
специалисти би бил кратък специализиран курс
на английски език за работа с документи на НАТО
и ЕС. Освен това полезен вид подготовка би била
и преминаването на курс за логистици на английски език.
От методическа гледна точка, минималното
време за изучаване на логистичните стандартни
оперативни процедури за работа в щаба на многонационалната бригада би трябвало да бъде не
по-малко от пет часа.

1. Спецификация на компютърно подпомагано командно-щабно учение „Щит на мира – 2016“. София: Военна академия
„Г. С. Раковски“, 2016.
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Полевата артилерия – от черешовото топче
до автоматизираните системи
за управление на огъня
капитан Радослав Чалъков

Резюме: Съвременните операции се характеризират с висока степен на цифровизация на бойното поле. В
сферата на полевата артилерия това се постига с използване на автоматизирани системи за управление огъня на
артилерията (АСУОА). АСУОА се превръщат в системи за управление и на войските. Те осигуряват автоматичен
достъп и имат координираност с всички останали системи за управление на войските. Високомобилните им и
износими терминали гарантират възможност за искане на огнева поддръжка от всички елементи на бойния ред
на маневрените формирования.
Ключови думи: артилерия,огнева сила, далекобойност, маневреност.

THE FIELD ARTILLERY - FROM THE CHERRY CANNON TO
THE AUTOMATED FIRE CONTROL SYSTEMS

Radoslav Chalakov

Abstract: Modern operations are characterized by a high degree of digitalization of the battlefield. In the field
of field artillery this is achieved by using automated management fire artillery (AMFA). AMFA turn into management
systems and troops. They provide automatic access and have coordinated with all other control systems of troops. Their
highly mobile and exportable terminals ensure the opportunity to request fire support all elements of the battle line of
maneuver forces
Key words: Artillery, fire power, range of fire, maneuverability.

А

Навсякъде с всички сили и средства да помагаме на своята пехота...
Из златното правило на артилерията
през Балканската война

ртилерията винаги е била главна огнева
сила, която със своя точен и съкрушителен
огън унищожава различни противникови
цели и с това до голяма степен осигурява успешното изпълнение на задачите, стоящи пред маневрените формирования.
Съвременната теория на стрелбата на земната артилерия в развитието си изминава голям исторически път, път обуславян от бурното развитие
на техниката и във връзка с това – от развитието на
тактиката и оперативното изкуство.
Но нека се върнем малко назад във времето.
ХІV век слага край на рицарите и поставя началото на модерната война. Откриването на барута
с неговите експлозивни и изтласкващи свойства
бързо намира приложение в средновековния Запад – изобретени са артилерийското оръдие и
преносимите огнестрелни оръжия.
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Артилерията и огнестрелните оръжия са
„погребален звън“ за рицарството и феодализма.
Укрепените замъци, които са се смятали за непревзимаеми, са превърнати в прах и пепел от разрушителната мощ на оръдейните снаряди, а пушките
идват на мястото на рицарите и техните доспехи.
Както справедливо отбелязва историкът Л. Спраг
от Камп, „разрушавайки феодалния замък, както
направи със стените на Константинопол, оръдието
отваря ерата на царете, които властват по право от
Бога“.
„И ний сме дали нещо на света ...“, възкликва
патриархът на българската литература Иван Вазов,
а такова „нещо“ е славната българска артилерия.
За българска артилерия започва да се споменава с началото на националноосвободителното
движение на нашия народ. Черешовите топчета до
голяма степен могат да се смятат за първообраз на

първите български артилерийски системи. Топовете, които нашите предци са създали за нуждите на
въстаниците се състоят от тяло, лафет и боеприпаси. За тяло се използва ствол на дърво (най-често
черешово, но също бряст и бук), чиято сърцевина
лесно се дълбае, а дървото е здраво. Тъй като някои топове не издържат на налягането на барутните
газове и се пукат, налага се те да бъдат обковани с
железни обръчи, а някои са обковани отвътре с тръби от ракиени казани, дебела ламарина и даже с желязо. Бойната ос е дървена, а за лафет са поставени
два дървени кола. За колела на лафета се използват
колела от волски коли. Обикновено калибърът на
топовете е 8 – 10 см, а дължината им между 1,5 и
2,5 метра.
Тази българска артилерия има слаб поразяващ
ефект, но твърде силно морално въздействие. Тя
предизвиква страх у башибозука, а в някои моменти
разколебава и редовната турска войска. Най-голямо
обаче е въздействието върху духа и самочувствието
на самите въстаници. Черешовите топове са първата
българска артилерия, макар и първобитна и неефикасна, но блестящ израз на българския боен дух,
на неговата бойна инициатива и любов към своето
оръжие. С гордост можем да заявим, че няма в света
друга артилерия с такава славна и героична традиция, както българската „черешова артилерия“.
След освобождението ни от Османско иго през
1878 г., въз основа на издадените на 25 април 1878 г.
от руския комисар в България княз Дондуков-Корсаков „Временни правила за образуване на Земска
войска на княжество България“, едновременно с
формирането на Българската войска се създава и
българската артилерия.
През май 1884 г. в София е създаден първият
учебен артилерийски полигон за подготовка на артилерийски офицери. В програмата на полигона се
предвиждат теоретически занятия по артилерия,
тактика на артилерията, теория на стрелбата и лабораторно дело, практически занятия по строева
служба, действие при оръдието, езда, оръдейни и
батарейни учения и стрелби. Можем с увереност да
отбележим, че създаденият през 1884 г. учебен артилерийски полигон е първообраз на артилерийско
училище в нашата армия.
При формирането си българската артилерия е въоръжена с оръдия, снаряжение и облекло, които руската
армия предоставя безвъзмездно на Българската земска
войска – руски „фунтови“ и немски „круповски“ оръдия, взети като военен трофей от турците. След създаването на княжество България тук остават 202 оръдия,
от които 148 са „полски“ (на полевата артилерия). Половината от тях са „круповски“, а другите – „фунтови“ (по
9 и 4 фунта). Останалите са: 20 планински (3-фунтови,
Витвортови и Бродвелови), 24 крепостни (дълги и къси
24-фунтови и 6-дюймови мортири)) и 5 картечници (6
и 10-стволни системи „Кобел“).
Апогей в бойното използване на българската

артилерия е Балканската война 1912 – 1913 г. В хода
на подготовката за нея се осъществяват количествени и качествени изменения в артилерията. Подобрена е нейната организационно-щатната структура.
Въвеждането на противооткатните устройства, в началото на 1900 г., значително повишава
скорострелността на артилерийските системи. Първите скорострелни оръдия в нашата армия са приети на въоръжение през 1902 г. и това са 150-мм скорострелни гаубици Д/12 „Шнайдер“.
След Първата световна война, която въпреки
победоносните битки на нашата армия завършва
злощастно за България, армията – в това число и артилерията, преживяват тежък период. След подписването на унизителния Ньойски договор от 1919 г.
България има право да притежава само 60 артилерийски системи. Този период е преживян едва през
1939 г., когато постъпва на въоръжение нова материална част, предимно германска, и се създават първите противотанкови артилерийски формирования.
Наличието на артилерия в непосредствено подчинение на всеки общовойскови командир им дава
възможност да влияят активно върху развитието на
боя. Потвърждава се основният принцип за успешно бойно използване на артилерията в най-тясно
взаимодействие с танкове, пехота и авиация.
След Втората световна война българската артилерия се развива според потвърдените от войната
принципи и се превъоръжава със съветска материална част – 76-мм оръдие „ЗИС-3“, 76-мм полково
оръдие, 82-мм и 120-мм минохвъргачки, 45-мм противотанково оръдие.
През периода 1948 – 1955 г. на въоръжение навлизат 85-мм оръдие Д-44, 100-мм оръдие БС-3, 122мм гаубица М-30, 152-мм гаубица-оръдие МЛ-20,
реактивните системи БМ-13 и БМ-14, САУ-100 и др.
Известен спад в развитието на артилерията
има през периода 1961 – 1969 г. Под влиянието на
коалиционната доктрина и масовото навлизане във
войските на ядреното оръжие като основно средство
за разгром на противника, нейната роля е подценена. Създават се ракетните ни войски, което води и
до промяна в названието на рода – „Ракетни войски
и артилерия“. За целта се пристъпва към изграждането на първата ракетна бригада в Самоков (1961 г.).
Тя е въоръжена с комплекса 8К11, снабден с ракета
Р-170 и верижна пускова установка ИСУ-1С2К. През
1963 г. на въоръжение в българската армия постъпват тактическите ракетни комплекси 2К-6 (Р-30),
сведени в отделни ракетни дивизиони в състава на
общовойсковите съединения (по 2 – 4 пускови установки) и оперативно-тактически ракетни комплекси
8К-11 (Р-170), сведени в ракетни бригади.
През 80-те години бригадите са превъоръжени
с комплексите 9К-52 „Луна- М“ и 8К-14. През втората
половина на 80-те години постъпват на въоръжение
ракетни комплекси 9К-79 „Точка“ и 8К-714 „ОКА“. В
този период противотанковата артилерия получава
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първите ПТУР „Шмел“, заменени по-късно от „Малютка“.
В края на 60-те години е преосмислена ролята
на артилерията в съвременната война и през 1969 г.
се сформират отново армейски артилерийски полкове, армейски противотанкови артилерийски полкове и противотанкова бригада – резерв на главното
командване (РГК).
Артилерията получава нова материална част
като 130-мм оръдие М-46, РСЗО БМ-21 „Град“, 100мм противотанково оръдие МТ-12 „Рапира“.
По-късно започват да постъпват на въоръжение 122-мм самоходни гаубици 2С-1 „Гвоздика“,
152-мм самоходна гаубица 2С-3 „Акация“ и др.
Изискванията към съвременната артилерия
за точно поразяване на голям брой цели, координираност на действията и разсъсредоточеност на
бойните редове предизвикват търсене на пътища
за тяхното изпълнение. В отговор на тези изисквания, в началото на 70-те години на ХХ век, в БА започва автоматизиране на тактическото и техническото управление на артилерията и комплексното
усъвършенстване на средствата и способите за разузнаване, управление и свръзка в артилерийските
формирования.
Началото на автоматизирането на процесите
на управление в земната артилерия се поставя с
разработването и внедряването на малки по размер
(портативни) микрокомпютри, чието основно предназначение е да подпомагат определянето на данните за стрелба и да решават някои задачи по подготовка стрелбата на артилерията. По своята същност
това не са автоматизирани системи за управление,
но с известна доработка и разширяване на възможностите им стават основа за изграждане на мини
автоматизирани системи за управление на огъня в
рамките на звеното взвод-батарея.
Към 80-те години в артилерията изчисляването на данните за стрелба, управлението на артилерийския огън, планирането на ударите и другите
управленски дейности остават на нивото от края на
Втората световна война. Има само отделни подобрения, сред които „Прибор за управление на огъня“,
топографски машини за привързване от ново поколение и някои нови прибори за облекчаване работата на командно-наблюдателните пунктове и на
огневите позиции.
Все по-ясно се разбира, че при тези условия
не може да се разчита само на старите способи за
ръководство на формированията и за подготовка на
данните за управление на артилерийския огън. Още
повече, че в пресата се е прокрадвала, макар и бегло,
информация относно използването на електронноизчислителна техника в артилерийските формирования на армиите от НАТО и други западни страни.
С нарастване на изискванията към точността и
скоростта за подготовка на артилерийските данни
за стрелба се налага да се търсят нови по-ефективни
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и съвременни решения. Огромно значение има съкращаването на времето между откриването на целта и нейното поразяване. Автоматизираните системи позволяват то да бъде минимизирано.
По мнение на военните специалисти, през XXI
век във въоръжените конфликти ще побеждава онази страна, която е в състояние да осигури огнево
поразяване на противостоящите сили преди началото на неговите бойни действия или веднага след
започването им. Това е възможно само в случай, че
средствата за разузнаване, управление и поразяване бъдат свързани в единна, бързодействаща комплексна система, автоматизирана и функционираща
в реално време.
В армиите на страните с развита икономика
се предприемат активни мерки за изграждането и
усъвършенстването на система за автоматизирано управление на артилерията, насочена към комплексното развитие на всички нейни подсистеми
и средства. Някои от тях са ATAC и FAC-101 във
Франция, MORZEN и MORCOS в Англия, СВМ-8
в Италия, FCC в САЩ, SAАB в Швеция, Hujeen в
Норвегия и TOPAZ в Полша.
Повечето от тези микрокомпютри подготвят
данните за стрелба за един или най-много два вида
артилерийски системи и изискват ръчно въвеждане на цялата база от данни предварително. Тактико-техническите им възможности са ограничени
и от гледна точка на възможности за въвеждане на
координатите на огневи позиции, наблюдателни
постове и разузнати цели.
Такъв представител е норвежката портативна система за управление на минохвъргачния огън
Hujeen, предназначена за изпълнение на задачи по
предаване на информация и за извършване на балистически изчисления.
Системата може да бъде използвана от артилерийските предни наблюдателни групи (АПНГ), в
КП и с артилерийски единици.
При използване на системата от АПНГ, терминалът е в състояние да регистрира 20 цели, позициите на 9 наблюдателни поста и 9 зони за безопасност. Данните от наблюдението могат да се въвеждат в произволен порядък, а тяхното сортиране се
извършва автоматично.
Почти сходни възможности имат и останалите представители на този тип специализирани компютри.
През периода 1991 – 1997 г. е създаден батарейният изчислител „Перла“, предназначен за автоматизиране на дейностите по определяне на данните за
стрелба с отчитане конкретните условия на стрелбата и коригиране на огъня на батареята. Освен по данни от наблюдателен пункт на батареята, като допълнителна опция е заложена и подготовка на данните
за стрелба на оръдията в батареята, дори и когато тя
е включена в системата за управление огъня на дивизиона и групата. За целта в батарейния изчислител се

съхраняват данни за координатите на пунктовете за
управление на огъня на дивизиона и групата.
Използването на изчислителя позволява съкращаване на времето за подготовка на огневата позиция за бойна дейност, съкращава времето за определяне координатите на целите, повишава точността
при топогеодезическо привързване и при определяне на данните за стрелба. Намалява значително възможността за допускане на субективни грешки при
извършването на тези изчисления по класическите
способи. За съжаление, при батарейния изчислител „Перла” е заложена морално остарялата схема
за боен ред на батарея (дивизион, група) с командно-наблюдателни пунктове.
Опитът от разработването на първите специализирани микрокомпютри показва, че автоматизирането на подготовката и управлението на
огъня повишава точността и надеждността на подготовката на данните за стрелба има възможност
за по-пълно отчитане на условията на стрелбата.
Освен това, сравнително бързото им действие
позволява значително съкращаване на времето за
откриване на огън, с което на артилерийските командири се предоставя възможност за нанасяне на
изпреварващи удари – от особена важност за оцеляването на артилерийските формирования в контрабатарейната борба.

Все повече на преден план стои необходимостта от повишаване на бойните качества на артилерията, нейната мобилност и огнева мощ. Повишаването
на мобилността на полевата артилерия чрез въвеждане на нови образци самоходни артилерийски системи, снабдени с GPS системи, ще позволи по-бърз
маньовър с формированията и коростно изпълнение
на поставените огневи задачи. Все по-остро стои
въпросът и за внедряване на високоточни боеприпаси, които ще снижат до минимум техния разход.
Новите системи за разузнаване на стрелящи огневи
средства като радари, звукометрични комплекси, а
напоследък и безпилотни летателни апарати, са в
състояние да осигурят артилерийския щаб с информация за цялата зона на отговорност.
Във време на динамични промени, когато войните променят своите характеристики, артилерията
си остава един от факторите за възпиране на агресията и решаване на конфликти, но използването ѝ изисква пълно изучаване, внедряване и усъвършенстване
на нови технологии за постигане на желания краен резултат. Обръщайки взор назад през годините, не трябва да забравяме заветите на дедите ни, за смелостта,
себеотрицанието, мъжеството и героизма на нашите
предшественици – славните артилеристи, подплатили
победата при Одрин, на онези, които живеят в нашето
съзнание и ни дават сили и вяра за бъдещето.
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Насоки за повишаване на ефективността
на специалните сили при провеждането
на операции
капитан Христо Георгиев

Резюме: Във все повече операции военнополитическата обстановка е чувствителна и присъствието на
многочислени и тежко въоръжени формирования само усложняват мисията на многонационалните сили.
Това налага увеличаване на компонента специални сили, като по този начин се цели намаляване на риска от
усложняване на политическата и военната обстановка в района на конфликта. Това от своя страна изисква
силите за специални операции да са високо подготвени и да притежават способности и умения, адекватни на
новите предизвикателства. Поради това е нужно да се работи активно в две направления: усъвършенстване
на структурите и органите за управление на силите за специални операции и повишаване на подготовката и
ефективността на действията на формированията за специални операции. Така те ще се превърнат в значим
фактор, използван от командирите на съвместните сили за активно противодействие на заплахите, ограничаване
на кръга от опасности за сигурността на военнослужещите и за постигането на желаното крайно състояние в
операциите.
Ключови думи: сили за специални операции, действия в невралгични зони.

GUIDELINES FOR IMPROVING THE SPECIAL FORCES
EFFECTIVENESS IN THE OPERATIONS

Captain Hristo Georgiev

Abstract: Military political situation is sensitive and the presence of numerous and heavily conventional forces
only can complicate the missions of the multinational forces during the operations now days. To expand the Special
Forces components is required to reducing the risk of complicating the political and military situation within the conflict
area. In those terms, the Special Operations Forces have to be highly trained and to possess the abilities and skills
relevant to the new challenges. Therefore, it is necessary to actively work in two directions: improving the command
chains and staff structures of special operations forces and increase their preparation and efficiency. Thus, they will
become a significant factor used by commanders of the joint forces to actively countering threats, reducing the risks to
the soldier’s security and achieving the desired end state effects of the operations.
Key words: Special Forces, action in neuralgic zones.
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одините в края на ХХ и в началото на ХХI в.
са белязани от редица военни конфликти в
различни точки по света, някои от които и в
момента продължават и за които не е характерно
открито противопоставяне на големи сили – конвенционална война, а по-скоро водене на бойни
действия по принципите на партизанската война,
при която липсва ясно очертана линия на бойните действия. В решаването на подобни конфликти
все по-важна роля играят силите за специални
операции (ССО). Постепенно развитието на спо196

собите и методи за водене на партизанска война
води до възникването на нови задачи за тях и на
необходимост от развиване на нови способности.
Във все повече операции военнополитическата
обстановка е чувствителна и присъствието на
многочислени и тежко въоръжени формирования
само усложнява мисията на многонационалните
сили. Подобни обстоятелства налагат увеличаване на компонента специални сили, което има за
цел да намали риска от нейното усложняване в
района на конфликта. Това от своя страна изис-

ква ССО да са високо подготвени и да притежават способности и умения, адекватни на новите
предизвикателства.
Бойците от специалните сили притежават
специализирани умения, екипировка и тактика.
Те са организирани за действие в определена регионална среда като използват предимствата си
от владеенето на езици и специалната си натренираност. Бидейки малка, гъвкава и съвместна сила,
те могат да бъдат задействани много по-успешно
там, където големите конвенционални сили не
могат да бъдат използвани.
Способностите на ССО се изграждат бавно
и постепенно. Изключително много се залага на
притежаването от личния състав на ценности
като морална сила, психическа устойчивост и
смелост. На тази основа се постига компетентност, която трябва да има за резултат най-висока
степен на тактическа и техническа зрялост, стремеж за непрекъснато усъвършенстване и умения
за творческо прилагане на нестандартни методи
за постигане на целите.
Обучението преминава в тясно взаимодействие най-вече с авиационните тактически
групи за специални операции, които осигуряват
средствата за инфилтрация и ексфилтрация и
осигуряват действията на органите в зоната на
операциите.
Повишаването на подготовката на ССО в
съвременни условия е много трудно без помощта
на партньорите от НАТО. Поради тази причина
трябва да се търсят възможности за максимално
използване на ресурсите, които ни предоставя
Алиансът – както като бази за подготовка, така и
като знания и поуки от практиката.
В съответствие с новите реалности и различните условия и ситуации за участие на формированията от ВС на Република България в многонационални операции се налага определянето и
реализирането на приоритетни направления, в
които следва да се усъвършенстват и модернизират силите за специални операции в Българската
армия (БА).
Актуалността на тези проблеми произтича
от новите концептуални и доктринални постановки, новата функционална структура на войските
и силите от БА, членството в НАТО и непрекъснато повишаващите се изисквания към структурите
и формированията на ССО.
Предвид състоянието и перспективите за
развитие на структурите, формированията и поделенията за специални операции в БА, е целесъобразно насоките за усъвършенстване и модернизация на същите да се осъществят в две основни
направления – усъвършенстване на структурите
и органите за управление и повишаване на подготовката и ефективността на техните действия
(фиг. 1).

Фиг. 1. Насоки за усъвърщенстване на силите
за специални операции
Усъвършенстване на структурите
и органите за управление на силите
за специални операции
Оптимизирането на системата за командване
и управление на ССО се налагат предвид факта,
че в съвременните операции те са един от основните компоненти за ограничаване ескалирането
на тлеещи военни конфликти, при водене на бойни
действия и за стабилизиране на военнополитическата обстановка. Отчитайки многото измерения
на новото бойно пространство и тенденцията, че
все по-често обектите и целите на ССО са точкови,
високо мобилни, задържащи се неимоверно кратко
в един район и с повишени възможности за маскировка, се налага изводът, че е необходим нов модел
на управление. Йерархичният или дори частично
редуцираният йерархичен модел на протичане на
команди, разпореждания и информация за специалните сили в някои случаи забавят дейността по
вземането на решение, за своевременно поставяне
на задачи и/или за уточняване на изпълняваните,
както и събирането, обработването и разпространяването на добитата разузнавателната информация.
Основна част от ефективността на ССО е и
подобряване работата на щабовете, като основен
елемент от системата за командване и управление.
Те са отговорни за подготовката на операциите,
която включва планиране, организиране, подготовка на силите и средствата, разполагане в района за
действие, проверка на изпълнението и указване на
помощ и контрол. Един от най-съществените елементи, който трябва да бъде подобрен, е планирането с всичките му елементи – детерминиране на
целите на операцията, определяне концепциите за
провеждането ѝ, формулиране на решението и изготвяне на плана. Планирането се извършва съгласно процеса на вземане на решение (MDMP - military
decision making process), използван в ССО на НАТО.
Стъпките на процеса на вземане на решение са:
иницииране; анализ на мисията; разработване на
вариантите за действие; сравняване на вариантите
197

за действие; избор на вариант за действие; разработване на концепция; разработване на план.
За подобряване на планирането при формулирането на вариантите за действие трябва да се отчетат не само обичайните (противник, собствени
сили, местност, време), но и някои специфични фактори: етнически, правни, политически и технически
чувствителни фактори. От изключително значение
е точната и навременна разузнавателна информация
от всички възможни източници.
За достигане до желания краен резултат при
планиране на директни действия има някой особености, които трябва да се вземат под внимание.
В повечето случаи, поради ограничения период от
време с който силите разполагат, тези операции
се планират кризисно: при наличие на противник
в района, който също се стреми да противодейства; при висока степен на риск от дискредитиране
на групата; с въвеждане на строги мерки срещу
изтичането на информация, които застрашават
успешното провеждане на операцията. Процесът
на планиране трябва да бъде още по-прецизен.
Добиването на разузнавателна информация трябва значително да се интензифицира, а мерките за
недопускане на изтичането ѝ да се засилят неимоверно.
От казаното дотук можем да заключим, че за
да работи надеждно един щаб, той трябва да бъде
добре организиран, да разполага с необходимите
експерти по съответните направления, да е гъвкав,
преминал множество тренировки и учения с постоянен състав и да разполага със съответното техническо оборудване за по-надеждна работа.
Насоки за повишаване
на подготовката и ефективността
на действията на формированията
за специални операции
Съвременните изисквания към подразделенията за специални операции се отнасят към повишаването на тяхната маневреност, защитеност и сигурност. Те трябва да са в състояние да се интегрират
и да взаимодействат с други формирования, при
участие в съвместни операции на НАТО или операции с коалиционни формирования и такива за специални операции.
Целесъобразно е повишаването на подготовката и ефективността в действията на формированията за специални операции да се осъществява
в няколко основни направления, по-важните от
които са:
● преразглеждане и създаване на качествено нова система за подбор на кадри за нуждите на
ССО, както на кандидатите за кадрови войници и
сержанти, така и на кандидатите за офицери. Опитът от сегашното състояние на формированията и
участието им в различни мисии категорично обос198

новава, че по този начин командирите и щабовете
ще могат да съсредоточат усилията си върху качеството на бойната подготовка в съответствие с предявените изисквания;
● преработване на съществуващите ръководни документи и разработването на нови за нуждите на ССО, регламентиращи новите задачи и мисии, изисквания и способи за действие на органите
при подготовката и в хода на съвместни операции,
включително и за взаимодействието им, както с
общовойскови, осигуряващи войски и сили, така и
със сили на националните служби за сигурност, а в
случай на необходимост и с чуждестранни войски
и сили;
● разработване на специална програма за подготовка, включваща:
– възможност за първоначален и последващ
подбор на личния състав с разширяване на мотивационната система за привличане и задържане на
най-качествените специалисти за справяне с условията на повишени лишения, натоварвания и риск;
– ресурсно осигуряване и предоставяне на
по-голяма свобода на командирите за гъвкаво планиране на подготовката на модулен принцип, по
срокове и по задачи (мисии);
– своевременно осигуряване на необходимите
екипировка, въоръжение и оборудване, в съответствие с приетите за изпълнение задачи, със зачитане експертното мнение на представителите на ССО;
– осигуряване на учебни материали, инструктори и специализирани курсове по езикова и медицинска подготовка, за подготовката на специалисти
и оператори на нова екипировка, въоръжение и техника (шофьори, снайперисти, сапьори, свързочници, предни авионасочвачи и др.);
– осигуряване на достатъчно възможности за
съвместни тренировки с десантни и поддържащи
въздушни и плавателни средства;
– осигуряване на възможност за участие в
двустранни национални учения и в международни
учения за постигане на максимално реалистична
обстановка в обучението;
● въвеждане на съвременни комуникационни
средства за органите от ССО, които да осигуряват
надеждност и висока скорост на предаване на информация. Важно изискване е възможността за продължителна работа в сложни условия (от 2 – 3 до 7 – 8 денонощия и повече). Средствата трябва да осигуряват
обмен на данни в различен радиочестотен диапазон
и да притежават съвременни характеристики (малки
габарити, ниско тегло, издръжливост на въздействието на различни фактори, възможност за сателитна
свръзка, лесно обслужване и т.н.);
● подобряване на учебно-материалнта база.
От особено значение за подготовката на ССО е наличието на модерни кабинети, полигони, площадки
и тяхното рационално разпределение и ефективно
използване, което да подпомогне в значителна сте-

пен усвояването на учебния материал и да гарантира висока бойна подготовка.
● осигуряване на модерна екипировка и подготовка на надеждни специалисти, както и разработване на адекватни тактически способи за някои
нови или високотехнологични направления, като:
– използване на модерни сензорни и оптически
прибори за дневно и нощно наблюдение;
– провеждане на ЯХБР разузнаване с модерна апаратура за възприетите в страните членки на
НАТО стандарти;
– използване на апаратура за провеждане на
радиоелектронно разузнаване;
– използване на средства за обозначаване на
цели за удари с авиация и високоточни оръжия;
– овладяване на способи за насочване действията на ударната и поддържащата авиация;
– овладяване на съвременни способи за инфилтриране с екипировка за извършване на различни
видове парашутни скокове – десантни и доцелни,
височинни и от пределно-малка височина, с мотопарапланери и др.;
– овладяване на ефективни способи за десантиране със собствени бързи леки десантни плавателни средства през малки водни прегради или от
големи плавателни средства.
● подобряване на оперативната съвместимост със системата за командване и управление
на многонационални съвместни сили за специални
операции чрез:
– синхронизиране на процеса за планиране и
управление на действията на органите и щабната
дейност в командването на тактическата група с
възприетите в НАТО процес на оперативно планиране и щабни процедури;
– достигане на готовност за работа като част от
многонационално съвместно оперативно командване;
– поддържане на възможности за развръщане на
предна оперативна база за подготовка, поддържане и
възстановяване на бойните органи в процеса на участие в многонационални специални операции и др.
Специалната подготовка на личния състав започва със специален подбор. Целта е да се подберат кандидати с нужните качества, които ще им
позволят успешно преминаване на подготовката и,
впоследствие, ефективно да бъдат използвани в операциите. Това се налага, за да се избегне влагането
на ресурси във военнослужещи, които не биха изпълнили критериите за служба в ССО, както и да се
отсеят немотивираните и преследващите користни
цели, които с действията си биха компрометирали
бъдеща мисия. Подборът преминава под формата на
курс, който подлага участниците на големи физически и психически натоварвания. Голяма част от курса е насочена за придобиване на индивидуални способности от обучаемите за справяне с почти всички
ситуации, които биха възникнали при изпълнение
на мисии. След завършването на подбора, личният

състав завършил успешно курса и оценен като притежаващ необходимата индивидуална подготовка,
ще е в състояние да изпълнява пълния спектър от
задачи на силите за специални операции.
Подразделенията от ССО са малки, гъвкави и
относително самостоятелни, със специфични изисквания към логистичната поддръжка, което ги
прави ефективни само при изпълнението на определен тип задачи. Особеностите на ССО се изразяват чрез самите им характеристики – ефективни,
модулни, компактни, маневрени, боеспособни, относително самостоятелни и всестранно осигурени
със специално алпийско оборудване за изпълнение
на задачи във високопланински условия.
Към ССО се предявяват различни изисквания,
по-важните от които са:
● висок професионализъм;
● специални умения;
● специално въоръжение, екипировка и оборудване;
● специални способи за действие в хода на мисиите /операциите;
● езикови умения и познаване на регионалните
особености в зоната на операцията.
Критериите, които следва да се имат предвид
при формирането на сили за специални операции са:
● да провеждат специално разузнаване, директни действия в рамките на цялостната операция;
● да извършват инфилтрация (ексфилтрация)
в рамките на зоната на операцията, в оптималния
случай с използване на собствени щатни транспортни средства;
● да разполагат със средства за комуникации
вътре в групата/елемента с минимална вероятност
за разкриване;
● да разполагат с възможности за бойна и логистична поддръжка във враждебна, изолирана или
политически чувствителна среда;
● да осигуряват с разузнавателна информация развърнатите в зоната на операцията органи от
ССО, както и с такава, от която се нуждае командването на операцията;
● да осъществяват самостоятелно планиране
на мисиите;
● да владеят способи за оттегляне и откъсване
от преследване;
● да са способни бързо да се развръщат, в съответствие с разработените планове;
● да провеждат операциите самостоятелно или
във взаимодействие с конвенционалните сили;
● да провеждат явни, дискретни или тайни
операции;
● да осигуряват защитата на собствените сили.
Постигането на оперативна съвместимост от
ССО на БА с тези на страните, членки на НАТО
е от решаващо значение за постигане на успех в
съвременните операции. Ето защо командирите и
щабовете, притежаващи необходимите оперативни
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умения и знания за планиране и подготовка на специални операции, са важна предпоставка за реализиране на възможностите на силите за специални
операции на Алианса и постигането на оперативна съвместимост, а познаването на специфичните
особености на съответните операции ще спомогне
за защитата на информационната и физическата
сигурност на личния състав на многонационалните сили.
ССО са формирования, които не могат да заменят останалите родове войски, но са фактор, разширяващ възможностите на командирите на съвместните сили за активно противодействие и ограничаване на кръга от опасности за сигурността на военнослужещите в операции по поддържане на мира и
за постигане на поставените задачи.

Необходимо е формированията от силите за
специални операции да бъдат осигурявани приоритетно със съвременно въоръжение, техника и екипировка, за да бъдат по-ефективни при участието
си в операции срещу бунтовници. От решаващо значение е да се обменя опит със сродни структури на
другите партньорски страни, който са участвали в
операции срещу бунтовнически формирования във
високопланинска местност.
Органите на ССО е необходимо да бъдат сформирани, въоръжени и екипирани в съответствие със
специфичните функции за провеждането на специални операции, както и да се подготвят съвместно с
такива на други страни, участвали в такива операции, с които да бъде осъществявана редовна обмяна
на опит.
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Тенденции в използването
на артилерийските формирования
в операциите
капитан инж. Атанас Марчев

Резюме: Бурното технологично развитие на света като цяло усложнява военните операции с всеки изминат
ден. Тези тенденции влияят на съвременните военни конфликти и затова e необходимо да знаем за тях.
Настоящият доклад представя тенденциите в използването на артилерийските формирования в
съвременните конфликти.
Артилерията играе ключова роля в операциите и тенденциите в използването ѝ са от важно значение за
решаването на изхода на операцията.
Ключови думи: артилерия, огнева сила, далекобойност, маневреност.

TRENDS USING FROM ARTILLERY UNITS IN OPERATIONS

Captain Atanas Marchev

Abstract: Military operations became difficulty with every day a main technological development at the world.
These trends influences a present day military conflicts that’s why is necessary to know about them.
This report shows trends when artillery units are used in present day military conflicts.
Artillery plays a key role in operations and his trends in using has important meaning about resolving on exit of
operation.
Key words: artillery, fire power, long-range firing, maneuverability.

З

а съжаление и днес светът не е и няма да стане мирно и процъфтяващо място. Под знака
на лидерите и корпорациите, водени от неосъществени финансови, исторически, религиозни или
други амбиции и алчност, конфликтите ще продължават не просто да съществуват, но и да се разрастват, ескалират, и да се модифицират с използването
на съвременните технически достижения.
Бурното технологично развитие постоянно
усложнява военните операции. Конвенционалните
методи и средства, откритите и индиректните стратегии и тактики, информационната война, икономическият и търговският натиск и използването на
енергийната зависимост за постигане на политически цели не са нови прийоми. Анализът на тези тенденции при воденето на съвременните военни конфликти разкрива, че за успех в тях са необходими
различни и нетрадиционни подходи. Все по-голямо
значение за успеха придобиват мисийното командване и скоростното обработване на огромни потоци
от информация, открояването на дезинформацията,

бързото ориентиране в реалната обстановка и вземането на правилни решения.
Целта на настоящия доклад е да бъдат разгледани тенденциите в използването на артилерийските формирования в съвременните конфликти.
Новите тенденции се отнасят до стратегията,
операциите, технологиите и тактиката. Стратегията
има отношение към развитието и структурното изграждане на въоръжените сили. Операциите следват заложените в стратегиите постановки и за тяхното провеждане голяма роля играят развитието
на технологиите. В доклада се разглежда основно
третата област, а именно тенденциите в развитието
на технологиите и тактиките, които оказват влияние върху използването на артилерийските формирования в операциите.
По своята същност артилерийските формирования са предназначени за поразяване на различни
по характер цели чрез участие в непосредствената
огнева поддръжка на маневрените формирования,
за контрабатарейна борба и поразяване резервите
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на противника (огън в дълбочина) с цел значително
снижаване на бойния му потенциал. Съвременната
артилерия включва ракетни установки, реактивни
системи за залпов огън, гаубици, малокалибрени
оръдия, минохвъргачки и противотанкови средства.
Тези системи се характеризират с висок поразяващ
ефект и обхват на огъня, точност и скорострелност.
Артилерията, благодарение на нейните свойства, е в състояние да унищожи противник намиращ се на голямо отдалечение от линията на фронта/
съприкосновение, когато с други средства това често е невъзможно. Затова съвременните тенденции
в използването на артилерийските формирования
могат да се разгледат като тенденции породени от
развитието на технологиите и промяна в тактиката.
Към тенденциите, породени от развитието на
технологиите причисляваме:
– разширеното използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) за разузнаване и обслужване
на стрелбата на артилерията;
– усъвършенстването на противотанковите
комплекси;
– увеличаването далекобойността на артилерийските системи;
– усъвършенстването на РЛС, използвани за
контрабатарейна борба.
Разширеното използване на безпилотни летателни апарати се налага поради необходимостта от
осигуряване на топографски данни за цели на далекобойната артилерия. В съвременните конфликти
БЛА се прилагат за разузнаване на цели и обекти на
пет нива:
– на много дълбока дистанция (над 500 км) ‑
стратегически цели;
– на дълбока дистанция (до 500 км) – цели в
полосата за осигуряване;
– на средна дистанция (до 100 км) – за управление огъня на артилерията на оперативните формирования;
– на къса дистанция – за управление огъня на
артилерията на тактическите формирования;
– на много къса дистанция – за разузнаване на
позиции и оценка на огъня от средствата за огнева
поддръжка.
За различните нива се използват различни типове БЛА като за стратегическа дълбочина са американският RQ-4 Global Hawk, за оперативна дълбочина до 500 км са американският RQ-1 Predator
и израелският Heron-TP, със средна дистанция до
100 км – американските Scan Eagle и MQ-8B Fire
Scout и израелските I-VIEW и с къса дистанция
за обслужване на артилерията са американските
Dragon Eye, RQ-11 и израелските Bird Eye и Sky Lark.
Усъвършенстването на противотанковите
комплекси се налага от постоянното развитие на
бойните бронирани машини (танкове и бойни машини на пехотата), производството на двойно бронирани машини и такива с активна броня. Налице са
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нови разработки като американския FGM148 Джавелин, чиято основна характеристика е поразяването
на точно такъв тип бронирани средства. Повечето от
съвременните противотанкови средства използват
боеприпаси и апаратури за насочване на принципа
„стреляй и забрави“ или с оптично влакно, осигуряващи изключително прецизно поразяване.
Постоянната борба за завоюване на огнево
превъзходство е довела до увеличаване на далекобойността на артилерийските системи. Доказателство е новата руска система „Коалиция“ (2С-35)
с възможности да поразява цели на разстояние до
70 км, с каквато разполага нашият ракетен комплекс „Точка“. Други комплекси с голяма далекобойност са реактивните системи за залпов огън
(РСЗО) „Смерч“, „Ураган“ и „Град“, 152-мм оръдие
2С-5 „Гиацинт“ и 203-мм оръдие 2С-7 „Пион“, а от
западните образци такива средства са немската самоходна гаубица Панцер 2000 и американската самоходна гаубица М109А6 Паладин.
За изпълнение на задачите по контрабатарейната борба непрекъснато се подобряват характеристиките на радарите, засичащи стрелящи артилерийски системи на противника. В съвременните конфликти използването на радари като AN/TPQ 36,
AN/TPQ37, „Зоопарк – 1“, „Леопард – Т“ и „Лукс – 1“
играе значителна роля в разузнаването на артилерията. Последните са използвани успешно в конфликта в Украйна.
Вследствие на развитието на трите тенденции
(масовото използване и усъвършенстване на БЛА, на
радарите, засичащи стрелящи батареи и увеличаването далекобойността на артилерийските системи)
се достига до изпълнение на задачите на контрабатарейната борба и повишаване на възможностите за
огнево поразяване в по-голяма дълбочина, което от
своя страна създава предпоставки за постигане на
огнево превъзходство в операцията.
Тенденциите основани на промяна в тактиката
могат да се класифицират като:
– масово използване на РСЗО;
– увеличаване на поразяващия ефект на артилерийските формирования при стрелба от закрита
огнева позиция (ЗОП);
– използване на артилерийските формирования, стрелящи основно от ЗОП, за стрелба с право
мерене;
– децентрализирано използване на артилерията.
Нараства използването на реактивните системи за залпов огън като „ТОС-1“, БМ-21 „Град“,
БМ-21-1, БМ-27 „Ураган“, БМ-30 „Смерч“ и MLRS,
като първите няколко ефективно са използвани в
конфликта в Украйна.
Все по-широко се използват касетъчни боеприпаси и боеприпаси за дистанционно миниране,
които продължават да доказват изключителния си
боен ефект и в съвременните конфликти.

Оказва се, че РСЗО са огнево средство, което
може да бъде използвано за кратък период – в рамките на около 2 – 3 минути може да накрие площни
цели, да се използва за масиран огън, за дистанционно миниране, за целите на радиоелектронната
борба и за поразяване на стрелящата артилерия на
противника.
Увеличава се поразяващият ефект на огъня на артилерийските формирования при стрелба от ЗОП. Вследствие на обобщенията направени
след съвременните конфликти е установено, че 85%
от всички жертви от двете страни на конфликта са
причинени от артилерията. Останалите 15% са делът на механизираните, танковите, инженерните и
химически войски в огневата поддръжка. Тенденция е и нарастването на броя изстрели, произведени
от артилерийска система за ден, който по време на
конфликта в Украйна е достигал до 300 – 400. Така
че артилерията се утвърждава като основно средство за поразяване на живата сила и огневите средства на противника.
Конфликтът в Украйна очертава тенденция
към използване на артилерийските формирования стрелящи основно от ЗОП и за стрелба с
право мерене. В действията си украинските сили
използват артилерийски системи 2С-1 за борба с
танковете на противника, когато отбраната им не
издържа в противотанково отношение. Оказва се че
2С-1 е изключително резултатна при борба с бронираните цели на противника и особено с танковите

средства, дори и с осколъчно-фугасен боеприпас.
Системата няма аналог в западните държави като
ефективност при стрелба от ЗОП, съизмерима с тази
при стрелба с право мерене.
В съвременните конфликти все по-често се наблюдава децентрализирано използване на артилерията придавана на механизирани и танкови батальони. Така се постига по-голяма самостоятелност
на батальона, а далекобойността на придаваната му
артилерия позволява да му бъдат назначавани по-големи от стандартните зони за отговорност. В хода
на конфликта в Украйна за непосредствена огнева
поддръжка на механизиран или танков батальон са
използвани самоходни артилерийски батареи 122-мм
гаубици 2С-1 „Гвоздика“, 152-мм буксирни батареи с
оръдие-гаубица Д-30, самоходни батареи 152-мм гаубици 2С-3 „Акация“, 152-мм буксирни батареи оръдие-гаубица Д-20 и реактивни батареи БМ-21 „Град“.
В заключение може да се посочи, че последните конфликти очертават тенденция за по-ефективна контрабатарейна борба като следствие от
развитието на технологиите, разширеното използване на БЛА, увеличената далекобойност на
артилерийските системи и нарасналите възможности на радарите за откриване на стрелящите
огневи средства на противника. Артилерията
играе ключова роля в хода на бойните действия,
а познаването и съобразяването с тенденциите в
използването й са от важно значение за успешния
изход на операцията.
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Аерокосмическа система за мониторинг
на природни бедствия
професор д.т.н. Петър Гецов

Резюме: В доклада е представена една възможност за създаване на аерокосмическа система за мониторинг
на природните бедствия, включваща център за аерокосмическа информация, малък национален спътник и
безпилотни летателни апарати за получаване на инструментална обективна информация в реално или близко до
реалното време.
Ключови думи: аерокосмически мониторинг, безпилотни летателни апарати, малък спътник,
информационни системи за мониторинг.
Abstract: In this report is presented an opportunity to create aerospace system for monitoring natural disasters
which include the Center for Aerospace Information, small national satellite and drones to receive instrumental objective
information in real or near real time.
Key words: aerospace monitoring, unmanned aerial vehicles, small satellite,information systems for monitoring

С

ъвременното човечество не може да управлява природните стихии и да предотвратява
бедствията, но има реални такива икономически и организационни възможности, за да бъдат
снижени до минимум последиците от техните негативни въздействия. Многогодишният опит е позволил да бъдат установени някои общи правила и
закономерности за управление на риска при различни екокатастрофи. Смята се, че на първо място е необходима надеждна и реална информация
за физическата същност на даденото бедствие или
екокатастрофа. Доколкото тези явления са екстремни ситуации, които се случват относително рядко
и най-често неочаквано, получаването на информация за тях се постига чрез непрекъснато активно наблюдение (мониторинг). Установено е, че вложените
средства за превенция от екологически катастрофи
многократно намаляват средствата за възстановяването от тях, като съотношението може да е в стотици и дори хиляди. При това става дума не само
за икономически оценки на унищожени материални
ценности, а и за гарантиране на живота и здравето
на жителите на планетата.
За превенция и преодоляване (в рамките на
възможното) на екологичните катастрофи е необходимо осъществяване на непрекъснат мониторинг и
изследване на земната повърхност и околоземното
пространство. Той се извършва и в интерес на различни стопански отрасли и научни области и неговата актуалност, до известна степен, зависи от по204

лучаване на информацията в реално или близко до
реалното време.
Създаването на национална система за мониторинг може да се осъществи на базата на реализацията на предложената концепция, включваща
изграждане на национален център за аерокосмическа информация. При избора на архитектурата и
състава на центъра, основателно възниква въпросът
от какви източници ще получава информация този
център, каква ще е неговата стойност и ще може ли
да стане регионален елемент от европейската система Copernicus.
Архитектурата на аерокосмическата система
се определя от взаимните връзки между нейните
структурни и функционални компоненти (фиг.1)
явяваща се система за събиране на данните, която
включва космически, авиационен и наземен сегмент.
Космическият и авиационният сегмент трябва
да осигурят регулярно покритие на територията на
страната с изображения с различно пространствено
разрешение в максимално широк диапазон на електромагнитния спектър. В съчетание с изображенията във видимия и топлинния диапазони, е необходимо да се използват и радарни изображения, които
са особено ефективни при наводнения, нефтени замърсявания и т. н. Важни елементи на системата са
блоковете за първична обработка, автоматизирана
интерпретация, анализ и синтез на информация и за
архивиране на цифрови изображения.

