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Нарастващият брой престъпления, миграционният натиск на границата, световният теро-
ризъм и нарастващата радикализация увеличават заплахата за вътрешната сигурност на 

страната. С нарастващите глобализационни процеси вътрешната несигурност на една страна 
не остава затворена в рамките на обществото, а често прераства в регионална несигурност, 
която може да доведе до глобална криза(1, с.14). Доказателство за това е, че военните кон-
фликти през последните петнадесет години възникват при наличие на вътрешнодържавна кри-
за и след като държавните органи се окажат неспособни да се справят с нея, възниква военен 
конфликт, в който се включват и други държави от региона или страни, които имат политически, 
икономически и други интереси в него. Ето защо, вътрешната сигурност на всяка страна е осо-
бено важна за нейното нормално съществуване.

Един от най-важните аспекти на защитата на сигурността е взаимодействието между 
различните структури (15, с.33). В периода от 10.09.2018 г. до 19.12.2018 г. за изследва-
не на този проблем беше проведено емпирично изследване на взаимодейтвието между 
въоръжените сили и останалите институции в интерес на вътрешната сигурност на Репу-
блика България. Обект на изследването беше системата за защита на националната си-
гурност, а негов предмет – взаимодействието между различните институции за постигане 
на обща цел – защита на вътрешната сигурност на страната. Резултатите от изследването 
показаха, че по силата на действащите нормативни и административни актове е необхо-
димо взаимодействие между въоръжените сили и останалите институции при защита на 
вътрешната сигурност на Република България, но съществуващите правни норми не са 
достатъчно изчерпателни, поради което оставят празноти в правната рамка. В резултат 
на това, обществените отношения в тази област не са добре регулирани и липсват ясни и 
точни правила за взаимодействие и здрави взаимовръзки между различните институции и 
техните органи в страната. 

Според българския тълковен речник думата подход означава съвкупност от начини и 
средства за пристъпване към определен проблем, следователно в конкретния случай думата 
ще се използва в смисъла съвкупност от начини и средства за подобряване на взаимодействи-
ето между въоръжените сили и останалите институции в интерес на вътрешната сигурност на 
Република България. Това ще рече, че за подобряване на взаимодействието следва да бъдат 
приложени различни начини и средства, които могат да бъдат обединени като различни подхо-
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ди. Първият от тях е концептуална промяна на възгледите за участието на въоръжените 
сили в защитата на вътрешната сигурност на страната.

В съвременното демократично общество, в което функционират основни добродетели 
като ред, законност и справедливост, като правило не се предвижда намеса на въоръжени-
те сили във вътрешните работи на страната. Така например, след втората световна война 
Германия не предвижда по никакъв повод намеса на армията в нейните вътрешни работи, 
поради което през 1972 г. по време на кризата със заложници, възникнала на олимпийските 
игри в Мюнхен, германските въоръжени сили отказват да изпратят снайперисти в помощ на 
полицията, въпреки че те са най-добре обучените в страната за справяне с подобна ситуация. 
В Англия, при кризи за вътрешната сигурност, армията се намесва само след разрешение от 
министър-председателя на страната. Това става едва след като стане ясно, че тежката по-
лиция и нейните въоръжени екипи не могат да се справят със ситуацията. Във Франция след 
терористичния акт в Батаклан френското правителство взема решение заедно с полицията и 
жандармерията по улиците да патрулират и военнослужещи от френската армия. Това обаче 
принуждава парламента на Франция да гласува редица нормативни актове, които да допуснат 
участието на армията в защитата на вътрешната сигурност.

В своята книга „Контрол на тълпата – стратегия и тактика“ Ставри Фердов (18) разглежда 
съществуването на два основни модела за справяне с групово нарушаване на обществения 
ред – северен и южен. Северният модел се характеризира с единна полиция, липса на жан-
дармерия, малобройни специализирани полицейски сили за справяне с масовите безредици, 
широко използване на помощни средства като гумени куршуми и високоразделителни камери 
за контрол на тълпата. При този модел не се практикува демонстрация на сила за контрол 
на тълпата. Южният модел е характерен с наличие на класически тип жандармерия, която 
разполага със специализирани подразделения, тактики, техники и процедури, централизиран 
модел, който освен жандармерията включва в себе си и други структури, като охранителна и 
специализирана охранителна полиция. Ето защо взаимодействието между въоръжените сили 
и останалите институции от системата за защита на вътрешната сигурност може да се разгледа 
на базата на тези два модела. 

Първият модел е на основата на северния модел, при който поради липса на достатъчно 
сили и средства от полицейските органи за справяне с груповото нарушаване на общественият 
ред при ескалиране на напрежението се намесват сили на армията на съответната страна. 
Този модел може да бъде наречен Северен или Англо – Саксонски модел.

На пример, през 2014 г. в американския град Фъргюсън, щата Мисури, възникват го-
леми масови безредици, които продължават повече от две седмици и се характеризират 
с побоища, унищожаване и повреждане на имущество и други прояви на насилие. Поради 
това на 18.08.2014 г. губернаторът на щата въвежда силите на Националната гвардия в 
града, които успяват да овладеят безредиците и след възстановяване на законността, на 
22.08.2014 г. по заповед на губернатора се изтеглят.(18)

Вторият модел е на основата на южния модел, при който след като полицейските сили 
в лицето на охранителна полиция и специализираната охранителна полиция не могат да се 
справят с груповото нарушаване на общественият ред, се намесва дирекция „Жандармерия“ 
със специализирани формирования, тактики, техники и процедури и ако въпреки това напреже-
нието ескалира до състояние на криза или гражданска война, тогава се намесват въоръжените 
сили на страната. Този модел може да бъде наречен Южен модел.