Фиг. 1
По инициатива на Института за космически
изследвания и технологии в МВР е създаден център
за приемане на аерокосмическа информация. Предлаганата базовата конфигурация на центъра позволява приемане на данни от спътниците Terra и Aqua
и други съзвездия информационни спътници.
Данните от спътниците Terra и Aqua на практика се предават без прекъсване и за тяхното приемане не е необходим лиценз. За приемане на данни от
другите спътници се изисква закупуване на лиценз,
а снимка и получаване на данни се извършва по заявка. Стойността на лиценза, обемът на приеманите
данни и редът за взаимодействие с операторите на
космическите системи могат да бъдат договорени с
производителя при сключване на договор за доставка на комплекса.
Предлага се да се използва информация и от
микроспътник, условно наречен „Балкансат“, както
и от безпилотни летателни апарати (БЛА), които да
бъдат включени при цялостната реализация на националната система за аерокосмически мониторинг.
Разбира се, това предложение отчита моментното
състояние на нещата и в никакъв случай не трябва
да бъде абсюлитизирано. Напротив, тъй като системата е отворена, тя винаги може да бъде модернизирана и променяна във всяко едно отношение.
Изхождайки от направения анализ и съществуващия опит, предлаганата концепцията за мониторинг се заключава в комплексното използване на
космическите и авиационните методи за наблюдение, които се реализират от аерокосмическа система за мониторинг включваща: аерокосмически
център за приемане на информация, спътников
сегмент и авиационен сегмент.
Базовата конфигурация на комплекса е базовата станция УниСкан™-24, позволяваща приемането
на данни само от спътника Terra и Aqua. За приемане на данни от други спътници е необходимо допълнително програмно осигуряване.
Прелитането на спътниците Terra и Aqua от

два до четири пъти дневно налага разработването
на допълнителна съвременна система за ранно откриване в реално време, локализиране и оповестяване за възникнали наводнения, горски и полски пожари с цел осигуряване на необходимата превенция
на компетентните органи по отношение на бедствието и населението.
Безпилотните въздушни системи за разузнаване, наблюдение и контрол на земната повърхност
понастоящем са получили широко разпространение
и се използват при разнообразни тактически задачи
и мисии на полета. Ключови елементи на тези системи са безпилотните летателни апарати и системите за въздушно наблюдение, включващи бордова и
наземна част. Световният опит от използването на
БЛА за тези цели показва, че те са най-подходящи в
екстремни условия, където провеждането на операции с пилотируеми летателни средства е свързано с
неприемлив риск. Такива са наблюдение на строго
охраняеми обекти и зони, както и на райони с мащабни пожари и наводнения. В тези случаи използването на БЛА като средство за събиране и обработка на информация е незаменимо.
БЛА от системата за ранно откриване следва
да отговарят на следните оперативно-тактически
изисквания:
– радиус на действие – по-голям от 60 км при
променлив профил на полета и смесен вариант на
полезен товар;
– възможност за достигане до всички граници
в зоната на всеки регионален център;
– водене на наблюдение и завръщане на БЛА
на основната площадка, както и базиране и кацане
на резервни площадки;
– височина на полета – от пределно малки височини до 3000 м;
– скорост на полета – в диапазона от 80 до
150 км/ч;
– системите за наблюдение на БЛА да включват съвременни технически средства за откриване
на наводнения, полски и горски пожари;
– висока автоматизация на търсенето‚ откриването и определянето на местоположението и обхвата на указаните природни бедствия;
– гъвкав софтуер с възможности за програмиране, анализ и оценка на полета и използване на получаваната информация;
– възможности на оператора (екипажа) да
управлява бордовия радиоелектронен комплекс,
включващ интегрирани системи за управление и
индикация на оперативната‚ навигационната и пилотажната обстановка и на техническото състояние
на БЛА;
– висока маневреност за сметка на съвременни
аеродинамични решения и управление на двигателя;
– технологичност‚ ергономия и достъпност
на техническото обслужване и експлоатация на
системата.
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При определяне на тактико-техническите изисквания на БЛА следва да се отчитат нормативните документи, които регламентират провеждането
на полети над територията на Р. България.
Съгласно указаните изисквания се предвижда
комплексите на системата за ранно откриване и оповестяване да бъдат разположени в шест регионални
центъра, покриващи територията на страната.
Безпилотните въздушни системи за разузнаване, наблюдение и контрол на земната повърхност
понастоящем са получили широко разпространение и се използват при разнообразни тактически
задачи и мисии на полета. Техни ключови елементи са безпилотните летателни апарати и системите
за въздушно наблюдение, включващи бордова и
наземна част.
За оценка на съвременното състояние и тенденции е проведен анализ на различни типове БЛА
и са придобити необходимите за обучение (фиг.2.)1.

Фиг. 2
Изследователската и експериментална рабо206

та по създаване на безпилотни летателни апарати
се превръща в приоритетна тема за авиацията и
по-специално – за военната авиация и службите
за защита на населението от аварии и природни
бедствия. В най-скоро време броят на пилоти на
БЛА (оператори) може да надвиши този на пилотите на пилотираните летателни апарати, при
което ще възникне необходимостта от подготовка
на такива специалисти и това се превръща в отделен проблем.
Отчитайки малката територия на България, това
може да се осъществи като се използват безпилотни
летателни апарати, снабдени с бордова видеосистема, работеща във видимата и близката инфрачервена област с пространствено разрешение по-малко от
20 см. Предвижданите шест области ще съдействат
за повишаване на оперативността при използването
на безпилотните авиационни комплекси.
При БЛА операторът се отделя от машината не
само във функционален, а и в буквален смисъл – той
няма пряк досег с машината, няма допълнителната сензорна информация от параметрите на полета
(претоварването), не е „във“, нито „до“ управляваната машина, а е „извън“, „далеч“ от нея. В този
смисъл „размерността“ на неговото сензорно пространство намалява и от семантична гледна точка
входната информация обеднява. БЛА-пилотът (операторът) се потапя и работи в нова виртуална среда
и в известен смисъл упражнява професията си на
виртуално работно място.
Тези нови обстоятелства поставят много нови
предизвикателства пред изследователите и конструкторите на ергатичните системи за управление
и към моделирането на човека-оператор (ЧО), вече
като човеко-управляваща система (ЧУС). Проблемите за разработване на нови методики и апаратура
за подбор, обучение, тренировка и работа на пилотите на БЛА са следните:
– Акцентът на моделирането на ЧО се премества категорично към когнитивната дейност на човека;
– Експертизата при моделирането на ЧО се
премества почти изцяло на територията на психологията и психолозите;
– По тази причина форматът на моделите на
ЧО се преместват почти изцяло в областта на вербалното описание и графичното им онагледяване;
– Рязко се разграничават и раздалечават двата
подхода на моделиране – от една страна в миналото
остава „механистичният“ подход и категорично се
правят опити да бъде наложен „организмичният“,
„хомоцентричният“ подход;
– Очевидна става необходимостта от нов интегрален, комплексен подход за моделиране на ЧО,
съвместяващ достойнствата на двата подхода и
двете парадигми на разглеждане – изследване и моделиране на ЧО. Така се налага по „естествен“ път
интердисциплинното мислене, изразено операционално в системологичния подход2.

Разработени са специализирани системи за
подбор и тренировка на оператори на БЛА (фиг. 3).

но да се допълни с използването на национален или
регионален спътник, осигуряващ изображения с
пространствено разрешение от 40 до 80 м.
От направеното досега проучване стигаме до
извода, че този спътник трябва да е в тегловия диапазон от 10 до 100 кг, т.е. микроспътник или както
е прието на български – „малък“ спътник (фиг. 4)3.
От направения анализ на съществуващите
малки спътници и като отчитаме проекта „Балкансат“, който се изпълнява в Института за космически
изследвания, се спираме на възможността да използваме базова платформа, външният вид на която
е показан на фиг. 4.4

фиг. 4

Фиг. 3
Както вече беше казано, космическият мониторинг разкрива големи възможности за откриване
и оценка на потенциално опасни и катастрофални
явления на повърхността на Земята, в атмосферата, йоносферата и магнитосферата. Някои задачи
като откриване на горски пожари вече успешно се
решават с помощта на космическите средства. От
многото възможности за космически мониторинг
следва особено да отбележим ролята, която могат
да изиграят при решаването на тази задача малките спътници (МС).
Диапазонът от 50 см до 250 м може много удач-

Като примери за използването на системата
можем да покажем изследването на язовирната система на община Тунджа и замърсяването на общините Бургас, Стара Загора и Кържали.
Методиката на пилотното мониторингово изследване се основава на разработения теоретично-емпиричен модел за количествена оценка на
отделни параметри: изменение на площта на водното огледало и изменение на обема на потенциално
опасни язовири на територията на община Тунджа
(фиг5)5. Разработеният модел е модифициран за
всеки язовир в зависимост от специфичните особености на местоположението му, свързани с цифровия модел на релефа и геометрията. Моделът е разработен на базата на определяне на теренни идентични точки, измерени с помощта на GPS, спътникови и наземни данни.
Съдържанието на апробираната и използвана
методика се свежда до:
1. GPS измервания на терен.
2. Обработка на спътникови данни.
3. Оценка на параметрите на отделните язовири.
4. Определяне степента на риска от наводнения на базата на площта на водното огледало.
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Фиг. 5
Разработеният модел използва следните входни данни:
● цифров модел на релефа на територията,
върху която е разположен даден язовир – площта на
територията е определена на базата на оптималните характеристики на релефа, което означава достатъчна точност за определяне на наклона на повърхността;
● спътникови данни – мултиспектрални изображения (включващи инфрачервени канали) за
точно определяне на състоянието на водното огледало на язовира – качествено и количествено;
● наземни контролни точки, характеризиращи
пространствената геометрия на язовира, свързана
с характерните особености на релефа. Броят на наземните контролни точки варира в зависимост от
геометрията на водното огледало на даден язовир.
Оптимизирането на броя на наземните контролни
точки се извършва на базата на структурата и размера на водното огледало;
● като допълнителни данни са използвани изменения в нивото на даден язовир за изчисляване на
измененията на обема в зависимост от измененията
на площта на водното огледало.
Целта на пилотното мониторингово изследване
е да се оцени степента на потенциалната опасност от
възникване на наводнения на базата на получените
резултати за всеки язовир. Конкретните резултати са
представени в табличен вид, съгласно дефинирания

в договора списък на потенциално опасните язовири
на територията на община Тунджа.
Вторият пример е аерокосмически мониторинг
на замърсяването на атмосферата и откриването на
пожари като се използва информацията от спътниците Terra и Aqua.
На базата на получената и обработена информация е разработен WEB-базиран сайт на който
ежедневно се отразява състоянието на атмосферата
и възникването на пожари.
Изводи
1. Предложената структура и състав за аерокосмическа система, включваща изследователските
спътници Terra и Aqua, микроспътника „Балкансат”,
безпилотния летателен апарат „Ястреб“ и наземната приемна станция TeraScan, на дадения етап, е оптимална, отчитайки пространствена разделителна
способност, оперативността и относително ниската
й цена.
2. Разработването на национална система за
аерокосмически мониторинг се явява част от общите усилия за осигуряване на действен механизъм за
превенция и преодоляване на кризи от различен характер. Финансирането й може да се осъществи от
проекти по програми за развитието на образованието и високите технологии, а също така с инвестиции
от частни и държавни компании.

Проект „Автоматизирана система за ранно откриване и локализиране на полски и горски пожари и наводнения. Договор с ДА Гражданска защита“, 2005 г.
2
Проект изследване на оператори – договор ДТК-059 с МОН, 2009 г.
3
Гецов, П. С., П. Пенев, Г. Сотиров, Р. Недков. Концепция за национална система за мониторинг. Международна научна
конференция SENS. Варна, 2006.
4
Протокол за научно сътрудничество между Руската академия на науките и Българската академия на науките в областта на фундаменталните космически изследвания 2006 – 2010 г.
5
Проект „Тунджа“ – Резултати от провеждане на пилотно мониторингово изследване на част от язовирите на община
„Тунджа“ на базата на спътникови и GPS данни. 2008 г.
1
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Измерване на компетентности на офицери:
методологически въпроси
доктор Теодора Георгиева

Резюме: Въпреки нарастващата популярност на изграждането на модели на компетентности, научната
общност възприема темата с известна доза скептицизъм. В основата на дискусиите е валидността на
компетентностите като измерими конструкти. Цел на доклада е да разгледа методологическите изисквания за
постигане на конструкт валидност на инструментите за измерване на компетентности на офицери. Дискутират
се различните подходи и проблеми за постигане на репрезентативност на извадката от айтеми за въпросниците.
Правят се препратки към използваните методи за измерването на компетентности на военнослужещи в Института
за перспективни изследвания за отбраната, ВА „Г. С. Раковски“. Извеждат се проблемни области и насоки за
подобряване на бъдещите изследвания.
Ключови думи: оценяване на компетентности, измерване на компетентности, оценка на професионалното
изпълнение на офицери, оценка на компетентностите на офицери.

MEASURING MILITARY OFFICER’S JOB COMPETENCIES:
METHODOLOGICAL ISSUES

Teodora Georgieva PhD.

Abstract: Despite the rising popularity of the practice of competency modeling, the scientific community has
regarded the topic with some degree of skepticism. The validity of “competencies” as measurable constructs appearеd to
be at the core of this dispute. This report examined methodological requirements for achieving the construct validity of
the scales for measuring competency levels. Various approaches and issues in search of representativeness of the sample
questionnaires items were discussed. References to the measurement of military officer’s job competencies applied in
the Defense Advanced Research Institute at G. S. Rakovski NDC was done. The problems areas and guidelines for
improving future research were analyzed.
Key words: competency assessment, competency measurement, military officer’s job performance assessment,
military officer‘s job competencies.

М

оделирането и измерването на компетентности е средство, което обслужва различни практики по управление на човешките ресурси в организациите – подбор на персонал,
оценка на професионалното изпълнение, кариерно
израстване, компенсации, обратна връзка от провеждани обучения или тренинги1.
Измерването на компетентности на военнослужещи в Института за перспективни изследвания на
отбраната (ИПИО) на ВА „Г. С. Раковски“ е част от
неговата дейност и се реализира по отношение на
различни цели. Една от тях е проектът „Разработване на модел на методика за оценяване изпълнението
на функционалните задължения от военнослужещите, взели участие в мисии извън територията на Република България“, осъществен съвместно с дирекция „Управление на човешките ресурси“ (Д „УЧР“)
на Министерството на отбраната през 2012 – 2013 г.

Друга дългогодишна ежегодна практика по
измерване на компетентностите на офицери е свързана с външната оценка за качеството на висшето
военно образование и съответствието му на практическите изисквания за изпълнение на длъжностите
във формированията на въоръжените сили на Република България, отново реализирана съвместно с Д
„УЧР“ на МО.
На последните проведени мероприятия (Кръгла маса – декември 2016 г. и Методическа конференция – март 2017 г.), които дискутираха качеството
на висшето военно образование, бе подчертано, че
не съществува единна методика, приета от висшите военни училища и ВА „Г. С. Раковски“, началниците на специализации към МО и Института за
перспективни изследвания на отбраната, с която да
се оценяват притежаваните от офицерите компетентности при професионалната им реализация във
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формированията на Въоръжените сили на Република България и на тази база да се правят изводи за
съответствието на преподаваните знания и умения
във висшите военни училища и Академията към
реалните изисквания на практиката. Разработването на общоприет от всички заинтересовани страни
методически инструмент вероятно ще се превърне
в цел в близките месеци. Същевременно, на прага
на предстоящата външна оценка на придобитите в
резултат на тяхното обучение компетентности на
Випуск 2016 г. на НВУ „В. Левски“, ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ и ВА „Г. С. Раковски“ се актуализира въпросът за психометричните показатели на използваната методика и особено за нейната контент (съдържателна) валидност.
Обичаен подход в науката е измервателният
инструмент да е свързан с конкретна теория и съдържанието му да произтича от нея. По този начин
се осигурява контекст, в който се интерпретират
получените резултати. Досегашният опит в ИПИО
показва, че този подход на конструиране на методиките е много рядко използван. Често изследванията
обслужват практически цели, въпросниците се конструират от определени хора и резултатите почти
не се отнасят към научни теории. Тази констатация предпоставя и насочеността на осъществените
по-долу анализи.
Целта на настоящия доклад е да разгледа съответствието на осъществяваните процедури по
измерване на компетентности на военнослужещи
(предимно на офицери) в Института за перспективни изследвания на отбраната към теоретичните
концепции и постановки, залегнали в основата на
измерването на компетентности в науката.
Установяването на съвпадения или пробиви
в съответствието би очертало насоките за запазването или за ревизията на настоящия инструмент за
външна оценка на висшето военно образование при
предстоящото през настоящата година измерване.
Проблемът за валидността и надеждността на
използваните инструменти за оценка на компетентностите е основен за постигане на валидността за
направените впоследствие изводи от изследванията. И докато надеждността е по-лесно постижима,
най-големите трудности при създаването на методиките са свързани с постигането на валидност на
извадката от компетентности, които да са съответни на реално изпълняваните задачи в практическата професионална среда на конкретната длъжност.
Този въпрос ще бъде обстойно разгледан в настоящия доклад.
1. Дефиниция за компетентност
Понятието за компетентност включва едновременното притежание от индивида на познание
и способности за прилагането на това познание в
контекста на ежедневните активности, задачи, про210

блеми, решения и т. н. Квинтесенция на компетентността е, че тя се реализира и доказва при изпълнение на определен вид дейност единствено в реални
жизнени ситуации2.
Синтезирайки същността на множество дефиниции, Шевелсон3 констатира, че базисните характеристики на конструкта „компетентност“ са: 1. физическа или интелектуална способност, умение или
и двете (израства върху лежаща в основата способност); 2. капацитет за изпълнение, т.е. способността
да се извършва определената дейност толкова добре,
колкото е познанието за нея; 3. изпълнението се наблюдава при стандартизирани условия; 4. наличие
на определено ниво или стандарт на изпълнение,
който при достигане се дефинира като „адекватен“,
„достатъчен“, „подходящ“, или „компетентен“;
5. податлива е на подобрение и усъвършенстване;
6. необходимо е да се наблюдава в реални жизнени
ситуации.
Компетентността е хипотетична и не може да
бъде наблюдавана директно, за нея могат да се правят изводи само чрез наблюдения на поведението на
човека.
2. Видове компетентности
Съществуват различни класификации за компетентности. Тук ще представим само една, която
има отношение към дискутирането на методологическите въпроси при измерването на компетентности в ИПИО.
Според класификацията на Армстронг4 компетентностите се разделят на поведенчески (soft –
меки) (комуникативни, лидерски, вземане на решения, работа в екип и др.) и технически (hard – твърди), които определят специфичните за дадената позиция професионални умения и способности. Техническите компетентности могат да бъдат родови –
отнасящи се до група сродни длъжности, или специфични – отнасящи се до съответната длъжност.
3. Компетентностни модели
Компетентностните модели са матрици от
компетентности, които описват необходимите поведения и способности за комплексно успешно справяне в определена работна среда. Два са принципните стратегически подходи при разработването
на компетентностен модел:
1. Универсален подход – „един размер пасва
на всичко“. Включва изграждането на един компетентностен модел с набор от компетентности, които
са приложими за всички длъжности. Обикновено
се идентифицират 10 – 15 общи знания, умения и
характеристики и свързаните с тях наблюдаеми поведения, които са необходими за постигане на ефективност за широка категория от позиции в организацията.

2. Множествен подход. Другата стратегия е
да се изградят различни модели в зависимост от
конкретните длъжности и нивата в организацията. Множественият подход се използва, когато организацията иска да използва компетентности за
процеси като подбор, управление на представянето и планиране на кариерата, където е необходима
специфична информация за позицията. В повечето
случаи организациите използват и двата подхода,
като базовите компетентности покриват всички позиции, а специфичните компетентности се определят за отделните длъжности5.
4. Измерване на компетентности
Класическият подход за постигане на контент
валидност на айтемите на въпросник за измерване
на компетентности преминава през следните етапи:
4.1. Избор на експерти/титуляри в професията
Измерването на компетентности се фокусира
върху диференцирането на задачи от реалния свят,
при изпълнението, на които се проявява еманацията
от познания и способности (т.е. компетентностите)
на индивида6. Идентифицирането на пълното множество от задачи, свързани с определена професионална позиция се извършва от състав експерти
в областта или от титуляри в професията, които са
предварително класифицирани като такива.
Методологически проблем 1: Грешки, произтичащи от избора на експерти/титуляри в професията
От значение е въпросът доколко добре експертите/титулярите в областта детайлно познават професията или позицията, която описват. Доказано
е, че дори изявени специалисти не познават някои
новости, свързани с професията7. Различни емпирични изследвания регистрират достатъчно разнообразие в мненията на експертите/титулярите относно задачите, релевантни на дадена професионална
позиция, което се доказва от умерения консенсус
между тях8.
4.2. Избор на подход на формиране на множеството от компетентности, релевантни за дадената професия, позиция, работа и т. н.
Най-често експертите/титулярите следват два
подхода при формирането на първоначалното множество от компетентности9.
Първият подход (метод на индиректната преценка), който се дефинира като традиционен, съвпада с описаното в по-горния параграф. Както
беше посочено, експертите/титулярите по предмета идентифицират множество от различни задачи,
които представят в пълнота и които са релевантни
на съответната професионална позиция. На базата
на формираното множество от задачи те правят дедуктивни заключения за това кои компетентности
са най-важни за изпълнението на конкретната задача. Процедурата завършва с цялостен списък на

компетентностите, необходими за изпълнението на
конкретната професионална позиция. Методологическата строгост на този постъпков подход придава
достоверност на дедукциите на специалистите.
При втория подход се преминава към пряко
оценяване на компетентностите чрез изискване от
експертите/титулярите да ранжират важността на
различните компетентности за дадената работа директно, като междинната стъпка на специфициране
на задачите не е изрично изискване.
Методологически проблем 2: Грешки, произтичащи от метода за определяне на множеството
от компетентности
Шипман и съавтори10 отстояват позицията, че
моделирането на компетентности е по-малко строго при втория подход, в сравнение с традиционния
анализ на работните задачи, поради по-високата
трудност на дедукциите, която се изисква от експертите. При отсъствието на връзки към важни
трудови поведения, Санчес и Ливайн11 заключават,
че да се правят и обосновават „дедуктивни скокове върху хлъзгавия под на поведенчески размитите компетентности“ е определено методологическо
предизвикателство.
4.3. Избор на метод за формирането на извадката от задачи/компетентности от общото множество задачи/компетентности
Следващата стъпка, след като експертите/титулярите са създали множество от задачи/компетентности описващи пълно фокусната професионална позиция, е необходимостта да се селектира на
тази база една сравнително малка извадка, която да
е представителна (репрезентативна) за създаденото
множество. Моментът на селектиране на извадката
е критичен за валидността на измерването, защото
на базата на отговорите на айтемите в извадката се
правят генерализации за цялостното изпълнение на
работата.
Основно се прилагат два метода за формиране
на извадката на базата на общото множество – случаен подбор и целеви подбор. Съществуват различни способи за прилагане на случайния подбор, но винаги целта е на всеки айтем от множеството задачи/
компетентности да му бъде осигурен равен шанс за
попадане в извадката. При целевия подбор се упражнява пълен контрол върху селекцията на задачите/
компетентностите като експертите/титулярите подбират само тези, които „изглеждат“ репрезентативни за оценяваната професионална позиция12.
Пример за формиране на целева извадка е
представен в изследване на Грийн и Шевелсон13.
Авторите развиват метод за оценка на репрезентативността на една целева извадка срещу различни
форми на случайна извадка при изследване на професионалното изпълнение на радисти от военния
флот. За да получат целева извадка експертите/титулярите в работата ранжират всяка задача по следните критерии: 1) дали се изпълнява; 2) колко често
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се изпълнява; 3) колко трудно е да се изпълнява. От
друга страна, супервизорите на радистите осъществяват няколко допълнителни ранжирания: 4) дали
те супервизират задачата; 5) каква е важността на
задачата за успеха на мисията; 6) колко често тя е
била изпълнена неправилно. По този начин, от първоначалното множество от 124 работни задачи, експертите/титулярите, чрез калкулиране на средни
стойности и стандартни отклонения по 6-те критерия, селектират целева извадка от 22 задачи от работата на радистите.
Съществува и трети метод за подбор на извадка, който се използва в областта – стратифицирана
случайна извадка. Това е форма на случайна извадка
от селектираните задачи/отговори за измерване на
работното изпълнение, например, най-важните задачи биха попаднали в извадката с вероятност 1.0014.
Методологически проблем 3: Грешки, произтичащи от избора на метод при формулиране на
извадката
Инструментите, които оценяват професионалното изпълнение типично използват малка извадка
от задачи/компетентности, формирана по метода на
случайния подбор, която често може да произведе
нерепрезентативен резултат.
При целевата извадка въпросът за репрезентативността също е актуален. При цитирания пример
резултатите показват, че получената целева извадка,
в резултат на приложената процедура от експертите, притежава известно изкривяване спрямо общото
множество от задачи, защото включва диспропорционално задачи, които „наподобяват работата“ и
са изпълнявани често. В добавка, тя се е състояла
предимно от задачи, които титулярите ранжират
като по-малко сложни за изпълнение, в сравнение
със средната задача.
5. Анализ на съответствието
на опита на ИПИО в измерването
на компетентности с теоретичните
подходи в областта
Както беше посочено в началото на доклада,
опитът на ИПИО в измерването на компетентности
се осъществява в две целеви области: първата е еднократно реализирана и е свързана с проекта „Разработване на модел на методика за оценяване изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите, взели участие в мисии извън територията на Република България“, втората е ежегодна и е насочена към външната оценка на качеството
на висшето военно образование и съответствието
му на практическите изисквания за изпълнение на
длъжностите във формированията на въоръжените
сили на Република България.
5.1. Анализ на съответствието на опита на
ИПИО в измерването на компетентности при
проекта „Разработване на модел на методика за
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оценяване изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите, взели участие в мисии извън територията на Република България“ с
теоретичните подходи в областта
Първоначално, на базата на предходни анкети и
теоретични концепции, са формулирани 60 въпроса,
описващи предполагаемите компетентности (дефинирани като съвкупност от знания, умения и поведения), които биха представлявали значими параметри
за атестационна оценка на военнослужещите, участвали в мисии или операции зад граница. Конструирани са два формуляра на анкетата. Първият оценъчен формуляр изисква от военнослужещите с опит в
мисии да оценят всяко от 60-те твърдения по пет-степенна скала, според това доколко то е подходящо за
оценка на функционалните задължения на военнослужещи от тяхната категория по време на мисия/
операция. Вторият оценъчен формуляр съдържа същите твърдения и последователност на представянето им, но с различна инструкция за попълване. В този
случай от изследвания военнослужещ се изисква да
си представи и оцени свой подчинен за времето на
мисията/операцията, през която е служил.
Създаденият списък от въпроси е тестван по
формированията в цялата страна двукратно (обща
извадка – 340 военнослужещи). Въпросите се оценяват от различните категории военнослужещи,
участвали в операции и мисии зад граница и по вид
въоръжени сили. Впоследствие са прилагани факторни анализи и анализ на честотите на отделните
айтеми, които отсяват добрите дескриптори от недотам добрите.
Крайният резултат от проекта представлява
формуляр от 40 айтема, който в момента функционира в практиката като приложение на Наредба №
Н-3 от 15 февруари 2013 г.15 за условията и реда за
оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия,
при изпълнение на военната служба в състава на
български или многонационални формирования извън територията на Република България.
Прилагането на описаните теоретични подходи към анализираната методика позволява да се
направят следните изводи за контент валидността
на айтемите.
Първият въпрос, на който трябва да се отговори е доколко айтемите във въпросника са формулирани от експерти/титуляри в областта на мисиите и
операциите зад граница. Първоначалният списък от
айтеми е зает от оценка на опита на канадската армия. Видът експертна процедура, която е прилагана
при неговото формиране и степента, в която съответства на българския опит са неясни. В известна
степен дефицитът се преодолява от обстоятелството, че самите български военнослужещи, участвали
в мисии и операции зад граница изпълняват функ-

цията на тези експерти/титуляри, които се изискват.
Все пак въпросът дали са включени всички възможни дескриптори на задачи/компетентности, изпълнявани по време на мисии и операции зад граница,
остава с неизвестен отговор.
Второ, категорично може да се посочи, че подходът на формиране на множеството от компетентности, релевантни на съответната област, е пряка
оценка на компетентностите, без да се преминава
през фазата „идентификация на задачата“. Както е
констатирано, този метод е по-неточен, защото дедуктивният скок, който оценяващият трябва да осъществи при поставянето на оценка е по-голям и с това
се увеличава размерът на грешката на измерване.
Трето, трудно може да се отговори какъв е методът за формирането на извадката от компетентности, доколкото не е известно първоначалното
пълно множество от тях. По-скоро от самото начало
ние сме работили само с извадка с неясна процедура на създаване. В хода на практическото тестване
по формированията, военнослужещите, участвали
в мисии/операции зад граница, оценяват тази извадка и ранжират адекватността на първоначалния
списък от компетентностите за извършваните дейности. В този смисъл, на всички айтеми от първоначалната извадка им е даден равен шанс за попадане
в крайния вариант на въпросника и единствено статистическите процедури (основно факторен анализ)
са използвани като критерий за отстраняване на
айтеми. Въпреки това трябва да си даваме сметка,
че сме работили с подизвадка от извадката, а не с
извадка от генерална съвкупност.
В допълнение, самите айтеми се отнасят
по-скоро до soft-уменията. Технически умения в
чист вид почти не са включени. Използваният компетентностен модел е базиран на универсалния подход – „един размер пасва на всичко“, а единствената
диференциация е, че някои айтеми са изключени за
военнослужещите, които не са офицери.
В този ред на анализи трябва да се посочи, че
в Американската армия съществува тенденция да
се оценява професионалната реализация на военнослужещите конкретно за всяка длъжност – напр.
оценка на професионалното изпълнение на военноморски радисти, стрелци, машинисти и т. н. В тези
случаи се дефинират конкретни задачи, специфични за дадената длъжност16. При нас такъв подход е
малко вероятно да се случи, защото е изключително
трудоемък и би коствал значителни ресурси.
В заключение, контент валидността на формуляра към Наредба № Н-3 от 15 февруари 2013 г. би
могла да се оцени като средна. Тя не съответства
напълно на научните процедури, но са използвани
различни компенсационни механизми, които я правят приемлива за целите, които обслужва.
5.2. Анализ на съответствието на опита на
ИПИО в измерването на компетентности при
външната оценка на качеството на висшето военно

образование и съответствието му на практическите изисквания за изпълнение на длъжностите във
формированията на въоръжените сили на Република България с теоретичните подходи в областта
Въпросникът е разработен от доцент в ИПИО,
бивш военнослужещ, и представлява анкетна карта
с четири приложения. Приложение 1 е предназначено да измерва компетентностите на випускниците на
НВУ „В. Левски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Приложение 2 инструктира преките командири (началници) на випускниците от двете училища за начина по
който следва да оценяват своите подчинени по същите в съдържателно отношение въпроси. Приложение
3 е предназначено за самооценка на випускниците на
ВА „Г. С. Раковски“, а Приложение 4 е оценка от преките им командири (началници) за тях.
В основната си част анкетната карта е идентична за випускниците на висшите военни училища
и ВА „Г. С. Раковски“. Състои се от два раздела –
компетентности, необходими за успешна професионална реализация на офицерите, които се оценяват
чрез скала и отворени въпроси. Компетентностите,
които се измерват чрез скала (затворени въпроси) са
24 на брой за випускниците на висшите военни училища и 25 за випускниците на Академията. Обект
на интерес в случая са само затворените въпроси.
Затворените въпроси са организирани в съответни подкатегории – компетентности за изпълнение на заеманата длъжност, компетентности за
заемане на командирска длъжност (тази категория
съществува само за випускниците на НВУ „В. Левски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“), лидерство (проява
на основни лидерски качества, проява на лидерски
качества при работа с подчинени и по-младши,
приобщаване към колектива на равните по звание
и длъжност, работа с началници и по-старши) и
щабни и административни компетенции. Подкатегорията „Лидерство“ е идентична за випускниците
от всички висши военни училища, докато въпросите за оценка в подкатегориите „Компетентности
за изпълнение на заеманата длъжност“ и „Щабни и
административни компетенции“ се различават по
съдържание за випускниците на НВУ „В. Левски“ и
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от една страна и за випускниците на ВА „Г. С. Раковски“ от друга.
Как може да се оцени контент валидността на
айтемите на анкетата, според разглежданите теоретични подходи?
Първо, относно експертността при формиране
на множеството от айтеми, описващи необходими
компетентности във формированията може да се
допусне, че тя е спазена отчасти, доколкото нейният
автор е бивш полковник, преподавател, учен, с реален поглед върху формированията. Като помощни
средства са използвани квалификационните характеристики на висшите военни училища и техните
учебни планове. Все пак, процедурата не е напълно
съответна на теоретичните изисквания – първо, за213

щото се изисква наличие на повече от един експерт
и второ, защото списъкът от компетентности във
въпросника е все пак извадка, а не цялото надлежно
описано множество от всички компетентности, необходими за успешна реализация на випускниците
на ВВУ и Академията във формированията на Въоръжените сили на Република България.
Второ, в този случай подходът на формиране
на множеството от компетентности, релевантни за
дадената област, също е пряка оценка на компетентностите.
Трето, методът за формирането на извадката
от компетентности очевидно е целева извадка, но с
неясно дефинирани критерии. Например, айтемът
„знания и умения за справяне със случаи на жалби
и рапорти на подчинени“ е сравнително по-рядък
като практика и вероятно затова випускниците на
висшите военни училища и Академията отговарят,
че са слабо подготвени в тази област. Може би е желателно той да бъде изключен от по-нататъшни версии на въпросника.
В допълнение, айтемите в анкетните карти визират както soft-умения, така и по-специализирани
умения, без да се навлиза в технически детайли.
Нивото на операционализация на айтемите е различно, което създава проблеми с надеждността.
Компетентностният модел, който е използван е базиран на универсалния подход – „един размер пасва на всичко“, а единствената диференциация е, че
някои айтеми са различни за випускниците на ВА
„Г. С. Раковски“. Все пак, тук е актуален въпросът,
дали отделните айтеми в анкетата не трябва да се
диференцират по специализации, което би повишило валидността и надеждността на измерването.
В заключение, контент валидност на анкетната
карта за външна оценка на качеството на висшето
военно образование и съответствието му на практическите изисквания за изпълнение на длъжностите
във формированията на ВС на РБ също може да се
оцени условно като средна. Като се запази ядрото

и основната рамка на анкетата, смятам, че нейното
съдържание може да се подобри и оптимизира.
6. Изводи
1. Постигането на контент валидност при измерването на компетентности в науката преминава
през строга процедура – избор на експерти/титуляри в областта, формиране на пълно множество от
компетентности, релевантни на дадена професионална позиция, формиране на извадка на базата на
формираното първоначално множество.
2. Основни слабости при постигане на контент
валидността при измерването на компетентности
ИПИО проявява в следните области: неясен подход
(или отсъствие на такъв) към дефинирането на общото множество от компетентности, използване на
пряка оценка на компетентностите, непрецизиран
метод или липса на точни критерии при дефиниране
на извадката от общото множество компетентности.
3. Възможни препоръки за подобряване на контент валидността на измерванията биха могли да бъдат също комбиниране на универсалния компетентностен модел с множествения и увеличаване на пропорцията на технически айтеми във въпросниците.
Заключение
Измерването на компетентности на военнослужещи (офицери), осъществявано в Института за
перспективни изследвания за отбраната съответства
в средна степен на методологическите изисквания,
разработени в научните подходи. Пълно съвпадение
е трудно да се очаква не защото липсва научен капацитет, а поради високите финансови разходи, които
би коствала детайлната оценка на всички длъжности,
които са били или предстои да бъдат обект на оценка. Въпреки това някои подобрения могат да бъдат
направени и по-доброто разбиране на теоретичните
подходи в областта би спомогнало значително.
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Резюме: Докладът представя изследване върху начина на работа на различните информационни мрежи,
предоставящи публични услуги на гражданите на ЕС, съпоставяйки управлението и координацията между
информационна мрежа с европейско и такава с национално покритие. На базата на анализ се предлагат
възможности за разширяване на услугите на мрежите.
Ключови думи: информационни мрежи, управление на мрежи, координация на мрежи.

Р

еализирането на политиките на Европейския
съюз (ЕС) се осъществява посредством управлението на редица фондове – някои от тях
установени през годините като например Структурните фондове, а други – създадени адхократично за постигането на конкретна специфична
цел (например Инициативата за младежка заетост,
Инициативата за свързаност в Европа и др.). Независимо от характера на своя генезис и строгата индивидуалност, за да се постигнат целите на
политиките, е необходимо на първо време информацията за възможностите, които се предоставят
чрез фондовете, да достигне до гражданите на
обединена Европа. В този контекст достъпът до
информация следва да се разглежда като абсолютна базова предпоставка, основа за осъществяваните политики. За тази цел ЕС и неговите административни структури изграждат различни информационни мрежи и дори нещо повече – насърчават
създаването и развитието на такива в държавите
членки. В доклада се разглеждат информационните мрежи, работещи на територията на съюза,
в това число и на национално ниво, изясняват се
начинът им на финансиране и особеностите на
функциониране, спецификите на управление и
координация, структурата, целите и конкретните
потребности, които следва да бъдат задоволени
като резултат от тяхната дейност.
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Научният дискурс относно
информационните мрежи
Когато предмет на научното търсене е такъв
специфичен въпрос като европейски информационни мрежи, със сигурност трябва да се вземат
предвид и изследванията, разглеждащи възможностите на интернет за широк и почти неограничен достъп до всякакъв вид и характер информация. Мануел Кастелс (Castells, 2010) развива
концепцията за мрежово общество, съставено от
мрежи във всички ключови дименсии на социалната организация и социалната практика. Той
стига дори по-далеч, считайки, че докато мрежите са стара форма на организация, то дигиталните
мрежови технологии, подсилени от социалните и
организационните мрежи по начин, по който позволяват практически тяхната безкрайна експанзия
и реконфигурация, преодоляват традиционните
ограничения на мрежовите форми на организация,
за да управляват изключително сложни и извън
всякакви представи за големина мрежи. Предвид
факта, че мрежите не могат да бъдат спрени от традиционни ограничения като национални граници,
мрежовото общество се конституира и според Кастелс, може да се разглежда като глобална система,
въвеждайки нова форма в глобализационните характеристики на нашето време.

Повечето от авторите разглеждат мрежите
през призмата на специфична цел. Канг и Хуанг
(Kang & Hwang, 2016) проучват структурната динамика на иновационните мрежи, финансирани
от ЕС, в контекста на системните иновации в областта на възобновяемия енергиен сектор. Картън
и Ахе (Carton &Ache, 2017), двама холандски изследователи, работят върху друг значим феномен,
сътворен в резултат на социално-техническите
иновации: те проследяват развитието на обществените т.нар. „сензор“ мрежи, където гражданите се
организират по подхода „отдолу-нагоре“, за да се
противопоставят на официалната информация на
правителството, свързана с обявените данни за измереното качеството на околната среда. Други двама автори – от Германия и Америка (Rehm & Goel,
2016) изследват възможностите на информационните системи за осигуряване на взаимно допълване на иновационните мрежи на малките и средните
предприятия. Според тях, в рамките на динамичните иновационни мрежи на малките и средните
предприятия, допълването чрез иновационните
партньори е от основно значение за постигането
на по-добри ресурси на ниво предприятие, което
пък е предпоставка и възможност за създаване на
синергичен ефект на ниво мрежа.
Въпросът за функционирането на чисто информационните мрежи остава сравнително слабо
проучен. Браян Такрей (Thackray, 1996) разглежда
ролята на информационните мрежи в контекста
на договора от Маастрихт и фокусира вниманието
си върху разрастващата се необходимост от лесно
достъпна, неутрална (от гледна точка на политическа ориентация), коректна и точна информация.
По това време съществува изключителна дистанция между политическите лидери и европейските
граждани, която се изразява и в липсата на ефективна комуникация между тях. Такрей цитира изследване на Галъп, в което 75% от анкетираните
граждани на ЕС заявяват, че искат да бъдат подобре информирани за въздействието на Съюза
в техния регион. Те също така посочват, че разпознават като източници на подобна информация
местните власти и локалните библиотеки. В тази
връзка Такрей предлага наличните информационни мрежи да развият своите партньорски взаимоотношения именно с тях.
В днешно време европейските информационни
мрежи са неразривна част от цялостната система по
изпълнение и управление на програми и проекти. В
ерата на технологиите като интернет и социалните
медии, където достъпът до информация и нейното
разпространение е конституционно гарантирано
право на гражданите, ролята и значението на информационните мрежи на пръв поглед като че ли
отслабват. Не стои обаче по този начин въпросът за
достъп до специализираната информация, персонализирана по отношение на конкретните нужди на

отделния гражданин. Точно там е силата и нишата
на информационните мрежи.
Европейски информационни мрежи
На ниво Европейски съюз съществуват редица
информационни мрежи, които предоставят разнороден набор от услуги на гражданите. Основната им
дейност е съсредоточена в информацията, но има и
такива мрежи, които изпълняват обучителни и консултантски дейности. Европейският парламент например има изградени свои информационни бюра в
столиците на всички държави членки, което към настоящия момент означава, че мрежата е съставена от
координираща централа към парламента и 28 офиса
в страните. В рамките само на Европейската комисия (ЕК) съществуват различни информационни
мрежи: Europe Direct, Team Europe Junior, Enterprise
Europe Network, Europe Documentary Centers, Solvit,
EURES, EURODESK, INFORM, INIO и др.
За да фокусираме настоящото изследване, ще
разгледаме „Европа Директно“, като пример за мрежа, създадена и развивана пряко от Европейската
комисия и мрежата на 28-те информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни
и инвестиционни фондове в България и като пример за мрежа, оперираща в национален мащаб.
Мрежата „Европа Директно“ е съставена от
централа, в рамките на Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейската комисия, национални
координатори (които са сътрудници в представителството на ЕК в съответната държава членка) и
съответните центрове, разположени в държавата.
Центровете „Европа Директно“ се създават и финансират пряко от Комисията за период от 5 години
в рамките на всяка държава членка. Една от характерните особености на мрежата е финансирането
на проектен принцип, чиито бенефициенти са организации, които предоставят подобен род услуги
в подкрепа на гражданското общество или на отделни негови сегменти, както и местни власти. В
този смисъл центровете се създават в т.нар. хостинг
или приемна организация – това е организацията,
бенефициент на проекта. Тези организации, след
одобряването на проекта, изпълняват функциите и
на център „Европа Директно“. В рамките на насоките за кандидатстване, Комисията разписва както
минималните изисквания на които трябва да отговарят приемните структури, така и минималния набор от дейности, които съответният център трябва
да извърши, предоставяйки своите информационни
услуги. Една от спецификите на мрежата е, че ЕК
няма съществени изисквания относно териториалното разпределение на центровете, което може да
доведе до неравномерност на тяхното географско
ситуиране. Например в България в момента има
центрове на „Европа Директно“ в 17 областни града
(Благоевград, Бургас, Габрово, Кюстендил, Плевен,
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Основни европейски информационни мрежи
N

Име на мрежата

Таблица 1

Основни функции

Целеви групи
ученици, учители,
Обща информация за ЕС, в това число финансиране по
1. Europe Direct
граждани,
програми, управлявани директно от Европейската комисия
организации
Обща информация за ЕС, участия в обучения, обучителни
2. Team Europe Junior семинари за учители, информационни турнета, изложения, младежи
изложби, дебати и дискусии
Европейска мрежа в пряка подкрепа на бизнеса,
която предоставя комбинирани информационни и
Enterprise Europe
констултантски услуги за: навлизане на международния
стопански организации;
3.
Network
пазар; трансфер на нови технологии; защита на
браншови организации
интелектуална собственост; законодателство и стандарти
на ЕС
представители на стопански
Основно обучения по интелектуална собственост,
European Intellectual
организациии,
4.
технологичен трансфер и пр. чрез традиционните форми
Property Helpdesk
изследователи,
или чрез провеждането на уебинари
изобретатели
Europe Documentary Събира и разпространява публикации, свързани с ЕС, с
изследователи, обучители, студенти,
5.
Centres
цели изследвания и обучение.
заинтересовани граждани
Информация и помощ при нарушаване на европейските
права като гражданин или като организация (напр. при
граждани,
6. Solvit
признаване на професионални квалификации, визи и права
организации
за пребиваване, трансгранично движение на капитали и
плащания, възстановяване на ДДС)
работници,
7. EURES
Услуги, свързани с професионалната мобилност
работодатели
8. EURODESK
Информация за стажове, стипендии, образование и работа младежи
продуценти, режисьори, сценаристи,
Бюро на програма
Информация за възможности за финансиране на филмова
9.
организации в сферата на филмовата
Медиа и култура
и телевизионна индустрия
и телевизионната индустрия
младежи,
представители на групи в
Информация относно програми, финансирани от
неравностойно положение или на
10. INIO
Европейския социален фонд
маргинализирани групи, безработни,
неграмотни или недостатъчно
образовани граждани
Информация относно програми, финансирани от
предприемачи, представители на
11. INFORM
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния стопански организации във всички
фонд
сфери, браншови организации
фермери, животновъди,
Европейска селска Информация относно възможности за финансиране в
12.
селскостопански производители,
мрежа
селските райони на Европа
предприемачи в селските райони

Пловдив, Русе, Шумен, Сливен, Смолян, София,
Стара Загора, Варна, В.Търново, Враца, Видин и
Хасково) от общо 28 области. В този смисъл може да
се каже, че ЕК преотстъпва или предоставя инициативата за създаване и функциониране на центровете
на предприемчивостта на съответните местни организации по отношение на това дали се разпознават
като приемна структура на център „Европа Директно“. Това може би е една от най-големите слабости
на мрежата – създадена по този начин, тя не гарантира равноправен достъп на всички европейски
граждани до своите информационни услуги. Друго
тълкувание може да бъде, че ако при създадените
условия за функционирането на подобен център, от
тях не се е възползвала никоя местна организация,
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включително и местната власт, това може би следва
да се разпознава като сигнал, че в тази област няма
необходимост от подобен център.
Следващ основен параметър е начинът на финансиране на центровете „Европа Директно“. Понастоящем 50% от ресурсите се предоставят от ЕК,
а останалото се осигурява от приемната организация. Това условие също има ограничителен характер, тъй като може да играе ролята на бариера пред
потенциалните кандидати. От друга страна това е
начин да се селектират именно организации, специализирани по принцип в предоставянето на информационни услуги или за които да бъдат приемна
структура на център от тази мрежа е способ да разширят сферата на своите услуги и в някаква степен

местната общност. Структурата на координацията на мрежата Европа Директно е
представена на фигура 1.
Европейска комисия

Генерална дирекция „Комуникация“
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Дирекция „Добро управление“ Управляващ орган на ОП „Добро
управление“
Община-бенефициент на проект
на ОИЦ

Дирекция „Централно
координационно звено“

Централен информационен и
координационен офис

Екип за управление на проекта
Областен информационен център
Фигура 2. Структура на координацията на мрежата от 28 Областни информационни центъра
Фигура 2. Структура на координацията на мрежата от 28 Областни информационни центъра за
запопуляризиране
популяризиране
ЕСИФ
в България
на на
ЕСИФ
в България
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Таблица 2
Съпоставителна таблица с характеристики на мрежата „Европа Директно“ и мрежата от 28 центъра
за популяризиране на ЕСИФ в България
Характеристика
Териториален обхват

Мрежа
Европа Директно
Ниво Европейски съюз

Мрежа от 28 информационни центъра

Цел

Предоставяне на акуратна
информация относно ЕС

Целеви групи

Ученици, учители, организации,
заинтересовани граждани и др.

Координиращо звено

Две нива на координация:
- на ниво държава членка –
Представителството на ЕК;
- на ниво ЕС – Генерална дирекция
„Комуникация“

Предоставяни услуги

Основно информационни

Начин на предоставяне на
услугите

Чрез електронна поща, телефон,
на място в офиса, провеждане на
събития

Идентификация

Лого, информация на интернет
страницата на координиращия орган

три на двете мрежи, по които може да се направи
съпоставка между тях.
Заключение
Информационните мрежи са безспорен значим фактор в процеса на комуникация и разпространение на информация относно всички аспекти
на Европейския съюз. В съвременното информационно общество, когато по-скоро проблемът
може да се търси в големия обем налична и достъпна информация, отколкото в нейната липса,

Ниво държава членка
Предоставяне на акуратна, навременна и точна
информация за възможностите за финансиране
чрез ЕСИФ в България
Потенциални бенефициенти на всички оперативни
програми, медии, неправителствени организации,
бизнес и др.
Две паралелни координиращи структури – по
отношение на изпълнение на проекта и по
отношение на съдържанието на дейностите
Основно информационни, с елементи на
обучителни
Чрез електронна поща, телефон, на място в офиса,
провеждане на събития, открити приемни във
всички градове
Лого, рекламни и информационни материали,
електронна поща, организиране на офис
помещенията, единен информационен портал

би трябвало да се преосмислят функциите на тези
мрежи. Една от логичните посоки на развитие е
персонализирането на информацията спрямо конкретните нужди на потребителите, а друга – все
по-голямото застъпване на елементи, характерни
за консултантските организации. Това ще превърне информационните мрежи от по-скоро пасивен разпространител на информация в активен
участник в процеса на подготовка и изпълнение
на проекти, финансирани със средства от ЕС, като
се постигне много по-ясно таргетиране на заинтересованите групи.
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Състояние и проблеми в системата
за управление на държавното
въздухоплаване в Република България
подполковник инж. Христо Станев

Резюме: Състоянието на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България,
като част от глобалната система за въздухоплаване, изисква идентифициране и предлагане на съвременни
решения за преодоляване на основните противоречия между гражданското и държавното въздухоплаване. Като
основни се очертават проблемите, свързани с функционирането на системата за управление на държавното
въздухоплаване, разглеждани през призмата на системния подход, административния капацитет, ресурсното
осигуряване, образованието и подготовката на кадри в тази специфична част от системата за национална
сигурност. Актуалността на настоящия доклад се определя от факта, че динамично променящата се политическа,
икономическа и военна среда изисква търсенето на нови подходи за решаване на противоречията между
гражданското и държавното въздухоплаване.
Ключови думи: въздухоплаване, държавни въздухоплавателни средства, ИКАО, ЕВРОКОНТРОЛ,
национална сигурност.

CURRENT STATE AND PROBLEMS IN MANAGEMENT SYSTEM
OF STATE AVIATION IN BULGARIA

Hristo Stanev

Abstract: State of the management system of state aviation in the Republic of Bulgaria as part of the global
aviation system requires identifying and proposing advanced solutions to overcome the basic contradictions between
civil and state aviation. As main outlines issues related to the functioning of the management system of state aviation
considered through the prism of systemic approach, administrative capacity, provision of the resources, education and
training of personnel in this specific part of the national security system. The actuality of this report is determined by the
fact that the dynamically changing political, economic and military environment requires searching for new approaches
to solve the contradictions between civil and state aviation.
Key words: aviation, state aircrafts, ICAO, EUROCONTROL, national security.
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ивеем във време, което е трудно да се определи като спокойно. Свидетели сме на
масови преселения на хора, чрез които се
създават условия за промяна в структурата на населението на избраната държава. Единството на Европейския съюз (ЕС) е поставено под въпрос, след взетото решение на парламента на Великобритания за
стартиране на процедурата за „Брекзит“. Предстоят
избори в редица европейски страни, където заради
антиимигрантските настроения се очаква превес да
вземат националистическите движения. Резултатите от тези избори могат да предопределят и бъдещето на Европейския съюз.
В същото време се поставя и въпросът за съществуването на НАТО. Събитията в съседна Тур222

ция, случили се след предотвратения опит за преврат, включително втвърдяването на тона към членки на Алианса, основателно повдига въпросителни
за неговото единство. Съществува и усещането, че
сме подложени на нов вид натиск, който някои експерти оприличават като продукт на хибридна война, която като правило не се обявява по приетите
дипломатически канали.
Рискът от атаки остава висок за държавите, за
които има информация, че са избрани за цели на терористичните организации. Освен организираните
атаки, факт са и новите прояви на индивидуален
тероризъм, насочени срещу свободата на словото
(Шарли Ебдо в Париж), държавността (летището и
метрото в Брюксел през март 2016 г., гр. Ница, 14

юли 2016 г. - националният празник на Франция;
коледния базар в Берлин през 2016 г.) и начина на
живот (нощен клуб Рейна в Истанбул – през новата
2017 година).
От изложените факти се налага извод, че средата за сигурност в Република България поставя много нови и непознати предизвикателства, за които
следва да се търсят решения от държавните органи.
Взаимодействие между държавното
и гражданското въздухоплаване
Развитието на държавното въздухоплаване
е неразривно свързано с развитието на гражданското. По време на блоковото противопоставяне и
„студената война“ предимство има военното въздухоплаване. След разпада на Съветския съюз и Варшавския договор в Република България се създават
коренно различни условия за развитие на гражданското въздухоплаване. Последвалите политически
и икономически промени в страната довеждат до
намаляване на дейността на Военновъздушните
сили, изразяващо се в реално ограничаване на използваните военни летища, броя самолети и обема
от въздушно пространство, необходимо за провеждане на ежедневната летателна дейност. Подобно
намаляване на военната активност във въздушното
пространство се наблюдава и в съседните страни,
както и в Европа като цяло.
Благодарение на тези процеси се формират необходимите условия за устойчиво развитие на гражданското въздухоплаване. Последвалото разширяване и развитие на единна европейска авиационна
общност допълнително дава тласък на развитието
на гражданското въздухоплаване. Приетите от Европейската Конференция за Гражданска Авиация
(ЕКГА) политика и програма за хармонизиране и
интеграция на контрола на въздушното движение в
Европа (European Air Traffic Control Harmonization
and Integration Program – EATCHIP) поставят началото на процесите за развитие на гражданското
въздухоплаване. Чрез инициативата „Единно европейско небе“ се създават условия за развитие на
системите за управление на въздушното движение,
като ключов фактор за увеличаване на движенията на гражданските въздухоплавателни средства в
общото Европейско въздушно пространство. Както
гражданските, така и военните системи за управление на въздушното движение са ключови за осигуряване на авиационната безопасност.
С приемането на Република България за член
на Северноатлантическия договор (НАТО) през
2004 г. и за член на Европейския съюз (ЕС) през
2007 г., са въведени за изпълнение нови нормативни
изисквания в областта на въздухоплаването. Като
страна член на НАТО България следва да съобразява своята вътрешна нормативна уредба при изграждането на въздухоплаването с военни въздухопла-

вателни средства (ВоВС) в съответствие с изискванията на съюзните публикации (напр. STANAG), а
като страна член на ЕС – непосредствено да прилага
регламентите на Европа в областта на гражданското въздухоплаване. Две са ресорните министерства,
които пряко влияят върху хармонизирането на международните и вътрешните норми – Министерство
на отбраната и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Като
цяло европейската регулаторна рамка се отнася за
гражданското въздухоплаване. По-високите изисквания към гражданското въздухоплаване са препоръчителни за прилагане и от държавните въздухоплавателни средства (ВС), без да имат задължителен
характер. Актуалността на настоящия доклад се определя от обстоятелството, че у нас е необходима,
но все още няма изградена, система за управление
на държавното въздухоплаване.
Принципно, терминът „държавно въздухоплаване“ не е нормативно определен, което не пречи да
се използва в теорията и практиката у нас, когато
дискутираме въпроси, свързани с въздухоплаването с държавни ВС. При сравнение на определенията
за държавно въздухоплавателно средство дадени в
чл. 3 на Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване1 (ИКАО) и в т. 9 на § 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) в Закона за гражданско
въздухоплаване2 (ЗГВ) може да се приеме, че няма
съществена разлика. Общото е, че за да се определят като държавни ВС се акцентира на използването им за военни, митнически и полицейски полети,
независимо от това, в коя държава са регистрирани.
Има и определение за „държавен полет“ в т. 8 на § 3
от ДР в ЗГВ, където се уточнява, че това е „полет с
нетърговска цел, изпълняван с държавно въздухоплавателно средство“.
В чл. 3 на ЗГВ е дадено определение на термина „гражданско въздухоплаване“, според който се
посочва, че това е „всяко въздухоплаване, извършвано с гражданско въздухоплавателно средство и
предназначено за превоз на пътници, багажи, товари и поща по въздуха; за обслужване на селското,
горското и други отрасли на стопанството; за геоложки, географски и други научни изследвания; за
оказване на спешна медицинска помощ; за културно-просветни нужди, фотографиране и реклама;
за борба с пожари, наводнения и други бедствия;
за обучение, спорт и др.“ Пак там се разграничават
гражданските от държавните ВС, като се уточнява, че „граждански въздухоплавателни средства са
всички въздухоплавателни средства с изключение
на държавните“.
Обстоятелството, че у нас със закон е дефинирано определението за „гражданско въздухоплаване“ ни дава основание да използваме термина
„държавно въздухоплаване“, с който ще се определя извършването на полети с нетърговска цел, изпълнявани от държавни ВС (които могат да бъдат и
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граждански ВС, но използвани за военни, митнически или полицейски полети).
Съгласно разпоредбите на чл. 3 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване,
всяка от договарящите се страни поема задължението да гарантира сигурността на въздухоплаването с
граждански въздухоплавателни средства над нейна
територия, когато чрез нормативни документи се
определят правилата за полети със своите държавни
ВС. В същия международен документ се дава право
на всяка договаряща страна да въвежда ограничения или забрани за полети над част от територията
на страната на всички чуждестранни държавни и
граждански ВС при условие, че те важат и за въздухоплавателните средства на същата държава, когато извършват редовни международни въздушни
услуги. Факт е, че на базата на тези международни
договорености страната ни е създала пълна нормативна уредба на реда и начина за въвеждане на
ограничения и забрани за използване на въздушното пространство, включително и при извършване на
дейностите по охрана на въздушното пространство
и контрол над въздухоплаването. В същото време се
е ограничила до нормативното регулиране на въздухоплаването само с граждански ВС.
За държавните ВС липсва пълна законова регулация. В Закона за отбраната и въоръжените сили3
(ЗОВС) има изрични текстове, които:
– регулират условията и реда за осъществяване
на дейностите по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на ВоВС;
– определят реда за разследване на авиационни произшествия с български военни въздухоплавателни средства, както и на чуждестранни ВоВС,
когато са на територията на страната;

– определят реда за регистрацията и воденето
на въздухоплавателните средства на Въоръжените
сили в Регистъра на военните въздухоплавателни
средства на Република България;
– определят органа на изпълнителната власт,
отговорен за определяне на военните летища, на
които могат да се приемат чуждестранни военни
въздухоплавателни средства;
– определят органите на изпълнителната власт,
отговорни за избирането на военните летища, които могат да бъдат използвани за запасни летища на
български граждански ВС, изпълняващи международни и вътрешни обществени превози.
В Закона за военната полиция4 се указва (т. 7 на
ал. 2 от чл. 2), че военна полиция осъществява разследване на авиационни произшествия и инциденти
с военни въздухоплавателни средства.
В Закона за министерството на вътрешните работи5 (т. 13 на ал. 1 от чл. 102) също има препращане
към ЗОВС и съответната подзаконова нормативна
уредба по неговото прилагане.
При сравнение между законовите правомощия
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ТИТС) и министъра на отбраната се установяват известни различия (табл. 1):
От сравнението се налага изводът, че по въпросите за държавното въздухоплаване няма определени изрични правомощия на нито един от двамата
министри. На министъра на отбраната са определени задължения основно за военните въздухоплавателни средства, които са съществена част от системата на държавното въздухоплаване.
При сравнение между правомощията на органите, които имат функции в областта на въздухоплаването на основание на законова делегация, се

Правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на отбраната
Министър на ТИТС:
- организира участието на Република България в
международните организации по въздухоплаване;
- организира и координира използването на въздушното
пространство за нуждите на гражданското въздухоплаване;
- определя норми, правила и процедури в областта на
гражданското въздухоплаване;
- определя с наредби условията и реда за издаване, изменяне,
ограничаване, спиране и отнемане на удостоверения,
свидетелства, одобрения, разрешения и лицензи по ЗГВ;
- определя условията за водене на съответните регистри и
базата данни за освидетелстваните обекти и лица;
- ръководи управлението на летища за обществено ползване,
когато не са отдадени на концесия;
- осъществява и други правомощия, определени със закон
или с международен договор, страна по който е Република
България.

Министър на отбраната:
- осъществява международно сътрудничество в областта на
отбраната;
- съгласува по предложение на министъра на ТИТС реда за
въвеждане и правилата за работа на ЕСГВУВП*;
- ръководи дейността по осигуряване на авиационна
безопасност и летателна годност на ВоВС и издава наредба
за условията и реда за осъществяване на тази дейност;
- определя реда за регистрация на ВС на въоръжените сили
в Регистъра на ВоВС на Република България и организира
воденето на въздухоплавателните средства на въоръжените
сили в него;
- управлява предоставените на министерството държавни
имоти;
- изпълнява и други правомощия, възложени му със закон.

* ЕСГВУВП - Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
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Таблица 1

установяват следните различия:
– в ЗГВ има изрично определен държавен орган, натоварен с контролни и регулаторни функции
на държавата за осигуряване на безопасността и сигурността на въздухоплаването – главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“
(ГД „ГВА“), докато в ЗОВС такъв не е изрично определен;
– в ЗГВ като национален надзорен орган по
отношение на безопасната и ефективна работа на
доставчика на аеронавигационно обслужване е определен ГД „ГВА“, докато в ЗОВС няма изрична
делегация по отношение на военните органи за обслужване на въздушното движение (ОВД) и бойно
управление (БУ);
– в ЗГВ има подробно разписани отговорности
на ГД „ГВА“, които в своята цялост формират системата за управление на гражданското въздухоплаване;
– в ЗОВС има препратки чрез подзаконови нормативни актове за организиране и провеждане на:
● регистрацията на военните ВС6 и тяхното
сертифициране7, осигурявано от Института по отбрана;
● разследване на авиационни произшествия с
военни въздухоплавателни средства8, изпълнявано
основно от служба „Военна полиция“;
● работата на Единната система за гражданско
и военно управление на въздушното пространство9,
изпълнявано от съвместните органи на установените
три нива – стратегическо, оперативно и тактическо;
● контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на страната при охрана на въздушното пространство на Република България10.
В закона за МВР чрез инструкция11 е създадена
организацията за реда и условията за използването
на ВС на МВР.
Извод от сравняването на правомощията е, че
по отношение на гражданското въздухоплаване има
изградена система за управление на обучението,
подготовката, сертифицирането, експлоатирането,
разследването и контролирането на използването
на граждански ВС. По отношение на държавното въздухоплаване е налице липса на система за
управление, което е обусловено от многото органи
(отделни дирекции в Министерство на отбраната,
Главна дирекция „Гранична полиция“ в Министерство на вътрешните работи, Командване на Военновъздушните сили, Институт по отбрана, служба
„Военна полиция“, Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“), които работят в изпълнение
разпоредбите на подзаконови нормативни актове.
Различният подход при конструирането на системите за управление на дейностите в гражданското и
държавното въздухоплаване е предпоставка за създаване на системен риск, който е труден за оценяване, но с потенциал да компрометира изградената
система за авиационна безопасност в областта на

гражданското въздухоплаване. Този риск в момента
е минимален, тъй като инициативата Free Route се
прилага само през нощта, когато държавното въздухоплаване изпълнява ограничен брой задачи. Ако
се премине към следващия етап на установяване на
свобода във въздухоплаването с граждански ВС, когато тя ще се прилага целодневно, рискът може да
се оцени като значителен, което изисква и неговото
превантивно изследване.
От концептуална гледна точка, в България
се допуска грешно интерпретиране на приоритета, даван на гражданското или държавното въздухоплаване. В преамбюла на Регламент (ЕО) №
2150/2005 г.12 за установяване на общи правила за
гъвкаво използване на въздушното пространство,
изрично се постановява, че „въздушното пространство не следва да бъде определяно само като гражданско или само като военно, а по-скоро следва да
се разглежда като една цялост, в която трябва да се
вместят във възможно най-голяма степен изискванията на всички ползватели“. В т. 55 от § 3 на допълнителните разпоредби на ЗГВ се въвежда определение на термина „обслужвано гражданско въздушно
пространство“, в което не се включват забранените
зони, активираните опасни и ограничени зони, както и временно резервираното въздушно пространство в районите и зоните на военните летища в
случаите, когато се извършва оперативно въздушно
движение. От друга страна, у нас като ползватели
на въздушното пространство се определят всички
въздухоплавателни средства, които изпълняват полети като общо въздушно движение, което от своя
страна се определя като движение на граждански и
държавни въздухоплавателни средства, извършено
в съответствие с процедурите на ИКАО. Разгледани
последователно, всичките тези определения водят
до извода, че извън активираните опасни, ограничени или временно резервирани зони, държавните ВС
могат да изпълняват полети само под управлението
на гражданските органи за ОВД (виж чл. 12, б. „в“ от
ЗГВ). Тази постановка е в унисон с определението
за „ползвател на въздушното пространство“, дадено в Регламент (ЕО) № 549/2004 г.13 за определяне
на рамката за създаване на Единно европейско небе
(Рамков регламент), но влиза в противоречие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. По
определение, в Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. като
„ползватели“ са определени „граждански или военни въздухоплавателни средства, които извършват
операции във въздуха, както и всички други страни,
изискващи въздушно пространство“. Важна особеност е, че в Рамковия регламент изрично е посочено,
че прилагането на регламента и мерките, посочени в
чл. 3, „не засяга суверенитета на държавите членки
върху тяхното въздушно пространство“, както и „не
засягат военните операции и учения“.
Даването на приоритет на гражданското пред
държавното въздухоплаване има своето иконо225

мическо обяснение, но то влиза в противоречие с
целите, за които се използват държавните ВС. Когато протича планова летателна подготовка е нормално да се очаква държавните ВС да планират и
използват активираните опасни, ограничени или
временно резервирани зони под управлението на
военните органи за ОВД и/или БУ. Не така стои
въпросът при използването на дежурните сили и
средства от Въоръжените сили или от Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ към Главна
дирекция „Гранична полиция“ в МВР. Вероятният
нарушител няма да се съобразява със създадените
структури за гъвкаво управление на въздушното
пространство. За да изпълнят в срок поставените задачи, държавните ВС следва да имат пълна
свобода в действията си, независимо от натовареността на гражданския трафик в обема въздушно
пространство, където се намира нарушителят. Успешното изпълнение на поставената задача от държавните ВС зависи от създадените процедури за
координация и обмен на информация между гражданските и военните единици за обслужване на
въздушното движение, необходима за разрешаване
на специфични ситуации във въздушното движение, при които граждански и военни ръководители
на полети осигуряват обслужване в едно и също
въздушно пространство, така както се изисква в
т. 4 на чл. 6 от Регламент № 2150/2005 г. Каналите
за комуникация между гражданските и военните
органи за ОВД и БУ са изградени, но все още не са
създадени всички процедури за координация между гражданските и военните органи за ОВД и БУ.
Към настоящия момент има действащи споразумения за взаимодействие между гражданските и военни органи на военните летища Граф Игнатиево и
Крумово с летище Пловдив, както и между военно
летище Чайка и летище Варна.
В ЗГВ има определение на понятието „общо
въздушно движение“, но няма определение на понятието „оперативно въздушно движение“, въпреки
че се използва в цитираната по-горе т. 55 от § 3 на
ДР на ЗГВ. Това определение е дадено в подзаконов
нормативен акт - Инструкция № 444414
Независим надзорен орган
за държавното въздухоплаване
Големият проблем пред държавното въздухоплаване у нас е липсата на независим надзорен орган. За да може да се гарантира независим надзор
над дейностите, свързани с държавното въздухоплаване, на надзорния орган следва да се осигурят
условия за независимост от съответните ресорни
министри. И докато за гражданското въздухоплаване има определен министър, който да ръководи
и контролира гражданското въздухоплаване – чрез
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, то за държавното въздухоплава226

не няма определен министър, който да го ръководи
и контролира. В същото време следва да се отчита
особеността, че изпълнението на предписанията на
надзорен държавен орган, намиращ се в структурата на едно от министерствата, ще изисква изразходването на финансови и/или материални средства в
друго министерство, което може да се тълкува противоречиво.
Истина е, че този въпрос нееднократно е стоял на вниманието на политическите ръководства на
трите министерства – на отбраната, на вътрешните
работи и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към момента няма съгласие
между тях за определянето на надзорен орган, отговарящ за държавното въздухоплаване.
Като потенциални възможности за определяне
на държавен надзорен орган в областта на държавното въздухоплаване, при съблюдаване на наличната законова регламентация за държавна администрация, може да се разглеждат четири основни
варианта:
– Държавна агенция „Въздухоплавателна администрация“ на пряко подчинение на Министерски съвет на Република България;
– Държавна агенция „Държавна въздухоплавателна администрация“ на пряко подчинение на Министерски съвет на Република България;
– Главна дирекция „Държавна въздухоплавателна инспекция“ към Министерство на отбраната;
– Отделна структура на пряко подчинение на
министъра, в чието разпореждане има държавни
въздухоплавателни средства.
Реализирането на първия вариант осигурява най-добри условия за ръководство и контрол на
гражданското и държавното въздухоплаване. Като
надведомствена структура със собствен персонал и
бюджет, същата ще може да изпълнява последователна и целенасочена държавна политика за осигуряване на високи нива на авиационна безопасност
във въздухоплаването. Не без значение е и възможността за осигуряване на приемственост в подготовката на експертния състав, което предопределя
и способността на структурата за извършване на
независим контрол.
Реализирането на втория вариант осигурява най-добри условия за ръководство и контрол на
държавното въздухоплаване. Предимствата като
надведомствена структура са същите, както в първи
вариант.
Предложеният трети вариант е разновидност
на четвъртия, но с оглед отчитане на особеностите
на държавното въздухоплаване у нас е напълно реализуем. Първият довод в подкрепа на този вариант
е, че в Министерство на отбраната има най-много
държавни въздухоплавателни средства, за въздухоплаването на които има стройно изградена нормативна база. Второ – другите министерства, които
експлоатират държавни въздухоплавателни сред-

ства, приемат за прилагане в своята дейност изградената по ЗОВС нормативна уредба. Трето – при
сегашната нормативна уредба на въздухоплаването,
с най-малко изменения на закони е възможно да се
създаде надзорен орган в структурата на министерството на отбраната, който да има като задача
ръководството и контрола над въздухоплаването
с държавни въздухоплавателни средства от други
министерства и ведомства. Четвърто – за създаването на този орган може да се приложи използваната
и към момента структура на съвместен орган, сформиран от представители на заинтересованите министерства и ведомства, по примера на съвместните
органи в Единната система за гражданско и военно
управление на въздушното пространство.
Проблемите пред такъв орган могат да бъдат
свързани с незачитане на неговите решения от министрите и ръководителите на другите министерства и ведомства. Различното финансиране на представителите им в съвместния орган може да създаде
трудности при провеждането на политиката за обучение на персонала и поддържане на високи нива
на квалификация, както и за осигуряване на общи
правила и стандарти за работа.
Четвъртият разглеждан вариант всъщност е сегашното положение, което очевидно не отговаря на
съвременните изисквания за гарантиране на високи
нива на авиационна безопасност. При него е невъзможно да се провежда обща политика по отношение
на всички държавни въздухоплавателни средства,
авиационен персонал и летищна инфраструктура.
Предизвикателството
на безпилотните летателни апарати
Ново предизвикателство пред държавното
въздухоплаване е регламентираното и нерегламентирано използване у нас и по света на безпилотни
летателни апарати (БЛА). Тяхното влияние върху авиационната безопасност все още не се отчита
като осезаемо, въпреки че има достатъчно доклади
за опасни сближения с тях в района на граждански
летища. Нуждата от регламентацията на тяхната
дейност се отчита както на ниво Европейски съюз,
така и на национални равнища. Всяка страна подхожда строго индивидуално при създаването на регулациите за тяхното използване, което е напълно
обяснимо с оглед липсата на общ регламент, валиден за страните, членки на ЕС. Към момента у нас
полетите на безпилотни ВС се разрешават само и
единствено в отделено/резервирано за тези дейности въздушно пространство.
Възможността за използване на безпилотните
въздухоплавателни средства като стоки с двойно
предназначение, ги определя като особено значими
за националната сигурност на всяка страна. Този
факт изисква създаването на много добра координация между гражданските и военните органи за

ОВД/БУ и службите за сигурност на гражданските
летища и на местата, където е разположена критичната инфраструктура от значение за националната
сигурност. Предпоставка за добрата координация
си остава въвеждането на ясни правила за тяхната
употреба, регистриране и обучение, както и организирането на регулярни съвместни учения за отработване на процедури и действия при отразяване на
терористични действия чрез БЛА.
В заключение следва да се обобщи, че държавното въздухоплаване в Република България е
изправено пред необходимостта от промени. Първо – да бъде осъвременена действащата нормативна
уредба, в която по ясен и недвусмислен начин да се
определят структурата и задачите на надзорния орган за държавното въздухоплаване у нас. На второ
място – да се допълни законовата регулация по отношение на норми, правила и процедури в областта
на държавното въздухоплаване чрез допълнение на
ЗГВ (съгласно българското законодателство), който
след промяната е удачно да бъде преименуван на Закон за въздухоплаването в Република България. На
трето, но не и последно по важност – да се допълнят
правомощията на министъра на отбраната и на останалите държавни ведомства, в които се използват
държавни ВС, по начина по който са определени за
министъра на ТИТС – т.е. да осъществява и други
правомощия, определени с международен договор,
страна по който е Република България.
Поради липсата на подготвени одитори в областта на въздухоплаването с държавни ВС, които
не са преминали задължителната специализирана
подготовка по изискванията на ЕВРОКОНТРОЛ (с
продължителност от 18 до 24 месеца), процесът на
адаптиране на системата за управление на държавното въздухоплаване към съвременните условия се
предлага да премине през минимум четири етапа:
– всяко ведомство, което използва държавни
ВС да определи в структурата си конкретен надзорен орган, който в рамките на разумен срок (от 3
до 5 години) да подготви, сертифицира и лицензира
съответните контролни органи за осъществяване на
надзорни функции;
– на втория етап, след като бъдат конституирани съответните надзорни органи във ведомствата,
по примера на създадените съвместни структури в
Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, да бъде създаден
съвместен надзорен орган в Главна дирекция „Държавна въздухоплавателна инспекция“ към министерство на отбраната;
– на третия – в разумен срок (от 2 до 3 години), в който съвместния надзорен орган е изпълнил
изискванията за компетентност на служителите си в
областта на одита и са уточнени процедурите за одит,
да се пристъпи към създаване на Държавна агенция
„Държавна въздухоплавателна администрация“;
– четвъртият етап изцяло ще зависи от реше227

нието на изпълнителната власт, съпроводена с политическа воля за създаване на Държавна агенция
„Въздухоплавателна администрация“.
В рамките на технологичното време за преминаване през предложените етапи на трансформиране на системата за управление на държавното
въздухоплаване, е необходимо да се пристъпи към

хармонизиране на националното законодателство с
установените международни практики и норми по
отношение на въздухоплаването с държавни ВС,
лицензирането и сертифицирането на държавните ВС, държавен авиационен персонал, комуникационното и навигационно оборудване и държавна
летищна инфраструктура.

Конвенция за международно гражданско въздухоплаване. – В: Държавен вестник, бр. 55 от 08.07.1994 г.
Закон за гражданското въздухоплаване. – В: Държавен вестник, бр. 66 от 2003 г. В сила от 18 април 2005 г.
3
Закон за отбраната и въоръжените сили. В сила от 12.05.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп.
ДВ. бр. 103 от 27 декември 2016 г.
4
Закон за военната полиция. – В: Държавен вестник, бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм., бр. 33 от
27.04.2012 г.; изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г.
5
Закон за министерството на вътрешните работи. – В: Държавен вестник, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28
Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.107, доп. ДВ. бр. 58 от 18 юли 2017 г.
6
Наредба № 20/14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България.
7
Наредба № 21/14.06.2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства.
8
Наредба № Н-2/03.05.2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства.
9
Наредба № 19/27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното
пространство.
10
Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България.
11
Инструкция № 8121з-514/04.09.2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните
средства на Министерството на вътрешните работи.
12
Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. на Комисията от 23.12.2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване
на въздушното пространство.
13
Регламент (ЕО) № 549/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 10.03.2004 г. за определяне на рамката за
създаване на Единно европейско небе (Рамков регламент).
14
Инструкция № 4444/14.06.2007 г. за управление на въздушното движение.
1
2

228

Хранене, хранителна политика
и продоволствена сигурност
доктор Иван Бакалов, доцент д-р Тодорка Петрова

Резюме: Направен е преглед на литературата относно физиология на храненето, физиологични норми
за хранене на населението в нашата страна, съвременна диагностика на хранителния статус на населението,
национална политика по отношение на храните и храненето.
Ключови думи: хранене, хранителна политика, продоволствена сигурност.
Abstract: In this paper a review of the literature on nutrition physiology, physiological standards of nutrition for
the population in our country, modern diagnostics of the nutritional status of the population, national nutrition policies
are discussed.
Key words: nutrition, food policy, food security.

Х

раненето е жизнено необходим процес, който
има не само важно биологично значение за
отделния човек, но представлява централен
социално-икономически проблем за всеки народ. От
правилното хранене зависи здравословното състояние, трудоспособността и дълголетието на хората1.
От физиологична гледна точка храната изпълнява следните основни функции:
– доставя вещества, които са източници на
енергия, с което се поддържа температурата на тялото над определен минимум, под който всеки човешки организъм би загинал;
– внася в организма вещества, използвани за
изграждане, възстановяване и заместване на различни клетки, тъкани, течности (плазми) и т.н.;
– осигурява вещества (напр. витамини), които
участват в контрола и регулирането на различни
физиологични процеси, от които зависи нормалното функциониране на човешкия организъм2.
Храните и храненето са в определена зависимост
от културното, духовното, финансовото и материалното богатство на населението, от приетия обществено-икономически модел за развитие на отделно взета страна, както и от формата и взаимоотношенията
между коалиционните партньори в съюза (НАТО)3.
Нормативна база
за хранене на населението
в Република България
Съвременните научно обосновани норми и препоръки за хранене се базират на знанията за обмяната на веществата и енергията в човешкия организъм.

Нуждите на човека от различни вещества (протеини,
въглехидрати, мазнини, минерални вещества и др.),
които трябва да се доставят чрез храната, зависят от
възрастта, пола, климата, физическата и психическа
активност, физиологичното състояние, сезона и т.н.4
Потребностите от нутриенти и енергия на различните групи от населението са обосновани със
съответните нормативни документи, които в различните страни носят различни наименования. Такъв
документ за България е Наредба № 23/19.07.2005 г. за
физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването. Определените норми за хранене имат за цел удовлетворяване на физиологичните потребности, постигане на
нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за дълготрайно добро здраве на населението.
Те се използват при определяне на националната политика за хранене на населението, оценка на индивидуалния хранителен прием, както и за разработване
на препоръки за здравословно хранене на индивиди
и групи от населението, за планиране и контрол на
организираното хранене на обособени групи5.
Физиологичните норми за хранене на населението включват препоръчителни стойности и препоръчителни интервали за хранителен прием. Физическата активност за възрастното население се
разделя на ниска, умерена и висока. За осигуряване
на добро здраве се препоръчва умерена физическа
активност. Средните енергийни потребности, посочени в наредбата, по възрастови групи, за умерена
физическа активност, са:
– от 14 до 19 г. – 3256 ккал/ден за момчета и
2266 ккал/ден за момичета;
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– от 19 до 30 г. – 3071 ккал/ден за мъже и 2313
ккал/ден за жени;
– от 30 до 60 г. – 2927 ккал/ден за мъже и 2252
ккал/ден за жени;
– от 60 до 75 г. – 2472 ккал/ден за мъже и 2030
ккал/ден за жени;
– над 75 години – 2393 ккал/ден за мъже и 1999
ккал/ден за жени.
При разработването на нормите за хранене на
военнослужещите под внимание се вземат: характера на труда на различните контингенти военнослужещи (специфичният разход на физическа и нервно-психическа енергия), общите потребности за
задоволяване на пластичната и окислително-редукционната функция на организма, икономическите
възможности на страната, както и националните
традиции в храненето и храните, които се произвеждат от националното стопанство. Задължителното ежедневно постигане на определените енергийни стойности в менюто на военнослужещите
от структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия (както при войсково, така и при фирмено хранене) е съобразено с
разпоредбите на Наредба № Н-5/02.04.2015 г. Освен
основните таблици за храна, за военнослужещите и
цивилните служители при участие в полеви занятия, представителни мероприятия, при застъпване
в дежурство, при участие в полети, при работа в
подземни обекти, при подготовка за мисии, при плаване, при операции от лекарските екипи, при участие в ликвидиране на природни бедствия и аварии
и при други условия и мероприятия, се предвиждат
допълнителни добавки от храна, чиято енергийна
стойност варира между 463,38 и 1047 ккал. Най-голямата енергийна стойност, която може да получи
един военнослужещ е при участие в полево занятие
и изпълнение на нощно дежурство, което е в размер на 6070,38 ккал за денонощие. Така направеното
сравнение показва, че основните армейски норми са
по-високи (средно с 25% за мъжете и 43% за жените)
от нормите за средни енергийни потребности на населението на възраст от 19 до 30 години6.
Тенденции и характеристики
на храненето
Историята на използваните от човека храни е
отражение на историята на развитието на човешкото общество. През цялата човешка история главната грижа на човека е била доставянето и производството на храни. В началото човек се е хранел
с това, което го е заобикаляло. Следва периодът на
отглеждане на домашни животни и зърнени продукти. Културното развитие на човека е позволило използването и на други хранителни продукти, макар
че преди около стотина години затруднения са произтичали и от липсата на подходящи методи на съхранение и консервиране на хранителни продукти, и
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от невъзможността за бързото им транспортиране
от един в друг район. Създаването на модерни технологии за преработка, консервиране и съхранение
на хранителните продукти и въвеждането в употреба на подходящ амбалаж и транспорт позволява да започне намаляване разликата в степента на
изхранване на населението от различни държави и
райони и осигуряване на по-равномерно доставяне
на необходимите по качество и количество хранителни продукти7.
Достъпът до безопасна, разнообразна и здравословна храна е едно от основните права на човека.
Храната е нужна не само за развитието, растежа и
поддържане функциите на организма, но играе и
ключова роля за качеството на живот. Пълноценната, здравословна и безопасна храна е предпоставка
за укрепване здравето на населението и намаляване
на риска от голям брой заболявания. Енергийната
стойност на храната, видът и количеството на приетите хранителни вещества, консумацията на различни видове храни могат да увеличат или да намалят риска от развитие на редица заболявания. През
втората половина на ХХ век се наблюдава значителна промяна в динамиката на заболеваемостта на
населението в света, включително в България. Същевременно, през този период се установяват значителни промени в храненето и начина на живот,
които допринасят за епидемията от неинфекциозни заболявания, като сърдечносъдови болести (коронарна болест на сърцето, хипертонична болест,
мозъчен инсулт), някои ракови заболявания, диабет
тип 2, затлъстяване, остеопороза, кариес8.
Високото кръвно налягане е един от значимите
рискови фактори, водещи до сърдечни заболявания,
инфаркт, инсулти и бъбречни заболявания. Установено е, че 62% от инсултите и 49% от коронарната
болест на сърцето се причиняват от високо кръвно
налягане9. Според American Heart Association повече
от 60 милиона или всеки трети от възрастните американци има високо кръвно налягане10. През 2000 г.
приблизително 972 милиона възрастни в развитите
и в развиващите се страни са с хипертония и този
брой се очаква да нарасне с около 60% от общо 1,56
милиарда до 2025 г.11. Освен това, American Heart
Association съобщава, че смъртността от хипертония нараства с 29.3% от 1993 до 2003 г. Американците харчат повече от 15 млрд. долара ежегодно за
лекарства за хипертония12. През 2005 г. Department
of Health and Human Services (DHHS) и Department
of Agriculture (USDA) разкриват, че почти всички
американци консумират значително повече сол, отколкото се нуждаят и това е една от причините за
тези заболявания.
Сърдечносъдови и някои видове ракови заболявания са причина за смъртността на почти 80%
от населението в България13, 14. Високата сърдечносъдова смъртност в България корелира с висока
честота на артериалната хипертония у нас. Заедно

с други рискови фактори, за увеличаване на разпространението и тежестта на тези заболявания
значително допринася нездравословният модел на
хранене 15, 16, 17.
Основните неблагоприятни тенденции и характеристики на храненето на нашето население
включват18:
– Увеличаване общо консумацията на мазнини, до 35-45% от енергийната стойност на храната;
– Значително увеличаване приема на наситени
мастни киселини, свързан главно с повишена консумация на червени меса (свинско, телешко, говеждо,
овче и др.) и месни продукти;
– Висока консумация на растителни мазнини,
независимо че са източници на полиненаситени
мастни киселини (ПНМК);
– Повишаване консумацията на маргарини и
продукти, съдържащи хидрогенирани масла, източници на транс-мастни киселини;
– Традиционно ниска консумация на риба;
– Нисък прием на сурови плодове и зеленчуци
през зимата и пролетта;
– Висока употреба на готварска сол;
– Намаляване приема на хранителни влакнини;
– Увеличаване консумацията на захар, захарни
и сладкарски изделия от децата и юношите;
– Липса на достатъчно разнообразие на консумираните продукти;
– Нисък прием на много от витамините (тиамин, рибофлавин, витамин С и фолиева киселина) и
минералите (желязо, цинк, калций, магнезий).
Успоредно с неблагоприятните тенденции на
храненето, в резултат на замърсяването на околната среда от индустрията и транспорта, както и при
неспазване условията на добрата селскостопанска и
производствена практика, в храните попадат потенциално опасни за здравето вещества – биологични,
химични и радиоактивни замърсители.
Нови за страната са контролът на храните,
обработени с йонизиращи лъчения; процедурите по разрешаване пускането на пазара на нови
и генетично модифицирани храни и хранителни
съставки, както и контролът върху вноса и търговията с тях.
Заболяванията, свързани с храненето са много
сериозен проблем, който днес се приема с повишена
острота от съвременното добре информирано и мотивирано за по-добро качество на живота общество.
Национален план за действие
„Храни и хранене“ 2005 – 2010
Международният опит сочи, че проблемите,
свързани с безопасността на храните, както и осигуряването на пълноценна и здравословна храна, достъпна за цялото население, намаляването
на хранителните дефицити, на заболеваемостта и

смъртността от редица неинфекциозни болести, могат да бъдат решени най-ефективно чрез прилагане
на единна национална политика по отношение на
храните и храненето, с координирани междусекторни дейности. Това е основанието на Регионалното
бюро на Световната здравна организация за Европа,
със съдействието на експерти от всички европейски
страни, да разработи План за действие по отношение на храните и храненето за страните в Европейския регион за периода 2000 – 2005 г. Документът
подчертава взаимно допълващата се роля на всички
сектори с отношение към храните и храненето при
разработването и прилагането на такава политика.
На Сесията на Европейския Регионален комитет,
състояла се в Копенхаген през 2000 г., представители на правителствата на всички страни в Европа,
включително и министърът на здравеопазването на
България, приемат Резолюция, че одобряват Европейския план за действие по отношение на храните
и храненето и поемат ангажимента да разработят
Национални планове за действие по храни и хранене, които да се прилагат съобразно националната специфика на хранителната ситуация във всяка
страна. През май 2004 г., на 57-та сесия на Общото
събрание на Световната здравна организация (СЗО),
всички страни членки, включително и България,
приеха Глобална стратегия по отношение на храненето, физическата активност и здравето, в която е
отразен положителният опит на различните страни
в света, свързан с промоцията на здравословното
хранене и физическата активност, за намаляване
на риска от хронични заболявания на населението,
както и за намаляване разходите и загубите, които
те предизвикват за обществото19.
Българският план за действие „Храни и хранене“ е приет на заседание на Министерския съвет на
18.08.2005 г.20 Стратегическата цел е, чрез подобряване на храненето и намаляване риска от заболявания, свързани с храненето, да се подобри здравето
на населението в България.
Чрез националния план трябва да бъдат постигнати три основни цели:
1. Да се извършат положителни промени в националния хранителен модел за намаляване риска
от хранителни дефицити и хронични заболявания,
свързани с храненето, като се намали:
– относителният дял на населението със среден прием на наситени мастни киселини над рисковата граница 10% от дневния енергиен прием и да
се понижи средният прием на мазнини до 30% от
общата енергийна стойност на храната;
– консумацията на готварска сол – до 5 г средно дневно на лице;
– консумацията на рафинирана захар до 10Е%;
– относителният дял на лицата с наднормено
тегло (свръхтегло и затлъстяване) най-малко с 10%;
– относителният дял на кърмачета, деца и жени
в детеродна възраст с поднормено тегло с 20%.
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2. Да се намали рискът от заболявания, свързани със замърсители и добавки в храните, като се :
– продължи хармонизирането на националното законодателство в областта на безопасността
на храните с европейското и стандартите на Codex
Alimentarius;
– организира единна национална система за
мониторинг на замърсителите и добавките в храните;
– укрепи научната база за вземане на решения
по въпросите на безопасността – оценка, управление и комуникация на риска.
3. Да се подобри осигуряването на храни и достъпът до тях на цялото население, като се :
– стимулира производството на храни, подкрепящи здравето в съответствие с националните препоръки за здравословно хранене;
– създадат условия на цялото население за
по-голяма достъпност до храните, спомагащи за
създаване на здравословен модел на хранене.
Националният план „Храни и хранене“ отбелязва, че през последните 10 години са проведени
редица национални проучвания върху храненето и хранителния статус на цялото население над
1-годишна възраст и на рискови групи. Чрез тези
проучвания е осигурена надеждна база данни за
характеризиране на съвременния модел на хранене на населението в страната, за идентифициране
на актуалните проблеми на хранителния прием и
хранителния статус, оценен на базата на антропометрични индикатори, както и оценка на здравния
риск, свързан с храненето.
Мониторингът на храненето и хранителния статус на населението в България изисква разработване
и възприемане на общ дизайн, еднакви стандартизирани методични подходи за събиране на данните,
общи индикатори за оценка на хранителния прием и
хранителния статус с цел сравнимост на получените
резултати от отделните анализи и проучвания.
Провеждането на единна и координирана държавна политика за производство и търговия с безопасни храни е от изключителна важност за опазва-

не здравето на населението и защита интересите на
потребителите. Комплексният характер на продоволствената и хранителната политика изисква участието на много сектори от обществото: здравеопазване, образование, селско стопанство, икономика и
финансиране, хранително-вкусова промишленост,
търговия, обществено хранене, различни правителствени и неправителствени организации, мас-медии,
както и активното участие на всеки потребител.
Продоволственото осигуряване и хранене са
непрекъснати процеси, които имат за задача да се
предостави необходимото продоволствие за приготвяне на готова за консумация, безопасна, разнообразна и здравословна храна. Продоволственото
осигуряване и хранене се реализират при различни
условия в интерес на потребителите – граждани
или военнослужещи.
Заключение
Въпросите, свързани с храните и храненето,
са непреходни, непрекъснати, от жизнено важно
значение, творчески процеси. Редица изследвания
у нас през последните десетилетия определят храненето на населението като нездравословно, което
се отразява на динамиката на заболеваемостта и
смъртността от хронични неинфекциозни болести в
страната. Всичко това налага активни дейности за
повишаване знанията на населението за здравословно хранене, изграждане на умения у него за избор на
храни, както и да се стимулира производството на
храни, подкрепящи здравето.
Усилията за промяна на модела на хранене
са свързани с междуинституционално взаимодействие. В този смисъл, при организацията на храненето в Министерство на отбраната, е необходимо
да се направи анализ на съществуващите форми и
проявления на продоволственото осигуряване и
хранене на съвременен етап от експерти, да се избере възможно най-добрият вариант от т.нар. войсково
и фирмено хранене в интерес на военнослужещите
и цивилните служители от БА.
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Как да придобием знания и компетенции
по логистичен английски език – предпоставки,
възможности и предизвикателства
Анна Гунчева

Резюме: Статията цели да намери мястото на английския език на логистиката в езикознанието и обучението
по английски език, както и връзката му с други професионални области. Предложени са няколко различни
източници за обучение и доказани учебни системи, които могат да допринесат за качествената подготовка на
логистичния персонал за работа в многонационална среда.
Ключови думи: обучение и самообучение по английски език за специални цели, логистика, военно дело,
интердисциплинарност, качество на обучението, възможности, предизвикателства.

HOW TO ACQUIRE KNOWLEDGE AND COMPETENCES IN
THE ENGLISH LANGUAGE OF LOGISTICS – PREREQUISITES,
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Anna Guncheva

Abstract: The article tries to find the right place of the English for Logistics in the framework of Linguistics
and English language instruction as well as its interrelation with other professional fields. Various study systems and
sources for instruction have also been offered, which can contribute to the quality preparation of logisticians for work in
a multinational environment.
Key words: English language instruction and self-study, English for Special Purposes, Logistics, the military
science, interdisciplinary research, quality of instruction, opportunities, challenges.

Е

кспанзията и процъфтяването на логистиката е пряко свързано с едновременното или
последователно влияние на редица обществено-политически и икономически фактори, като
дългия британски колониализъм, икономическата,
политическата и военна мощ на Съединените Щати
през втората половина на двадесети веки и бурното
развитие на компютърните технологии. Тези и редица други екстралингвистични фактори са превърнали английския език в средство на международна
комуникация, бизнес и наука на всички нива на обществения живот, налагат го като езика на НАТО,
на международния валутен фонд и на всички други
международни организации и корпорации. Обобщено казано, глобализацията е направила английския език глобален. В наше време са наистина незначителен брой работните позиции, които не изискват някаква степен на владеене на английски език.
По-интересният въпрос е какъв английски език се
използва във всяка една професионална сфера и
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какви цели си поставят обучаващите организации,
за да гарантират адекватна и качествена комуникация с партньорите си в една наистина динамична
среда на развитие. Без да има претенцията за изчерпателност, настоящата статия прави опит да види
мястото на логистичния английски език в цялостната лингвистичната система на английския език и да
предложи някои прагматични подходи, материали
и източници на обучение за тези, които искат да се
развиват кариерно като усъвършенстват професионалните си знания и използват английски език.
Възникване и място на логистичния
английски език в системата
на обучение на английски
като чужд език
Обучението по английски език, преподаван
като чужд език, традиционно се дели на обучение
по общ английски и английски за специални/специ-

наука и практика, тя има допирни точки с редица други професионални направления,
респективно и техния специализиран език, например английският за академични цели, за
технологии, военния, медицинския, юридически английски език и още редица други тесни
професионални направления с техния специализиран език.
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образоватепродължават да се роят и да стават все по-специлен проблем на голяма група обучаеми, „чиито спефични, но за нас е важно да се намери максималциализирани нужди, курсовете по общ английски
но точното място на специализирания език на ло- 2
1
не могат да посрещнат“. В историята на лингвистигистиката. Най-редно е да се търси неговото място
ката са давани различни дефиниции на английския
като разновидност на бизнес английския език, но
за специални/специфични цели, които акцентират
поради широкия обхват на логистиката като наука
на един или друг негов аспект. Трудността да се
и практика, тя има допирни точки с редица други
достигне до унифицирана дефиниция е подсказапрофесионални направления, респективно и техна от опитния изследовател-лингвист Еван Фредо,
ния специализиран език, например английският за
който твърди, че каквато и да е разновидността му,
академични цели, за технологии, военния, медианглийският език за специални/специфични цели
цинския, юридически английски език и още редица
е „недостъпен и не достатъчно разбираем за хора,
други тесни професионални направления с техния
които не са членове на специфичната общност ползспециализиран език.
ваща този език“.2 Не бихме могли да си представим
как един агроном, който е достатъчно образован чоИзточници на обучение
век, ще разбира достатъчно, ако чете документ по
и самообучение по логистичен
военна логистика, дори и да е изготвен на родния
английски език и предпоставки
му език. Фактът, че този документ не е в неговото
за тяхното ползване
професионално направление, го прави недостатъчно понятен. И ако този документ е създаден на анПрез последното десетилетие бяха създадеглийски език, трудността за неговото ползване се
ни доста качествени учебници и други пособия по
мултиплицира и изисква от потенциалните ползнай-обща и по-специализирана логистика на английватели, както достатъчно англоезични, така и тясно
ски език, които се предлагат от чужди издателства
професионални компетенции. В езиковите среди е
и в интернет като платени или безплатни интелекпопулярна класификацията на английския език за
туални продукти. Най-голямото им предимство е
специални/специфични цели на Хачинсън и Уотърс3
систематизираният подход на авторите по отноше(фигура 1), която дава три основни разновидности
ние на преподаваните теми (включени са раздели,
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занимаващи се с различните функционални области
на логистиката) и наличието на достатъчно езикови
упражнения, които да подпомогнат усвояването на
учебния материал дори в случаите на самообучение.
Независимо от свободния достъп до източниците на
обучение, повечето автори още в предговорите към
своите учебници правят уговорка за кого са предназначени техните продукти и на какви изисквания
трябва да отговарят самите обучаеми, за да имат максимална образователна полза. Те сочат три основни
предпоставки за успешно обучение с учебните им
материали по логистичен английски език.
Първата и най-важна предпоставка, за която
авторите на учебници споменават, е необходимостта да принадлежиш по някакъв начин към професионалния свят на логистиката – т.е. или да учиш,
или да работиш в тази сфера. Тази учебна литература категорично е за хора, които вече имат някакви
логистични знания и умения и желаят да се научат
да работят качествено в професионалната си сфера
на английски език. Такова обучение би било подходящо не само за цивилни логистици, които се налага да повишат езиковите си компетенции, но и за военни логистици, които работят или възнамеряват да
работят в многонационална среда. Въпреки че езикът на военната логистика има своята специфика,
знания по обща логистика на английски език могат
да повишат общите им професионални и езикови
компетенции, както и професионалната им увереност, тъй като не може да се постави строга разделителна линия между езика на текстове и документи
на цивилната и военна логистика.
Втората предпоставка за постигане на качествено обучение с учебниците по логистичен английски език, която авторите им споменават, е достигнато ниво на владеене на английски най-малко B1
по Европейската езикова рамка. Ако обобщим, като
разсъждаваме по съдържанието на нейните дискриптори, това означава положени добри основи
по общ английски език като, съгласно стандарта на
НАТО STANAG 6001, такива знания отговарят на
ниво на владеене на английски език приблизително
1+/2 по различните езикови умения.
Третата предпоставка за успешно обучение, не
само по логистичен английски език, е личната мотивацията – „желанието на обучаемия и нуждата му
да учи“.4
Важността на правилния избор на учебни материали е обобщена от езиковедите Елис и Джонсън
и има отношение към три аспекта:
– правилният избор на учебни материали „...
предопределя какъв езиков материал ще бъде поднесен на обучаемите, което е свързано с професионалната лексика, която те заучават, граматическите
структури и нужните им езикови функции“;
– правилният избор на учебни материали „...
има отношение към методите и подходите, които ще
използват обучаемите“;
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– и последно, но не и на последно място „...от
гледна точка на мотивацията и ползата от ученето,
съдържанието на учебния материал играе много основна роля“.5
Съществуват множество учебни материали по
логистичен английски език, които се предлагат на
пазара. Някои са сложно написани или по-теоретични, други са твърде специализирани и твърде скъпи.
Поради тези и други съображения, като оптимално
съотношение на качество и тематика, е препоръчително да се ползват два достъпни учебника. Първият е на Marion Grussendorf, English for Logistics, от
поредицата Оxford Business English на издателство
Oxford University Press, който може да бъде закупен
от самото издателство или онлайн. Този учебник се
ползва и от няколко езикови школи, които предлагат
курсове по специализиран английски език. С добро
реноме се ползва езиково училище Intellect (http://
www.intellect.bg/courses-for-adults/english-adults/
express-english/english-for-logistics.html), което е
подходящо за тези, които предпочитат да се усъвършенстват с учител. Школите Intellect разполагат с квалифицирани преподаватели, специалисти
в съответната професионална област, и множество
учебни звена на територията на град София. Учебникът English for Logistics е предназначен за работещи и студенти в сферата на логистиката, които се
нуждаят от английски език с цел комуникация при
транспортирането, доставянето и складирането на
стоки. Курсът е изключително комуникативно разработен и обхваща теми като логистични акроними,
продуктови гами, 3PL доставчици, услуги с добавена стойност, управление на инвентара, оборудване
за транспортиране, товарене и разтоварване, типове
контейнери и стоки, маркировки, товарене, съвети и
инструкции за доставка, складови бази, документация за чуждестранна търговия, инструкции за внос,
методи на плащане и други логистични теми.
Другият учебник, които предоставя добро
качество, много упражнения и разнообразно тематично съдържание е на Yulia Stukalina, Professional
English for Students of Logistics, издаден в Рига през
2014 г. от Института по транспорт и телекомуникации
(www.vkok.ee/.../Professional_English_for_
Students_of_Logist). Учебникът разширява познанията на обучаемите в областта на професионалната
терминология, повишава уменията им по всичките
езикови умения – четене, слушане, писане и говорене на професионални теми. Той съдържа десет
раздела, където предмет са ключови логистични
концепции, има сборник на основните логистични
термини и друга справочна литература. Текстовете,
макар и адаптирани за образователни нужди, са от
автентични източници и са последвани от множество упражнения с фокус върху професионалната
лексика и по-трудната граматика.
Ползването на цялостна учебна система има
значително психологическо предимство, според из-

следователя-лингвист Хейкрафт, тъй като „...създава мярка за напредък и постижение“ у самия обучаващ се.
Електронни материали за обучение
по логистика на английски език –
предимства и недостатъци
Като граждани на XXI век и в съответствие с
Европейската инициатива, приета през 2004 г., за
учене цял живот с помощта на технологиите (thе
“e-Learning Programme”), съвременното обучение
включва в различна степен електронни медийни и
мултимедийни източници (материали за слушане,
видеофайлове, YouTube, телевизия и радио, онлайн
вестници и списания и др.). Техни основни предимства са разнообразието, лесната интернет достъпност и автентичността. Тези преимущества обаче
могат да благоприятстват само онези обучаеми,
които са достигнали вече достатъчно високо ниво в
професионално и езиково отношение, за да могат да
се справят сами. Изводът, който може да направи е,
че интернет източниците, като учебен материал, е
препоръчително да се използват като обогатяващи,
допълнителни средства за обучение (т.н. blended
e-learning) и/или там, където публикуваната учебна
литература е недостатъчна. Най-добрата опция при
ползването на електронни материали за обучение
по логистика на английски език е съвместната работа на преподавател и обучаем/и, за да могат те да
бъдат максимално полезни.
Предизвикателства пред обучението
по логистичен английски език
Докато възможностите за ползване на разнообразни обучителни материали по логистичен английски език са много и можем да си позволим да
ги избираме спрямо интересите, езиковото си ниво
и най-вече професионалните си нужди (съществува
тясно профилиране в учебниците по логистика на
английски език, например специализиран в областта на продажбите, обслужване на клиенти, счетоводство, автомобилна индустрия и др.), то в областта на логистичния военен език има единични изследвания, но нито един учебник или учебно пособие, което може да се открие в електронен и печатен
формат. Нещо повече, съвсем малко са сериозните
изследвания в областта на специфичната военна

терминология и другите езикови особености, които характеризират този професионален език (български и английски). Известни са няколко сериозни
лингвистични изследвания на български учени в
областта на военния език, например изследването
на Китка Тончева върху авиационната терминология от 1995 г., дисертационният труд на Валентина
Георгиева на тема: „Съпоставителна характеристика на българската и английската военна терминология“ (в областта на операциите по поддържане на
мира) от 2014 г. към Институт за български език при
БАН и онлайн публикацията на Десислава Атанасова от 26.07.2016 г. на тема: „Военните термини
като концепти в българския и руския език“. Макар
в световната мрежа да се откриват значително повече изследвания по военен английски, направени
от чужденци, те не ни помагат значително, ако целта ни е сравнително изучаване на езиковите особености на българския и английския военен език,
уточняване на преводни еквиваленти на двата езика
и други национални специализирани езикови черти. Основната причина за липсата на задоволителен
брой специализирани изследвания в областта на
българския и английския военен език е необходимостта изследователят на даден научен проблем от
някоя военна област да има достатъчно знания и някакъв опит и в двете професионални направления
– езикознание и военно дело. На практика, това е
интердисциплинарно изследване и малцина са тези,
които имат образователен ценз и компетенции и в
двете професионални области. Това прави такива
задачи почти непосилни, ако изследователите не
разчитат на професионалната подкрепа на колегите
си военнослужещи, които са тесни специалисти в
изследваната област.
В заключение може да се каже, че английският език в документите на военната логистика, като
подгрупа на английския език на общата логистика,
никога не е бил изследван в нашата страна и дава
много възможности за интердисциплинарни научни
разработки. Нещо повече, работата в това направление определено ще има много методически преимущества както за самия научен изследовател, така и
за обучаемите военни логистици. Разработването
на учебни материали, които да съответстват на точните нужди на специфичната аудитория, е предизвикателна и времеемка задача, но тя най-трайно повишава мотивацията на обучаемите и резултатите
от работата върху специализирания английски език.
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Човешките ресурси и информационната
сигурност на организацията
Мирослава Бодурова-Енева

Резюме: Предмет на доклада е връзката между човешкия фактор и необходимостта от гарантиране на
информационната сигурност в организацията. Изследвани са два основни аспекта: опазване на класифицираната
информация (когато е налична такава) и съхраняване на цялостната информационна сигурност на организацията.
В първия аспект човешкият фактор се разглежда през призмата на актуалната правна уредба (Закон за защита
на класифицираната информация и свързаните с него нормативни актове), а във втория – в светлината на
прилагането на Закона за електронното управление. Анализирана е пресечната точка на двата аспекта – като
цяло и в тяхната специфика.
Ключови думи: информационна сигурност, организация, човешки фактор.

HUMAN RESOURCES AND INFORMATION SAFETY
OF THE ORGANIZATION

MiroslavaBodurova-Eneva

Abstract: Subject of the report is the relation between the human factor and the need to protect the information
security of the organization. Two main aspects of the problem are examined: when protecting classified information (in
cases where there is such) and when storing the overall information security of the organization. With the first aspect,
the human factor is viewed through the prism of the current legislation (Protection of Classified Information Act and the
relevant by laws), and with the second one – in the light of implementation of the Law on Electronic Governance. The
intersection of both aspects, as well, as their specifics are analyzed.
Key words: information security, organization, human factor.

П

реди немалко време наскоро починалият
Алвин Тофлър1 формулира т. нар. „трета вълна“ в развитието на света. Според
него тя е резултат от интелектуална революция,
съществена част от която е коренната промяна в
обществената тежест на информацията. Оказва се,
че американският футуролог е един от най-прозорливите умове в историята на човечеството. Информацията все повече се превръща в основен ресурс и база на човешкото съществуване. Днес тя е
най-скъпата стока и ключов фактор за развитието
на обществото.
Информационната революция пренасочва голяма част от социалните усилия към управлението
и контрола на информационните процеси. Посочените два процеса много често се обединяват чрез
понятието „информационна сигурност“. В днешно
време развитието на информационната сигурност
е изключително силно зависимо от масовото използване на мобилни комуникационни устройства, които обработват и предоставят информация
в електронен вид 2. Поради това „информационна
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сигурност“ и „компютърна сигурност“ често се
използват като синонимни термини. При коректно
използване на термините следва да се поясни, че
първото понятие обозначава информация, независимо от вида на нейния носител, а второто касае
единствено електронната форма на данните, т.е.
„компютърната сигурност“ е само клон на „информационната сигурност“ с приложение в компютрите и компютърните мрежи3.
Информационната сигурност в организациите
зависи от множество условия, като едно от най-съществените е човешкият фактор. Очевидно е, че
до евентуалното създаване на форми на изкуствен
интелект човешкият фактор ще играе важна роля
в информационната защитеност на организацията.
До края на ХIХ в. тази защита има традиционен характер, като се съсредоточава изключително върху
непосредственото ограничаване на кръга от лица,
имащи достъп до съществена информация. От началото на ХХ в. поне два основни фактора налагат
системно преразглеждане на контрола върху информацията. Това е появата на радиото, като пръв

способ за електронно предаване на информация и
постепенното, но все по-мащабно усложняване на
дейностите в организацията, което обективно изисква достъп до „чувствителна информация“ на
по-широк кръг служители.
В настоящата статия ще бъде разгледан въпросът за влиянието на човешкия фактор върху
информационната сигурност в два нормативни аспекта: през гледните точки на Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и прилежащите
им подзаконови нормативни актове. За нуждите на
този текст понятието „информационна сигурност“
ще се използва чрез промененото през 2016 г. легално определение в § 1, т. 10 от Допълнителните
разпоредби към ЗЕУ, а именно: „Мрежова и информационна сигурност“ е защитата на информацията
от неправомерен или случаен достъп, използване,
правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване“4.
През лятото на 2016 г., с промени в ЗЕУ, е създадена Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя е подчинена на Министерския
съвет и отговаря за електронното правителство.
Агенцията координира всички проекти за софтуер,
хардуер, регистри и други системи на държавните
ведомства, които ще получават финансиране и изготвя годишни отчети и планове за развитието на
електронните ресурси на държавната и общинската
администрация.
В специализираната администрация на агенцията е създадена Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, която ще изпълнява и функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност.
Агенцията ще удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за мрежова
и информационна сигурност, ще осъществява контрол върху администрациите за спазване на тези изисквания, ще оказва експертна подкрепа на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и юридическите лица – разпоредители с
бюджетни средства, създадени със специален закон
при изграждане, внедряване и поддържане в актуално състояние на системи за управление на информационната сигурност съгласно националните и
международно признатите стандарти в тази област.
Във връзка с приемането на законовите изменения и създаването на ДАЕУ, са реализирани
съществени промени в Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност,
които са в сила от 1 март 2017 г.5. Гаранциите за
спазването на изискванията за мрежова и информационна сигурност, освен чрез сертификация и
одит на администрациите по отношение на система за управление на информационната сигурност,
в съответствие с международния стандарт ISO
27001:2005, са подсилени и с контрол от страна на

председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“. Въведено е изискването политиката
на съответната организация за мрежова и информационна сигурност да отговаря на изискванията
на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки
за високо общо ниво на сигурност на мрежите и
информационните системи в Съюза6.
Задължения на служителите
във връзка с информационната
сигурност
За мрежовата и информационната сигурност
отговарят пряко ръководителите на организациите (администрациите). Те разработват и утвърждават вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност на техните информационни
системи и за видовете информационен обмен, който се извършва между тях. Вътрешните правила се
изграждат по модела на „Системи за управление
на информационната сигурност“, регламентиран
с изискванията на международния стандарт ISO
27001:2005.
Всеки ръководител на администрация определя служител или административно звено, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност. Те са пряко подчинени на ръководителя на
администрацията. Когато администрация към административен орган има териториални структури и разпределени информационни системи, служител, отговарящ за информационната сигурност,
се определя и във всяко териториално звено. Съответните служители имат разнородни функции,
по-съществените от които са: да ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията, в която
работи, в съответствие с нормативната уредба и
политиките и целите за мрежова и информационна
сигурност на организацията и във взаимодействие
със звената за информационно осигуряване и за
вътрешен одит; да ръководи периодичните оценки на рисковете за информационната сигурност
и спазването на приетите политики и процедури;
да координира обучението на ръководителите и
служителите в административното звено във връзка с информационната сигурност; да организира
тестове за проникване, разкрива слабите места в
мрежата на съответното административно звено и
предлага мерки за подобряване на мрежовата и информационната сигурност и др.
Задължения относно мрежовата и информационната сигурност на организацията имат и всички
служители, като съответните ръководители издават
заповеди за разпределение на отговорностите. Ръководителите на организациите (администрациите)
определят профили за достъпа на различните групи
служители до ресурсите в информационните системи.
239

За постигане на мрежова и информационна
сигурност по отношение на персонала ръководителите на администрациите са длъжни да предприемат широк кръг от мерки за идентификацията на
служителите и оправомощаването им да извършват
определени действия по отношение на експлоатацията на информационните системи, сред които: достъпът на служителите в държавната администрация
до специализираните информационни системи да
се осъществява със служебни потребителско име,
парола и удостоверение за публичен ключ; осигуряването на права за достъп на различни групи
служители и ръководители до ресурсите на информационните системи в съответната администрация
да се извършва на базата на утвърдените профили;
служителите в администрацията да имат право на
достъп само до тези ресурси на информационните
системи в администрацията, в която работят, или до
системите на други администрации само доколкото са им необходими (принципът „необходимост да
се знае“) за изпълнение на служебните задължения
съгласно длъжностната им характеристика; всяка
година да се провеждат опреснителни курсове по
мрежова и информационна сигурност, през които да
преминават всички служители в администрацията;
всички служители в администрацията да преминат
обучение за действия при инциденти с мрежовата
и информационна сигурност.
Отношението между човешкия фактор в организацията и създаваната, съхранявана и обработвана класифицирана информация има няколко съществени аспекта – персоналните ограничения при
достъп до класифицирана информация, специфичните задължения на различните категории служители, процесът на обучение на служителите. Всички
посочени аспекти могат да се определят като имащи
пряко отношение към политиката по управление
на човешките ресурси в организацията.
Персонални ограничения
Според разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗЗКИ
достъп до класифицирана информация се предоставя само на следните категории лица: председателя на Народното събрание, президента на Републиката, министър-председателя (без проучване за
надеждност и без спазване на принципа „необходимост да се знае“7), заместник-министърпредседателите, министрите, главния секретар на Министерския съвет, народните представители, съдиите
от Конституционния съд, съдиите, прокурорите,
адвокатите следователите, членовете на Висшия
съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в
Инспектората към Висшия съдебен съвет (без проучване за надеждност и при спазване на принципа
„необходимост да се знае“), лица, които отговарят
на определени формални изисквания, спрямо които
е извършено проучване за надеждност и са получи240

ли разрешение за достъп при спазване на принципа
„необходимост да се знае“. Освен това, при спазване разпоредбите на чл. 39а от ЗЗКИ се предоставя и
достъп до класифицирана информация, без извършване на проучване за надеждност на лица при или
във връзка с осъществяване на конституционното
им право на защита8.
За нуждите на това проучване интерес представлява само общият случай на достъп до класифицирана информация, при който се реализира
проучване за надеждност и се спазва принципа
„необходимост да се знае“.
Според разпоредбите на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ,
лицето, искащо да получи достъп до класифицирана информация следва да отговаря на следните
формални изисквания, които се доказват чрез съответните официални документи: 1. притежава българско гражданство, с изключение на обществените
отношения, касаещи индустриалната сигурност;
2. е пълнолетно; 3. има завършено средно образование; 4. не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер, независимо от реабилитацията; ....;
7. не страда от психически заболявания, удостоверени по съответния ред.
Във визираната сфера може да се отбележи позитивен процес по ограничаване на формалните
изисквания за предоставяне на достъп до класифицирана информация. През 2016 г. Конституционният
съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 в ЗЗКИ,
според която достъп задължително се отказва или
отнема, ако срещу лицето „е образувано досъдебно
или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер“9. Конституционният съд е сезиран от президента Росен Плевнелиев, като неговите съображения са свързани с обстоятелството, че с
тази разпоредба се нарушава чл. 31, ал. 3 (презумпция за невиновност) и чл. 48, ал. 1 (право на труд) от
Конституцията на Република България (КРБ).
Процедурата по проучването за надеждност
включва проучване и преценка дали съответното
лице е надеждно, от гледна точка на сигурността и
от гледна точка на опазването на тайната.
Лицето е надеждно от гледна точка на сигурността, когато липсват данни относно: осъществяване на дейност срещу интересите на Република
България или срещу интереси, които Република
България се е задължила да защитава по силата на
международни договори; участие или съучастие в
шпионска, терористична или саботажна дейност;
осъществяване на друга дейност против националната сигурност, териториалната цялост на страната
или суверенитета на страната или целяща насилствена промяна на конституционно установения
ред; осъществяване на дейност, насочена срещу обществения ред.
Проучваното лице е надеждно за опазване на
тайна, ако липсват данни за:

– укриване или даване на невярна информация от проучваното лице за целите на проучването
(проверката включва дали лицето умишлено е отказало да даде, подало е погрешно или е фалшифицирало важна информация, касаеща сигурността или
умишлено си е послужило с лъжа при попълване на
съответния въпросник или по време на предвиденото интервю);
– факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на проучваното лице (напр.
дали лицето би могло да бъде обект на натиск от
страна на роднини или приятелски кръг, чиито интереси биха могли да доведат заплаха от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
дали проучваното лице има заеми към частни лица,
което би довело до изнудване, от страна на лицето,
което е предоставило частния заем и др.).
– несъответствия между стандарта на живот
на проучваното лице и неговите доходи10.
Задължения на служителите,
получили достъп до класифицирана
информация
Защитата на класифицираната информация в
организациите изисква формулирането и осъществяването на различни функции от отделните категории служители в организациите. Най-съществени
са задълженията на ръководителите на организациите (организационните единици). Те са длъжни да създадат цялостна организация за защита на
класифицираната информация, в рамките на която
най-съществените им задължения са: да определят
списък на длъжностите или задачите за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна; в
по-голямата част от случаите, да определят грифа
за секретност; евентуално да изпълняват функциите на служител по сигурността на информацията.
Посочените задължения формират отделна, относително обособена и особено важна част от служебните задължения на ръководителя на организацията, която изисква както адекватна подготовка,
така и набор от определени личностни качества11.
В рамките на тези служебни задължения има и някои законодателни решения, които явно се нуждаят
от усъвършенстване. Сред тях трябва да се посочи
обстоятелството, че именно ръководителят на организацията преценява дали да си възложи изпълнението на функциите на служител по сигурността на
информацията. Според съответните Задължителни указания на ДКСИ12, той трябва да прецени дали
„съвместяването на функциите на служител по сигурността на информацията няма да се отрази неблагоприятно върху изпълнението в пълен обем на
задълженията, които се възлагат на ръководителя
и на служителя по сигурността за защита на класифицираната информация“. Въпросната прецен-

ка има изцяло субективен характер. Единствената
възможност за обективизация е в изискването към
искането за започване на проучване за издаване на
разрешение за достъп до класифицирана информация на ръководителя на организационната единица
в качеството му на служител по сигурността на информацията, да се прилага и мотивирано становище за необходимостта да изпълнява и функциите на
служител по сигурността на информацията. Искането с придружаващите го документи се изпраща
до ДКСИ. Визираното „мотивирано становище“
е единствената гаранция срещу нецелесъобразни
решения на ръководителите на организациите в
посочената сфера. Тя е твърде ненадеждна, защото
липсва възможност евентуалната неубедителност
на посоченото становище да послужи като основание за ДКСИ да откаже разрешение за достъп на
съответното лице в качеството му на служител по
сигурността на информацията.
Ръководителят на организацията носи сериозна отговорност и по отношение определянето на
нивото на класифицираната информация13. Не се
допуска маркиране с гриф за сигурност, несъответстващ на нивото на класификация, определено по
реда на този закон и правилника за прилагането му.
Служителят по сигурността на информацията трябва да отговаря на определени изисквания, сред които най-рестриктивното е да притежава само българско гражданство. Ако адекватно се
прецени евентуалната ситуация, при която ръководител на организацията е лице, което притежава и
друго гражданство, различно от българско, посоченото изискване към служителя по сигурността
на информацията вероятно би могло да се прецени
като прекомерно.
Служителят по сигурността на информацията
има набор от правомощия в сферата на опазване на
информационната сигурност, сред които най-сериозните са: да осъществява процедурата по т. нар
обикновено проучване в рамките на организационната единица; да следи за правилното определяне
нивото на класификация на информацията в организацията.
За изпълнение на задачите, възложени от ЗЗКИ
и в зависимост от обема на класифицираната информация, служителят по сигурността на информацията
може да се подпомага от административни звена по
сигурността. Служителите в тези звена следва да
имат делови качества, покриващи или близки до тези
на служителя по сигурността на информацията.
Специфични задължения има и служителят в
организацията, който евентуално е натоварен с куриерски функции по отношение на класифицираната информация14.
Служителите, които работят с класифицирана информация имат формалното изискване да преминават периодични здравни прегледи,
най-малко веднъж на две години и психологически
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изследвания, при условията и по реда на закона.
Всяко лице, получило разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация
„Строго секретно“, е длъжно да информира писмено служителя по сигурността на информацията за
всяко частно задгранично пътуване преди датата на
заминаването, освен ако пътуването е в държави, с
които Република България има сключени споразумения за взаимна защита на класифицирана информация15.
Обучение в сферата на защитата
на класифицираната информация
ЗЗКИ приема, че предпоставка от първостепенно значение по отношение опазването на класифицираната информация има нивото на знания и
умения на лицата, ангажирани с посочения процес.
В съответните нормативни документи са диференцирани следните по-съществени видове обучения:
първоначално обучение за работа с класифицирана
информация и нейната защита; текущо обучение,
задължително функционално обучение, обучение
на служителите за условията и реда за маркиране на
информацията, функционално обучение за защита
на класифицираната информация при нейното пренасяне16.
Нормативните актове предявяват сериозни
изисквания спрямо лицата в организациите, пряко
или косвено отговарящи или свързани с информа-

ционната сигурност17. Би могло да се обобщи, че визираните изисквания са концентрирани в триадата
ПОДБОР – ОБУЧЕНИЕ – КОНТРОЛ.
Подборът е както първоначален, така и последващ (в рамките на организацията). От гледна точка
на целесъобразността, при подбора на ръководители на съответните организации вече е невъзможно
да не се отчита обстоятелството, че тези лица ще
отговарят и за опазването на информационната сигурност. Този факт предпоставя и определени базови изисквания към тяхното образование.
Обучението видимо повишава относителния
си дял в рамките на споменатата триада, предвид
определени дефицити на пазара на труда в България. Неговата важност се повишава и от постоянните изменения и усъвършенстване на нормативните и
фактически изисквания към служителите, ангажирани със защита на информационната сигурност.
Контролът има запазено място в организационните усилия за съхраняване на сигурността на
информацията. Той е много съществен както поради
обстоятелството, че немалка част от инцидентите в
сферата на информационната сигурност се дължат
на недоглеждане и грешки18, така и заради много високото ниво на евентуалните вреди.
Посочените три компонента подлежат на нормативно, институционално и личностно усъвършенстване. В това отношение видимо има много
резерви както с оглед усвояване на световния опит,
така и от гледна точка на националните особености.
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Бариери в процеса на комуникация
доктор Валя Симеонова

Резюме: Основното за успешното функциониране на съвременното общество и организацията е
комуникацията. Участниците в комуникацията непрекъснато обменят информация помежду си. Затова първата
стъпка за успешно междуличностно или междугрупово общуване е преодоляване на бариерите в общуването и
подобряване на обмена на информация.
Ключови думи: информация, комуникация, комуникационни бариери, организация.
Abstract: Fundamental to the successful functioning of modern society and organization is communication.
Participants in communication constantly exchange information with each other. For this first step to successful
interpersonal or intergroup communication is overcoming barriers in communicating and improving the exchange of
information.
Key words: information, communication, communication barriers organization.

О

сновният елемент за функциониране на съвременното общество е комуникацията
между личности и между групи. Една от
основните характеристики на личността е нейната
комуникативност. Успехът в много от дейностите,
които извършват хората, зависи от ефективността
на техните комуникативни взаимодействия.
Комуникацията между личности, групи, организации може да бъде директна или индиректна,
конструктивна или неконструктивна, целенасочена
или нецеленасочена. Независимо от характера ѝ,
участниците в нея си обменят информация – съдържателна и емоционално украсена. Нейната прецизност и форма повлияват динамиката на взаимоотношенията между участниците – от сътрудничество до конкурентност и конфликти. Затова първата
стъпка за успешното междуличностно или междугрупово общуване е преодоляване на бариерите в общуването и подобряване на обмена на информация.
Комуникационни бариери
Комуникационните бариери могат да бъдат
групирани в три категории: личностни, физически,
семантични.1
Личностните бариери са расовите, половите,
образователните, културните различия между хората. Тези различия са постоянни в процеса на комуникация, те настройват емоционално всеки човек
по различен начин към другите.
Физическите бариери са тези, които принадлежат към околната за комуникационния процес среда.
Това са физическото разстояние между комуникира-

щите, шумът, а също така и всичко останало, което
пречи по някакъв начин на комуникацията – неподредено бюро, твърде много излишни символи и др.
Семантичните бариери са свързани с факта,
че всяка комуникация може да се разглежда и като
опериране със символи (думи, образи, действия).
Всеки символ понякога има много значения и при
комуникация се избира – правилно или неправилно,
някое от тях. Семантичните бариери имат голяма
роля при невербалната комуникация, тъй като символната природа на общуването е особено изявена.
Някои експерти посочват различни причини за
комуникационен неуспех.2
– Неадекватна информация. Ръководители и
служители твърдят, че не получават достатъчната
информация, за да могат да изпълняват поставените задачи ефективно. В много случаи ръководството
не предоставя допълнителна необходима информация, която да придружава издаваните разпоредби и
заповеди.
– Информационно претоварване. Често служителите и работниците придават важност на много
излишна информация и засипват партньорите си с
нея. А получаването на излишна информация създава условия, при които заедно с информационния
шум се пренебрегва и отсява и важна информация
за работния процес.
– Некачествена информация. Когато потенциален инвеститор очаква бърз доклад относно даден
проект, но вместо това получи дълго и не добре
организирано описание, той ще загуби интереса си
към проекта. Качеството на информацията улеснява вземането на решения.
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– Закъсняла информация. Докладите и анализите от проучвания и кризисни ситуации не са
полезни, ако се представят със закъснение. Организационният успех изисква добра координация
на информационните дейности – да се осъществяват на време.
– Проблеми с комуникационните канали. При
структурите на комуникационните канали се наблюдават две основни плоскости: културологично-психологична и технологично-техническа. Във
всеки момент тези две плоскости са в пряко взаимодействие и влияние една спрямо друга. Липсата или недостатъчността на даден техен елемент
води до реална неефективност на самите комуникационни канали.3 Информацията в организацията
се предава чрез междуличностни контакти, чрез
телефон, имейл, факс, чрез събрания и съвещания.
Изборът на комуникационен канал зависи от различни фактори: какво е съдържанието на съобщението, каква е целевата аудитория, каква е честотата на комуникационните контакти. От значение
е и професионалната етика. Съобщение за повишаване в длъжност или освобождаване от работа не
се прави по телефона.
– Липса на адекватна обратна връзка. При комуникацията в организацията обратната връзка е
задължителна. Наличието ѝ показва, че е налице
координация при преследване на поставените цели.
Професионалната етика изисква отговор на всеки
въпрос и на всяко предложение.
– Некомпетентна комуникация. Във всяка организация има служители, които не притежават
комуникативни умения, за да работят ефективно.
Една мултимедийна презентация не може да бъде
успешна, ако представящият я изпитва затруднения
с техниката. От некомпетентното изложение губи
единствено представяната организация.
– Комуникационна тревожност. Когато дадена
ситуация предизвиква тревога, комуникацията се
проваля. Тревожността блокира свободния изказ, а
това може да доведе до редица загуби. Комуникацията е в основата на съвместната работа.
– Лошо поставена цел. Ефективната комуникация предполага поставяне на подходящи за
ситуацията цели и задачи. Ясното определяне на
целта поражда увереност. Когато целта е реална,
постижима служителите са мотивирани за постигането ѝ. Неефективно поставената цел поражда
неувереност.
– Културни бариери. Ефективният комуникатор задържа вниманието на аудиторията като избягва много културни бариери: предубеждения, традиционни схващания. В редица случаи слушателите
могат да бъдат повлияни от нетрадиционен външен
вид, от провинциален или чуждестранен акцент.
Социалната чувствителност към други култури е
изискване в условията на интернационализиращата
се бизнес комуникация.
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Бариери в междуличностните
контакти
Най-често такива бариери се явяват психологическите различия във възприятията. Хората интерпретират една и съща информация по различен
начин в зависимост от образованието, жизнения
опит, интереси, потребности, емоционално състояние и др. Тези особености влияят върху характера
на взаимоотношенията между ръководители и подчинени. Информационните потоци се разширяват,
надеждността и точността на информацията се увеличава при създаване на отношение на доверие, толерантност и уважение.
Други проблеми на междуличностните контакти са свързани със семантически бариери. Обикновено се проявяват при използване на думите и
символите при кодиране на информацията. Често
едни и същи думи или символи имат различно значение за различните хора в зависимост от професията, социалния статус, културни, религиозни и
други различия. Ситуацията се усложнява когато
в дадена организация се формира собствен жаргон,
който може да деформира основния смисъл на думите или символите.
Освен думите, като основно средство за кодиране, в информационния обмен се използват и невербални символи – поза, жестове, изражение на
лице и др., които могат да изменят смисъла на произнесените думи. Проблемите в междуличностния
информационен обмен, които имат психологичен
характер, могат да се избягват чрез повишаване на
психологическата култура на мениджърите и усъвършенстване на навиците при деловото общуване.
При организационните комуникации се създават различни бариери:
– Неясни и неточни послания. Един от проблемите при организационните комуникации е
изменение в смисъла на посланието. Причините
могат да бъдат от различен характер: съзнателна промяна на смисъла на посланието, особено в
случаите, когато има несъгласие с него; проблеми
при обмен на информацията могат да възникнат в
следствие на нейната филтрация. В организацията съществува потребност от филтриране на информацията при предаването ѝ от едно на друго
равнище. Подборът и филтрирането на информацията е причина за внасяне на непълнота и несъответствия в съдържанието.
– Претоварване на информационните канали.
За вземане на управленски решения ръководителят
приема и обработва голямо количество информация. При интензивен информационен обмен много
често той не е в състояние ефективно да реагира на
цялата информация. Комуникационните проблеми
могат да възникнат и при неправилно разпределение на информацията по работни групи, отдели,
дирекции и др. Проблемите при обмена на инфор-

мацията могат да са причина за възникване на конфликти между индивидите и групите.
– Нерационална организационна структура.
Ако организационната структура проявява дефекти
като например дублиране на функции, задачи и правомощия, неизбежно се стига до паралелни потоци
и забавено движение на информацията. По-големият брой управленски равнища в организационната
структура също увеличава вероятността от затруднена комуникация, което налага филтриране на информацията по нива.
Към бариерите за комуникация могат да се
добавят и още: нарастване на потребността от все
повече и по-сложна информация, интернационализация на бизнес контактите и нарастване на ролята
на чуждите езици, многообразие на източниците на
информация, липса на обратна връзка и др.
Комуникативно безпокойство
За първи път през 1970 г. американският изследовател Джеймс Маккроски поставя въпроса за
съществуването на психически факт, който той обозначава с термина „комуникативно безпокойство“4
и го описва като индивидуално ниво на страх или
тревога, свързани с реална или очаквана комуникация с друго лице или лица.5
Комуникативното безпокойство се разглежда като устойчива личностна черта. Провеждат се
целенасочени изследвания за установяване на личностните характеристики на високо и ниско комуникативно безпокойните хора. Това би помогнало
по-добре да се разбере начинът по който всеки тип
личност подхожда към комуникациите в своята
среда и сред други хора. Обикновено характеристиките на индивидите с високо комуникативно
безпокойство се определят като негативни, а тези
на индивидите с ниско комуникативно безпокойство – като позитивни.
Според резултатите от едно от първите емпирични изследвания, индивидите с високо комуникативно безпокойство са склонни да проявяват някои от следните тенденции: сдържани, предпочитат
да работят сами, ригидни, трудно им е да изразяват
себе си, резервирани, променливи, недоволни, силно се влияят от емоциите, сериозни, бавни, предпазливи, търсят професии със слаби интеракции,
нерешителни, уединени, имат чувство за малоценност, привързани са към правилата, избягват хората, добре работят в екип, отстъпчиви са, избягват
участията в групи, не харесват взаимодействията,
срамежливи са, неефективни говорители са, фрустрирани, с нисък дух, ниска потребност от постижения, виждат външните условия като контролиращи
техния живот.
Личностите с ниско равнище на комуникативно безпокойство проявяват противоположни тенденции: високо интерактивни, обичат да членуват

в различни групи, търсят професии с активни комуникации, стабилни, спокойни, независими, убедени в себе си, съревноваващи се, словоохотливи,
отговорни, решителни, с високи морални стандарти, иновативни, обичат хората, импулсивни, гъвкави, сигурни, способни да се справят, самоуверени,
упражняващи твърд контрол, уважаващи себе си, с
висока потребност от постижения, нещата в живота
са под техен контрол.
Заключението, което правят авторите е, че
е невъзможно човек да притежава изцяло всички
характеристики, които се отнасят към единия или
другия модел, но двата модела действително се открояват в изследването.
Всички посочени факти са от практическа значимост, защото те показват как комуникативните
характеристики на личността могат да окажат решаващо влияние върху нейния социален статус.
Така например личността с високо комуникативно
безпокойство е оттегляща се, социално слабо адаптивна, има малък шанс за успех в съвременното общество, докато личността с ниско комуникативно
безпокойство е ориентирана навън, тя е социално
адаптивна и с голяма степен на вероятност да успее
в съвременното общество.
Най-значимите елементи на ситуацията, които предизвикват увеличаване на комуникативното
безпокойство са6:
– Новост. Попадането на човек в нова ситуация
предизвиква нарастване на неговата несигурност,
неувереност по отношение на това как би трябвало
да се държи.
– Формалност. Формалната ситуация се асоциира с точно предписание на подходящо поведение и едновременно с това – със сравнително малко
възможности за отклонение от него. Именно строгите ограничения пораждат нарастването на комуникативното безпокойство.
– Статус на субординация. В тези случаи приеманото поведение се дефинира от лицето, което
има по-висок статус.
– Заемане на централно място в някаква ситуация.
– Непознатост. Обикновено хората се чувстват
по различен начин в ситуации, когато си взаимодействат с познати хора, и в ситуации, когато трябва да си взаимодействат с хора, които не познават.
Много хора се чувстват по-комфортно, когато общуват с познати хора, отколкото с хора, които не
познават. Може да се обобщи, че когато степента
на познатост нараства, степента на комуникативно
безпокойство намалява.
– Различие. За повечето хора ситуацията на общуване със сходни по някакъв признак партньори
провокира по-ниска степен на комуникативно безпокойство. Това правило обаче има изключения –
някои хора чувстват дискомфорт, когато общуват
с подобни на тях партньори, тъй като проявяват
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по-голяма чувствителност към техните оценки, отколкото към оценките, които им се правят от хора,
които са различни от тях.
– Степен на внимание от страна на другите, което се проявява към говорещия от страна на
участниците в общуването. Когато хората гледат
втренчено говорещия или го игнорират, се очаква
нивото на неговото комуникативно безпокойство да
нараства рязко и бързо.
– В ситуация, когато е оценяван, човекът проявява тенденция да бъде по-безпокоен, отколкото в
други ситуации.
– В качеството на най-значима характеристика, провокираща комуникативното безпокойство, се определя влиянието на предишния опит
и по-конкретно това, дали той е бил успешен или
неуспешен. Ако някой се е провалил в определена
ситуация, то се очаква, че ще изпитва страх да не
попадне отново и затова ще бъде по-безпокоен. От
друга страна, успехът поражда успех и увереност
и следователно по-ниска степен на комуникативно
безпокойство.
Организационно мълчание
Някои специалисти по мениджмънт твърдят,
че в организацията съществуват много фактори,
които не позволяват на служителите открито и свободно да споделят информация за някакъв проблем.
Първият фактор е, че мениджърите не желаят да получават евентуални негативни оценки от служителите. Вторият фактор за организационно мълчание
е, че мениджърите смятат себе си за най-компетентни по всички въпроси, свързани с организацията.
Според тях служителите нямат достатъчно информация за организацията.
Организационното мълчание може да нанесе
вреди на организацията, защото не се позволява изказване на негативни мнения и намалява възможността да се откриват и коригират грешки. Мълчанието може да повлияе върху качеството на взетите
решения, защото много добри идеи на служителите

не стигат до ръководството.
Понятието „организационно мълчание“ е свързано с понятието „комуникационен климат“. Комуникационният климат се определя като вътрешна
среда за обмен на информация между служители
и мениджъри. Комуникационният климат се характеризира като „отворен“, когато информацията
протича свободно между хора, отдели, дирекции и
като „затворен“, когато преминаването на информацията е блокирано. Организационното мълчание
отговаря на „затворен“ комуникационен климат, защото включва споделено и разпространено чувство
сред служителите, че изказването на мнения и идеи
е без полза и това довежда до възможно задържане
на ценна информация, докато при „отворен“ комуникационен климат служителите се чувстват свободни да споделят мненията си и оплакванията си
и да дават предложения на ръководството. В такъв
климат информацията преминава без да бъде изопачавана нагоре, надолу или по хоризонтална линия.7
Някои от препоръчаните практики за постигане на по-съвършена комуникация са необходимост
от задаване на ясни въпроси и активното слушане.
Със задаването на въпроси не само се получава ценна информация, но се постигат и други цели, свързани с мотивацията на хората. Активното слушане
е много важно, но всъщност трудно умение. То изисква предразполагане на събеседника, демонстриране на готовността ни да го слушаме, премахване
на страничните дразнители, търпение, внимателно
излагане на аргументи и критика, задаване на точни
по количество, тон и качество въпроси.
За да бъдат преодолени успешно възникващите
комуникативни бариери е необходимо изграждането на ефективна комуникационна стратегия на организацията. Динамичните промени в организацията предполагат изграждането на стратегия, която да
е приложима в разнообразни ситуации и промени
във вътрешната и външната организационна среда.
Ефективността е необходимост не само за оцеляване, но и за успешна активна адаптация. Да бъдеш ефективен, това означава и комуникативен.
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Комуникацията в университета,
в частност комуникация
между преподаватели и студенти
доктор Валя Симеонова

Резюме: Честите промени в образователния сектор и в учебното съдържание поставят на преден план
значението на комуникацията. Тя е основен механизъм за организиране и осъществяване на учебния процес. Чрез
комуникацията се насърчава и координира сътрудничеството между преподавателите и студентите. В доклада са
посочени видовете комуникация, които се използват в един университет и значението им. Умението за ефективна
комуникация е от голяма необходимост за развитието и усъвършенстването на съвременното образование.
Ключови думи: взаимодействие, комуникация, образование.
Abstract: The frequent changes in the field of education and the educational content itself exemplify the paramount
importance of effective communications. It is main mechanism for organizing and implementing the educational process.
By communication promote and coordinate cooperation between teachers and students. The report indicated types of
communications that take place in the university and their importance. The effective communication, of greater, is need
for the development, and improvement of modern education.
Key words: interaction, communication, education.

Н

епрекъснатите промени в образователния
сектор, постоянното обновяване на учебното съдържание, търсенето на по-ефективни
методи за обучение поставят на преден план значението и проблемите на комуникацията. Преобладаващият монологичен характер на обучение все
по-често е заменян от диалога, който е форма на
равноправна комуникация между преподавателите
и студентите.
Комуникацията в университета е специфичен
вид социална комуникация. Тя е основен механизъм за организиране и осъществяване на образователния процес в учебните заведения. Специалисти
посочват, че комуникацията в университетите в
своята същност е професионална и носи белезите
на професионалната култура и творческата дейност.
Комуникация и социални групи
Една от основните закономерности на човешката цивилизация е фактът, че хората живеят организирани в социални групи.1 За групите е важно да
се отбележи какво ги отличава от другите, какво ги
обединява в една група – те не просто са случайно
по едно и също време на едно и също място, а и заради нещо, което ги свързва – обща цел, интереси.

Основен момент във всяко обучение е взаимодействието, комуникацията между участниците
в учебния процес – преподаватели, учащи, учебно
съдържание.
Според редактора д-р Артър Пел комуникацията не е еднопосочна улица. Процесът не се състои само в предаване на посланието на слушателя.
За да бъде ефективна, тя трябва да е първокласен
двупосочен път, по който връзката тече свободно
и непрекъснато между двете страни. Изпращачът
на посланието трябва да търси и получава обратна
връзка от приемащия. Той е длъжен де се увери, че
онова, което е казал, е възприето и разбрано. За да
го постигне трябва да задава въпроси, да наблюдава външните признаци, а в случай, че има недоразумения, да ги коригира навреме, като се увери, че
корекциите също са разбрани. Той трябва да търси
също одобрението на своя слушател, така че да породи у него искрено желание да съдейства за поставената цел.2
Основните групи, присъстващи в университета са преподаватели и студенти. Комуникацията
между тях си има своите особености. Тези особености произтичат от специфичните портрети на
двете групи, от характеристиките на дейности, които извършват – преподаване и учене.
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Групата от университетски преподаватели е
доста разнолика общност и за нея се е формирала
една устойчива положителна представа. Преподавателите са специалисти, които съчетават професионални знания, специална и жизнена практика,
но и широка ерудиция. Те са изследователи в своята научна област и добри педагози. Независимо че
преподавателската общност се състои от различни по възраст, пол, ниво на професионална компетентност преподаватели, студентите очакват от
тях да проявяват професионална компетентност,
педагогически умения, уравновесеност, толерантност, подкрепа.
Групата от учащите студенти се променя доста динамично. Това е така, защото достъпът до университетите става все по-малко ограничаван. Може
да се срещнат студенти на различни възрасти, с
разнородна подготовка и мотиви за обучение, хора
с различен произход. Въпреки това за студентската
общност съществуват доста устойчиви характеристики. Студентът е човек с повече мисъл и амбиция
към професионалните си планове, отколкото неговите приятели извън университета.
Имайки предвид съществуващите видове комуникации, в университета се осъществява основно
вътрешна комуникация. Тя протича в самото учебно заведение и включва взаимоотношенията и контактите между преподаватели и студенти – учебни
часове, изпити, презентации, семинари. Комуникацията в университета представлява обмен на информация и се реализира чрез своите две функции:
първата помага на членовете на групите да постигнат своите цели, а втората е да съдейства за сплотяване на членовете на групите. Чрез комуникацията
се насърчава и координира сътрудничеството между преподаватели и студенти.
Според броя на участниците комуникацията в
университета бива междуличностна и междугрупова.
Междуличностната комуникация е с участието на двама, но има и ситуации, когато присъстват
свидетели, наблюдатели. Експертите я определят
като един от идеалните модели за общуване поради
яснотата на ситуацията и контрола над участниците.3 Междуличностната комуникация може да протича между:
– Преподавател и студент – в случаите, когато има изпит, изясняване на възникнали въпроси,
помощ за поставените задачи, курсови и дипломни
работи.
– Преподавател и преподавател – когато се обменя информация, свързана с учебния процес и квалификацията на преподавателите.
– Студент и студент – разговори, взаимопомощ
между студенти от един курс, размяна на информация между студенти от различни курсове или специалности.
– Груповата комуникация е вариант на комуникация в група от хора, между група от хора и
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един човек. Груповата комуникация изисква познаване на групата, информация за състава и целите на групата 3.
– Преподавател и студенти – в случаите, когато се четат нови лекции, когато има изпит, изясняване на възникнали въпроси, помощ за поставените
задачи, курсови и дипломни работи.
– Преподаватели и преподаватели – когато се
организират събрания, заседания, конференции,
оперативки, семинари свързани с учебния процес и
квалификацията на преподавателите.
– Студенти и студенти – разговори, взаимопомощ между студенти от един курс, размяна на информация между студенти от различни курсове или
специалности, семинари, конференции, събрания
относно учебния процес.
За комуникацията между преподаватели и студенти от голямо значение са няколко аспекта: социалното взаимодействие, което създава хората, образува групи и поддържа развитието на общността;
емоционално преживяване от резултати на някакви
отношения между хората; когнитивен процес на обмен на информация ‑ възприятия, мисли, значения,
емоции, които водят до динамика на познанията,
ориентациите, отношенията и оценките на индивида в средата.4
Комуникация означава обмен, предаване,
връзка, съобщение, но също така и общност, съпричастност. В този контекст се развива и богатството
на взаимоотношенията между страните в комуникационния процес. Характеристиките на комуникационния процес между преподаватели и студенти
са обмен, взаимодействие, взаимовлияние, връзка.
Комуникацията е своеобразна форма на връзка
между преподаватели и студенти. Тя е трайно интелектуално-емоционално взаимодействие – ако при
общуването двете страни не са удовлетворени, то
не може да продължава. Важен регулатор на комуникацията е крайната цел на учебно-възпитателния
процес. Комуникацията е активна, многостранна,
многопосочна, динамична и с богато съдържание.
Има задължителна обратна информация. Комуникацията е цялостна и непрекъсната. Тя е творческа
категория, защото присъства евристичен елемент.5
Комуникационни канали
В традиционната класна стая лекторът чете
лекциите, знанията на учащите се оценяват обикновено чрез тестване или изпитване, т.е. лице в лице.
Писменото и устното изпитване дават възможност
на преподавателя да оцени постиженията на студента. Много преподаватели включват и субективни фактори при оценяването – участия, мотивация
за учене и др. Използването на мултимедийни технологии повишава интереса на обучаващите се към
изучавания материал и спомага за по-добро усвояване на новия учебен материал.

Университетските преподаватели активно
използват електронна поща при осъществяване на
комуникация с обучаемите. Студентите от различни курсове и специалности използват общи електронни адреси. Общите електронни пощенски кутии се използват както за предоставяне на научна
информация, така и за текущ контрол. Преподавателите изпращат учебни материали до студентите.
Това може да е единично явление, но все по-често
се осъществява по-продължителна комуникация,
когато се осъществява не само текущ контрол, но
се дават и консултации за дипломна работа, магистърска теза и др.6
При дистанционното обучение, за разлика от
традиционното обучение лице в лице, преподавателят е отделен от студентите по място и време. Технологиите за дистанционно обучение дават богати
възможности за взаимодействие между преподаватели и студенти. То може да бъде синхронно, т.е.
да се осъществява в реално време, или асинхронно.
Много е важна възможността за обратна връзка,
която притежава Web базираното обучение. Такава
е необходима за преподавателите, за да се убедят,
че студентите разбират материала, а студентите
се нуждаят от обратна връзка, за да могат да бъдат
оценени техните постижения.
Web базираното обучение се характеризира от
три основни елемента:
– Асинхронен и синхронен начин на обучение.
– Уточняване на поставените цели и на стратегията на обучение.
– Определяне на информационните технологии,
които са най-подходящи за постигането на тези цели.
При напълно синхронното обучуние целият
клас се среща в чат-форум. Обучаващите се представят идеи посредством текст или звук, или с видео в реално време.
Ограничено синхронно – група студенти се
срещат в чат-форума, за да работят по зададена

групова задача. Двама студенти се срещат в чат-форума, за да дискутират решение или да се обучават
един друг. В определени часове преподавателят използва чат-форума, за да се срещне с отделни студенти или с група студенти и, ако е необходимо, да
даде помощни указания.
Асинхронно – студентите свалят задачи и материали от Web сайта на класа. Преподавателят получава домашните работи и осъществява обратна
връзка чрез имейл. Студентите имат достъп до важна информация посредством линкове, въведени от
преподавателя или други студенти.
Ефективната комуникация между преподаватели и студенти се поставя като едно от най-важните изисквания за високо качество на обучението.
Очаква се комуникацията да подпомогне ученето,
чрез нея да се проявява разбиране към проблемите
на студентите, да се оказва подкрепа и да бъдат окуражавани в работата им. Появява се нов момент в
характеристиката на комуникацията между преподавател и студент – те общуват не толкова от позициите си на обучавани и обучаващи, а по-скоро от
позициите на партньори.
В основата на комуникацията между преподаватели и студенти стои интелектуалната дейност.
Тя създава предпоставки за неограничени по съдържание, форми, време, продължителност и интензивност контакти. Както студентите към преподавателите, така и преподавателите към студентите
подхождат с много високи очаквания и това се проявява във взаимна взискателност.
В заключение трябва да се отбележи, че ако
комуникациите са начин на съществуване и усъвършенстване, то за университета те са начин за
изпълнение на основата мисия. Умението да се общува ефективно е част от печелившата формула на
съвременното образование. Изкуството да се разбираш с другите е комуникационният талант на
деловите хора.
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Етническите конфликти в съвременния свят
и влиянието им върху националната сигурност
Иван Йорданов

Резюме: В доклада се поставят въпроси, свързани с модела на етническите конфликти в съвременния
свят, тяхната същност, типология и факторите за развитието им. Авторът проследява историческите им аспекти,
търсейки техните корени чрез етноса и нацията, като не се ограничава само в представянето на характерните
особености на конфликтите, но и посочва причините, водещи до тяхното възникване и социалнопсихологическата
им трактовка. В доклада се акцентира и върху начините за изход и разрешаване на конфликтите, което авторът
счита за особено важно, тъй като всеки етнически конфликт представлява сериозна заплаха за националната
сигурност.
Ключови думи: етнос, нация, етнически общности и групи, етнически конфликти, разрешаване на
конфликти.
Abstract: The report raises questions related to the model of ethnic conflicts in the modern world, their nature,
typology and factors for their development. The author traces the historical aspects, looking for their roots by ethnicity
and nation, not limited to the presentation of the characteristics of the conflict, but stating the reasons leading to their
occurrence and their socio-psychological treatment. The report focuses on the way out, and resolve conflicts, which the
author considers as essential as each ethnic conflict poses a serious threat to national security.
Key words: ethnicity, nation, ethnic community, and groups, ethnic conflicts, conflict resolution.

П

рез последните десетилетия проблемът с
възникването на етническите конфликти
продължава да бъде една от най-актуалните
теми, ангажирала изследователи от различни области на науката в целия свят. Основната причина
на въпроса да се отделя толкова много внимание
са трудностите, съпътстващи решаването на такива конфликти, които от своя страна се превръщат
в най-честите източници на обществени противоречия и политическа нестабилност.
Оказва се, че понякога хората от различните
националности трудно съжителстват, без да доказват превъзходството на своята нация над другите. В
основата на етническите конфликти, преди всичко,
стои стремежът за постигане на повече права и защита на интересите на определена етническа група. Събитията от последните години показват, че
етническите конфликти в различни части на света
далеч надхвърлят обхвата на вътрешнодържавните и регионални неразбирателства. Това заслужава особено внимание поради факта, че етнически
нестабилните региони се асоциират все по-често
като потенциални субекти на международния тероризъм. Днес периодически се появяват нови и
нови „горещи точки“ на етнически конфликти със
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съпътстващите ги дезинтеграционни и разрушителни процеси – жертви сред военното и цивилно
население, материални загуби, потоци от бежанци
и погубени човешки съдби.
Етнос и нация
В съвременната епоха на научно-технически
прогрес човечеството все повече и повече се превръща
в сложна, социална и многообразна система. Една от
специфичните характеристики и проявления на тази
система и градивен елемент при изучаването на човешките отношения остават етносите и етническите
общности. В литературните източници съществуват
различни обяснения на тези две понятия, които могат най-общо да се разбират като всичките народи по
света – нации, народности, племена, етнически групи
и пр. В исторически аспект съвременното човечество
е наследило няколко етнически общества, в които по
различен начин и в различни мащаби са протичали
основните процеси на социално, културно и икономическо развитие. Етническата пъстрота и многонационалната структура на съвременната цивилизация
придават особена динамичност на нейното развитие и
сложност на протичащите национални процеси.

Етносите са неизменен белег на всяко общество и са били предмет на изследване още от дълбоки времена. Още в древността хората са разбрали,
че човеците могат да бъдат наблюдавани и изучавани според техните общи признаци и характеристики, които са неизменно свързани с тяхната история
и развитие на човешкия род – демос и етнос. Така
древните гърци са възприемали, че „демос“ е народът, но в неговата същност като популация от хора,
а като „етнос“ народът е бил възприеман в неговото
културно развитие1.
Днес в литературните източници не съществува общо приета дефиниция за понятието етнос,
а има множество определения. Изследвайки това
явление, различни автори се обединяват около произхода на феномена етнос (от гръцки език - έθνος) и
значението му от думата народ. Така, позовавайки
се на своята гръцка етимология, етносът може да
се разглежда също като хора, нация, народ. Всяка
една от съществуващите теории за етноса насочва и
анализира различни черти и акценти от същността
на това явление, като се отразяват различни перспективи за неговото развитие. Етносът се разглежда като „устойчива общност, която има вътрешно
единство и специфични особености“2, като в съвременните общества той най-често бива свързван с
понятието народ или етническа общност, която е
носител на всички негови градивни елементи като
културна, езикова и териториална общност от хора.
От друга страна в „голямата теория“ съществуват различни концепции за природата на етноса
и националността. Някои изследователи считат етноса за природно явление, биологически системи,
получени от определени мутации3, а според други
автори етносът на нацията създава държавата.
В световната наука не съществува единна
дефиниция за определяне на нацията. Това понятие е широко разпространено в науката и политиката, но има различен исторически и съвременен
смисъл на съдържанието. Най-разпространено
се явява обозначаването на нацията като съвкупност от гражданите на една държава, като често
на езика на политиката, нацията се отъждествява
със самата държава. Членовете на нацията се отличават с общо гражданско съзнание, чувство за
обща историческа съдба и културно наследство,
някои общи елементи на материалната и духовна
култура, а в някои случаи и езика на общността и
религията4. Нациите са склонни да се появяват на
фона на най-многочисления етнос, което им придава своеобразна етническа окраска и специфичен
вид. Съществуват нации, практически съвпадащи
с етноса – исландска, ирландска, португалска и пр.
Всяка нация е социално-етническа общност, която
има своя собствена етническа култура и различни
прояви на национална идентичност, и която се стимулира от водещите авторитетни и социално-културни групи5. Според някои изследователи хората

принадлежат към национално-етнически групи,
включващи хиляди и милиони хора, свързани с
общи вътрешни и външни психологически черти.
Или отивайки от простото към сложното, това са
род, племе, народ и нация, раса и етнос6.
В съвременния свят практически не съществуват етнически хомогенни държави или условно
това означава около 12 държави (приблизително
9% от всички в света). В 25 държави (около 18.9%
от държавите в света) основната етническа група
представлява 90% от населението, а в други 25 този
процент варира между 75 и 89. В още 31 държави
(23.5%) националното болшинство е от 50 до 70%,
а в 39 страни (29.5%) едва половината от населението е етнически еднородно. Следователно, на хората
от различни националности се налага да обитават
съвместно една територия, но мирното съвместно
съжителство не винаги продължава дълго време7.
Болшинството от съществуващите определения се свеждат до това, че етносът е съвкупност от
хора, имащи общо историческо минало, обща култура и психика, език и принадлежност към своята
общност. Етносите са обективни, независещи от
волята на отделния човек формирования, в които
хората обикновено осъзнават своята етническа принадлежност. Изграждането на хомогенни нации,
интегрирането, асимилирането и амалгамирането
на монолитни етнични общности, дава облика на
една държава.
Етническите общности са нужен сегмент за
обогатяването и развиването на общокултурните
дадености и традиции на една нация. Може да се
обобщи, че етносът е отличителната черта на обществата по света, техен неизменен белег. Той е културна система, която позволява на отделните индивиди да определят своето място в социума.
Етническите конфликти – същност,
причини, типология
Многонационалност, мултикултурализъм и
многоетничност са сред глобалните и универсални
характеристики на съвременния свят. В същото време ярко изразена особеност на съвременната епоха
се явяват национално-етническото възраждане на
много народи и техният стремеж самостоятелно да
решават жизнените си проблеми8. Практически в
съвременния свят не са останали етнически еднородни държави. В повечето страни, в рамките на
границите на една държава, много граждани принадлежат към различни етнокултурни и расови
групи и са принудени да живеят на една територия,
като мирния живот между тях не винаги се запазва
за дълго време.
Различните интереси сред етническите групи рано или късно водят до проявата на етнически
конфликти. Етносоциолозите разглеждат тези конфликти като форма на гражданско, политическо
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или въоръжено противопоставяне при което страните се мобилизират и действат въз основа на етническите си различия. Етнически конфликти в чистата им форма не съществуват. Конфликтите между
различни етнически групи произтичат не заради
етнически или културни различия, не защото араби и евреи, арменци и азърбайджанци, чеченци или
руснаци са несъвместими, а защото чрез конфликта
се изтъкват противоречията между общностите
от хора, консолидирани на една етническа основа.
Така етническите конфликти, в една или друга степен, включват и национално-етническа мотивация9.
Понятието „конфликт“ произлиза от латинската дума conflictus – сблъскване, сблъсък. Обект
на конфликта може да бъде част от материалната,
социално-политическата или духовна реалност,
а така също територия, природни богатства, социален статус на населението, разпределение на
властите, езикови и културни ценности. В първия
случай се формира социален конфликт, а във втория – регионален (свързан с границите на етнически области). Редица автори разглеждат поначало
конфликта като сложен и многопластов социален
феномен, който се определя като сблъсък на различни тенденции в поведението на лица, групи и
институции, следствие от борбата на социалните
противоположности. Руският автор Е. М. Бабосов
използва определението, че „социалният конфликт
е състояние на крайна форма на изостряне на социалното противоречие, изразяващо се в разнообразни форми на борба между индивиди и различни
социални общности, насочено към задоволяване
на икономически, социални, политически, духовни интереси и цели, неутрализация или отстраняване на съперника и довеждането му до невъзможност той да реализира своите интереси“10.
Други автори разглеждат всеки възникнал в
обществото конфликт като социално явление. Несъвместимите претенции и искания на страните и
ограничените възможности за тяхното удовлетворение, се определят като универсален конфликт. От
тук, етническият конфликт може да се разглежда и
като частна форма на конфликта. В зависимост от
особеностите при противоречията на страните, етническите конфликти могат да се разделят на два
вида: хоризонтални – между етническите групи и
вертикални – между етническите групи и държавата11. Етническият конфликт се определя и като
динамично изменяща се социално-политическа ситуация, генерирана от отхвърлянето на съществуващото статукво от съществена част от представителите на една или няколко етнически групи. Тази
ситуация е свързана с началото на избирателна миграция на етнически групи в региона, съществено
изменяща съществуващия етнодемографски баланс
в полза на „другите“ етнически групи или в създаването на политическа организация от определена
етническа група с цел да се предизвика ответна ре252

акция на противодействие от страна на властите. Не
на последно място следват спонтанни протести против нарушаване на правата и интересите на дадена
етническа група под формата на митинги, шествия,
бунтове и др.
Етническите конфликти често се отличават
с техните приоритетни цели. Ако се подредят по
нарастваща сложност за постигане на компромис
или уреждането им, тяхната типология би изглеждала така:
– културно-езикови конфликти, свързани със
стремежа да се съхрани или възроди пълноценното
функциониране на езика и традиционната култура;
– социално-икономически конфликти, в които част от исканията са свързани с изравняване на
стандарта на живот между отделните етнически
групи (бедни и богати);
– статусни конфликти, свързани с искания за
промяна (увеличение) на политическия статус и обхвата на властовите пълномощия на една или друга
етнотериториална автономия;
– териториални конфликти между отделни
автономии в пределите на едно политическо пространство на федерална държава. Такива конфликти
вече предполагат съществено „прекрояване“ на етнополитическото пространство;
– конфликти за отцепване, в които исканията
са да се създаде своя собствена, независима държава или обединение със съседна такава („държава-майка“ или „родствена, свързана“). Решението на
тези конфликти и възможно само чрез промяна на
териториалните контури на съществуващото териториално пространство.
Етнически конфликти в тяхната чиста форма
не съществуват, а са взаимнопроникващи се, т.е.
всеки се явява източник на другия. Изследователите, стремейки се да отделят конфликта от другите
социални явления, често го разглеждат като реална
борба между етническите групи. В. А. Тишков определя етническия конфликт като „форма на гражданско, политическо или въоръжено противоборство,
при която страните, или една от тях, се мобилизира,
действа или страда въз основа на етнически различия“12. Според М. Д. Давитатзе, „междуетническият
конфликт е крайна форма на остри противоречия
между хората от различни националности, коренящи се в обективни закономерности с икономически, исторически и политически характер. Затова
предмет на междуетническите конфликти могат да
бъдат права върху дадена територия, различни елементи от статуса на представителите на една или
друга етническа група, както и техни имуществени
и неимуществени права“.13
Тези разбирания за конфликта го представят
като последен стадий на крайно изостряне на противоречията, изразяващи се в конфликтно поведение
и имащи точна дата на начало – началото на конфронтацията. Когато борбата на различните соци-

ално-етнически групи, участващи в конфликта, се
основава на тяхното идеологическо и политическо
противопоставяне, конфликтът може да прерастне в
етнополитически14.
В конфликтологията се различават няколко
форми на национално-етнически конфликти: междуетническо напрежение и политическа борба;
погроми; етнически чистки; открита, въоръжена
борба. Повод за конфликтите могат да бъдат предишни междуетнически разпри, войни, извършено насилие от една етническа група спрямо друга,
религиозна нетърпимост и културно-исторически
спорове. Участниците в тези конфликти могат да
бъдат представители на една или повече етнически групи, а конфликтът да носи междугрупов характер или да произлиза от противоречия между
отделни държави.
Етническите конфликти възникват между
представителите на различни етноси. Етносите са
водени от потребността си за самосъхранение и за
защита на своите ценности и традиции. В тази връзка етническият конфликт може да се разглежда като
социална ситуация, създадена от несъвпадението на
интересите и целите на отделните етнически групи
в рамките на единно пространство от една страна
и държавата – от друга, изразяваща се в стремежа
дадена етническа група да промени позицията си
по отношение на другите групи и в държавата като
цяло. Той е най-старата форма на социален конфликт, съпътстващ човешката история и включващ
различни фрагменти от социалната реалност.
Причини за конфликтите
В литературата няма приет единен концептуален подход за разглеждане на причините за
етническите конфликти. Някои анализатори се
концентрират върху социално-структурните промени в етническите групи, проблемите с неравенството в статуса, престижа и възнагражденията.
Други използват подходи, при които се анализира
поведенческият механизъм, свързан със страха от
съдбата на етническата група не само от загуба на
културна идентичност, но и от загуба на ресурси,
територии и др., произтичащи от последващата
агресия. Редица изследователи се концентрират
върху действията и отговорността на елита на етническите групи, който се бори чрез мобилизация
да изложи своите идеи за власт и ресурси. Въпреки
разнообразието на етническите конфликти, учените отбелязват общи характерни причини за тяхното възникване и протичане.
Голямо влияние сред западните изследователи по темата за конфликтите има концепцията на
Самюел Хънтингтън за „сблъсък на цивилизациите“. Тя обяснява съвременните конфликти, в частност актовете на международния тероризъм и религиозни различия. Според тази теория в ислямската,

будистката, конфуцианската и православна култури отклик не биха намерили идеите на западните
цивилизации – либерализъм, равенство, законност,
права на човека, демокрация, отделяне на църквата
от държавата и пр.15
Друга известна теорията е за етническите граници като субективно осъзната и възприемаема
дистанция в контекста на междуетническите отношения. При нея етническата граница се определя като маркери – културни характеристики, имащи първостепенно значение за дадена етническа
група16. Тяхното значение и набор могат да бъдат
променени. Етносоциологически изследвания през
80-те и 90-те години на миналия век са показали,
че маркери могат да бъдат не само ценности, формирани на културна основа, но и политически възгледи концентрирани върху самата етническа солидарност. Следователно етнокултурния разделител
(като езика на титулярната нация, знанието или
невежеството, които се отразяват на мобилността
на хората и даже на тяхната кариера), се заменя с
достъпа до властта.17
Сред една от основните причини за етническите конфликти изпъкват възникналите териториални спорове. Всяко посегателство на етническата
територия се възприема като посегателство върху
самото съществуване на етноса. За обосноваване
на териториалните претенции се използват исторически факти, а за доказателство се изтъкват принадлежността на дадена територия на определен етнос
в миналото. Основата на проблема обаче е в това, че
„в резултат на многочислени миграционни вълни,
завоевания и други геополитически процеси, територията на разселване на етносите нееднократно
се е променяла във времето, както и границите на
държавите“18. Съвременните държави са създадени
и съществуват в резултат на сложни геополитически процеси, две световни войни и миграции на населението в различни точки на света. Повечето от
етносите на Земята нямат свои собствени държави.
Някои етноси съществуват при различни форми на
държавно управление, включени в състава на други суверенни държави. Според нивото на развитие
на икономиката, културата или социалния статус
на даден етнос, в техните среди могат да възникват
движения, имащи за цел създаването на независима,
собствена държава. Затова възникналите териториални проблеми принципно са трудно разрешими
или неразрешими, а тяхното поставяне в рамките на
програми на политически движения свидетелстват
за задълбочаването им. Ако все пак се намери компромисно решение, това не означава, че бъдещите
поколения няма да възобновят конфликта19.
Втора важна причина за етническите конфликти може да се яви социално-икономическият
фактор. Това е борбата за разпределението на материалните ресурси, разделението на труда и политическата власт. Различните сфери на икономиката
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и труда дават различни доходи, което води до конкуренция и напрежение сред етническите малцинства. Тези конфликти могат да бъдат решени чрез
преразпределение на властите и икономическите
ресурси, при запазване на съществуващата структура на общество.
Друга сериозна причина за етническите конфликти са социално-психологическите фактори,
различните фобии и страхове спрямо другите етнически групи. Етническите малцинства се стремят
да поддържат междуетническите граници и за тях
е характерен етноцентризмът (от гръцки έθνος – народ, племе и κέντρο – среда, център). В психологическия речник на А. Л. Свенцицкий това понятие
е описано като тенденция да се оценяват другите
етнически групи, култури, народи и общества през
призмата на традициите и ценностите на дадената
етническа група20. Въведен като понятие от американския антрополог У. Г. Съмнър през 1906 г., етноцентризмът е гледната точка, спрямо която всяка
собствена група се възприема като център на света21.
Другите групи са считани за лоши и по отношение
на тях се проявяват враждебност, недоверие и презрение. Етноцентризмът се разглежда като резултат
от социално-културни процеси, а не като вродено
качество на хората. Той е механизъм, поддържащ
дистанцираността на даден етнос спрямо другите,
преди всичко чрез етническите стереотипи. Психологическата роля на стереотипа се заключава във
възможностите бързо и шаблонно да се реагира в
изменящата се обстановка. Стереотипите съществуват в рамките на всяка етническа група и могат
да станат своеобразна почва за възникване на конфликтни ситуации, но обикновено са недостатъчни
за разпространението на етнически конфликт.
Особена роля за възникване на етнически
конфликти има идеологическият фактор (национализъм, религиозен фундаментализъм и др.). Идеологията играе важна роля в преломни исторически
периоди, когато в основата на конфликтите са определени групови интереси и етническа мобилизация.
В световен мащаб скок на националистическите
идеологии се отбелязва в епохи на глобални промени – социални революции, икономически депресии, антиколониални борби, разпад на социалнополитическа система и пр. В тези случаи се появява
закономерността, че колкото по-високо е нивото на
образование в едно общество, толкова по-слаби са
националистическите тенденции22.
От друга страна, въвличането на религията
в етническите конфликти допринася за усилване
на етническото напрежение, което се използва от
националния елит за реализиране на неговите политически интереси. Различната религиозна принадлежност на участващите страни може да доведе
до развитието на мащабен конфликт, в това число
и с използване на оръжие и военни действия. В такива условия са се развили арабско-израелският
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конфликт, сърбо-хърватският, хърватско-мюсюлманският и др.
Причините за етническите конфликти могат да
бъдат търсени в историческата памет на народите.
Минали насилствени действия като промяна на границите, разделяне на етнически общности, принудително преселение, депортация на народи, в определени условия могат да стимулират разпалването
на етническа омраза. Етническият фактор обикновено застъпва линията на противопоставянето, когато социалните, политическите, културните и икономически противоречия произтичат по линия на
различните етноси. Затова етническите конфликти
съпровождат човечеството през неговата история и
се явяват едни от най-разпространените видове социални конфликти.
Типология на конфликтите
Всеки от конфликтите се отличава със своя
особеност, но съществуват основания, които позволяват те да бъдат класифицирани според техните
разновидности, като в средите на изследователите
съществуват различни подходи за определяне на отделните типове етнически конфликти. Те могат да
бъдат определени като латентни (скрити) и актуални (открити). Латентните могат да продължат с години, десетилетия и обикновено не създават опасност за живота на хората, но при определени условия могат да прераснат в открити23. В зависимост
от характера на действие на всяка от страните, се
различават насилствени (войни, бунтове, погроми)
и ненасилствени (митинги, демонстрации, гладни
стачки) конфликти. По целите, издигани от страните участнички, те могат да се разделят на статусни
(борба за създаване на свое национално образование, увеличение на властовите права на етническия
елит), териториални (спор за територия, обединение
на етноси, сецесия) и културно-езикови (съхранение, възраждане на езика и културата на етническото малцинство).
Друг вид типология на конфликтите се представя от Г. Лапидус24, според когото конфликтите
могат да произтичат на междудържавно ниво (например: Русия и Украйна по въпросите за Крим);
да бъдат в рамките на държавата: с участието на
местни малцинства в тях; с включването на чужди
общности от населението; с участието на насилствено изселени малцинства (кримски татари) или
да произтичат от опити да се преразгледат отношения между бивши автономни републики и правителствата на техните държави-наследници.
Една от най-пълните типологии на междуетнически конфликти е предложена от Я. Етингер25,
който дава следната класификация на конфликтите:
– териториални конфликти, често свързани с
обединяването на разкъсани етнически групи в миналото. Техен източник е вътрешен, политически и

често пъти въоръжен конфликт между управляващите и национално-освободително движение или
други сепаратистки групировки, ползващи се с политическа и военна подкрепа от съседни държави;
– породени от желанието на етнически малцинства да упражнят правото си на самоопределение под формата на създаване на независима държава;
– свързани с възстановяването на териториалните права на депортирани народи;
– конфликти, които се основават на териториалните претенции на една държава спрямо части
от териториите на съседни държави или следствие
от настъпили териториални промени в границите
на някои държави в резултат на тяхното отделяне
(Крим);
– възникнали в резултат на икономически интереси, когато под повърхността на националните
противоречия в действителност стоят интересите
на управляващия политически елит;
– основани на исторически факти, обусловени
от традициите и дългогодишни национално-освободителни движения срещу държавата-майка;
– породени от дългогодишно пребиваване на
депортирани народи на територията на други държави (чеченци в Казахстан, масхетински турци в
Узбекистан и др.);
– в резултат на езикови спорове (кой език трябва да бъде публичен и какъв да е статута на другите
езици). В тях често са скрити дълбоки разделения
между отделните етнически общности, съжителстващи в рамките на една държава.
Освен това етническите конфликти могат да се
класифицират според сферата на обществения живот (политически, икономически, културни и др.),
тяхната динамика, степен на локализация, според
участващите субекти (група срещу група или група
срещу държава) и др.
В обобщение, за етническите конфликти може
да се приеме най-обща класификация според: тяхната интензивност на проявление (кратковременни
или такива в застой), мащабите на протичането им
(локални или местни, териториални и глобални) и
целите, преследвани от участващите страни в конфликта (социално-икономически, културно-езикови, политически и териториални).
Изследователите считат, че днес в света са
налице повече от 70 огнища на потенциални (латентни, скрити) териториални конфликти, наред
с откритите и разгарящи се такива. В етническия
конфликт връх вземат конкуренцията между етническите групи – от реалното отстояване правото на
ползване на природните богатства до социалната
конкуренция. Основните форми на конфликтите се
явяват борбата и войната. Борбата е форма на конфликт, в която противниците се стремят да демонстрират своето превъзходство, заставяйки се един
друг всеки да признае другия. Целта на борбата е

принудата на противника и неговата капитулация,
признаване на преимуществото и приемането на
поставените условия. Войната е въоръжена борба за
реализиране на политическите цели на етническата
група. Поради това борбата съществува във всички исторически периоди и общества, а войната се
появява при появата на политически организации и
етнически групи.
Фактори за възникване и развитие
на етническите конфликти
Етническите конфликти не възникват внезапно, а се формират с течение на времето. Причините,
водещи до тях са многообразни и тяхното съчетание
във всяка конкретна ситуация е различно. От друга страна, всички фактори допринасящи за появата
и развитието на етническите конфликти са взаимосвързани. Без подкрепата на другите фактори активното проявление на един или два от тях не може
да генерира сериозен етнически конфликт.
Важна и често решаваща роля в етническите
конфликти може да играе религията, като конфронтацията между участващите в конфликта страни
преминава не само по етнически, но и по религиозни признаци. Огнища на етнически конфликти със
силно религиозен компонент са Палестина, Косово,
Пенджаб, Кашмир, Шри Ланка, Северна Ирландия,
Квебек, Кипър. В същото време в света има много
конфликти, в които противоположните страни изповядват една и съща религия (Страната на баските,
Корсика, Западна Сахара, щата Чиапас в Мексико
и др.).
Основният компонент на всеки етнически конфликт е кризата на етническата идентичност. Тя
се проявява в резултат на преоценката на етническите традиции и ценности, нарастващото влияние
на националистическите групи и етническия екстремизъм. Много народи по света са заинтересовани от създаването на единна национална идентичност, основана на общ език, общи символи и традиции. В някои еднонационални държави, като например Япония, Норвегия и Португалия, този проблем
е почти решен. Етнически монолитна държава е
идеалното представителство, но в действителност
в една държава винаги има повече или по-малко
изразени етнически малцинства. Най-сложни и
конфликтни етнически отношения се наблюдават
в мултиетническите държави. В някои от тях определени етнически групи са толкова големи, че те
постоянно пребивават в центъра на обществения
и политически живот на страната, диктуват своите собствени интереси, предлагат стандартизирана
култура, изградена върху определена национална
културна основа. В други държави населението е
представено от равнопоставени една на друга етнически групи, всяка от които е малобройна и слаба,
за да диктува свои условия. Единствената успешна
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стратегия на поведение е постигането на междуетническа хармония. Такава система е оформена в
много африкански страни, където етническата мозайка е останала като наследство от колониализма.
Икономическото развитие е фактор, който
също може да окаже влияние върху интензивността
и развитието на етническия конфликт. Зависимостта на интензивността на етническия конфликт от нивото на икономическо развитие на дадена страна не
може да се определи еднозначно. Някои конфликти
произтичат в икономически по-развити като цяло
региони (Каталония, Квебек), а други възникват в
икономически по-слабо развити (Чечения, Косово,
Кюрдистан, Корсика, Северна Ирландия). Етническите групи, живеещи в относителен просперитет
и икономическо благосъстояние често изразяват
недоволство срещу налаганите неоправдано високи, по тяхно мнение, данъци, такси и др. Те вярват,
че под прикритието на хармонично и балансирано
развитие на страната, централното правителство
ограбва тяхната област, като по-богатите икономически региони плащат по-големи суми. От друга
страна, етническите групи, които живеят в икономически изоставащи райони са недоволни от факта,
че централното правителство не отчита в достатъчна степен лошото състояние на икономиката в техните региони и не им осигурява заеми за развитие.
С времето това може да прерастне в икономически
шантаж, а според лидерите на някои етнически групи – и да доведе до по-благоприятно разпределение
на бюджетните средства, международните помощи
и до „справедлива“ данъчна политика.
Друг фактор от значение за протичането на етническите конфликти е естественият (природен)
фактор. От една страна природните граници намаляват контактите между конфликтните етнически
групи, а от друга допринасят в психологически аспект за тяхното отчуждаване. Естествените граници определят до голяма степен етническата карта на
региона. Те са малко изменяеми, като комуникацията през естествените граници между две конфликтни страни може да се подобри посредством изграждането на съоръжения, мостове, пътища и др., или
чрез създаването на морски и въздушни маршрути,
но едва ли може да елиминира напълно различията
в икономическите и геополитически им позиции.
Нерядко в редица конфликти се намесват
външни сили, които от своя страна преследват
собствени интереси и цели. Това е определеният
като геополитически фактор. Той ясно е илюстриран при възникването на Балканския конфликт и
неговите компоненти – етническите конфликти в
Косово, Босна и Херцеговина и в Западна Македония. При Балканския конфликт се изразява геополитическият разрив между трите етнокултурни
региони: православни, католически и арабско-мюсюлмански, като всеки един от тях се поддържа от
близки до него външни сили.
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Историческият фактор се изразява в историческата памет на групите, участващи в конфликта.
Често е налице умишлено изопачаване на историята
или идеализиране на исторически факти като митове за „златния век“ на определена етническа група
или зверства на други етнически групи, с което се
манипулира общественото съзнание и всички тези
исторически фалшификации значително усложняват междуетническия диалог и отлагат разрешаването на конфликта.
Факторът на социалната мобилизация се отнася до готовността на националните групи да изпълняват активни действия за постигане на своите интереси. Нарастването на мобилизацията води до нарастване на политическата активност на населението, чийто
индикатор е увеличаване на броя на политическите
действия – демонстрации, митинги, стачки, протести.
Високата мобилизация може да доведе и до дестабилизация на политическия живот и прояви на насилие.
Откритият стадий на конфликта започва след преминаване на критичния праг на нивото на мобилизация,
който като цяло е по-висок в икономически развитите
региони на света (Европа, Америка) и по-малко в развиващите се страни (Африка, Азия).
Изход и урегулиране
на етническите конфликти
Под изход от етническия конфликт може да
се разбира пълното или частично отстраняване на
конфликтната ситуация, в резултат на което, дори и
да не е премахнато основното противоречие стоящо
в основата на конфликта между двете страни, те са
успели да постигнат относителен компромис. В случай на възникване на конфликт на територията на
дадена държава, тя е принудена да реагира на него.
Игнорирането на проблема може да се окаже само
една от формите на реакция спрямо конфликтите.
Всички действия, насочени към намаляване на интензивността на конфликта, могат да бъдат разделени на: силови (военни) и несилови (без употреба на
оръжие). И двата типа реакции са взаимосвързани
помежду си – въоръженото потушаване на етническия конфликт често се заменя с търсенето на мирен диалог, а пристъпването към военно решение на
проблема трябва да бъде след изчерпване потенциала на мирните преговори.
Въпреки очевидната свобода на действие, в реакциите спрямо вътрешните конфликти всяка страна
в света не може да игнорира и трябва да се съобразява с международните споразумения, като в съвременната политика място за военни решения няма,
ако все още съществува дори и най-малката възможност за мирно уреждане на конфликта. Някои учени
предлагат да не се говори за урегулиране на конфликтите, а за „управление“ на етнополитически конфликти26. Същността на тази концепция се състои в
това, че управлението на конфликта не е в неговото

насилствено потушаване, а в неговия контрол, трансформация в невъоръжена форма и последващо разрешаване. Изследователите разделят конфликтите
на „рационални“ и „деструктивни, разрушителни“.
Страните по един „рационален“ конфликт се стремят
да признаят справедливите искания на всяка от групите, участващи в конфликта и да урегулират взаимните претенции. Тези конфликти са малка част от
етнополитическите сблъсъци в съвременния свят и
като пример за успешното им разрешаване е мирният
им изход (разделението на Чехословакия на Чешка и
Словашка държави през 1993 г.). Болшинството конфликти днес са разрушителни. Воюващите страни,
преднамерено или не, игнорират обективни факти и
разумни претенции на другата страна, като по този
начин противоборството се изостря, в конфликта се
включват нови участници и се провокира насилие.
Стратегията за управление на конфликтите
изхожда от необходимостта ефективно да се влияе
на конфликта с цел регулирането му в правилната
посока. В процеса на управление на конфликта се
използват няколко подхода: нормативен, принудително-преговорен, емоционално-психологически,
силови и интегративен.
При нормативния подход за разрешаване на конфликта се използва набор от правови или морални
норми, чрез които страните участнички да постигнат
определено съгласие. С използването на принудително-преговорния подход е възможно постигането на временно урегулиране на проблемите. Емоционално-психологическият (идеалистичен) подход се използва тогава, когато заинтересованите страни са установили
взаимоотношения, устройващи всички участници в
конфликта. Силовият подход намира приложение когато по-силната страна налага на по-слабата своите
условия и решения, което по принцип не разрешава
конфликтната ситуация, а само заставя по-слабата
страна да оттегли своите претенции.
Специалистите в областта на решаването на
конфликтите са единодушни, че най-добрият способ
за решаване на конфликта е компромисът. Практиката е доказвала, че успешното регулиране на конфликтите, независимо от избраната стратегия, трябва да
се осъществи в няколко стъпки. Първата е неговото
институционализиране (да се даде социална форма,
да се приеме шаблон), т.е. да бъдат установени ясни
правила за урегулиране на отношенията между страните в него и техните взаимодействия. В тези случаи
конфликтът става прогнозируем и управляем. Дори
претенциите на страните да нараснат в даден момент, те могат да се регулират с предсказуеми норми
на поведение. Без това конфликтът остава неуправляем и опасен, като недоволството на страните може да
приеме разрушителни форми.

Според някои изследователи, конфликтите ще
отслабват само под въздействието на три типа условия, първото от които е повишаване на цената на колективните действия, второто – намалявяне значението на националната идентичност и третото – намаляване необходимостта от национален суверенитет27.
За разрешаването на етническите конфликти
няма универсален път, но независимо от опита на
досегашните резултати в световен мащаб, във всеки
случай трябва да се търсят пътища с използването
на всички налични възможности.
В заключение може да се обобщи, че етническите конфликти като социален феномен са неизбежно явление в динамично развиващия се свят. В
основата на всички конфликти стоят както обективни, така и субективни противоречия. Конфликтите
се появяват там, където се сблъскват интересите на
различни сили и неговото присъствие е не толкова
там, където позициите на страните са диаметрално
противоположни, но понякога и там, където между
страните има съгласие и сътрудничество28.
Различният етнос е източник на междуетническо напрежение, което от своя страна поражда
етнически конфликти. Колкото различията между
етносите са по-големи, толкова по-голямо е възникналото помежду им напрежение. Междуетническият конфликт е краен израз на непоносимост,
омраза и враждебност към другия етнос. Днес етническите конфликти са нежелано явление в живота
на обществото и като такова те се считат за пречка в
решаването на проблемите, възникнали в живота на
хората от различни националности. Да се разреши
избухнал конфликт понякога може да се окаже изключително трудно или невъзможно. Конфликтът
може да продължи с месеци или години, да затихне
временно, но след това отношенията да се обострят
отново и той да продължи с нова сила.
Основната цел на човечеството трябва да е
насочена към преодоляване на естествената неприязън към различния етнос и отстояване правото на всеки етнос да бъде такъв, какъвто е.
Нужна е толерантност между хората, не наложена
чрез насилие или война, а като убеждение, че всеки етнос е ценен и трябва да се зачитат неговите
основни права и свободи. Отрицателните ефекти от етническите конфликти не се ограничават
само до преките загуби, които понасят участващите страни. Те са свързани с големите потоци
от бежанци, висока безработица, липса на икономическа стабилност, финансови средства и пр.
Всичко това може да бъде причина за възникване
на социална нестабилност и политически спекулации, които от своя страна се явяват заплаха за
националната сигурност на всяка страна.
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Ролята на културата: 25-ият кадър
във външните отношения на България
Кремена Христова

Резюме: Докладът има за цел да очертае ролята на културата във външните отношения на България,
както и ползите за националните интереси от прилагането на т.нар. „мека сила“ за постигането им. В полето
на дипломацията дебатът за ролята на културата и културните връзки за преодоляване на националните и
международните предизвикателства започва още през 90-те години на миналия век, но в България до момента
той е силно подценяван и/или неадекватно преформулиран. Докладът провокира размисъл върху това защо
прилагането на „мека сила“ е важно в днешния ден (и особено след 2013 г.) и как то влияе на бъдещите външни
отношения на държавата, засягащи сигурността и просперитета на гражданите. Големият брой културни и
образователни контакти променят природата на международните отношения и влиянията между хората, които
вече излизат от контрола на националните правителства.
Културата, припозната като „мека сила“, би следвало да се използва като алтернативен източник на
влияние, който не зависи от останалите отношения между страните и от типа „твърда“ дипломация, която те
водят. Напротив, тя е самостоятелен канал на комуникация, който предлага два кода на общуване – чрез т.нар.
висока култура (вкл. литература, образование, изкуства и др.) и масова култура (или културата за забавление).
Ключови думи: мека сила, България, култура, външни отношения.
Abstract: The aim of the report is to outline the role of culture in international relations of Bulgaria, as well as the
benefits from applying “soft power” for achieving national priorities. In the field of diplomacy the debate about the role
of culture and cultural cooperation for overcoming the internal and international challenges has been initiated in early
90s of the past century, but in Bulgaria it is still ignored or inadequately formulated.
The current report gives food for thought on the importance of “soft power” today (specially after 2013) and how
it effects the future international relations of the state, considering security and citizens’ prosperity. Sufficient numbers
of cultural and educational contacts change the nature of international cooperation and influence between people, which
is already out of state control.
Culture, recognized as “soft power”, is needed to be used as alternative source of influence, which does not depend
on other relations between the countries, incl. “hard diplomacy”. On the contrary, it is another communication channel;
build of two communication codes – of high culture and mass culture.
Key words soft power, Bulgaria, culture, international cooperation, cultural policy.

Н

ационалната представа за състоянието на
сигурността за последните години се съдържа в доклада „Визия 2020: Рискове и заплахи за сигурността на България“, разработена през
2014 г. и одобрен от Съвета по сигурност към МС
във връзка със срещата на най-високо равнище на
НАТО в Уелс (4 – 5 септември 2014 г.). Документът
описва като източник на значителни рискове нестабилността на региони, намиращи се в близост до националните граници. Така например Черноморският и Кавказкият регион все още са геополитическото бойно поле между Русия, от една страна и редица
други държави, от друга. Анексирането на Крим от
Русия и продължаващият конфликт в Източна Ук-

райна се оценяват в документа като „най-сериозната заплаха за мира и сигурността в Европа след
Втората световна война“. Близкият Изток и Северна
Африка се разглеждат като врящ котел от властови, оръжейни и икономически амбиции на стари и
по-нови „велики сили“ и на второстепенни играчи,
като последствията от поддържането на огъня там
рефлектират и върху България (не само в областта
на сигурността, но също в икономически, социален
и културен план) вече няколко години, а ще има отражение и в бъдеще. Напрежение продължават да
генерират и Западните Балкани, където са налице
настроения за сепаратизъм и религиозни брожения,
водещи до забавяне на тяхното присъединяване към
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ЕС и НАТО. „Визия 2020“ отбелязва, че в региона
продължават да се генерират рискове за стабилността и сигурността, „произтичащи от етническа
и религиозна нетърпимост, както и от дълбоко вкоренените националистически идеологии.“
Наред с конфликтите на терен съществуват и
някои допълнителни глобални явления, които представляват предизвикателства за България и другите
европейски държави. Такъв пример е въведената активно в употреба „хибридна война“, която е сложно съставно от конвенционални военни методи и
партизанска война, включително подпомагане на
сепаратистки групировки, кибератаки, пропаганда
и манипулации, икономически натиск и др., сред
населението в зоната на конфликта, сред международната общност и сред собствения народ. В допълнение на нея, а може би и като нейно производно,
се засилва интензивността на международния тероризъм, който в момента залага на т.нар. спящи
клетки, формирани в страната – обект на атаката.
Тази форма на тероризъм е сложно явление и е един
от резултатите на изолация, неприемане от мнозинството и затваряне в микрообщности в приемащите
общества. Също толкова опасно явление в глобалната (не)сигурност в момента представляват кибератаките, чиито разрушителен потенциал расте и
дори, според ген. Съби Събев, придобива определение за пето измерение на войната – след земното,
морското, въздушното и космическото. Това което
прави предпочитана тази нова форма на война е:
относително ниската цена, анонимността, бързината, необходимостта от рядка експертиза за нейното
неутрализиране. Резултатите за сметка на това са
много по-мащабни от вложените ресурси, а именно:
шпионаж и достъп до секретна информация, пропаганда, събиране на данни, нарушаване работата на
системи, командване, оборудване, оръжие, финансови операции и др.
„Мека“ сила в твърд свят
Усложнената от методите на агресия международна обстановка е повод да се интензифицира
дебатът за алтернативните форми за реакция срещу
нея. Затова въпросът, който докладът разглежда, е
за познатата отдавна, но все така бегло „мека сила“.
Терминът „мека сила“ е въведен от политолога
Джоузеф Най1 в края на 80-те години, когато защитава тезата, че за успеха си американската политика
се нуждае от развитието и прилагането на „мека“ и
„твърда“ сила едновременно. Тогава той описва „меката сила“, като способността на накараш някого
да направи това, което искаш, но без да прилагаш
сила, за да го убедиш. Книгата на Най става нарицателно при изследването на външните отношения.
Тя е важна и заради това, че авторът не спестява
на читателите и някои слабости на „меката сила“,
като подчертава, че прилагането ѝ има множество
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ефекти навън, в международните отношения, но не
е лесно те да се изкажат в конкретни измерими резултати. Напротив, ефектите от меката дипломация
се търсят в дългосрочен план и резултират в промяната на нагласи.
В обговарянето на това понятие трябва да се
обърне внимание на факта, че както при Най, така
и при други изследователи на международните отношения, то не се изчерпва само с култура, но и с
образователни, социални, икономически и др. мерки, които по споменатия начин променят отношението към дадено общество. „Меката сила“ е всичко онова, с което хората от друго общество биха
искали да се асоциират и това най-често е културата, но не само.
Културата, припозната като „мека сила“, би
следвало да се използва като алтернативен, а не
като допълващ източник на влияние, тъй като не
зависи от останалите отношения между страните и
от типа „твърда“ дипломация, който те водят. Напротив, тя е самостоятелен канал на комуникация,
който предлага два кода на общуване – чрез т.нар.
висока култура (вкл. образование, изкуства и др.) и
масова култура (или културата за забавление).
„Меката“ сила на една страна е възможността
да създава приятели и да влияе на хората – не чрез
военна сила, а чрез най-атрактивните и специфични
за всяка нация характеристики, а именно култура,
образование, език и ценности. „Меката“ сила е това,
което променя нагласите, без конфликт или без насилие, а привличайки и съблазнявайки другите. Накратко, това са набор от неща, които карат хората да
обичат дадена страна, а не да се боят от нея и които
са продукти на хора, а не на правителства. Казано
по друг начин, това могат да са мрежи от културни
и образователни програми, които увеличават влиянието на дадена държава в чужбина, като привличат
чужди граждани да я познават и разбират по-добре.
Свободното пътуване на европейските граждани, развитието на социалните медии и техническата
възможност хората да се срещат от все по-далеч за
все по-кратко време изисква от правителствата да
бъдат все по-гъвкави спрямо международното или
националното обществено мнение, което ги адресира. Големият брой културни и образователни
контакти променят природата на международните
отношения и влиянията между хората, които вече
излизат от контрола на националните правителства.
Установяването им в ключови за дадена държава
страни могат да предложат ново бъдеще за младите
хора там, като развият определени техни способности, предложат им нов начин да опознаят света,
развият креативността им и досега им с изкуства.
Ценността на „меката сила“ е, че може да предложи
алтернативи на екстремистки идеологии, намиращи
благодатна почва сред граждани, които се чувстват
изолирани, неприети от семейството или обществото, изхвърлени от социалния живот на връстниците

си и търсещи други светове, в които да се чувстват
част от общност и да намерят принадлежност.
„Меката“ сила изисква време, защото е дългосрочно предприятие за създаване на образ и
с него – за променяне на нагласи; насочена е към
публичността, а не към правителствата; изисква
национална политика за това кой е обектът, какво
е посланието и как то достига до получателя си;
изисква участници от различни обществени нива –
политически ангажимент на законодателната и изпълнителната власт, професионалисти в областта
на културата, неправителствени организации и др.
„Меката” сила изисква ежедневна комуникация, но
също така и стратегически диалог по набор от теми,
които популяризира сред обществото. Съществен
елемент за нейния успех е и поддържането на устойчиви връзки с конкретни личности на обществото
обект, установени чрез стипендии, обмени, обучения, конференции, достъп до медии и др.
Пропаганда vs. мека сила
В своята книга Най заключва, че сигурността на
САЩ се основава на спечелените сърца и умове толкова, колкото и на спечелените войни. През ХХІ в.
вече не е важно кой ще спечели войната, а с какъв
образ ще излезе от даден конфликт. Именно тук, на
мястото на образа, имиджа и посланието, идва ролята на културата, която привлича хора към дадена
идея, а не ги принуждава да я следват. Разбира се,
логично изниква въпросът каква е разликата между
„пропаганда“ и „мека сила“. Разликата се състои в
това, че прилагането на „мека“ сила е много по-комплексен процес от едностранния, манипулативен
поток на информация от страна на правителството
към гражданите, с което именно се изчерпва пропагандата. В глобалната епоха говорим за процеси, в
които освен правителството, са се появили и други
авторитети и фактори на комуникационния поток.
Нужда от качество
„Меката“ сила във външните отношения не
се изчерпва с износа на съвременни културни продукти или артефакти. Ако съдържанието на националната култура, ценности и политики не са
атрактивни, те не могат да създадат добър образ
на страната. Това е особеност, с която държавата
прилагаща „мека“ сила или дипломация би следвало да се съобразява, защото в противен случай
образът, който създава може да донесе обратни на
желаните резултати.
Наред с това, в процеса по прилагане на „мека“
сила е от съществена важност, освен говоренето и
слушането на страната субект, т.е., за да привлечем
другите към нашите желания, да знаем не само какви съобщения изпращаме, но и как те биват приемани. Много често в международните отношения се

смята, че посланията, които изпращаме са ясни, но
пропускаме факта, че те не са проповед, а винаги
биват пречупени през културните кодове на обекта.
Значението на „меките“ мерки
за България
Да се запитаме за ролята на „мека“ сила в България и защо 2013 г. би следвало да се разглежда
като разделителна линия в хода на външнополитическите действия.
Ако се започне с втория въпрос: през 2013 г.
настъпват събития, които влияят пряко върху образа на страната, а впоследствие и на политиката
на българската политическа сцена. Става дума за
това, че голямо количество хора от Близкия Изток
пожелават да преминат през България или да потърсят закрила на нейна територия, предизвиквайки определени социални, политически и икономически процеси.
Посрещането на чуждите граждани е припознато от политическите партии като удобен компромат срещу добруването на българите и е използвано във всеки боксов мач на политическия ринг.
Така се стига до емблематичните случаи в Телиш,
Розово, Елин Пелин, Белене и др., където търсещи
закрила лица и такива със статут са прогонени от
местните хора.
Спецификите от периода не се изчерпват само
с това, а са съпроводени от допълнителни брожения,
които се случват на територията на Европа или с
нейна намеса. В „Отчета за дейността на Министерството на външните работи за периода от началото
на мандата на правителството за стабилно развитие
на Република България, ноември 2014 г. – ноември
2016 г.“ периодът е припознат като „доминиран от
редица кризи, най-сериозната от които миграционната криза, войната в Сирия, украинската криза и
съпътстващите ги мащабни геополитически напрежения в регионален и глобален план.“2
Външнополитически приоритети
на България до 2013 г.
Представа за външнополитическите действия на страната ни до 2013 г. дава Международният план от Комуникационната стратегия на България3 за 2012 г., където са заложени 4 приоритета: образа на Република България като държава
член на ЕС; пълноправна интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС; ЕС като глобален
актьор. Българската роля в изграждането на стабилна демокрация и плуралистични общества в
страните от Близкия Изток и Северна Африка;
повишаване видимостта на ЕС в страните от Източното партньорство и задълбочаване на сътрудничеството с тях.
От така дефинираните приоритети ясно се
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виждат точките на интереси във външната политика на страната. Логично е да се мисли, че те съвпадат и с интереса към културно сътрудничество
като част от външните отношения с тези региони.
Политическото поведение и мерки в следващите години обаче ще опровергаят това. В момента
културната политика на страната не оставя впечатление да кореспондира с националните външнополитически интереси и, въпреки желанието за
развитие на отношенията със Западните Балкани, Средиземноморието и страните от Източното
партньорство, няма ясни индикации за културно
сътрудничество с тези страни. Това разминаване,
както и липсата на финансов и човешки ресурс, са
основата за това, което се случва днес с българския модел на „износ“ на национална култура в
чужбина и на прилагането на „мека“ сила.
Външнополитически приоритети
на България след 2013 г.
Преглед на информацията от информационния бюлетин „Бюджетът накратко“4, подготвян
ежегодно от Министерство на финансите, показва
приоритетите в областта на културата, които би
следвало предложените бюджети да обезпечават. В
приоритетите на Информационен бюлетин „2013.
Бюджетът накратко“ се съдържа: утвърждаване на
българската национална и културна идентичност
като част от Европейското културно пространство.
Приема се, че са осигурени средства за развитие
на културната индустрия, въвеждане на европейски модели за опазване, управление, стопанисване
и интегриране на културното наследство в съвременния живот; дейности в областта на театралното изкуство, филмопроизводството, музикалното и
танцовото изкуство, музейното дело, българския
книжен сектор; създаване и разпространение на
национални и регионални радио и телевизионни
програми от БНР и БНТ.
През 2014 г., в изпълнение на заложените в
програмата на правителството приоритети за развитие и закрила на българската култура и извеждане
на духовността като важен национален приоритет,
усилията се планират да бъдат в посока на: развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм;
усъвършенстване на действащата нормативна база;
насърчаване на културния диалог; регламентиране
на меценатството в България и създаване на условия за достъп на младите хора до културни дейности; защита на равнопоставеността на творците и
културните организации.
През 2015 г. същата информация би могла да
се обобщи като: изграждане на образа на България
като страна със самобитна култура и уникално културно наследство; опазване на културното наследство и осигуряване на по-широк достъп на по-голям
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кръг от гражданите и гостите на страната до него;
активно подпомагане на създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги; активиране на международната дейност за популяризиране на достиженията на българските творци и повишаване на конкурентоспособността на
българския културен продукт; популяризиране на
българската култура зад граница чрез организиране
на седмици и дни на българското изкуство в рамките на международни фестивали у нас и в чужбина.
През 2016 г., по данни на информационния бюлетин, са обезпечени: развитие на България като страна
с богато културно-историческо наследство, включително и чрез реставрация и опазване на значими археологически обекти; популяризиране на българската
книга по света и създаване на условия за развитието
на библиотеките като съвременни модерни центрове;
утвърждаване на българската култура като достоен
посланик на страната ни в чужбина; подпомагане на
реализацията на българските творци и културни продукти на международния културен пазар.
В изложените документи се вижда, че водещ приоритет на правителството в периода след
2013 г. е културното наследство, неговото опазване
и реставрация и точно тук спира грижата за него и
възможността то да бъде механизъм за осъществяване на „мека“ сила и изобщо на външна културна
политика, променяща нагласи. Все още наличната
грижа свършва до там обектите и артефактите от
миналото да бъдат съхранени, но не и въвлечени в
цялостните действия за постигане на националните приоритети. Съществуват примери за гостуването на национални исторически ценности на изложби, но те най-често са единични и спорадични
случаи, без информация, достигаща до българските граждани. По-важното – тези събития остават в
информационна сянка.
Друг впечатляващ факт е, че идеята за „износ“ на национална култура е предвидена едва в
бюджетите за 2015 и 2016 г. и то под формата на
„показ“ на българска култура и изкуства, а не на
партньорства, международни творчески проекти
или друга форма на сътрудничество. Този именно едностранен показ на достиженията, вместо
умишлено търсено сътрудничество и взаимно обогатяване, ще изскочи и от други външнокултурни
практики и концепции на българската държава,
които са стари и непродуктивни за днешния динамичен свят и за ефективната „мека“ сила.
През 2014 г. с решение на Министерски съвет е
приета Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света5. В този документ липсва елемент на външнокултурни отношения и дори белези за осъществяване
на външна културна политика.
През 2016 г. правителството публикува Отчет
за дейността на Министерството на външните работи за периода от началото на мандата на прави-

телството за стабилно развитие на Република България ноември 2014 г. – ноември 2016 г.6 В него се
съобщава, че Министерството фокусира дейността
си в следните направления: ефективна защита на
правата и интересите на българите зад граница;
подкрепа за евроатлантическата интеграция на
Западните Балкани, при ясна защита на правата и
законните интереси на българските общности там.
Неколкократно в документа се споменава културата като сфера на сближаване и сътрудничество –
както в двустранните, така и в многостранните
отношения, но няма информация за конкретните
действия предприети в тази посока. По отношение
на важни партньори като САЩ, Канада и страните
от Южен Кавказ тя липсва. В усилията за възстановяване на последиците от анексирането на Крим
и връзките с Украйна също не е посочена, изобщо
не се появява в контекста на връзките със Западните Балкани и Турция.
При липсата на конкретни данни в Отчета за
предприетите действия в българската външната политика и малкото дадена информация ясно показва,
че културата, но не под формата на подписани спогодби, а на реални програми, финанси и човешки
капитал, не е припозната като елемент на външната политика за постигане на външнополитически
цели. Тя продължава да се споменава като куртоазен елемент на срещите на високо правителствено
ниво, без да се използва равностойно в създаването
и поддържането на отношения.
През 2016 г. друг документ става повод да се
постави въпросът за ролята на културата във външните отношения – Европа 2020: национална програма за реформи7. Но и в него няма изненада – отново
не се предвижда възможност културата да бъде част
от процеса на дългосрочни национални реформи.
Тя не е разпозната като механизъм за образоване,
развитие и формиране на „умна икономика“ и интелигентен растеж, които са водещи от години за
западноевропейската икономика. Вече е остаряла
концепцията, че културата не може да бъде пазарен
елемент, не може да влияе на пазара, тъй като е несъществен дял от него. Това би било вярно, ако се
отчита само директната покупко-продажба на културни блага и услуги, но в икономическите процеси
вече се намесват и хората, носители на специфично
знание и умение, чиято себестойност е по-скъпа и с
това става фактор на пазара. Така след 2009 г., сред
държавите от Персийския залив например, може да
се наблюдава преформатиране на икономическите мерки, произтичащо от осъзнаване на факта, че
природните богатства в региона са всъщност ограничени. Катар, Кувейт, Саудитска Арабия започват
да инвестират все по-сериозно в културния живот
на своите общества и културните събития, които
предлагат, така че те да привличат освен внимание и капитали. Резултат от този нов икономически
курс е откриването на Лувър Абу Даби (през 2017 г.),

което се определя като „акт на културно сътрудничество от най-високо ниво, състоял се някога между
две суверени държави“8.
Страни в българската
външна политика
Външната културна политика на България е
разкъсана между няколко институции. От едната
страна е отдел „Международни дейности“ към Министерство на културата (МК), а от друга – Българските културни институти, които също са на подчинение на МК. Освен тях съществува Културен
институт към Министъра на външните работи, както и културни аташета в дипломатическите мисии,
които логично са на подчинение на Министерство
на външните работи. Трябва да кажем, че подобно
разпределение не е изключение. Има и други държави, в които различни ведомства си разпределят
отговорността по външната културна политика, но
го правят по координиран и синхронизиран начин.
Бърз преглед на официалните сайтовете на МК
или българските културни институти (БКИ) в чужбина показва пълна липса на актуалност. Характерът на новините в сайта на Министерство на културата касаят професионалния живот на министъра
и са по-скоро личен ПР, отколкото да представят
ведомството – няма информация за законодателни
инициативи, стратегии, планове, политики. Сайтът на БКИ в Скопие не е актуализиран от февруари 2016 г., а тези на Берлин и Париж са съответно
само на немски и френски език – липсва български
превод, макар че са официални представителства
на страната ни. Несъмнено за споменатите липси
има финансови и административни причини, но все
пак преодоляването им е спешно. От 2000 г. светът
говори за дигитална културна дипломация, а междувременно българската държава се задъхва с поддръжката на сайтовете на своите представителства.
В такъв контекст няма място за послания на външната културна политика, дигитални приложения,
виртуални консултации и живи връзки с политици
и публични фигури.
Трябва да се отбележи още една особеност
на българската външна политика. БКИ в чужбина
организират малки по мащаб културни събития,
насочени най-често към българската диаспора в
съответната страна. Това са най-често прожекции
на български филми, което е нискобюджетна инициатива, тъй като не е свързана с командировки
на артисти, наем на преводачи и т.н., каквото би
било едно сценично изпълнение, например, и освен
това привлича преди всичко българската диаспора,
заигравайки се с емоционалната страна на мигрантството, носталгията по родината и филмите от детството. Като цяло преобладават събития, които не
изискват ангажирането на много участници, като
причините за това са преди всичко финансови, как263

то и събития, подчертаващи емоционалната връзка
с България (представяне на исторически филми, исторически книги, чествания на исторически личности, фолклорни събития и др.)
Заключение
В този смисъл българската култура в чужбина, в частта, в която образът се конструира от
държавата, изглежда традиционна и еднопосочна,
т.е. „показваща се“, а не кооперираща и привлекателна за чуждестранна публика. Предвид развитието на външните отношения в световен мащаб,
оптимистично пожелание е скоро да бъде конструиран нов подход в опитите за популяризиране на образа на България, така че към „износа на
национална гордост“ да се добави и създаването
на контакти с чуждестранни артисти, споделяне
на опит с тях, излизане на българско съвременно
изкуство на чуждестранни сцени и външен пазар
на културни продукти.
Но преди всичко това, с най-голяма спешност
стои нуждата от промяна в прозрачността на
външната културна политика. Много често в работата с документи се стига до едно заключение – че

информация по даден въпрос липсва. Този синдром засяга външната културна политика от години
насам. Единственото относително регулярно подаване на информация е налице в нормативните актове, които се публикуват след правителствени заседания или заседания на парламентарни комисии.
Всички други работни срещи, проекти на закони,
новини за реализирани международни участия на
България, покани към страната за международни
инициативи и др. не се публикуват навреме или
изобщо. Тази умишлена прикритост или неумишлена немарливост пречи на български артисти да
участват в международни проекти (освен когато
са реализирани от тях самите), когато има национални покани за такива; ощетяват българските
граждани в това да знаят как държавата ги представя в чужбина, какъв образ за тях предлага; не
на последно място – прави невъзможна изследователската работа, заради липсата на публично достъпни документи. Изследователите са принудени
да си набавят информация неофициално и поради
това с невъзможност да я реферират. Години наред
институциите отказват да се съгласяват с факта,
че колкото по-замаскирано е едно събитие, толкова
повече въпроси привлича към себе си.
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Национална сигурност и културно наследство –
възможности и перспективи
Станислав Чанчеров

Резюме: Разглежда отношенията между двете страни, проблемите, възможностите и перспективите.
Анкета с ученици в XI клас, показваща представата им, за това как функционира академията, както и какви
възможности им предоставя, за бъдещо развитие и професионална реализация.
Беседа, предложения и въпроси от бъдещи кандидат-студенти, свързани с Военна академия „Георги
Раковски“
Ключови думи: Национална сигурност, културно наследство, Военна академия, кандидат-студенти,
анкета, беседа.

NATIONAL SECURITY AND CULTURAL HERITAGE OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

Stanislav Chancherov

Abstract: Viewing the attitudes between the both sides, issues, opportunities and prospects.
Survey of students in XI class – showing their idea of how the academy operates, and what opportunities they
provide for future development and professional development.
Talk, suggestions and questions from prospective students associated with the Military Academy “GeorgiRakovski”
Key words: National security, cultural heritage, the Military Academy, prospective students, poll talk.

М

ного от нас са се запознали с историята и
културата на България най-вече от експонатите в Археологическия музей и Музея
за национална история в София. Част от историческите експонати се намират в музеи в Пловдив,
Стара загора, Нова Загора, Варна, Велико Търново,
Русе, Разград, Видин, Бургас и много другибългарски градове.1
Културното наследство е неизменна част от
историята на една държава и би следвало да му
бъде обърнато специално внимание в няколко направления. То трябва да бъде издирено, съхранено
и експонирано. Защитата на културно-историческото наследство също е част от този процес. За
осигуряването ѝ има стриктни мерки, както и пряко отговорни за това институции. Има ли връзка
между националното наследство и националната
сигурност? Какви са допирните им точки и защо
държавата трябва да защитава паметниците от национално значение?
„Национална сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основ-

ните права и свободи на българските гражданите,
държавните граници, териториалната цялост и
независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена
промяна на конституционния ред, политически
диктат или икономическа принуда за държавата и
е гарантирано демократичното функциониране на
държавните и гражданските институции, в резултат
на което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват.“2
В последнитегодини става все по-очевидна
необходимостта от създаване на нов закон за паметниците на културата, който да се изгради върху
цялостна и модерна концепция, както и от усъвършенстване на системата на опазване, която да се
децентрализира и деконцентрира, да се осигури с
добре подготвени специалисти по места и да разполага с ефективни механизми за действие и контрол.
Тези промени трябва да се осъществят след
широко обсъждане с участието на заинтересуваните професионални среди и неправителствени
организации, които са призвани и могат да бъдат
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изключително полезен помощник и коректив на
държавните власти – законодателната и изпълнителната, но чийто потенциал все още не се използва
пълноценно от тях. Известно е, но е крайно време
да бъде доказано и на практика, че обединяването
на усилията на държавния и гражданския сектор е
пътят, по който най-добре могат да се защитят интересите на нашето културно наследство и на българското общество.
Културно-историческото богатство на България естествено отдавна е грабнало вниманието на
престъпните среди. В доклади на Националната
следствена служба се твърди, че има тенденция на
непрекъснат ръст на организираната престъпност
с културно-исторически ценности, както и че продължава изграждането на престъпни групи за организиране на незаконни разкопки и контрабанден
трафик зад граница. Заключението е логично: Кръгът от заангажирани в организираната престъпност
лица расте лавинообразно, разнообразява се техническото въоръжение и се отчита международно интегриране на извършители.
България е страна с богато културно наследство. Образци на културното и историческо наследство като архитектурни паметници, предмети на
бита и ценности, има още от Палеолита, когато различни племена са населявали територията на днешна България, от Средновековието, Възраждането и
съвременността.
България е сред първите 20 страни, които подписват Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на
световното културно и природно наследство (приета в Париж на 16.11.1972 г., в сила от 1975 г.). Българските културни и природни паметници, включени в списъка на световното културно и природно
наследство са 9: Казанлъшката гробница, Тракийската гробница край с. Свещари, Старият Несебър,
Мадарският конник, Скалните църкви край с. Иваново (Русенско), Боянската църква, Рилският манастир и двата природни резервата – Пирин и Сребърна. Всички те сасъс специален статут и са защитени
от Конвенцията.
Концепцията за националната сигурност на
Република България представлява официално приети политически виждания за защита на българските граждани, общество и държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество, при отчитане
на наличните ресурси и съобразяване с нивото на
гаранциите, които дават световната, евроатлантическата и европейската система за сигурност и стабилно развитие.
Информацията включена в доклада е извлечена от научна литература, както и чрез анкета на
ученици, бъдещи кандидат-студенти. Част от твърденията са базирани на техните представи за връзката между културно-историческото наследство и
национална сигурност, както и обучението и възможностите, които предлага ВА „Г. С. Раковски“.
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Настоящето изследване проследява и отразява
вижданията и разбиранията на петдесет ученици от
XI клас, в 21 СУ „Христо Ботев“, гр. София, с които
е направена анкета и беседа.
Анкетата е анонимна и включва десет въпроса
от затворен тип, чиито възможности за отговор се
свеждат до: 1. Да; 2. Не; 3. По-скоро да; 4. По-скоро
не.
Въпроси:
Интересувате ли се от възможностите, които
предлага Военна академия?
Бихте ли кандидатствали във ВА „Г.С. Раковски“?
Ориентирали ли сте се към специалност?
Знаете ли, че има две направления:
Оперативно*
Тактическо ниво*
Припознавате ли се в някое от двете направления?
Има ли връзка между: Културното наследство
и Националната сигурност?
Според вас – тази връзка ефективна ли е?
По време на война, Национална сигурност ли
отговаря за защитата на паметниците от национално значение?
Бихте ли работили в сферата на отбраната?
Имате ли достатъчно информация за академията, приема и възможностите, които предлага подобно образование?
*Оперативно ниво – Не се занимава с военни
действия.
*Тактическо ниво – Участва пряко във военните действия.
Участниците в изследването имаха възможност да зададат по един конкретен въпрос за обучението във Военна академия, който ги интересува
пряко. Повечето въпроси бяха свързани с приема,
реализацията, свободните работни места и финансовото възнаграждение.
Резултати от изследването:
1. Да – 8; Не – 26; По-скоро да – 8; По-скоро
не – 8
2. Да – 12; Не – 34; По-скоро да – 2; По-скоро
не – 2
3. Да – 19; Не – 16; По-скоро да – 5; По-скоро
не – 10
4. Да – 23; Не – 17; По-скоро да – 10; По-скоро
не – 0
5. Да – 35; Не – 5; По-скоро да – 7; По-скоро
не – 3
6. Да – 25; Не – 6; По-скоро да – 13; По-скоро
не – 6
7. Да – 24; Не – 15; По-скоро да – 2; По-скоро
не – 9
8. Да – 18; Не – 17; По-скоро да – 10; По-скоро
не – 5

9. Да – 9; Не – 36; По-скоро да – 2; По-скоро
не – 3
10. Да – 0; Не – 19; По-скоро да – 10; По-скоро
не – 21
Ето някои от най-често задавите въпроси:
Има ли нещо специфично при кандидатстване
след XII клас?
Какви са специалностите?
Какви са възможностите за работа след това в
България?
Лесно ли се намира работа по специалността?
Добре платена ли е?
Завършвайки ВА – означава ли, че ще съм професионален войник?
Важно ли е да си с добра физическа подготовка
при кандидатстване?
В заключение на настоящото изследване, може
да бъде направен извод, че тази материя не е добре
позната на учениците в гимназиална възраст. Те не
се чувстват готови и сигурни да изразяват уверено
1
2

мнение. Има чувствително разминаване в теориите на твърденията им и фактологията на казусите.
Проявяват интерес, който по-скоро е базиран на т.
нар. „модни течения“, свързан с кандидатстването
във висше учебно заведение.
Причината, която посочват като недостатък,
в процеса по избиране на специалност, за висше
образование е малкото информация, която стига
до тях в училище. Като довод – излагат факта, че
системата в непрофилирано училище няма допирни точки със специалности, свързани с образователния процес във ВА „Г. С. Раковски“. По-голямата част от анкетираните ученици, не искат да
взимат пряко участие във военни действия. Предпочитат работа на бюро, свързана със създаване
на стратегии.
Не се чувстват готови и достатъчно информирани за да предприемат действия за постъпване в
сферата на отбраната, но приемат с интерес идеята
да служат на страната, както и да бъдат полезни на
обществото и държавата.

http://www.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?guide=1367
Стойчев, С. Конституционно право на Република България. София: Сиела, 2000.
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Информационни системи за управление
на експлоатацията на въоръжението
и техниката
майор Стамен Антонов, полковник доц. д-р Иван Христозов

Анотация: В доклада е извършен сравнителен анализ на информационни системи за експлоатация на
въоръжението и техниката и на модули за поддръжка на логистиката от полевите информационни системи за
командване и управление на армиите от НАТО. Представена е класификация на тези информационни системи
в зависимост от използваните програмни продукти, възможности за интеграция с продуктите на Microsoft,
реализираните функционални възможности за управление на експлоатацията на техниката, възможности за
прилагане на нови технологии (отдалечен мониторинг, дистанционно управление и др.).
Ключови думи: въоръжение, информационна поддръжка, информационна система

INFORMATION SYSTEMS FOR ARMAMENT AND EQUIPMENT
EXPLOITATION CONTROL

Stamen Antonov, Associate professor Dr Ivan Hristozov

Abstract: A comparative analysis of information systems for armament and equipment exploitation control and
of modules for logistics support of field of command and control information systems of the armies of NATO is done.
A classification of these systems and modules depending on the used software, integration capabilities with Microsoft
products, implemented functionality for managing the exploitation of technics, opportunities for application of new
technologies (remote monitoring, remote control, etc.) is presented.
Keywords: weapons, information support, information system

И

нформационната поддръжка на командването и управлението се изразява в подпомагане вземането на решение чрез оценка
пригодността, осъществимостта и допустимостта
на определените варианти за действие посредством използването на информационни системи.
Информационната поддръжка на експлоатацията на въоръжението е съвкупност от мероприятия за създаването и внедряването в работата на военните формирования и щабове на компютърни мрежи и системи, както и на различни,
съгласувани с тях високопроизводителни технически средства (сензорни и за оповестяване), със
съответстващи възможности за информационно и програмно осигуряване, с цел повишаване
на ефективността и ефикасността на процеса на
управление на експлоатацията на въоръжението в
Българската армия.
Цел на настоящата разработка е да се анализират съществуващите информационни системи
за управление на експлоатацията на въоръжението и техниката и да се определят възможностите
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за приложението им в Българската армия.
Информационни системи
за управление на експлоатацията
на материалните средства
в гражданския сектор
Информационна система в дадена организация спомага за намаляване на разходите за модернизация и поддръжка на оборудването в работоспособно състояние. С подходящо информационно
решение производствените процеси могат да бъдат синхронизирани така, че да се избегне принудителното бездействие, да се редуцира времето
за ремонти, да се състави график за обслужване
и подмяна на оборудването без да страда производството. Софтуерните продукти, които са способни да направят това се разработват в съответствие с няколко популярни концепции: за управление на ресурсите (Enterprise Asset Management
- EAM), компютъризирани системи за управление на обслужването и ремонтите (Computerized

Maintenance Management Systems - CMMS), Plant
Maintenance и др.
Концепцията за управление на бизнес активите е въведена от изследователската компания
Gartner в края на 90-те1. Тя предполага интеграция
на средства за контрол на техническото обслужване и ремонтите с най-масово използваните модули (финанси, производство и т.н.) на системите за
планиране средствата на предприятията (Enterprise
Resource Planning - ERP) като информационни системи за управление на активите и ремонтната дейност т.е. Enterprise Asset Management.
На практика EAM развива идеята за компютърните системи за управление на ремонтите (CMMS),
разработвани вече 20 години и предназначени основно за намаляване на разходите за поддръжка на
оборудването и повишаване на производителността.
Базовата функционалност на CMMS системите, включва:
● Поддръжка на данни за оборудването, технически инсталации, компоненти;
● Регистрация на технически параметри, спецификации за инсталиране, ремонт и обслужване на
оборудването;
● Планиране на профилактика и ремонти, с генериране на заповеди за изпълнение;
● Отчетност за извършената дейност – обем,
използвани материали, изразходвано време и т.н.;
● Управление на складове за материали и резервни части;
● Управление на снабдяването с материали и
резервни части;
● Извеждане на статистическа информация.
Към всичко това ЕАМ-системите добавят:
● Средства за моделиране на процесите за техническа поддръжка и модернизация на оборудването;
● Възможности за управление на доставките
на оборудване;
● Управление на персонала ангажиран с ремонтите, с анализ на квалификация и изисквана
компетентност;
● Събиране на данни с външни датчици и т.н.;
● Регистрация на всички разходи за ремонтни
работи във финансовата система (материали, време, труд) и сравнение с планираните стойности за
тях и т.н.
Компаниите често използват своите EAM решения в комбинация с други съвременни информационни технологии като: средства за бизнес анализи; отдалечен мониторинг; поддръжка, базирана
на отдалечен контрол; мобилни решения и др. Така
например програмният комплекс Targets Related
Infrastructure Management (TRIM)2 осигурява управление на инфраструктурата на предприятия, способствайки за постигане на неговите стратегически
цели. Комплексът TRIM и решенията на негова основа реализират съвременни методи за управление
и се отнасят към вече посочените и следващи класо-

ве програмни продукти (системи): Enterprise Asset
Management – управление на основните фондове на
предприятията; Maintenance, Repair and Overhaul
(MRO) – техническо обслужване, ремонт и модернизация; Computerized Maintenance Management
System – компютъризирана система за управление на техническото обслужване; Business Process
Management System (BPMS) – система за управление на бизнес-процесите; E-procurement – електронна търговия. Елемент от нея е и система за техническо обслужване и ремонт (ТО и Р).
В редица български компании са внедрени
EAM решения3. Например:
– В Контур Глобал Марица Изток 3 поддръжката и ремонтът на машините и съоръженията се
следи и управлява с модулите Q4 Power Engineering
и Q4 Safety, внедрени през 2005 г. За всяко съоръжение се дефинират спецификации за планирани
ремонти, стъпките по които те трябва да се извършат, респективно устройствата и детайлите, от които то се състои (т.нар. Bill of Materials) и частите,
които подлежат на ремонт, замяна и т.н. Q4 обаче не
предоставя средства за планиране на дейностите в
дългосрочен план, както и за ефективното управление на текущите задачи в модули и в технологична зависимост на дейностите една от друга. Затова
през 2010 г. като средство за ефективно управление
на ремонтното планиране в компанията е въведен
MS Project Server 2007. Това решение осигурява
централизирано управление на дейностите, свързани с ремонтното планиране. По-късно, през 2011 г.,
в компанията е реализиран порталът iShare. Решението е изградено на базата на MS SharePoint Server,
като основното му предназначение е да осигурява
управление на задачи и процеси и да улеснява съвместната работа. Порталът е разделен на сайтове с
различна насоченост, като един от тях (Maintenance)
управлява споделен календар на отдел „Ремонтно
планиране“ и предоставя информация за задачи със
съответните отговорници, крайна дата, технологична зависимост и т.н.
– В София Мед, от началото на 2010 г., се използва системата за планиране и управление на поддръжката Enterprise Asset Management на Infor. Решението се състои от няколко модула, сред които са
„Управление на машини“, „Управление на поддръжка и ремонти дейности“, „Превантивна поддръжка“.
Системата осигурява систематизиран регистър за
прекъсвания, превантивни ремонти и други проблеми. Важно предимство от използването на решението е възможността всяка дейност като ремонт
или профилактика на дадена машина да се обвърже
с резервните части, с времето и да се остойности.
Това от своя страна предоставя основа за анализ и
за намиране на най-ефективния подход.
– ITW Испраконтролс България започва
внедряване на EAM система през лятото на 2011 г.
Българското поделение на водещия американски
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производител на електронни компоненти за домакински уреди реализира своето решение на базата
на системата на Infor EAM4 . Проектът предвижда
да бъде въведена функционалност за планиране на
превантивната поддръжка, за управление на активите на компанията и ежедневния контрол на аварийните ремонти. Infor EAM е скалируемо приложение за управление на активи, което може да подобри обслужването, включително и чрез неговото
прогнозиране.
– В Титан Златна Панега Цимент, където вече
10 години се използва ERP решение на базата на
SAP5, в началото на 2011 г. са въведени нови модули
на системата, осигуряващи EAM функционалност.
Сега модулът Preventive maintenance (PM) осигурява
процеса по превантивна поддръжка и ремонт и предоставя набор от полезни механизми и съпътстващи
структури за подобряването процеса на планиране
и контрол на ремонтите, както от инженерна и чисто техническа страна, така и от финансова гледна
точка. Вторият модул – SAP Material Requirements
Planning, свързва процесите на планиране на ремонти с равномерното и проследявано изразходване на
материалите, навременното им резервиране в складовете или поръчване, при необходимост.
Информационна поддръжка
на експлоатацията на въоръжението
в Българската армия
Информационната поддръжка на стопанисването на въоръжението се изразява в подпомагане вземането на решения по неговата експлоатация
чрез дефиниране, прогнозиране и регистриране на
регламентни дейности, чрез оценка пригодността,
осъществимостта и допустимостта на определените
варианти за необходимите обслужващи дейности посредством използването на информационни системи.
Същността на информационната система на
БА, имаща отношение към поддръжката на въоръжението, в организационен аспект може да се дефинира като организационно-техническо обединение (комплекс) от органи, информационни ресурси
(сили, средства и системи), процедури и документи,
за осигуряване на обработката, съхранението и предоставянето на информацията за експлоатационната поддръжка на ракетноартилерийското въоръжение, съгласувани по цел, задачи, място и време за
изпълнение на поставените задачи съгласно различните режими на експлоатация.
В Българската армия са въведени в експлоатация
две информационни системи, които обслужват различни функционални области от дейността на органите, заети в процеса на експлоатацията на въоръжението – автоматизирана подсистема „Нике“ и информационна система „Логистика на Българската армия“.
Автоматизираната подсистема „Нике“ води
отчет и отчетност за наличността, качественото и
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количествено състояние на бойните и халосните
припаси и техните елементи по единен материален
код, производствени данни, комплектуващи елементи и категория, контрол на разрешените за стрелба
през учебната година бойни и халосни припаси и
отчет на изстреляните, тяхното действие и контрол
на забранените за стрелба БП и техните елементи от
ниво „отчетно поделение“ до централния осигуряващ орган (ЦОО) за мирно време.
Определен централен осигуряващ орган създава нормативно-справочна информация за подчинените отчетни поделения (формирования), нови
единни материални кодове за бойните и халосните
припаси и техните елементи, техническите им характеристики, периодичността на сроковете за техническите прегледи, технически обслужвания, ремонт, регламентни работи, лабораторни и полигонни
изпитания, списък на забранените за стрелба бойни
припаси и стойностите по действащите ценоразписи.
Отчетът на бойните и халосните припаси и
техните елементи в автоматизираната подсистема
„Нике“ се води на базата на постъпващите в логистичните структури на формированията входни отчетни приходно-разходни документи, които са носители на първичната информация.
Информационна система „Логистика на Българската армия“ е интегрирана информационна
система за мониторинг, управление и контрол на
материални и финансови ресурси в Министерство
на отбраната и Българската армия. За изпълнение на
тези задачи се създава единна, интегрирана работна
среда за всички управленски нива и се унифицират
всички логистични процедури.
Информационната система „Логистика на Българската армия“ реализира редица функционалности, свързани пряко с управлението на материалните и финансовите потоци, като:
● Управление на материалните средства –
поддържане на изискуемите количества годни материални средства (МС) в складовете за военновременни запаси (ВВЗ) и решаване на оперативни
задачи;
● Планиране и бюджетиране – Дефиниране
на програмна йерархия (дървовидна структура) и
лимити за отделните параграфи по елементи на програмната йерархия. Има седем области на планиране: материално, боеприпаси, използване на транспорта, ЖП услуги, утилизации и освобождаване,
вещево осигуряване, строителство и строителни услуги. Включени са процеси по въвеждане на заявки,
обобщаване, съставяне на проекто-планове за материално-техническо осигуряване (МТО), генериране
на Единен материален план (ЕМП) и бюджет за реализацията му, план за закупуване на МС по ЕМП.
Важен момент е обединяването на реализираните
области от планирането в единен процес;
● Договаряне и закупуване – регистриране в
системата на договори за закупуване по ЕМП и отчи-

тане на фактурите и плащанията по тези договори;
● Доставка и съхранение – обслужване на
външни и вътрешни доставки; зачисляване и отчисляване на МС при различни складови операции;
прекатегоризация и промяна на параметри;
● Извънпланови заявки и доставки – обслужване на възникнали потребности извън предвиденото в ЕМП;
● Използване на материалните средства –
предаване и връщане от употреба, предаване за консумация, отчитане на използването на боеприпаси,
предаване на горива и смазочни материали, отчитане на предадените за ремонт МС;
● Съставни изделия – регистриране на йерархични структури на съставност на елементи на серийни и партидни материални средства;
● Техническо обслужване – следене на експлоатационни показатели на материални средства и
изготвяне на график за извършване на определени
дейности по техническо обслужване при достигане
на определени стойности на тези показатели;
● Индивидуално вещево осигуряване – изготвяне, обобщаване и включване в ЕМП на индивидуални вещеви заявки. Осигуряване и продажба чрез
системата на териториални пунктове за осигуряване на военнослужещите с вещево имущество.
● Отчет и отчетност – набор от справки за
количеството, състоянието и стойността на МС на
база на данните от останалите групи процеси;
● Финансов контрол – бюджетен контрол, счетоводни операции във връзка с фактури, плащания и
осъществяване на счетоводния цикъл в системата.
Информационна система „Логистика на Българската армия“ е изградена на основата на готов
софтуерен продукт Oracle e-Busuness Suite6, адаптиран за нуждите на Българската армия.
При наличието на голям брой поддържани логистични процедури и процеси, информационната
система осигурява необходимите отчетно-аналитични изисквания на административно, оперативно
и управленско ниво. Въпреки задоволителния организационно-структурен обхват на системата, не е
предвиден мониторинг над документооборота при
логистичната поддръжка на въоръжението, който се
явява гръбнакът на съпътстващите експлоатацията
счетоводни процеси.
Вследствие на така направения анализ на информационните системи за управление на експлоатацията на въоръжението в Българската армия,
заедно с техните характеристики, може да се направи обобщението, че това са системи, процедури, организационни структури, привлечен личен състав,
технически и програмни средства за въвеждане и
администриране на данни за експлоатационни показатели, предназначени да подпомагат командирите и щабовете при организацията и управлението на
логистичното осигуряване, в частност – експлоатацията на въоръжението.

От друга страна, освен че трябва да бъдат адаптирани за нуждите на БА в мирно време, информационните системи за управление на експлоатацията
на въоръжението трябва да гарантират оперативна
и техническа съвместимост с тези на съюзниците и
да осигуряват:
● Интеграция с други модули за логистична
поддръжка към автоматизирани информационни
системи за командване и управление;
● Да бъдат носители на информация за остатъчния ресурс на ракетноартилерийското въоръжение на тактическите формирования, техните
характеристики, както и историята на функциониране на всяко едно изделие от всички етапи на
неговия жизнен цикъл (постъпване, диагностика,
настъпили неизправности и повреди, ТО и ремонт,
освобождаване);
● На база остатъчния ресурс на всяко отделно
изделие, автоматично да генерират план за техническо обслужване и ремонт на въоръжението и на
негова база да се определят потребностите от консумативи, разходни материали и резервни части;
● Анализ на данните, обобщаващи индивидуалните експлоатационни параметри на въоръжението, анализ на възникналите откази и дефекти.
● Формиране на отчети за вложени материали
при ТО и ремонта;
● Предоставяне на средства за управление и
контрол на протичащите в БА логистични процеси
относно въоръжението в реално време;
● Предоставяне на достъп на всеки потребител
до определен набор от справки и отчети, свързани с
дейността му.
Информационни системи
за управление на експлоатацията
на въоръжението, използвани
от логистичните органи
на страните от НАТО
Основните автоматизирани логистични системи на НАТО са пакет от подсистеми на логистичната функционална сфера Logistics Functional Area
Services (LOGFASS)7.
Компонентите на LOGFASS са: База данни
за логистично осигуряване (LOGBASE), Система
за придвижване и транспортиране (Movement and
Transportation (M&T)), Система за оптимизиране на
ресурсите за осигуряване (Allied Commands Resource
Optimisation Software System - ACROSS) и Логистична система за отчитане (Logistic Reporting - LOGREP).
Базата данни за логистично осигуряване
LOGBASE обхваща: Geographical Data Manager
(GeoMan), LOGFAS Data Management Module и
Sustainment Planning Module. Тя се описва в Supply
Distribution Model (SDM). Основни инструменти за
работа с LOGBASE към момента са M&T, ACROSS
и LOGREP.
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Софтуерната система за оптимизация на ресурсите ACROSS поддържа работата по планиране
на запасите на съюзните сили в сферата на сухопътните, военноморските и военновъздушни операции.
Автоматизираната система използва методология,
основаваща се на заплахата. Моделират се възможности за заплаха срещу бойните възможности на
алианса, за да се подготвят необходимите резерви
от муниции, необходими да се унищожи тази заплаха с конвенционални средства.
Логистичната система за отчитане LOGREP е
инструментът за осигуряване на изискванията за
обмяна на информация, както е посочено в Chapter
6 – Operations logistic planning на „NATO Logistics
Handbook“. Отнесена към операциите, LOGREP е
средство за навременно осигуряване на осъвременена информация за материалното осигуряване и
мисията за всички функционални области в логистиката. Командирите от НАТО и страните в съответни щабове получават прозрачност за логистична
оценка и планиране в мирно време, както и за логистичното осигуряване на всяка една операция.
Системата за придвижване и транспортиране
(M & T) се използва за планиране, оценка и мониторинг на операции по придвижване и транспорт
при осигуряване на мисии на НАТО. Тя помага на
планиращите придвижване и транспорт органи да
разработват планове за развръщане и проверяване
на тяхната осъществимост чрез бързото подготвяне, отстраняване на конфликти и разпространяване на планове между командванията на страните
и НАТО. В този процес плановиците могат да наблюдават напредъка на планираните дейности и да
коригират плановете така, че да отговарят на оперативните цели.
Модули в програмата “LOGFAS”:
– User Management Module (UMM) – за управление на потребителя при използване на “LOGFAS”
приложенията. Той осигурява на потребителя права
за достъп до различните приложения на “LOGFAS”.
– Supply Distribution Model (SDM). Модел
за дистрибуция на снабдяването. SDM е инструмент за поддръжка на решение, който позволява
на планиращите логистичното осигуряване органи, да изпробват/опитват повторно снабдяване и
поддържащите политики в обхвата на сценариите
„какво – ако“.
– Средство/инструмент за прехвърляне на данни (Data Migration Tool – DMT).
– Администратор за инсталиране на “LOGFAS”
(Logfas Connection Manager – LCM).
На въоръжение в армиите на НАТО са и полеви
комуникационно-информационни системи. Почти
всички полеви системи8,9,10,11 разполагат с модули за
управление на обстановката по логистиката, поддържащи и обработващи информация относно:
● усилващи, придадени и преподчинени сили
и материални средства;
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● поддръжка на реорганизации, предислокации и заделяне на материални средства и др.
Те се базират на модели на базите данни, които непрекъснато се развиват в резултат на работата
програмата за осигуряване на съвместимост на информационните системи (Multilateral Interoperability
Program – MIP). Първоначалният Generic Hub (GH)
Data Model, преминава в Land Command and Control
Information Exchange Data Model (LC2IEDM) през
1999 г. Например полевата интегрирана комуникационно-информационна система (ПИКИС) използва модел на данни за обмен на информация за командване и управление на сухопътни войски (Land
Command and Control and Information Exchange data
Model – LC2IEDM), който е част от общ за армиите
от НАТО стандарт за модел на данните, дефиниран
от работната група по Тактическата информационна система за командване и управление на Сухопътните войски (Army Tactical Command and Control
Information System – ATCCIS).
Развитието на този модел е в Command and
Control Information Exchange Data Model (C2IEDM)
през 2003 г. Обединяването му с корпоративния
модел на НАТО (NATO Corporate Reference model)
довежда до появата на Joint Command, Control and
Consultation Exchange Data Model (MIP JC3IEDM)12
Концепцията, залегнала при проектиране на
JC3IEDM модела е, да се представи общ набор от
данни, предвидени за обмен в процеса на командване и управление. Моделът на данните описва всички
обекти в областта на военните операции – организации, хора, логистична инфраструктура, оборудване,
съоръжения, географски обекти, метеорологични
явления и др.
От анализа на моделите на данните за полевите системи относно логистичната инфраструктура
е видно, че се поддържа информация само за типа
оборудване и консумативните материали (амуниции, дрехи, медицински материали, горива, храна
и вода), което не е достатъчно за управление на експлоатацията на въоръжението и техниката.
Класификация на информационните
системи за управление
на експлоатацията на техниката
В резултат от извършения анализ, основните функции на информационна система (модул на
информационна система) за управление на експлоатацията на въоръжението и техниката могат да се
обобщят така:
● Управление на организацията на силите;
● Управление на оперативната материално-техническа ситуация;
● Въвеждане на материална част – разходни
материали (амуниции, облекло, строителни материали, храна, медицински запаси, вода, горива, други)
и неразходни материали (превозни средства, бойни
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Части (съставни
елементи) на
Enterprise Resource
Planning/
Management
системи

Самостоятелни
логистични
системи

Да

Да

Да

Да

Да

Да

MS SharePoint
Portal Server

MS Project

MS Office

Използвани програмни
продукти на Microsoft/
възможности за
интеграция с продукти
на Microsoft

Computerized
Maintenance
Management
Systems
Enterprise
Asset
Management

Екплоатация
(ТО, Ремонт)

Транспорт

Складово
стопанство

Транспорт, Подвоз,
евакуация, типове
оборудване,
консумативни
материали

Транспорт, Подвоз,
евакуация, складово
стопанство

Основна
функционалност

мобилни решения

поддръжка, базирана
на контрол

бизнес анализи

отдалечен мониторинг

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

Infor Solutions, SAP Solutions, TRIM

ТОиР

Модул „М&Т“ на LOGFAS

ИС “Логистика”

ODIN, DACCIS, SICF v.2,
HEROS,
TARANIS. ПИКИС, TACCIS

iShare - управление на ремонтното планиране в мини
Марица Изток 3 MS SharePoint Portal Server

управление на ремонтното планиране в мини
Марица Изток 3 на основа MS Project Server

Отделни модули за логистика На
основа MS Excell, Access

Съществуващи
ИС за логистика/
модули за
логистика

Фиг. 1. Класификация на информационни системи (модули от информационни системи) за управление на експлоатацията на техниката (въоръжението)
Фиг. 1. Класификация на информационни системи (модули от информационни системи) за управление на експлоатацията на техниката (въоръжението)

Информационни
системи за
логистична
поддръжка

Модули за
логистика,
базирани на
JC3IEDM,
ATCCIS,
LC2IEDM

Логистични
решения, базирани
на Office продукти

Използвани
програмни
продукти/
системи

Възможности за
използване на
съвременни технологии
(отдалечен мониторинг,
бизнес анализи, мобилни
решения и др.

Признаци за класификация
Признаци за класификация

машини, оръжие и др.);
● Отчет и описание на обектите за техническо
обслужване и ремонт;
● Създаване и използване на справочник за
запасни части и материали;
● Планиране на периодическите работи по
техническото обслужване и ремонт;
● Отчет на остатъците в складовите запаси;
● Формиране на потребности от запасни части и материали;
● Поръчка на запасни части за ремонтно-възстановителните работи;
● Оформяне прихода/разхода на доставките;
● Водене на дневник на планираните и изпълнени работи по поддръжката;
● Регистрация, класификация и анализ на дефекти, водене на дневник на дефектите и отказите;
● Извеждане на отчети за изпълнение на плановите работи, и работите по отстраняване на дефектите;
● Изписване на запасните части, използвани
при изпълнение на работите;
● Формиране на актове от инвентаризация;
● Отчет на наработката на оборудването по
броячи;
● Регистрация на текущите значения на техническите параметри за състояние на оборудването;
● Отчет на работоспособността на оборудването;
● Определяне и анализ показатели за ефективност на планирането на техническото обслужване и ремонт;
● Анализ на отказите, техните видове, причини, следствия и критичност;
● Водене на техническата документация;
● Други.
Анализът на наличните информационни системи за управление на техническото обслужване
и ремонт дава възможност те да се класифицират
по няколко критерия, а именно – използвани програмни продукти (системи), използвани програмни
продукти на Microsoft/възможности за интеграция

с продукти на Microsoft, основна функционалност
и възможност за използване на съвременни технологии, като отдалечен мониторинг, бизнес анализи,
мобилни решения и др.
Ефективното управление на БА в контекста на
колективни системи за сигурност налага придобиване на специални способности, изразяващи се в
стройна система от обвързани, взаимно-зависими и
нарастващи отговорности по управление на експлоатацията на въоръжението и техниката на отделните родове войски.
Анализът, извършен в настоящата работа дава
основание да се направят следните изводи:
1. В Българската армия няма разработено приложение за управление на документооборота в процеса на експлоатация на въоръжението. Не се води
автоматизиран отчет на техническото състояние на
въоръжението и рисковете, свързани с появата на
възможни неизправности.;
2. Полевите комуникационно-информационни системи не притежават възможности за водене
и отчет на дейности по експлоатация на въоръжението. Използваните модели на данните не предоставят възможност за поддържане на необходимите
данни за управление на техническото обслужване и
ремонта на въоръжението и техниката
3. Съвременната практика прави успешни опити за усвояване на върховите постижения в областта на информационни технологии, намерили приложение в управлението на сложни организации,
включително и при управление на експлоатацията
на техниката. Специално разработените системи за
отчет на експлоатацията са скъпи, a разнообразието на бази данни, системен и приложен софтуер затруднява както избора на информационна система
за управление на експлоатацията на въоръжението
и техниката, така и обучението и подготовката на
обслужващия персонал.
4. За автоматизация на процеса на експлоатация на въоръжението може да се използват приложения на MS Office (Еxcel и Access), MS Project
Server и/или средства за съвместна работа от рода
на MS Sharepoint Portal Server.

http://cio.bg/4611_sistemite_za_upravlenie_na_aktivite_i_remontite_cena_i_vazvrashtaemost [посетено 26.09.2016 г.]
TRIM-PMS Информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтом. [прегледан на 31.03.2017
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3
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4
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5
https://www.sap.com/
6
Oracle E-Business Suite, http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/ overview/ index.html
7
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8
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9
Danish Army Command and Control Information System (DACCIS). www.army-technology.com/contractors/data_
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10
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11
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Приложение на съвременните технологии
и дигиталната трансформация
в образованието
доцент д-р Веселина Александрова

Резюме: Докладът изследва международния опит и тенденциите за дигитална трансформация в областта
на образованието, както и възможностите за приложението на интернет на обектите - IoE при подготовката на
кадри в сферата на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело.
Ключови думи: информационни технологии, дигитална трансформация, образование.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE AREA OF EDUCATION

Veselina Aleksandrova, Ph.D.

Abstract: This report examines the international experience and the new trends for digital transformation in the
field of education as well as possibilities for Internet of Everything application for building the next generation digital
university and education of personnel in the sphere of national and coalitional security and defense
Key words: information technologies, digital transformation, education.

В

съвременните условия на глобализация
и информатизация, във всяка индустрия
е налице тенденцията за дигитална трансформация, независимо дали говорим за сферата
на производството, инфраструктурата, логистиката, транспорта и индустрията свързана с него.
Преди време информационните технологии (ИТ)
във всички тях са били „едно парче от тортата“,
докато днес се осъзнава, че ИТ са основен фактор за развитието на бизнеса. Всички технологии
предлагат невероятни възможности за развитие
на дигиталните стратегии.1
Дигиталната трансформация представлява цялостна промяна на бизнес процесите, на мисленето,
на поведението, на организацията заради прилагането на най-новите технологии. Дигиталната трансформация е свързана, от една страна, с технологиите и тяхната достъпност, а от друга – с нагласите
на хората. Това, че дадена технология е налице, не
означава, че има потребители, които са готови да я
ползват изобщо, а още по-малко, че има хора, които
са готови да я употребяват активно. Днешните студенти, които се формират като личности под влиянието на технологиите и според нагласите си към
тях, са много различни. Те очакват да са потопени

в тяхната среда, търсят ги и ще продължават да се
стремят към това.
Тенденцията днес е университетите, колежите
и академиите по света да стават по-дигитализирани
или цифрови, като се възползват от безпрецедентните възможности, които се предоставят от използването на интернет на обектите (IoE) като технология. Очаква се до 2020 г. 75% от организациите да
станат цифрови или да се подготвят, за да станат
такива. Дигитализацията е въпрос, върху който се
фокусират всички институции и организации. Дигитализацията в обучението, от своя страна, произтича от необходимостта академичните институции
да бъдат по-ефективни в съвременните условия на
конкуренция, както и да създават на изхода по-добри резултати.
Съгласно изследване на ЮНЕСКО от 2015 г.,
57% от всички мобилни студенти се намират в Северна Америка и Западна Европа, като под мобилни
студенти се имат пред вид тези, които за записани в
дистанционни или онлайн обучителни курсове.
В друго изследване – за определяне на приоритет номер едно за образователните институции
в световен мащаб, като възможни варианти за отговори са посочени: подобряване на резултатите от
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забележително на фона на това, че и днес много класни стаи по света все още имат
класически вид.
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мавали човешкия ум. До неотдавна абсолютният
и „подпират“ всеки сектор или компонент от оргапраг беше новото хилядолетие и развитието след
низациите в публичния сектор. Ръководителите на
2000-та година ангажира въображението на фансъответните звена вземат решения за внедряване и
тасти, футуристи и мечтатели от всички области на
прилагане на новите технологии, но предложенията
знанието и изкуствата. Пример в това отношение
идват от различните сектори – от човешките ресуре френският художник Жан Коте. В своите картиси, от финансите, от маркетинга или от сектора на
ни от края на 90-те години на ХІХ век, рисувани
услугите. В дадена образователна институция това
по повод на световното изложение в Париж през
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1900 г., той представя как биха изглеждали в „даматичния скок в БВП. До голяма степен той се обяслечното“ бъдеще на новия милениум различни пронява и с високата производителност, реализирана
фесии, като например: авиационна полиция, бръсслед и в резултат на това откритие.
нарница, домакиня, фермер, театър, дом на колела,
В разглеждания от нас аспект, светът остава
транспортните средства и др. Факт е, че картините
социален, поема посоката на глобализиране и стаса публикувани по-късно – едва през 1986 г. в книва все повече видео ориентиран. В днешно време
гата „Бъдещи дни: Визията на ХІХ век за 2000-та
много хора отиват в кафето със съвсем друга цел –
година“, чийто съавтор е един от класиците на съда имат достъп до безжична връзка, за да комунивременната фантастика – Айзък Азимов3. „В училикират. Извършена е реална промяна в начините, по
ще“ е представена визията за бъдещето на учебния
които хората общуват.
процес. На нея художникът предсказва 100 години
Друга тенденция е рязкото увеличаване на копо-рано реализирането на идеята за дигитализация,
личеството информация и на броя взаимодействия,
което е забележително на фона на това, че и днес
които хората осъществяват по целия свят. Интересмного класни стаи по света все още имат стария
но е какво се случва за една минута по целия свят.
класически вид.
Визуализацията на фиг. 3 сочи например, че в минуПо отношение на развитието на индустрията е
та се изпращат 168 милиона е-мейла.
прието да разглеждаме няколко етапа.
Някои от широко използваните днес технолоПреиндустриалният е свързан със сурова аггии се считат вече за стари. Само за една минута
рарна икономика и съответстващо му общество.
се извършват 695 000 обновявания на Facebook стаЖивотът върви бавно. Социализирането се осътуси, като тази социална мрежа се явява и най-гоществява основно на живо. Социалният нетуъркинг
лямата фотографска компания в света. Наблюдава
до създаването на интернет се случва в класни стаи
се тенденция за промяна на средствата за масово
и кафенета. Хората просто отиват там, за да общуосведомяване. Технологиите променят и вида на
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когато е разработен чипът, което предопределя драНалице е тенденция за създаване на компании,

да ком

Фиг. 2. Световен брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, 1500 – 2000 г.

Фиг. 2. Световен Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, 1550 – 2000 г.
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Друга тенденция е рязкото увеличаване на количеството информация и
взаимодействия, които хората осъществяват по целия свят. Интересно е какво се

взаимодействия, които хората осъществяват по целия свят. Интересно е какво с
една минута по целия свят. Визуализацията на фиг.3 сочи например, че в
изпращат168 милиона е-мейла.

Фиг. 3. Количество информация и взаимодействия между хората за една минута по целия свят
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предвид,
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и колежите,
за да бъдат по-релевия милениум
има нови характеристики
– то е вимрежа
се явява
и най-голямата
фотографска
компания
в света. Наблюдава
се те
вантни и адекватни на непрекъснато нарастващите
зуално, виртуално, социално и мобилно, следва да
промяна
на средствата
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Технологиите
нужди на обучаемите,
е необходимо
да подхождат
се отчита, че това
оказва влияние ипроменят
на работната и вида
гъвкаво във връзка с развитието на нови компетенсила. Ситуацията крие предизвикателства, защото
ции, свързани с бъдещата кариера на студентите.
за първи път в историята сме свидетели на взаиТе могат да предложат варианти на сертифицирамодействието на четири поколения изпълнителски
не посредством различни онлайн специализирани
и ръководни кадри. Имаме по-възрастни, защото
курсове. Програмата на мрежовата академия дава
продължителността на живота се удължава. Baby
възможност за придобиване на сертификат и започBoomers – така нареченото следвоенно поколение
ване на работа в областта на информационните и
(обхваща годините от 1946 до 1964) са амбициознимрежовите технологии.
ят, целеустремен тип личности, отдадени на работаФакт е, че ежедневно в света се генерират огта си. Поколението X (родените през 60-те и 80-те
ромно количество данни – повече от два екзабайта
години на миналия век) и поколението Y (милени(Еxabytes). Големите данни (Big Data) могат да бъум поколението) са носители на промяната, бързо се
дат използвани за анализи и вземане на информиадаптират към технологиите и затова е необходимо
рани и добре мотивирани решения. В контекста на
към тях да бъдат прилагани, освен класическите и
образованието, данните за използването на инфорнови технологични форми за поднасяне на знания.
мационната инфраструктура – устройствата (комСъвременните студенти се интересуват от възпютри, мобилни устройства), които ползват обуможността да ползват гъвкава образователна среда.
чаемите, биха могли да послужат за извършване на
Така например преподавателят може да запише леканализи за мрежовия трафик в района на универсиция на видео и в клас да проведе дискусия по нейтета за различните периоди от деня, да се установи
ното съдържание. Възможно е част от домашното да
неговият шаблон и да бъдат предприети съответнисе направи в клас, вместо у дома и при това препоте мерки в интерес на подобряване на процесите.
давателят да оказва действена помощ, а може да се
Ако в определен отрязък студентите са в онлайн
стимулира и работа в екип, по групи и т.н.
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Идеята да се дава възможност на обучаемите да
получават знание по начина по който те желаят ще
доведе до въвеждане на промени. Понякога гледането на лекция на видео, възможността да бъде повторен записът и т.н., може да се окаже по-ефективно.
Изводът, който се налага е, че е необходима гъвкавост. Това налага прилагане на модулност на обучението. От Университета на Пенсилвания, например,
възнамеряват да сформират кампус (филиал) в силиконовата долина, но без пътуване на преподавателите. Те са инсталирали hi definitions telepresence
в кампусите си в Сан Франциско и Пенсилвания. От
стаята за теле-конференция (telepresence) студентите
имат визуален контакт с преподавателите. От работните си места могат да ползват и приложения като
webex за участие в семинари с професори от цял
свят. Тенденцията е да се създават условия за учене

по всяко време, на всяко място, на всяко устройство.
Университетът на Сан Франциско използва технологията интернет на обектите IoE и за създаване на
по-сигурна среда в района на университета.
В заключение може да се обобщи, че дигитализацията е предпоставка за реализиране на необходимостта от трансформация в методите на обучение. Прилагането на съвременните технологии
и дигитализацията са методът и инструментът на
трансформацията. Следователно, дигитализацията
влияе върху образователния процес в сферата на
сигурността и отбраната и участниците в него –
обучаеми, обучаващи, потребители и други, като
подпомага развитието на техните компетенции.
Налага се изводът че е наложително да адаптираме
начина на представяне на знанията към променените условия на съвременната среда.

1
Digital transformation: are you ready for exponential change? Futurist Gerd Leonhard, TFA Studios, https://www.youtube.
com/watch?v=ystdF6jN7hc
2
Patton, R. The digital revolution in the Education, https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail/
3
Asimov, I., J. M. Cote. Future days: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000, https://publicdomainreview.org/collections/
france-in-the-year-2000-1899-1910/
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Предаване на скрита информация
чрез изображения във FACEBOOK
доктор инж. Веселка Стоянова

TRANSMISSION OF HIDDEN INFORMATION BY IMAGES ON
FACEBOOK

Veselka Stoyanova PhD

Abstract: In this article the accomplishment and study of image steganographic procedure is carried out to
insure security of the data in Facebook. Because Facebook is available on hundreds of millions of desktop and mobile
computing platforms around the world and because it is available on many different kinds of platforms, it would seem
to be the perfect place to conduct steganography. Facebook is known to alter and compress uploaded images so they use
minimum space and bandwidth when displayed on Facebook pages.
Key words: steganography, image, Facebook, social network.

В

съвременния динамичен свят, в който връзките и комуникациите са на един клик разстояние, е актуален въпросът как се използват различните канали за връзка при реализирането
на трансфера на скрита, конфиденциална информация. Специалистите, които разработват стеганографски приложения нямат грижата за предаването
на скритата информация. Те се грижат информацията да бъде добре скрита и алгоритъмът да не бъде
разбит, за да се извлече конфиденциална информация от стегоанализатора. Организациите, които се
грижат да засекат и извлекат конфиденциални данни, също непрекъснато развиват и усъвършенстват
своите методи и технологии за разкриване и извличане на тази информация.
Освен традиционните канали, до настоящия
момент, голям интерес и възможност са все по-популярните социални мрежи. Една от тях е обект и
на настоящето изследване и по конкретно, възможността бързо, тайно и точно да се предаде скрита
информация.
Социалната мрежа е онлайн услуга, която
може да се ползва през уебсайт или приложение.
Тя поставя фокуса върху по-лесното изграждане на
социални връзки или социални отношения между
хората, като приятелства, бизнес, финанси, идеи,
интереси, хобита и др.
Представените статистически данни на фиг. 1
визуализират броя на дневните активни потребители на Facebook за четвъртото тримесечие на 2016 г.
За този период от време е установено, че около
1,23 млрд. активни потребители са посетили соци280

алната мрежа на дневна база. Установено е, че дневните активните потребители представляват 66% от
активните потребители месечно. Към настоящия
момент тази социална платформа се характеризира със силна мобилна интеграция и възможност за
мигновено предаване на мобилни съобщения с помощта на Facebook Messenger. Според някои експерти, през 2018 г. около 2,88 млрд. души ще получават редовен достъп до социалните мрежи. По този
начин те ще са съществен фактор и възможност за
предаване на конфиденциални съобщения. Този
факт позволява да се акцентира на възможността да
се използват тези предимства на социалната мрежа
за нуждите на стеганографската комуникация.
Стеганография във Facebook
Съществуват много определения за стеганография2, като общото в тях е, че тя е наука, при която, с помощта на различни технически средства, се
извършва скриване на информация в цифрови носители и се реализира предаването ѝ между две комуникиращи си страни.
Компютърната стеганография е съвременно направление, базирано изцяло на цифровите данни и се
основава на неспособността на човек да разграничи
минималните разлики в цвета на едно изображение
или в качеството на звука, което позволява използването на излишната информация в тези файлове.
Изображенията са едни от най-често предаваните файлове в Интернет. Те се характеризират с
голям размер на излишъка в цифровото си предста-

Фиг. 1. Брой на дневни активни потребители на Facebook в целия свят за 4-то тримесечие на 2016 г. (в
Фиг. 1. Брой на дневни активни потребители намилиони)
Facebook1 в целия свят за 4-то тримесечие на 2016 г.
1
(в
милиони)
Фиг. 1. Брой на дневни активни потребители на Facebook в целия свят за 4-то тримесечие на 2016 г. (в
1
милиони)
вяне и това ги прави най-популярни контейнери
за
изображения
като носители на скрита информация.
Стеганография
във
Facebook.на Фокусът е върху скриването на информация в JPEG
стеганографията.
Благодарение на
спецификата
2, 3,Experts
4, 5
човешкото зрение,
скриването
в тях определения
на конфиден- за стеганография
(Joint Photographic
изображенията,
Съществуват
много
, катоGroup)
общото
в тях е, че
циалнитясъобщения
става
напълно
незабележимо.
За
които
се
качват
и
публикуват
в
Facebook
мрежата.
е наука, при която, с помощта на различни технически средства, се извършва
изображенията
обаче
съществуват
много
различни
Използваните
файлови
формати
в
Facebook
се маниСтеганография
във Facebook.
скриване на информация
в цифрови носители и се реализира предаването й между
две
файлови формати, различаващи се по структура и
пулират, като целта
2, 3, 4,е 5да се управлява съществувакомуникиращи
си
страни.
Съществуват
много
определения
за стеганография
, като общото в тях е, че
компресия, което налага
разработването
на различщият проблем с компресията.
Компютърната
стеганография
е
съвременно
направление,
базирано
изцяло
на
ни стегоалгоритми.
на дейностите,
свързани
тя е наука,
при която, с помощта на различниАнализът
технически
средства,
сес предаваизвършва
се основава
на се
неспособността
на човек
да разграничи
минималните
навлизанетоданни
в компютърната
епоха
понето на скрити
съобщения
през социалните
мрежи
скриванеявяват
наСцифровите
информация
винацифрови
носители
и
се
реализира
предаването
й между
две
разлики
в цвета
едно за
изображение
в качеството
на звука, което позволява
много повече
възможности
стеганогра- или
обхваща
няколко аспекта:
комуникиращи
си страни.
фия. Реализирането
нанакомпютърна
● Законов анализ на използваните изображеизползването
излишнатастеганография
информация в тези файлове.
може
да
бъде
в:
текст;
цифрови
изображения;
аудио
ния
при
онлайн
социалните
Изображенията
са едни от
най-често предаваните
файлове мрежи.
вбазирано
Интернет. изцяло
Те се
Компютърната
стеганография
е съвременно
направление,
на
файлове;
видео
файлове;
мултимедийни
файлове;
Кастилионе,
Гатанео
и Сантис3 анализират
няхарактеризират
с
голям
размер
на
излишъка
в
цифровото
си
представяне
и
това
ги
цифровите
данни
и се основава
човеконлайн
да разграничи
минималните
мрежова
стеганография.
На фиг.на
2 енеспособността
представена
колкона
популярни
социални мрежи,
процесиправи
най-популярни
контейнери
за
стеганографията.
Благодарение
на
спецификата
на
схемата
на
предаване
на
скрита
информация
с
поте
на
споделяне
на
изображения
и
какви
промени
разлики в цвета
на едно
изображение
илина вконфиденциални
качеството на
звука, става
коетонапълно
позволява
човешкото
зрение,
скриването
в
тях
съобщения
мощта на стеганографията през Facebook.
са нужни да се направят, за да бъдат публикувани
използването
на
информация
в тези
файлове.
незабележимо.
Задвата
изображенията
обаче
съществуват
много различни файлови формати,
От
фиг.излишната
2 е явно, че
процеса на скривададени
снимки.
нето иразличаващи
на извличане наса
симетрич● Използване
на скрита
мрежа
сеинформацията
по
структура
и компресия,
което
налага файлове
разработването
на различни
Изображенията
едни
от санай-често
предаваните
в социална
Интернет.
Те се
ни, като
те
зависят
от
стеганографкия
алгоритъм,
Stegobot.
стегоалгоритми.
характеризират
с голям размер
на излишъка в цифровото
си международен
представяне
и това ги
от ключа и в конкретния
случай
на използване наепоха сеВпоявяват
своя разработка,
екип4 обръС навлизането
в компютърната
много повече
възможности
за
прави най-популярни
контейнери
стеганографията.
Благодарение
на
спецификата
социална мрежа като
Facebook като за
канал
за преща внимание
на Stegobot (бот мрежа,
която използва на
стеганография. Реализирането на компютърна стеганография може да бъде в: •текст;
даваната
конфиденциална
информациятях
– от на
нейниFacebook) и възможностите
му за използване
при
човешкото
зрение,
скриването
конфиденциални
съобщения
става
напълно
•цифрови
изображения;нав•аудио
файлове;
•видео файлове;
•мултимедийни
файлове;
те алгоритми
за преобразуване
цифровите
стеосигуряване
на прикрити
комуникационни
кана•мрежова
стеганография. обаче
На фиг.съществуват
2 е представена
схемата
нас изображения.
предаване
на
скрита
незабележимо.
За изображенията
много
различни
файлови
формати,
го-обекти.
ли за стеганографията
Колективът
информация
с
помощта
на
стеганографията
през
Facebook.
В
настоящата
статия
се
изследват
цифровите
изследва
това,
като
използва
база
от
данни
от 116
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стегоалгоритми.
С навлизането в компютърната епоха се появяват много повече възможности за
стеганография. Реализирането на компютърна стеганография може да бъде в: •текст;
•цифрови изображения; •аудио файлове; •видео файлове; •мултимедийни файлове;
•мрежова стеганография. На фиг. 2 е представена схемата на предаване на скрита
информация с помощта на стеганографията през Facebook.
Фиг. 2. Схемата на предаване на скрита информация с помощта на стеганографията през Facebook
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различни изображения. Тази група от изображения
се използва, за определяне на максималната разделителна способност на JPEG изображенията, която
не се променя от Facebook при обработката на изображения, тъй като всеизвестен факт е, че преди
да бъдат публикувани изображенията се обработват
от специализирани алгоритми. Така използваните
изображения се преоразмеряват до максималната
ограниченост на Facebook от 720×720, след което се
реализира стеганографско вграждане и бот комуникации. Следващата стъпка е прикриващите изображенията да се публикуват в Facebook мрежата и да
се анализират чрез детекторът YASS (Yet Another
Steganographic Scheme), който се използва за извличане на информация от комуникациите. Целта при
тази комуникация е да се скриват и предават цели
текстови и графични файлове, а не да се скриват и
да се предават бот мрежови комуникации.
● Използване на Secretbook
Създаденото от Оуен Муур приложение
Secretbook е пример за използването на стеганографията в социалните мрежи. Чрез него може да
се публикуват изображения във Facebook, които да
съдържат скрити съобщения. Мур реализира скриване на текстови съобщения до 140 знака в JPEG
изображения за Facebook с помощта на браузъра
Google Chrome.5 При стеганографския алгоритъм
на Secretbook, първоначално се компресира автоматично JPEG изображението в Facebook и след това
се добавят скритите данни. Алгоритъмът също добавя съкращения и така всяко останало изкривяване
може да се коригира чрез реконструкция на копията. Възможно е да се използват JPEG изображения
за предаване на скрити текстови съобщения по-дълги от 140 символа и скрити изображения, използвайки Facebook.
Тестови изображения използвани при експериментите:

Необходимо е да се определи файловият формат на изображенията, които ще се използват за експериментите. Споделени са почти 100 JPEG, BMP
(Bitmap image file), GIF (Graphics Interchange Forma)
, PNG (Portable Network Graphics) и TIFF (Tagged
Image File Format)6 изображения, като файлове на
Facebook и след това са изтеглени, за да се наблюдават промени във вида и размера им. В таблица 1 са
представени и обобщени характеристиките на тези
типове файлове. Повечето споделени снимки са на
главната страница във Facebook, но има и такива,
които са профилни.
Наблюдава се, че Facebook приема JPEG, PNG,
GIF и TIFF файлове, но не приема BMP файлове.
Установено е, че Facebook преобразува PNG, GIF и
TIFF изображения в JPEG файлове за обмен на изображения JFIF (JPEG File Interchange Format). JFIF е
стандартизиран формат за обмен на JPEG файлове в
съответствие със стандарта JPEG Interchange [JFIF].)
Facebook преобразува и споделен JPEG файл до
графичните файлове EXIF (Exchangeable Image File
Format) и JPEG до JFIF изображения. EXIF е стандартен формат, използван от камери и други подобни
устройства, които съдържа допълнителни метаданни като модел фотоапарат, дата и час, настройките на
камерата и т.н., и миниатюра за гледане на екрана на
камерата. Facebook компресира споделените JPEG/
JFIF изображения. Доказано е, че JPEG предлагат
най-добрата възможност за споделяне на изображения във Facebook, като те ще останат непроменени
или минимално променени при натиск.
Друг реализиран експеримент е първоначалното споделяне на JPEG изображения с различни
резолюции в Facebook и последващото им изтегляне, за да бъдат наблюдавани промените в резолюцията. Споделянето на изображения във Facebook
албумите с настройка за високо качество е с цел да
се максимизират размерът и капацитетът на съот-

Преглед на типове графични файлови изображения
Файлов
формат
BMP
GIF

JPEG

PING

TIFF
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Таблица 1.

Описание на файловия формат
Много стари Microsoft некомпресирани частни формати
• До 256 цвята
• Използва се за бързо зареждане на уеб графики
• Не е подходящ за изображения с постоянен цвят като фотографии, но много подходящ за прости
изображения с твърди области на цвят
• Най-популярен вид графичен файл
• Поддържа пълен спектър от цветове
• Съвместим с по-голямата част от устройства и програми
• Може да се компресира, за да запази място за съхранение и време на предаване (компресия със загуби)
• Малки файлове, които поддържат оригиналното качество на изображението
• Поддържа пълен спектър от цветове и прозрачност
• Подходящи за графични файлове с изображения, като лога и инфографики
• Не е съвместим с всички софтуери
• Подходящи са за изображения на растерна графика, които може да се редактират
• Без компресия като предназначени за запазване на качеството
• Произвежда големи файлове и по този начин не са подходящи за уеб графики

Стеганографски програми ‑ тестване и характерни черти
ПРОГРАМИ
Open Puff

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
Windows

Outguess Rebirth
F5
JP Hide & Seek
Steghide
Steg
Our Secret
Incognito
Steganography

Windows
Java capable
Windows, Linux
Windows, Linux
Windows, Linux, OS X
Windows
Android
Android

ИНТЕРФЕЙС
GUI (graphical user
interface)
GUI
Command line
GUI for Windows
Command line
GUI
GUI
GUI
GUI

ветния файл и да може да се държи скрита информация. JPEG изображенията, свалени от Facebook
обикновено са с 2048 * уууу резолюция или 960 *
ууу резолюция, когато резолюциите на качване са
по-големи или равни на 960 * ууу, където уууу и
ууу са броят на пикселите в по-късата страна на изображенията.
Наблюдава се, че резолюциите на качваните
JPEG изображения обикновено не се променят след
изтеглянето, когато броят на пикселите на по-дългата страна на изображението е по-малка или равна
на 960 пиксела. Като се има предвид, че високите
резолюции в изображенията са необходими, за да
се максимизира количеството на скриваната информация, е установено, че JPEG изображения с 2048
* уууу и 960 * ууу резолюции са най-подходящи
като прикриващи обекти при стеганография във
Facebook. Впоследствие е нужно манипулиране на
JPEG файлове, за да се види дали е възможно изтегляне на файловете с резолюции и размери, подобни на тези на качваните файловете. Теорията е, че
в тази ситуация стеганографията във Facebook е с
малки възможности.
За експеримента са взети JPEG / EXIF и JPEG /
JFIF примерни изображения, конвертирани в 2048 и
960 резолюции. В някои случаи JPEG изображенията, качени в Facebook в 2048 резолюция, се изтеглят
в резолюция 960. Това е факт при изтегляне на файл
с помощта на Internet Explorer, но не и при изтегляне на файл с помощта на Google Chrome. Това не се
случва и при изтегляне на работния плот. Изводът
е, че за споделяне на изображения с 2048 резолюция вероятно няма да се реализира успешно предаване на скрита информация чрез стеганография
с последващо изтегляне на 960 резолюция, защото
прикриващият файл ще бъде силно компресиран.
Въпреки това и 960, и 2048 резолюции са валидни за
провеждане на стеганография във Facebook. По-голяма разделителна способност предлага компресията до 1.0 и трябва да позволява по-висока степен на
скритост на информация.
За целта на експеримента е нужно да се доразвие наборът от тестови изображения JPEG, така че
когато те бъдат споделени във Facebook албум, с по-

Таблица 2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Множество пароли, криещи се през
множество носители на криптирани примамки

Криптиране

мощта на настройката за високо качество, съотношението за качване и сваляне на файловите размери
да бъде по 1.0, или много близо до него.
Реализиране на експерименти с тестови програми:
За реализирането на експеримента е необходимо да се вградят кратки текстови файлове в
прикриващи изображения, използвайки различни
програми. Използваните стеганографски програми са представени в таблица 2, които са тествани и
осигуряват преглед на характерните особености на
всяка програма. Чрез стеганографските програми
се скрива информация в 20 JPEG изображения. След
това стего изображенията се качват във Facebook
използвайки висококачествените настройки. Следва изтегляне от Facebook и опит да се възстанови
скритата информация.
Описание на стеганографски
тествани програми
Във всеки експеримент се тества способността
на програмата за възстановяване на скрит текст преди да се качи във Facebook и да продължи тестването в тази среда. Изненадващо е, че облачното пространство не работи с тестови носители. Всякакви
JPEG изображения, компресирани по-рано чрез
Facebook, предизвикат грешката, която е от вида
„неподдържан формат“.
Outguess Rebirth не работи с дадените тестови носители. Програмата разполага с бутон Insert/
Еxtract, който се променя чрез двата бутона. Когато се установи, че в прикриващия носител се крие
информация, Facebook компресира измененията на
носителя по такъв начин, че да не се открият данни, скрити преди дадено качване във Facebook. Във
всичките случаи на 20-те тестови програмата се
предлага „вмъкнете файл“, а не „екстракт файла“,
когато носителят е изтеглен от Facebook се зарежда
в програмата.
F5 не работи с тестовите прикриващи обекти. Постигната е успеваемост от 50% с JP Hide &
Seek (10 от 20 експеримента са успешни). Получава
се грешка в 8 от 10-те неуспешни експеримента. В
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един от случаите, текстът се възстановява, но някои
от характеристиките са променени.
Успех от 15% е постигнат и с Steghide (3 от 20
експеримента са успешни). Получени са грешки в
13 от 17-те неуспешни експерименти. Има 2 случая,
когато се възстановява текстът, но някои от характеристиките са променени.
Реализирана е нормата от 20% успеваемост с
програмата Steg (4 от 20 експеримента), като тя се
сблъсква с 11 неуспешни експеримента. Incognito не
работи с всички JPEG файлове. Това предполага, че
има способността да се скрият файлове и текст, но
всеки път се сблъскват с неуспех.
Steganography (за Android) не работи с някоя
от 8-те файлови тестови носителя, които са апробирани. В процеса на скриване на информация в
JPEG изображението (програмата всъщност превръща изображението на корицата в едно доста
голямо PNG изображение, а Facebook превръща
PNG изображението в JPEG) е очевидно, че допълнителни тестове не биха имали успех. Във всички случаи, когато се изтегля изображения с JPEG
носители от Facebook се констатира, че свалените
носители не се четат, така че стеганографията да
може да бъде открита визуално.
Стеганализ на изображения
Стеганографията може да се определи чрез
сравняване на оригиналния файл със стего файла,
което е малко вероятно, защото в повечето случаи
стегоанализаторът няма да притежава оригиналния
файл. Стеганографията може да бъда открита с помощта на стеганализиращи програми, които я откриват чрез наблюдаване на повтарящи се промени
в различни оригинални файлове, когато се използва
съответната програма. Повечето програми за стеганализ се използват за откриване на знаци, съхранени в база от данни за съответния софтуер. Нали-

чието на скрита информация може да се установи
и чрез изследване на стего файл за статистически
аномалии.
Анализите на Markov-Fields и вълновата статистика са примери за статистически изследвания,
които могат да бъдат направени, за да се измери
количеството на отклонение на очакваната норма и
по този начин да се открие изкривяване7. Ето защо
програмата за стеганализ използва статистически
проверки. При JPEG стеганографията някои източници8 показват, че анормалните статистически разпределения на JPEG коефициенти могат да показват
скрити данни.
Програма, наречена Steg Secret проверява файловете преди да бъдат споделени в Facebook. Steg
Secret е в състояние да открие скритата информация
преди споделяне на контейнера й в Facebook, но не
може да я открие след изтеглянето от там. Това е интересно, защото в този случай Facebook алгоритъмът
помага за по-нататъшно скриване на информация.
Изводи
Facebook може да се използва за провеждане на
JPEG стеганография. Кембъл-Мур са разработили
Secretbook за Google Chrome, за да може да се скрият кратки текстови съобщения в JPEG изображения
като прикриващи носители и да бъдат предавани
чрез Facebook.
Тъй като Facebook не е единствената социална
мрежа с възможност за предаване на информация,
интересно направление за следващо изследване е
да се направи паралел с други, също така популярни социални медии. Тези медии, също позволяват
да се предават цифрови файлове, такива като във
Facebook и сравнението на предимствата и недостатъците им, както и как се предават скрити, конфиденциални съобщения, е въпрос който представлява интерес.
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Бойни припаси с кумулативно ударно ядро
майор д-р Илиян Хутов, доцент д-р Ради Ганев,
старши лейтенант Петър Петлянков

Резюме: Представени са резултатите от числено моделиране на процеса на действие на кумулативно ядро,
образувано в резултат на заряд от взривни вещества, съставен от полусферични и сегментирани облицовки.
Получени са данни за изменения във времето и пространството на движение на параметрите и състоянието
на поразяващите елементи. Експериментално се определят условията за функциониране на бойните припаси с
ударно ядро.
Ключови думи: моделиране, бойни припаси, ударно ядро, експлозиви.
Abstract: The article presents results of numerical simulation of explosive jets, emerging as a result of explosive
content demolition, which contain hemispheric and segment liners. Data has been obtained on changes in time and
space of movement parameters and engaging element state. An attempt has been undertaken to define experimentally
operability of munitions forming Explosive Formed Penetrator.
Key words: simulation, munitions, EFP, explosives.

С

ъщността на формирането на ударното ядро
се състои в използване на химическата енергия на взривните вещества и трансформиране на значителна нейна част в кинетична енергия
на поразяващия елемент. За разлика от класическата кумулативна струя, образувана от свръхвисоки
налягания в зоната на съприкосновение, ударното
ядро се формира за сметка на смачкването на кумулативната обвивка в радиално направление и получаване на компактен заряд. При класическата кумулативна струя се използва само 10 – 20% от масата,
а при ударното ядро се влива практически цялата
нейна маса1,2.
Налични са анализ на методите на математическо моделиране за функционирането на боеприпас
(БП) с ударно ядро и резултати от теоретическо изследване на проблема3. Чрез средствата на численото
моделиране е проведено изследване за функционирането на кумулативните заряди с полусферични и
сегментирани облицовки4,5. В тях се обръща внимание главно на теоретичното изучаване на механизма
на формиране на кумулативната струя. Прилага се
хидродинамичната теория по отношение на поразяващи елементи в съотношение на дължината към
диаметъра. На основата на експериментални данни
са направени изводи за конструирането на кумулативните заряди. Изследването се ограничава до
особеностите във функционирането на бойна част с
ударно ядро като разпространение на детонационни
вълни по заряда на взривното вещество, формиране
на струята и нейното взаимодействие с преградата.

Изучаването на механизма на формиране на
кумулативна струя с експериментални методи е затруднено. Основните фактори за това са кратката
продължителност на процеса, невъзможността да
бъдат наблюдавани взаимодействието на взривните
вещества, деформирането на обвивката на корпуса и
да бъде отбелязано началото на въздействие на кумулативна струя. Целесъобразно е физическият експеримент да бъде заменен с числен и основните параметри на кумулативните заряди да се определят по пътя
на математическото моделиране. Подобни методики
дават възможност за априорна оценка на решения
за работоспособност и ефективност, да се изследват
влиянието на параметрите на конструкции и характеристики на материалите и взривните вещества за
функционирането на конкретни бойни припаси.
Цел на изследването е числено моделиране на
процеса на функциониране на кумулативната струя,
образуваща се в резултат от взривяване на заряди с
полусферични облицовки.
І. МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ
Процесът на разрушаване на обвивката и формиране на кумулативна струя се провежда в двумерна,
оссиметрична задача и в тримерна постановка, с отчитане на симетрията на конструкцията спрямо координатните плоскости или пълен тримерен модел.
Изчисленията за функционирането на кумулативния заряд, на основата на числените методи от
механика на непрекъснатите среди, от момента на
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конструкция, а челната полусфера за деформируема;
- разчетният модел представлява съвкупност от двумерни
елементи, показан на фиг. 1;

иницииране до окончателното пробиване на преградите е свързан с трудности. Те са породени от
несъвършенството на физико-математическите модели на формиране на кумулативната струя и трудоемкостта на изчислителния процес.
По аналогия с физическия експеримент, се определят етапите на изследването:
1. На основа на анализа на моделирания обект
и изследвания процес се формулират съответните
геометрически и физико-математически модели,
включващи решени системи от диференциални
уравнения, начални и гранични условия и физически характеристики на материалите от конструкцията на бойната част.
2. С помощта на програмни продукти ANSYS
и LS-DYNA се извършват пресмятания, обезпечаващи възможност за вариране значенията на физикомеханичните характеристики на изучаваните среди и
параметрите на тяхното взаимодействие в широк диапазон. Изследва се взаимното им влияние върху характеристиките на изучавания процес или явление.
3. Анализ и обобщаване на получените резултати, внасяне на корекции в алгоритъма на
разчета. Подобна обратна връзка позволява усъвършенстване на методологията на изчислителния
експеримент.
Критерият определящ достоверността на реФиг. 1. Двумерен модел на задачата по формиране
зултатите, получени от числените разчети
Фиг. и1.адекДвумерен
модел на задачата
по формиране
на кумулативнат
на кумулативната
струя: 1-кумулативна
облицовка,
ватността на формулирания модел
на процеса,
се 2 – корпус, 3 – взривно вещество; А – точка на иницииране в център
кумулативна
облицовка,
2 – корпус, 3 – взривно вещество; А – точка
явява съответствието на разчетните
експерименчаст наизаряда
ВВ, В – иницииране
по окръжността
в тилната
частчаст
на цилиндричния
корпус н
на иницииране
в центъра
на тилната
на заряда
талните данни.
ВВ, В – иницииране по окръжността в тилната част
Обект на изследването е бойна част, формирана цилиндричния корпус на заряда ВВ
ІІ. ПОЛУЧЕНИ
РЕЗУЛТАТИ
И ДИСКУСИЯ
ща ударно ядро. Изследвани са процесите
на формиране на кумулативна струя за два способа
на
иниВ качествокумулативни
на уравнение за струи,
състояние
на маАнализ на формираните
получени
в рез
цииране:
териала на облицовката е използван моделът на
численото
е направен с помощта на програмни про
– с един детонатор в центъра
на тилнатамоделиране,
част
Джонсън-Кук8. Материалът на облицовката е мед. В
на заряда от взривно вещество (ВВ), централно иникачество на уравнение за състоянието на взривноцииране;
то вещество е използван моделът на Джонсън-Уил– с два детонатора по окръжността в тилнакинс-Ли (JWL)9.
та част на цилиндричния корпус на заряда от ВВ,
Резултатите от численото моделиране на кумуексцентрично иницииране.
лативната струя с централно иницииране на заряда
При построяване на математически модел на
от ВВ, точка А и за ексцентрично иницииране, точБП с ударно ядро са приети следните допускания:
ка В са представени на фиг. 2 и 3.
– корпусът на бойния припас се приема за абНа фигури 4 и 5 са показани характерните стасолютно твърда конструкция, а челната полусфера
дии от формиране на кумулативната струя, които
за деформируема;
илюстрират измененията на облицовката на бойна– разчетният модел представлява съвкупност
та част, формиращ ударното ядро.
от двумерни крайни елементи, показан на фиг. 1;
Според направените наблюдения, на първия
етап протича смачкване на обвивката с образуваІІ. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
не на цял елемент, който има затъпен връх и куИ ДИСКУСИЯ
хина в основата си. В този случай формирането
на средата се осъществява с по-малък градиент,
Анализ на формираните кумулативни струи,
отколкото конусообразните облицовки с подобно
получени в резултат на численото моделиране,
начално отклонение.
е направен с помощта на програмни продукти6,7,
Представените на фиг. 4 и 5 положения на
предназначени за моделиране на процесите на висообвивката позволяват да се наблюдава ефектът на
коскоростно взаимодействие на твърди тела с про„пресоване“ на централната част. Резултатите от
изволни конфигурации.
разчета показват, че най-голямото удължаване на
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иницииране, точка В са представени на фиг. 2 и 3.
централно иницииране на заряда от ВВ, точка А и за ексцентрично
иницииране, точка В са представени на фиг. 2 и 3.

Фиг. 2. Вълнови процеси при ексцентрично иницииране на заряда ВВ в точка А.
Фиг. 2. Вълнови процеси при ексцентрично иницииране на заряда ВВ в точка А

Фиг. 2. Вълнови процеси при ексцентрично иницииране на заряда ВВ в точка А.

3. Вълнови
процесипри
при ексцентрично
ексцентрично иницииране
на заряда
ВВ вВВ
точка
В
Фиг.Фиг.
3. Вълнови
процеси
иницииране
на заряда
в точка
В.

Фиг. 3. Вълнови процеси при ексцентрично иницииране на заряда ВВ в точка В.

На фигури 4 и 5 са показани характерните стадии от формиране на
кумулативната струя, които илюстрират измененията на облицовката на
На 4.фигури
4 наи формирането
5 са показани
характернитеструя
стадии
от формиране
Фиг.
Картина
на ядро.
кумулативната
от сферична
облицовкана
бойната
част,
формиращ
ударното
кумулативната
струя, които илюстрират измененията на облицовката на
при
централно иницииране.
бойната част, формиращ ударното ядро.
Според направените наблюдения, на първия етап протича смачкване
на обвивката с образуване на цял елемент, който има затъпен връх и
кухина в основата си. В този случай формирането на средата се
осъществява с по-малък градиент, отколкото конусообразните облицовки с
Фиг. 4. Картина на формирането на кумулативната струя от сферична облицовка
подобно
начално
отклонение.
Фиг.
4. Картина
на формирането
на кумулативната
при централно
иницииране струя от сферична облицовка
при централно иницииране.

Според направените наблюдения, на първия етап протича смачкване
на обвивката с образуване на цял елемент, който има затъпен връх и
кухина в основата си. В този случай формирането на средата се
осъществява с по-малък градиент, отколкото конусообразните облицовки с
подобно начално отклонение.

Фиг. 5. Картина на формирането на кумулативната струя от сферична облицовка

Фиг. 5. Картина на формирането
на кумулативната
струя от сферична облицовка
при ексцентрично
иницииране
при ексцентрично иницииране.

Представените на фиг. 4 и 5 положения на обвивката позволяват да се
наблюдава ефектът на „пресоване“ на централната част. Резултатите от
разчета показват, че най-голямото удължаване на ударното ядро е равно на
3 - 3,5. Това се обуславя от разликата в развитието на детонационните
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Изменение на относителната скорост V/Vmax на
проведени серия от експериментални изследвания,
обвивката в зависимост от времето за централно и
които позволяват с повишена точност да се оцени
ексцентрично иницииране е изобразено на фиг. 6 и 7.
предложената методика на числено моделиране
Въпреки наличието на различия в началото
при проектиране на бойни припаси формиращи
на движението в осевия компонент на скоростта,
ударно ядро.
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свидетелстват за зависимост на скоростта на ударното ядро от местата на
иницииране на заряда ВВ, фиг. 8.

внение на максималните скорости на облицовките в зависимост от
иране: 1 – ексцентрично иницииране, 2 – централно иницииране.

ждаване на изложените резултати са проведени серия от
ни изследвания, които позволяват с повишена точност да се
ената методика на числено моделиране при проектиране на
формиращи ударно ядро.
нтите са проведени посредством взривяване на бойната
Фиг.8.8.Сравнение
Сравнение нанамаксималните
скорости
на облицовките
в зависимост
от местата
Фиг.
максималните
скорости
на облицовките
в зависимост
ща ударноместата
ядро
стационарно
положение
и на
разстояние
от
на иницииране:
1 – ексцентрично
иницииране,
2 – централно
иницииране
1 – ексцентрично
иницииране,
2 – централно
иницииране.
навиницииране:
. 9.

от

Експериментите са проведени посредством
За потвърждаване на изложените резултати
са проведени серия от
взривяване на бойната част, образуваща ударно
експериментални изследвания, които позволяват
с повишена
точност
да се от
ядро в стационарно
положение
и на разстояние
преградата,
фиг. 9. при проектиране на
оцени предложената методика на числено
моделиране
При изследването са използвани три типа бойбойни припаси формиращи ударно ядро. ни части с ударно ядро, показани на фиг. 10.
Експериментите са проведени посредством
взривяване
на бойната
Първият вариант
е предназначен
за поразяване на
лекобронирана
техника,
също
и за използване
част, образуваща ударно ядро в стационарно
положение
и ана
разстояние
от в тандемни бойни припаси. Макетите на втория и третия
преградата, фиг. 9.
вариант са разработвани за поразяване на бронята на

Фиг. 9.

бронирана бойна техника. Конструкцията на бойните
части се състои от корпус с цилиндрична форма, алуминиева сплав – при първия вариант и високоякостна
стомана – във втория вариант. Обвивката е закрепена
към корпуса със затягащ пръстен. За материал на кумулативната обвивка е използвана мед. Взривно вещество
за снарядяване е използвана смес ТГ 50/50 и ТГ 63/37.
Снарядяването се извършва по метода на заливане с
елементи за центрове на втърдяване. За допълнителен
детонатор е използван удължен заряд от хексоген.
Бронепробиваемостта на ударното ядро е измерена по бронирани плочи с дебелина от 50 до
140 мм. Зарядите са поставени в две положения:
ъгълът между оста на заряда и перпендикуляра,
Фиг. 9. Схема
на провеждане на
проведен в плоскостта на плочата, е 300, оста на заСхема
на провеждане
наекспериментите
експериментите
Таблица 1

дването са използвани три типа бойни части с ударно ядро,
г. 10.
Фиг. 9. Схема на провежданеДебелина
на експериментите
на стоманената
Дълбочина на пробиването,
Резултати от изпитанията на БЧ на СФЕ

Диаметър на заряда, mm

Форма на БЧ с УЯ

броня, mm

mm

При50 изследването
са използвани три типа бойни
части сдвустранно
ударно ядро,
Компактен
50
50 на фиг. 10.
Удължен
50
двустранно
показани
100
100
150
150

Компактен
Удължен
Компактен
Удължен

100
100
140
140

85 mm отколка
двустранно
двустранно
двустранно
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а

б

в

Фиг.
10. Външен вид на бойна част: а – вариант първи, 50 mm; б – вариант две, 100 mm; в –
Фиг. 10. Външен вид на бойна част: а – вариант първи, 50 мм; б – вариант две, 100 мм;

вариант три, 150 mm.

в – вариант три, 150 мм

ряда е перпендикулярна на оста на плочата, за вариразличия. При проектиране на далеПървият вариант е предназначен принципни
за поразяване
на лекобронирана
анти 2 и 3.
кобойни припаси е необходимо да се изпълняват изтехника,
а също
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припаси. Макетите
При обработка
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в
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се
управлява
високоякостна стомана - във втория вариант. Обвивката е закрепена към
от изпитанията са показани на таблица 1.
характерът на действия на поразяващия елемент по
корпуса
със затягащ
пръстен.
Зазакоматериал
обвивка
е на
Наблюдаваните
на таблица
1 качествени
целите.на
Имакумулативната
възможност да се избират
елементи
използвана
мед. наВзривно
за снарядяване
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смес
номерности
на процеса
пробиваневещество
са присъщи на
отверстието пробивано
в преградата,
да сеТГ
регулира
всички
изпитвани
бойни
части.
степента
на
задпреградното
действие,
да
се
50/50 и ТГ 63/37. Снарядяването се извършва по метода на заливане сизбира
Получените експериментални резултати дават
далечината на действие за сметка на конструкцияелементида сезаанализира
центрове
на втърдяване.
допълнителен
детонатор
е
възможност
движението
на ударнота За
в снаряда,
водещи до съответното
изменение
в
удължен
заряд от
хексоген.
тоизползван
ядро в преградата
по качествена
информация.
За
скоростта, формата на повърхността и вътрешната
форматаБронепробиваемостта
на ударното ядро може да сена
съди
по поструктура
формирания по
поразяващ
елемент.
ударното
ядро енаизмерена
бронирани
раженията в бронираната преграда. Характерът на
плочи с дебелина
от 50
до 140 mm.
Зарядите са поставениИзводи
в две положения:
пораженията
свидетелстват
за отсъствие
на разрушения на обвивката в избрания диапазон.
Между изпитваните бойни части съществуват
Резултатите от моделирането показват, че на
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процеса на формиране на ударни ядра влияе положението на точката на иницииране на заряда ВВ,
което дава възможност да се управляват формата и
параметрите на кумулативната струя.
По пътя на разчетите в резултат на проведения числен експеримент са получени криви, характеризиращи зависимост на постоянната скорост на ударните ядра от мястото на иницииране
на заряда от ВВ, установена е формата на ударни
ядра на бойния припас.

Проведените експерименти могат да бъдат използвани за формиране на изисквания към конструктивното изпълнение на бойни припаси с
ударни ядра и при оценка на предполагаемото поражение на бронирана преграда. Сравняването на
резултатите от моделирането с експерименталните
данни позволява да се извърши оценка на техническите решения, използвани при проектиране на
бойни припаси с повишена точност, формиращи
ударни ядра.
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The Legal Limits of the Private Property Right
Sd. sg. maj. CĂLUGĂR Claudiu-Cătălin

R

omania is a republic with a semi-parliamentary
system of government, form of government in
which the prime minister and the president are
both active participants in the state administration. This
system differs from the parliamentary republic by the
fact that the president is elected by universal vote, and
he have more than a ceremonial role.1 And the difference
from presidential republic is that the government is
appointed by the President but approved by Parliament
and is accountable to it, which can otherwise dismiss it
through a motion of censure.2
The right of every society is built and applied in
accordance with some general principles that express the
objective requirements of the respective society and which
are found, in specific forms, in the content of all legal norms.3
The most important principles of the state
functioning in Romania are: the principle of political
pluralism, the principle of separation of the powers in
state, the principle of legality, the principle of liberty,
the principle of equality, the principle of justice, the
principle of good faith.4
The Constitution of Romania consecrate to the
property right a general premises art. 136 entitled “The
property” from the title “The economy and the public
finances” and a special premises for the private property
right, art. 44 entitled “The right of private property” from
the chapter “The rights and fundamental freedoms”.5
So the constitutional principles in this matter are6:
● The property is public or private;
● The private property is inviolable according to
the organic law, guaranteed and protected equally by the
law irrespective of its owner;
● Private property is equally guaranteed and
protected under the law, irrespective of its owner. Aliens
and stateless persons may acquire private ownership of
lands only under the terms as may arise from Romania’s
accession to the European Union and from other
international treaties to which Romania is a party, on a
reciprocal basis, in accordance with an organic law, as
well as by way of statutory inheritance;
● Expropriation for a cause of public utility is
conditionated by a just compensation paid in advance,
and the nationalization or any other measure of forcible
transfer of assets into the public property on the basis of
discrimination is prohibited.
● Lawfully acquired wealth may not be confiscated.
Lawfulness of acquirement shall be presumed.
● Public property is guaranteed and protected by
law, and the goods of the public property are inalienable.
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The most important laws concerning the private
property right besides the Constitution are the Civil
Code which is a regulation with general character, and
a series of special laws among which: Law of the land
fund no. 18/1991, Law no. 50/1991 regarding authorizing
the execution of construction works, Law no. 33/1994
regarding the expropriation for a cause of public
utility, Law no. 112/1995 regulating the legal status of
immovable property for housing and others.7
Before moving on forward, it’s important to
emphasize the definition of the private property right,
one of the most complete definition given by the
Romanian doctrine reflects that the private property
right represent: “the subjective right over the goods
other than those that constitute the public domain, in
the basis of which the holder exercises the possession,
use and disposition in it’s own power and self-interest
within the limits determined by law”.8
The legal limits
of the private property right
The exercising of the private property right by an
owner over his good is not unlimited. The fact that the
private property right is an absolute right is true, but this
character occurs within the legal limits imposed.
1. The requisition as a limit of the private
property right
In the present, in Romania, the requisition activity
is regulated in the base of Law 132/1997 regarding the
goods requisition and provision of services in the public
interest.9
According to art. 1 from the Law 132/1997, the
requisition represents the extraordinary measure through the authorities of the public administration are empower by the law to oblige the companies, the public
institutions, and also other individuals and companies
to release temporary some movable and immovable property in conditions of this law.10
This limit of the private property right exercise,
with an extraordinary character, may be adopted only
when is declared: the partial or fullmobilization of the
armed forces, the state of war, the declaration of state of
siege or emergency or in the case of prevention, localization and suppression of the disasters consequences, at
the beginning or during these cases.11
1.1. The goods that can be requisitioned
According to art. 5 from the Law 132/1997, the goods are requisitioned from their owners or their legal

holders, nobody could be compelled to give a good if in
the moment of the request they don’t have it in possession or in legal using. Once with the requisitioned goods
are given also the suitable equipment which is indispensable in using of the goods.12
In the category of the goods that can form the
object of a requisition, art. 5 of the Law no. 132/1997
include besides the movable property (vehicles, energy
supply, computing, machinery, spare parts and others)
and the immovable goods (buildings, terrains, port facilities, airport facilities and communication systems and
telecommunications).13
1.2. The evidence of the goods that can be requisitioned
In the sight of performing the requisition of goods,
according to art. 9 par. (2) of Law no. 132/1997, the public authorities with other autorities wich have the duty
to verify in their activity area: the keeping the evidence
of the goods that can be requisitioned by the companies,
the public institutions and other companies which are
holders of these goods; the technical state of the vehicles, ships and of the aircraft, the construction equipment which can be affected by the requizition; the existence of materials, foods, fuels, and other goods that gan
be requisitioned, established in the mobilization plan.14
At the demand of the beneficiary, the public
authorities and the owners of the goods assigned through
the requisition plan, have the obligation to transmit data
regarding the existence, conditions and characteristics
of the goods.15
The possible changes which appear in the account
and in the goods condition that are included in the
requisition plan approved is transmitted one time on
semester by the owners or by the legal holders, and the
Government can dispose periodically the census over
some categories goods what are object of requisition.16
The owners and also the legal holders of the goods
that can be requisitioned have the obligation to declare
and to present them at the request of the census commissions. In their turn the authoritiesof public administration are obligated to account these goods in physical
and value units.17
1.3. The requisitioning procedure
In the purpose of determining the quantities of the
goods that can be requisitioned, of the compensations
and for solving any litigation that can appear with the
requisition, are established the joint requisition commissions and the Central Commission of requisition.18
According to art. 22 from the Law 132/1997, the
joint requisition commissions are deciding the quantities of the goods that can be requisitioned and they propose the limits of the prices that are used at the paying
of the compensations for the requisitioned goods.19
In the background of the accomplished proposals
by the joint requisition commissions, the Central Commission of requisition sets the prices of the main consumable products necessary to estimate the used founds at
the payment of these goods. These prices will be pub-

lished in the official Gazette. Also the Central Commission of Requisition examines and resolves the appeals
on decisions of the joint requisition commissions.20
Conformable to art. 14 of the same law that I have
mentioned already, the requisition of the goods is effectuated just on the base of the release order which is emitted by the military authorities, order what is submitted
to the owner or to the legal holder.21
Also, the art. 15 institute that at the offering of the
requisitioned goods is ending an protocol which contains besides the identification data, which are mentioned in the release order, the condition and the value of
the goods at the date when the requisition was done.22
2. The confiscation as limit of the private property
right
2.1. The definition and the regulating of confiscation
The confiscation represent the sanction which has
an extraordinary character which overcomes the inviolability of the private property right and so that it can be
established just by the constitutional regulations. Thus,
according to art. 44 par. (9) of Romania’s Constitution:
„the goods which are destinated, used or resulted from
offenses or contraventions can be confiscated just in
conditions of the law”.
The confiscation, as a sanction, besides the fact it is
regulated in the contravention legislation, it is regulated
in the penal legislation which establish the conditions of
disposition the confiscation of the goods used or destinated to realize the contraventions or the offenses or of
the goods obtained from a contravention or an offense.
Acording to art. 562, the confiscation is appreciated like an extinguishing modality of the private property right together with: the destruction of property,
the dereliction of the movable goods, the renunciation
by an authentic document to immovable property and
the expropriation.23
The confiscation provided by the penal law and
also by the administrative law, can’t be assimilated with
the modalities of the private property right extinction
mentioned before.24
Firstly, under an order released by the prosecutor
or in a final judgment, the confiscated goods in any way
are transferred to the state ownership. Secondly, the
confiscated goods can be returned to its former owner,
in whole or in part, either through an order issued by
the prosecutor or by court. Specifically, the confiscation
constitutes a transfer, which can have a temporary or
definitive character, under constraint from one holder to
another, in the same property form.25
2.2. The conditions and circumstances in which
confiscation is achievable
The penal code and the penal legislation stipulates
the conditions and situations where achieving confiscation
is posible on the goods destinated, used or obtained from
an offense. So, according to art. 118 par. (1) of the Penal
Code, the goods that may be subject to confiscation are26:
а) The goods obtained from the deed provided by
the penal law;
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b) The goods used in the perpetration of an offense, if they are the property of the felon or of the another
person which has known the destination of using them;
The goods used after the perpetration of the act with
the purpose of saving the felon or that of keeping the
advantage or the good obtained;
с) The goods offered with the purpose of facilitating the perpetration of an illegal act or with the objective of paying the perpetrator;
d) The goods obtained by the act stipulated by the
criminal law, unless they are returned to the person injured and the extent to which it does not serve to compensate;
е) goods whose possession is prohibited by criminal law;
Conformable to par. (2) of the same article, for
the situations stipulated at par. (1) the letter b) and c):
if the value of the goods which represent the object of
the confiscation is clearly disproportionate towards to
the nature and the gravity of the act, it will disposing
the partially confiscation, by money equivalent, taking
into account the result produced or which could and the
good contribution to this. If the goods were produced,
modified or adapted with the purpose of perpetration
of an act provided by the penal law it will disposing the
integral confiscation.27
If the confiscation of the goods can’t be done because they do not belong to the offender, and their owner
didn’t know their intended use, will be subject of confiscation their cash equivalent.28
Similarly, in the case when the goods to be seized
in accordance with par. (1) lit. b)-e), they are not found,
in exchange will confiscate money and goods up to their
value.29
If the offender or the owner of the goods which
the confiscation can be applied, is one of livelihood, for
daily use or professional achievement, the court can’t
decide its confiscation.30
The complementary contravention sanctions that
can be imposed for committing an offense lies in the
confiscation for, commonly used or obtained from contraventions.31
2.3. The extended confiscation as a safety measure
According to art. 112 par. (2), the extended confiscationordering if the conditions below32:
а) the value of assets acquired by the convicted
person for a period of five years before and, if necessary, after the time of the offense, until the date of the
document instituting the proceedings, clearly exceeds
the revenue it lawfully;
b) the court is convinced that the goods concerned
originate from criminal activities such as those provided in par. (1);
In order to adopt the provisions of par. (2) will be
considered the property transferred by the sentenced
person or by a third party of a family member or a legal
entity to which the convicted person in control.33
According to art.112 par. (5), when is determining
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the difference between the income earned and legally
acquired property value will account for the goods after
obtaining their expenses incurred by the convicted person and the family members.34
In the case if the goods which are the subject of the
confiscation are not found, in exchange of them will be
confiscated the cash and the goods to their equivalent
value, and also, the confiscation will be aplicate on the
assets and cash gained from the use of goods and the
cash which are the subject of the confiscation and goods
produced by them.35
Also, according to art. 112 par. (8), the confiscation will be applicated just over the value of the goods
obtained in the period from par. (2), that exceeds the
lawful income of the convicted person.36
3. The expropriation as a limit of the private
property right
The expropriation represent the qualitative
transformation of the property, from private property
to public property. One of the most comprehensive
definition given by the Romanian doctrine express that
the expropriation represents the act of the public power
through is materialized the forced acquisition of the
private properties, in exchange for a compensation.37
3.1. The expropriation regulation
The legal framework of expropriation and for determining the compensations it is included in principle
in constitutional rules, in the Civil Code and isdeveloped by the organic law and other special laws.38
The Romanian Constitution, through art. 44 par.
(3) consecrate the fact that: “Nobody can be expropriated just for a public utility cause, established according
to the law, with just and prior compensation”39, and in
the content of the par. (6) of the same article result the
fact that the compensations are decided with one assent
with the owner, or in the case of disagreement, through
justice.40
The Civil Code, through art. 562 par. (3), repeat
under a changed form the constitutional stipulations.
So, according to the Romanian Civil Code: “The expropriations are possible just for a public utility cause
consecrated conformable to the law, with just and prior
compensation, determined with one consent between
the owner and the expropriator. In case of disagreement
over the amount of compensations, it will be established
by court”.41
3.2. The expropriation object
Conformable to art. 2 from the Law no. 33 from
27 may 199442, the immovable goods which are in the
property of the natural or legal persons, with or without
profit, and those in the private property of communes,
towns, municipalities and counties, can be expropriated.
So, the imovable goods which are private property, regardless of the holder, can be expropriated.43
So, considering the above, in the category of the
goods which can’t be expropriated are included the immovable goods public property, due to the fact that by
their nature are intended for public utility by an act of

the competent authority an also, they aren’t the subject
of these measures neither the immovable goods which
are in the private property of the state, because the state,
as owner, can turn into an object of public utility any
real estate that are in his private property.44
Real estate from private administrative-territorial
units may be expropriated just if the public utility is of
national interest. If the public utility which was declarate is destinated to a local interest work, the expropriation isn’t necessary, because the authority of the county,
town or city and commune has the capacity to transfer
the good from the private domain into the public domain
of the same administrative-territorial unit.45
3.3. The expropriation procedure
This procedure can be avoided by agreement or by
friendly assignment of the private property right over
the immovable property, by an convention between the
expropriator and expropiated, in any moment of the expropriation.46 In some cases, the parties may agree just
over the modalities of transfer with onerous title on the
good, but not in terms of the nature and extent of the
compensations which will received by the owner, in this
situation the court notes the agreement of the parties,
specifies the amount of compensations or the equivalent
in nature for the owner.47
Expropriation procedure, as evidenced by the organic law comprises the following three stages, the second stage is administrative and the last one is judicial:
the first stage, the declaration of the public utility; the
second stage, the taking of measures prior to expropriation; the third and last stage comprise the expropriation
and the fixing of compensations.48
3.4. Declaration of public utility
Pursuant to art. 3 from the Law no. 33/1994 which emphasize that the expropriation may be decided by
the courts after the declaration of public utility under
the conditions set in the law.49 In order to achieve the
declaration of the public utility it must be met three
conditions:
● Execution of a preliminary research by special
commissions, named by the Government or by the
county council;
● The existence of the national or local interest
which will attribute to the work the character of public
utility;
● The registration of the public utility work in the
urbanistic plans and the plans of territory improvement.
3.5. The administrative stage or the taking of
measures prior to expropriation
This stage in turn comprises three substages:
● The expropriation proposals
In this substage, the expropriator makes the plans
of the buildings which will be expropriate, indicating
the name of the owners and the compensations deals.
And also, the expropriator will effectuate the protocol which will end the preliminary research and the
expropriation proposals to declare the public utility,
which will be submitted tothe local council in whose

jurisdiction are located buildings expropriated, subject
to consultation by interested parties.50
The expropriation proposal with the protocol are
relative to the property owner within 15 days from publication.
● The contestation against the expropriation
proposals
Within 45 days of receipt of notification, the
owners and holders of another real rights on real estate
expropriated have the possibility of filing a contestation
at the town hall where the expropriated property is
situated.
Within 30 days from the deadline for filing
objections, the Mayor shall submit the file with the
case of expropriation to the General Secretariat of the
Government or the county council or the council of the
Municipality of Bucharest, respectively, to works of
national interest.51
The contestations will be solutioned within 30 days
by a commission established by Government decision
for works of national interest, by decision of the Permanent Delegation of the county council or by disposition
of the mayor of Bucharest for the local interest.52
Without a contestation, the administrative stage of
the expropriation procedure ends and it opens the possibility of starting judicial stage.Conversely, if the contestation was done, it will be resolved within 30 days by
a comission formed according to the law stipulations.53
In front of the commission is possible an agreement between the parties, this consensus requiring the
register by the commission with the signatures of the
parties.54
In the absence of consensus between the parties,
the commission must to decide over the contestation and
over the expropriation proposals. This decision must to
be substantiated and notified to the parties within 15
days after adoption.55
If the contestation was admited and so, in consequence, the proposals of the expropriator were refused, he has the posibility to formulate new expropriation
proposals, that means the plans that I mentioned before
will be reviewed.56
The new proposals must to respect the regulation
of the whole administrative stage of the expropriation
procedure, which is disposed express by the art. 19 par.
(2) of the law. So, if the entitled persons are formulating
the contestations, the entire process it will be repeated.57
● Administrative action
In the event that the commission pronounces a new
decision, allowing the second contestation and reject the
new expropriation proposals, the expropriator has the
possibility to dispute the decision of the commission,
within 15 days after the communication, at the Court of
Appeal in whose jurisdiction are located the immovable
goods which is proposed for expropriation.58
3.6. The Judicial stage of the expropriation
procedure
In solving the request of expropriation formulated
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by the expropriator, in the case that neither one contestation wasn’t formulated against the expropriation proposal or the appeal was rejected under the law, is to the
competence of the courts from the jurisdiction of the
immovable good which is proposed for expropriation.59
At this stage, the court controls the legal conditions are met and determine compensation for expropriation. the court is not able to deepen substantive issues
related to expropriation. The only exception is if theexpropriator requires to the court the expropriationonly a
part of the immovable good and the owner requires the
expropriation of the entire immovable good, court may
assess on the actual situation, if there is the possibility
of a partial expropriation, and if not, it will dispose the
total expropriation.60
If the parties reach a consensus on expropriation
and compensation amount, the court notes understanding and it will pronounce a decision, and in the situation when the parties were agreed regarding the expropriation but not over the compensations quantum, the court
will decide that cuantum.61
Assessing the compensation due the owner will be
made separately from those due to holders of other real
rights or other persons entitled.62
4. The expropriation effects
Expropriation effects can be divided into two categories: the typical effects and atypical effects.63
a) Typical effects are the direct result of expropriation and they consist in: the transfer of the property right
over the immovable good from the expropriated to the
expropriator, the real subrogation with particular title,
the extinction of the dismemberments of the property
right and giving possession to the expropriator.64
The transfer of the property right over the
immovable good from the expropriated to the
expropriator
The immovable good which was expropriated
enter in the expropriator patrimony free of charges, in
accordance with the judgment decision which is final
and irrevocable. This effect occurs simultaneously with
the fulfill of the obligations imposed on expropriator by
court, more precisely, after the payment of compensations.65
The real subrogation with particular title
Conformable with art. 28 par. (2) of the law, the
mortgage and the privilege estate are transferred inside
of the established compensations. Also, simultaneously
with the determination of the compensations, the immovable good becomes subtle, more accurate, they are
no longer the subjects of the creditors pursuit, they enter the inability of enforcement of the immovable good,
even if, until the effective payment, the debtor continues
to be the owner.66
The extinction of the dismemberments of the
property right
Trough the effect of the expropriation is achieved
the extinction of private property dismemberments
(the use, the beneficial, the habitation and superficies)
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and also that of the real right of use and of the right of
concession over theexpropriated property.
Also, the extinction influences the servitudes determined by the human act, but only with the condition
to become incompatible with the natural and legal situation of the object pursued bu expropriation.67
The extinction of the personal rights
Among the individual rights that are extinguished,
the law expressly mentions the tenancy, in any form.68
The extinguish moment of the tenancy coincide
with the moment of the final judgment expropriation.
The solution is apply identical for any other personal right, but in this case, the payment of the compensations
isn’t based like that regarding to the extinction of dismemberments.69
However, in the case if through the expropriation
decision, it was imposed to the expropriator the duty
of a ensuring an adequate housing for the tenant, the
transfer of the property right will not be possible before
fulfilling this obligation.70
Giving possession to the expropriator
The entry into possesion of expropriator is done
based on the enforcement issued by the courts in the
basis of the conclusion of the expropriation procedure
which finds the fulfillment on compesation.71
In the situation of expropriation the buildings destined for housing, the eviction of the owners which occupy them is possible only after providing living space,
according to the law, at the request of such persons, in
the method ordered by the judgment of expropriation.72
Also, in the situation of the cultivated land or plantations, the transition from private property to public
property will not be established untill the will be harvest.73
Notwithstanding, in cases of extreme urgency
imposed by the conducting prompt works which
interest the national defense, the public order and
national security and in case of natural disasters, the
court, establishing the declarate public utility of the
works, has the capacity to dispose through decision the
immediately giving in possession of the expropriator,
with his obligation to register the amounts determined
as compensation on the name of expropriated, within
30 days.
b) The atypical effects of expropriation
They may occur accidentally, in the situation where the commencement of the public utility work is in
delay or if they aren’t realize conforming with the deadline set by the law, in this category are included: the
constitute of the preemptive right of the expropriated
person to rent the immovable good that was expropriated, the right of restitution of the former owner and the
preemptive right of the former owner at the acquisition
of the exproprated immovable good.74
The preemptive right of the expropriated person to
rent the immovable good that was expropriated
Art. 34 of the Law no. 33/1994 sanctify in the favor
of the former owner, that in the case that the immova-

ble good is offer for renting, priority right to rent more
precisely the preemptive right, in the situation when the
immovable good is going to be rent, before his using for
the objective that generated the expropriation.75
The right of restitution of the former owner
Conforming with art. 35 and art. 36 from the same
law, if the expropriated immovable goods were not used
within one year according to destination for what it was
expropriated, more precisely the works hadn’t began,
and so the former owners have the possibility to request
the restitution of these, with the exception of the case
when a new public utility was declared.76
The preemptive right of the former owner at the
acquisition of the exproprated immovable good
The law gives to the expropriator the possibility to
sale the expropriated immovable good, if the works that
generated the expropriation had not been done.77
The former owner of the expropriated immovable
good have the preemptive right in acquiring it; the expropriator have the obligation to notify his intention to
sale the immovable good, and if the former owner does
not opt for the buying or he not respond to the expropriator within two months of receiving notification, the last
one can dispose freely by the immovable good.78
It should be noted the fact that the former owner
must to pay for the expropriated immovable good the
price, which will must to be lower or equal to the actualizated compensation79, form here results the fact that

the only way to transfer the immovable good is the contract of sale-buying.80
According to the art. 37 par. (3) of the law, in the
case the pre-emptive right of the former owner is violated, he can to substitute in the buyer rights, paying to
this the price and the costs afferent to the sale. The substitution right must to be exercised within two months of
receiving notification about the signing of the contract
whereby it ordered registration in the land registry for
the benefit of the buyer.81
So if the pre-emptive right was exercise, the former
owner obtains the place of the buyer, replacing him in
all the rights and the obligations resulted from the signed
contract with the violation of the pre-emptive right.82
Conclusion
In conclusion, the law may limit the exercise of the
private property right both public and private interest by
the instrumentality of the requisition, the confiscation
or the expropriation.
Is important to emphasize that the restrictions of
the private property right are legitimated by the law.
Also i must to underline the fact that despite the fact
that the state can perform a forced transfer of the private
property in the case of confiscation, expropriation and
requisition, the human rights are preserved with an
enough guarantee.

1
Tabără, V. The bases of the public administration, The publishing house of The Land Forces Academy „Nicolae Bălcescu“,
Sibiu, 2011, pp. 62-63.
2
Ibidem., p. 106.
3
Drăghici, T., T. Bodoaşcă. The general theory of law, The publishing house of The Land Forces Academy „Nicolae Bălcescu“,
Sibiu, 2009, p. 11.
4
Ibidem., pp. 12 - 26.
5
Zamşa, C., Civil right. The main real rights. Manual seminar, 2nd edition, revised and enlarged, The publishing house C.H.
Beck, Bucureşti, 2015, p. 21.
6
Constitution of Romania, promulgated, Oficial Gazette No. 233/21.11.1991, republished, Oficial Gazette No. 767/31.10.2003,
The publishing house C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 10, p. 33.
7
Zamşa, C. op. cit., p.22.
8
Anghelescu, C., G. Boroi, B. Nazat. Civil right course. The main real rights. 2nd Edition revised and expanded, The publishing
house Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 15.
9
Spânu, D. Civil right. The main real rights. 2nd Edition revised and expanded, The publishing house Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 83.
10
Law 132/1997 regarding the requisition of goods and services in the public interest, as amended and supplemented, published
in Of. Gazette no. 161/18.07.1997.
11
Chelaru, E. Civil right. The main real rights. 4nd Edition, The publishing house C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 63.
12
Ibidem. Art. 5.
13
Ibidem. Art. 5.
14
Ibidem. Art. 9 alin. (2).
15
Ibidem. Art. 10 alin. (1) şi (2).
16
Ibidem. Art. 11 alin. (3) şi Art. 12 alin. (1).
17
Spânu, D. op. cit., p. 84, apud. Law 132/1997 regarding the requisition of goods and services in the public interest, as amended
and supplemented, published in Of. Gazette no. 161/18.07.1997.
18
Ibidem. p. 85.
19
Law 132/1997 op. cit.
20
Spânu, D. op. cit., p. 85.
21
Law 132/1997 op. cit.
22
Ibidem. Art. 15;
23
Art. 562 par. (4) of Civil Code, Edition march 2014, The publishing house Monitorul Oficial, Bucureşti, 2014, p. 150.
24
Urs, P. Ispas, I. Urs, P. Ispas, Civil right: The main real rights, The publishing houseHamangiu, Bucureşti, 2013, p. 119.
25
Ibidem., p. 119.
26
Penal Code, Law no. 301/2004, as amended and supplemented, published in Of. Gazette no. 575/29.06.2004.
27
Ibidem., art. 118 par. (2).

297

Ibidem., art. 118 par. (3).
Ibidem. , art. 118 par. (4).
30
Spânu, D. op. cit., p. 99 apud. Penal Code op. cit.
31
G.O. no. 2/2001 regarding the legal regime of contraventions, as amended and supplemented, published in Of. Gazette
no.410/25.07.2001.
32
Penal Code, op cit.
33
Spânu, D. op. cit., p. 100.
34
Penal Code, op cit., art. 1121 par. (5).
35
Ibidem.op cit., art. 1121 par. (3).
36
Ibidem. op cit., art. 1121 par. (5) and (6).
37
Boroi, G., C. Anghelescu, B. Nazat, op cit. p. 62.
38
Stoica, V. Civil right: The main real rights. 2nd Edition revised and expanded, The publishing house C.H. Beck, Bucureşti,
2013,p. 165.
39
Constitution of Romania, op. cit., p. 11.
40
Ibidem., p. 11.
41
Civil Code, op. cit., p. 150.
42
Law no. 33/27.05.1994 regarding the expropriation for public utility cause, as amended and supplemented, published in Of.
Gazette no. 472/5.07.2011, art. 2.
43
Urs, I., P. Ispas. op cit. p. 108.
44
Ibidem., p. 11.p. 108.
45
Ciochină-Barbu, I., C. Corbu, C. Jora, Civil right. The main real rights, 2nd edition, revised and enlarged, The publishing
house Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 318.
46
Law no. 33/27.05.1994 , op. cit., Art. 4.
47
Bîrsan, C. Civil right. The main real rights,The publishing house Hamangiu, Bucureşti, 2013, pp. 136 – 137.
48
Zamşa, C. op. cit., p. 48.
49
Chelaru, E. op. cit., p. 73.
50
Art. 12 alin.(1) of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
51
Ibidem., Art. 14.
52
Ibidem., Art. 15 alin. (1).
53
Stoica, V. op cit. p.175.
54
Art. 18 alin. (2) of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
55
Ibidem., Art. 18 alin. (3).
56
Ibidem., Art. 19 alin. (1).
57
Stoica, V. op cit. p. 176.
58
Ibidem., p. 176.
59
Art. 21 alin. (1) of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
60
Ibidem., Art. 24 alin. (4).
61
Ciochină-Barbu, I., C. Corbu, C. Jora, op. cit., p. 321.
62
Art. 28 alin. (3) şi (4)of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
63
Chelaru, E. op. cit., p. 78.
64
Ibidem. p. 78.
65
Art. 28 of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
66
Ibidem., Art. 28 alin. (2).
67
Stranyiczki, S. Civil right. The main real rights according The new Civil Code, The publishing house C.H. Beck, Bucureşti,
2012, p. 68.
68
Ibidem., p. 68.
69
Art. 29 alin. (1) of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
70
Ibidem., Art. 28.
71
Chelaru, E. op. cit., p. 80.
72
Art. 29 alin. (2) of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
73
Ibidem., Art. 31 alin. (2).
74
Chelaru, E. op. cit., pp. 78 – 79.
75
Art. 34 of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
76
Ibidem., art. 35 and art. 36.
77
Bîrsan, C. op. cit., p. 145.
78
Art. 37 of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
79
Ibidem. art. 34 alin. (1).
80
Chelaru, E. op. cit., p. 86.
81
Art. 37 alin. (3) of Law no. 33/27.05.1994, op. cit.
82
Chelaru, E. op. cit., p. 86.
28
29

298

Requirements to the Sensor Platform and
Network for Indoor Deployment and Exterior
Based Radiofrequency Awareness
E. Enev, G. Velev, N. Stoianov, M. Bozhilova

Abstract: The main information in this report is about results from the study of problems required using
sensor platform and network for indoor deployment and exterior based radiofrequency awareness in urban operations.
There are selected main tactical requirements and space and time parameters in which must work technical means
for acquisition of information and data. The report represents also additional information about future trends of
experimentations at this project.
Key words: intelligence, information, networks, sensors, urban terrain.

T

he presence of a large part of the necessary
information to commanders is a major problem
for planning officers. Today’s operations in urban
areas are generally characterized that the information
is produced predominantly by intelligent systems and
technologies rather than through traditional reporting
intelligence from reconnaissance units. The problem
is that this information arrives uncoordinated and
unsynchronized at different levels of the chain of
command. One of the likely solutions to meet this
drawback is the use of sensor platforms and networks
inside buildings and outside them. The main problem is
that there is currently no large-scale studies conducted
what requirements must meet those funds. For this
reason, the research teams proceed with the design and
experimentation of the applicability of this approach
to obtaining intelligence. To avoid common mistakes
in research related to the fact that the concept of an
experimental method often used synonymously with
the empirical method in the course of the study, the
project envisages conducting research on various
tactical scenarios of two opposing forces in different
environmental conditions. Therefore, the main objective
of the study at this stage, and in particular of this report,
is to formulate the basic requirements for indoors
sensor platforms and networks externally based RF
equipment in support of military operations in an urban
environment.
Methodology of the study.

The main adopted method by the collective is
empirical research method. This method works as a tool
for gathering knowledge by means of direct or indirect

observation, experience or experiment. Justifying the
hypothesis should be realized through the empirical
method of extraction, i.e. by conclusions about the
veracity of a theory based on evidence (facts).
Theoretical framework of the study. The
empirical cycle in which research collective arrange the
project is:
Monitoring and comparison: collecting and
organizing facts in order to form a hypothesis. The
main information sources through which perform
monitoring were literature related to warfare in urban
environments analyzing battles from World War II to the
present, doctrinal and normative base open sources of
information, instructional films, documentary, records.
Induction: Formulation of hypothesis.
– Deduction: formulating inferences about the
consequences of the hypothesis in the form of testable
predictions.
– Check: Testing the hypothesis with new empirical
field.
– Assessment: Analyzing the results of the
inspection. The research conducted to herein as a
process of collecting information about certain events
or processes the validity of the operation and in
particular the specificity of the characteristics of tactical
operations in urban environments. They are formed as
an object of testing, i.e. what it directed research interest
in the first stage of the project.
Empirical study was aimed at gathering
information on certain individual facts and elements of
reality through which to find the main problem areas
whose solution would meet the purpose of the project –
to identify and meet the requirements to set indoor
sensor platforms and networks with external RF based
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facilities in support of military forces in urban area.
The study is done to build the correct (in terms
of project) picture for the environment, in which
maneuvers formations commanders will act. Those
conditions include: the world – people, processes,
phenomena, infrastructure, property and so on. The
logical structure of empirical research covered several
stages:
1. Building a picture of studies (research) project –
a study of tactical characteristics of the operations and
fighting in urban environments.
2. Formulate a hypothesis about the study object –
by using located indoors sensor platforms and networks
externally based RF equipment in support of military
operations in an urban environment can speed up decision cycle and achieve superiority over the opposing
forces respect the martial function intelligence, command and control, maneuver force protection.
3. Collection of evidence to confirm or reject hypotheses.
4. Summary of facts for the purpose of making a
decision to confirm or reject the hypothesis.
5. Correct or confirm the image of the object of
study.
Logic and course of the research process enforce
several principles:
– Use established (confirmed) knowledge. It was
done by examining them any scientific, doctrinal and
documentary sources of paper, electronic and video
media, as well, and conducting comparative and critical
analysis.
– Through empirical research verify the validity of
the theories and models of behavior of the system in the
test environment.
Models, developed in scenarios adequately
describe and explain the nature of the object of study
by creating an authentic for the experiments purposes
environment. They confirmed collected empirical
information that at the time of the report coincides with
certain expectations. These expectations derived on the
basis of the theory (model), whose base is conducting
experiments in real environmental conditions.
Study Questions/Scenarios
1. Key elements of the environment necessary for
successful realization of experiments using high-tech
means.
1.1. Underground – sanitation; subway lines, provided the possibility of a hidden exit in the rear carried
out by small groups.
1.2. Ground surface – ground rail lines; pedestrian overpasses; roofs; fire exits and terraces that provide
mobility and concealment and can if necessary be used
as a relatively good position to carry out enemy attacks,
as well as shelters sniper.
One of the main efforts was to definite a necessary
types of buildings for the realism of experiments.
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a. Required types of buildings: buildings with
massive construction are those in which the outer walls
support the weight of the building and its components:
– wall and prefabricated buildings – modern buildings, hotels and buildings, industrial warehouses, brick
buildings are the most common buildings with mass
construction;
– warehouses in the industrial and transport areas;
– cell type (apartment type), where the walls are
assembled together as a box;
– places for public gatherings (churches, theaters)
are buildings with large open interior design;
– buildings with framework underpin a skeleton of
columns and beams are usually higher than those without frame;
– office buildings typically have smaller offices
circling the inner wall;
– commercial premises usually have large open
indoor area;
– high-rise factories;
– garages buildings;
– open spaces (stadiums, parks, sports grounds).
b. Climatic conditions: Visibility – night; reduced
visibility (fog, smog); Winds – in all kinds of inversions;
Precipitation – rain, snow, temperature and humidity.
c. Availability of neutral local population.
2. Key tactics for defense of unconventional
opponent.
The first phase of the defense opponents realized a
few kilometers outside the city center. The second phase
of the defense operation opponents is decisive. The first
line of defense is located at about 1 km from the center.
There is located the command post of the enemy. The
second defensive position is located about a kilometer
from the first, which means it is about 2 km from the
center of the medium. The third position is at about
1-3 km from second and is located close to downtown
and suburban neighborhoods. For better protection the
defending forces barricade lower floors and amplified in
engineering terms the upper floors, roofs and ceilings of
the buildings.
3. Main types tactical attack - company level.
First type of tactical way for attack is divided into
four steps procedure:
1) Intelligence; 2) firing impact; 3) detected targets
with sniper; 4) clean each controlled sector.
Second type of tactical actions in urban area is
carried out only by light infantry.
1) The outer cordon; 2) An internal cordon; 3)
Clearing group; 4) Breaching group; 5) Command and
Control (C2) Group.
4. Basic parameters and other conditions of the
situation distances conducting tactical actions are within
the parameters of close combat. Research and historical
analysis shows that only 5% of all targets can be seen at
distances of 100 m and larger. About 90% of all targets
were disclosed to 50 m. or less. Few individual targets
are visible farther than 50 m.. Usually their disclosure

becomes of less than 35 m. Therefore there is a need for
assessment and to establish minimum safety distance for
combat vehicles shooting. This means to avoid deadly
areas in defragmentation of ammunition after launch.
5. Time duration phases of preparation of the
defense in urban areas:
Step 1: The occupation of the building and the
ground floor – to about 8:00 hours for occupation
and preparation. Prepared are firing and observation
positions. Defending able to survive, to maintain the
basic administrative functions and keep fighting.
Step 2: Buildings are prepared for sustainable and
active defense – from 8 to 24 hours with the ability to
resist aviation and artillery strikes or attack infantry
formations. Firing sectors and the bands are cleaned
and prepared passageways between rooms and floors/
(mouse holes).
Step 3: From 24 to 48 hours have been prepared
alternative buildings as a reserve reference points in the
volume in stages 1 and 2 arranged passages between
them. The system of obstacles (mines, wire, fences
inside and outside the buildings) is arranged.
Analysis of results and summarizing
the conclusions of the survey questions
- Tactical and technology
1. Basic information required for preparation and
conduct of combat operations in urban area.
Basic phases of information management
technology in which can be used high-edge technology.
Below mentioned phases can successfully be provided
through the use of high technology or implementing
derived from these data, information – information,
extraction, processing, providing, understanding.
2. Specific information necessary for decision
making and warfare in urban environments.
a. A detailed plan of the area of responsibility
must provide actual performance area of operation
topographic map of the urban area, including
underground and ground-level features of the terrain,
buildings and critical infrastructure.
b. Information about positions and status of the
enemy is essential, as it allows to determine the position
of the enemy and neutral forces in real time.
Information on the situation and the status of their
forces. It allows to determine the situation in real time on
their own forces. The information for transport network
provides optimal choice of routes (in terms of carrying
capacity road network threat assessment) in the overall
scheme of the environment.
c. Receive continuous information about change
in the situation provides continuous, complete, and
complex monitoring of certain targets or area of interest,
providing timely information for making adequate and
appropriate decision.
d. The communication coverage area of action aims
at understanding and presentation of communication

links between the information exchanged units. To
achieve the required quality of communications
coverage required assessments to be carried out in the
direction of the exchange of information in accordance
with the nature of the sites where: fixed to fixed; fixed to
mobile; mobile to mobile.
e. The characteristics of the buildings are
important in terms of maneuver of subdivisions and
communications security.
f. Combat identification of forces is that through
which facilitates and speeds up the identification and
determination of the attachment of a unit (equipment,
weapons system), or individual to own, neutral or enemy
forces. Information about the friendly and neutral forces
is an important system for command and control at
the blockades, observation posts, cordon and search
operations, monitor certain areas.
g. Advance information about enemy actions
consists in the ability to develop options for action at a
particular opponent.
h. The classification of objects and objectives in
order of importance (key sites) can be obtained with
the help of high technology. This is the fourth phase of
technology information management - understanding.
i. Continuous assessment capabilities determines
the ability of all underlying funds in compliance with
the peculiarities of the environment. Ability to define
specific areas and tasks or as general and specific
abilities. General based on characteristics of weapons
systems, maneuvering abilities, percussion opportunities
in terms of the enemy and the characteristics of the
settlement and remit. Specific based on the searched
specific results or effects.
j. Possible requests for military support unified
system for military management needs ease of
maintenance during the operation itself. To ensure
active and timely support system for command and
control should have the ability to: identify the need for
maintenance; determine type of necessary maintenance;
requires immediate support from those who implement
and inform a command line to be authorized
maintenance.
Conclusions
Overall requirements can be grouped in several
areas:
1. Technological requirements for technical
reconnaissance systems: basic information for
commanders of small tactical echelon is one that is
associated with the conversion of buildings and its
preparation for defense. This capability would facilitate
commanders to achieve greater efficiency actions such
as: reveal the design of opposing; predict the type of
arms that could be used both in various tactical phases
of operations; evaluate fairly accurately the actions by
“opponent decision-making cycle”; timely warning of
their own or neighboring formations; timely planning
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and conducting actions against the enemy impacts.
One example of how forces can use the system for
collecting information:
Coverage of certain points or areas as well as
individual funds and as networks of active or passive
sensors; integrated CBRN sensors to provide capacity
for timely protection from all types of threats, as well
as immediate impact, as well as subsequent effect
of military impact on industrial sites; monitoring of
opposing elements outside urban areas in order to
facilitate the conditions for their tactical neutralization;
aerial surveillance and reconnaissance of the area of
operations and intelligence activities on the ground
(placing detectors and sensors from intelligence units)
in urban areas to facilitate the preparation and carrying
out of actions of emergency infantry parts (usually for
cleansing and seizing of buildings).
Release of intelligence resources by maintaining
monitoring sensors, which will allow reallocation of
human resources to intelligence activities in the more
important parts of the area of operations; defense on the
flanks through data collection; cover dead spaces in the
zones of responsibility of formations in order to save
human effort and resources. Technical systems for data
mining should have the ability to autonomy of action
without recharging at least 24 hours. Those who will act
in buildings must be silent.
2. Tactical critical information requirements of
the battalion level and small tactical units for the needs
of the research project SPIDER. To make a decision
every tactical commander of these levels requires
certain information about individual buildings. General
information is:
– General information about the buildings –
Sketching/blueprint of medium preferences by scanning; acquisition of photographic images or sending
an image of the surrounding area; search for a general
similarity to other controlled buildings of this type; entrance and interior doors and passageways.
– Detection and identification of: windows of
buildings.
– Detection and identification of: passages in walls
and between floors (mouse holes); corridors; tight spaces
– Detection and identification of: basement/cellar;
location of stairs; attic spaces; ventilation system; chimneys; roof spaces; access to the interior; barrages; elevators; status of the approaches; information on underground spaces; study the facilities of buildings and their
communication systems; determine the types of equipment used in buildings; assess the possibility of equipment to be managed outside the buildings; locations of
funds for facilities management; establish availability
and description of other communication tools; research
and evaluate the design of buildings; model the structure; composition and strength of the external walls (can
be drilled from a small arms); composition and strength
of the interior walls; infrastructure equipment (electrical installations, water supply systems, etc.); fire and ex302

plosive installations embedded in the walls.
The study and evaluation of underground facilities
is extremely important because they can be used as
military facilities opposing forces and to maintain public
safety during the war. To make a decision there is a need
commanders to have the following information with
respect to underground infrastructure and facilities:
● Location – described the type of facility. Type of
access to the facility.
● Create a scheme of underground facilities.
● Identifying vertical (degree of inclination,
length, location) and horizontal (location, curves) parameters.
● Identify passages – dimensions, intervals.
● Identification of partitions (natural or artificial)
spot sizes.
● Description of sewer and drainage systems.
● Ventilation systems.
● Underground structures – horizontal and vertical type, passageways and open spaces, available at the
entrance of the facility.
3. Time requirements.
Step 1. The occupation of the building and the
ground floor ‑ for about 8:00 for filling and preparation.
Firing and observation positions are prepared. Defending units are able to survive, to maintain the basic administrative functions and keep fighting.
Step 2. Buildings are prepared for sustainable and
active defense – from 8 till 24 hours with the ability to
resist aviation and artillery strikes and infantry formations attacks. Firing sectors and the bands are cleaned
and prepared passageways between rooms and floors
(mouse holes).
Step 3. From 24 till 48 hours have been prepared
alternative buildings as a reserve reference points in the
volume in stages 1 and 2, arranged passages between
them. The system of obstacles, mine, wire, fences inside
and outside the buildings is arranged.
4. Technical requirements of resources are directly
depending on the tactical situation – they will discover
during the development phase.
Summary of conclusions
Management of safety measures and the
implementation of martial functions in the areas
of operations today represent more than borrowing
and withholding certain area. The main problem is
information what happens at a certain time in a certain
place, to allow the commander to obtain the necessary
information for making and implementing decisions
There is likely opponent is scattered / diffuse
the whole area, not to behave and be identified as a
traditional countervailing force. Therefore, smaller,
adaptive organizational strength and resources capable
of achieving goals by generating the demand of these
effects are the best tool for the implementation of combat
power. Commanders need constant information on all

elements of space combat and tactical factors affecting
the performance of their mission. The use of intelligence
units in a complex urban environment is hazardous, in
some cases ineffective and requires the presence of a
necessary amount of human resources.
Studies of changes in the conduct of operations in
urban environments have shown that the use of human
resources for acquiring information is ineffective. This
is because people do not have the ability to explore the
interior of the building without being penetrated inside
buildings. This makes preemptive actions impossible.
Overtaking tactical information obtained through
electronic surveillance inflammatory means enabling
commanders to eliminate threats before they are
implemented.
Electronic surveillance devices must be able to
withstand impacts that are similar to the lethality of
the actions of conventional and unconventional means.
They must resist the probable-electronic effects and be
able to act autonomously at least as much as the last
phase in which information is needed for carrying it out.

In order to save effort and resources the use
of electronic surveillance devices must be realized
separately, by levels of tactical formations in space
in all its dimensions required of the commander and
the weather - the high echelons tactical planning and
preparation, and small units in the transitional phases
and during and hostilities
Problematic issue is the installation of intelligence
means in the buildings. It is due to the nature of
buildings preparation for defense. This installation at
the sites is imposed by the fact that all types of buildings
are built with thicker and considerably thicker exterior
walls and hulls, making it difficult to obtain information
from the outside of the building. The mere introduction
of investigative techniques at certain advantageous as
available space in the building leads to the possibility of
acquiring several tactical information.
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