Факт е обаче, че с нарастване на предизвикателствата към системата за защита на въ-
трешната сигурност и двата модела на взаимодействие между въоръжените сили и силовите 
институции не са достатъчно ефективни. Първият модел не е ефективен поради факта, че на-
лага специализираните военни формирования да бъдат използвани като жандармерия, което 
води до значително намаляване на военният потенциал на страната, поради което при въз-
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никване на заплаха за териториалната цялост на страната или за държавния суверенитет не 
е ясно дали системата за национална сигурност ще реагира достатъчно ефективно. Вторият 
модел е неефективен поради факта, че докато се вземе решение на най-високо държавно ниво 
за въвеждане на армията за справяне с криза на вътрешната сигурност на страната нейната 
намеса вече може да бъде излишна или кризата да е нараснала до такава степен, че самата 
намеса на въоръжените сили да предизвика гражданска война. Следователно е необходимо да 
се създаде изцяло нова концепция за използване на въоръжените сили в системата за защита 
на националната сигурност. Тази концепция трябва да предвижда както съществуването на 
формированията от типа на жандармерията по южния модел, така и законовите основания, 
улеснените процедури за въвеждане на въоръжените сили в защита на вътрешната сигурност, 
и ясни и точни правомощия на техния личен състав. Макар че взаимодействието между въ-
оръжените сили и останалите сили за сигурност в Русия и Турция са организирани по южния 
модел, тяхната система за защита на вътрешна сигурност се доближава максимално до тази 
концепция. Като пример за подобна организация в Република България от близкото минало 
може да се посочи организацията, създадена в инструкция № С - 2170/1985 г. за действията на 
подразделенията и частите от БНА при пожари, стихийни бедствия и крупни производствени 
аварии, според която Република България е разделена между военните формирования на бой-
ни участъци, като всяко формирование отговаря за определен участък, в който при възникване 
на кризи се отзовава за оказване на помощ на населението. Тази организация дава възможност 
съответното формирование да събере и поддържа необходимата база данни, необходими за 
действие в съответния район, да отработи своите действия на предварителни занятия както са-
мостоятелно, така и съвместно с органите на МВР, ДАНС, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии и т.н.

Вторият подход за подобряване на взаимодействието е усъвършенстване на норма-
тивната база регламентираща дейностите изпълнявани от въоръжените сили в мирно 
време. Заплахите за вътрешната сигурност като трансгранична престъпност, тероризъм, ра-
дикализация и т.н. могат да възникнат както в пределите на Република България, така и да 
проникнат от чужди страни, за което спомагат различни фактори като замразените конфликти 
в Черноморския регион, продължаващите войни и високата нестабилност в Близкия изток и се-
верна Африка (14). С цел ранно предупреждение и възпиране на тези заплахи в самото начало 
на тяхното проявяване е необходимо службите за сигурност, службите за защита на общест-
веня ред и въоръжените сили да си сътрудничат непрекъснато с цел изпреварващи действия в 
защита на националната сигурност. 

Както стана ясно от анализа на резултатите от изследването, нормативната база за функ-
циониране на системата за защита на вътрешната сигурност на страната предвижда участие на 
въоръжените сили в мероприятия и операции по защита на вътрешната сигурност, но тяхното 
участие е силно ограничено, в условия на липса на предварително съгласуване на действия-
та, с неясни правила за въвеждане на въоръжените сили и изключително неясни правила за 
употреба на сила. Като пример за това може да бъдат посочени разпоредбите на чл. 57, ал. 1 
на ЗОВСРБ , който предвижда въоръжените сили в мирно време да оказват съдействие на ор-
ганите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, 
незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм, участие в охраната на стратегически 
обекти, на обекти и системи от критичната инфраструктура, операции за пресичане на теро-
ристични действия, участие в охраната на държавната граница и т.н., обаче няма ясни правила 
за въвеждане на въоръжените сили за изпълнение на такива задачи. Алинея 3 на същия член 
регламентира изготвянето на правилата за използване на сила в подобна операция като импе-
ративно разпорежда, че такива правила се разписват от Министъра на отбраната преди всяка 
конкретна операция. Това ще рече, че няма ясно разписани правила за употреба на сила в 
мирно време от въоръжените сили, при изпълнение на техните задачи, което се очертава като 
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празнота на нормативната база. Такива недостатъци могат да бъдат намерени на всички нива 
в правнонормативната база, регламентираща дейността на въоръжените сили в мирно време 
(фигура 1). Това означава, че такива пропуски има освен в законите и в подзаконовите норма-
тивни и административни актове. Поради тази причина много от дейностите във въоръжените 
сили се изпълняват въз основа на стандартни оперативни процедури (СОП), ръководства, пра-
вила, модели за работа и др., приети с административен акт (заповед) на старшия командир, 
началник, или друго лице имащо право да издава заповеди. Тези актове обаче сами по себе 
си не дават юридическо основание за изпълнение на дейностите по защита на вътрешната 
сигурност поради факта, че нямат юридическа стойност и отговорността остава в командирите 
издали съответните заповеди за изпълнението на тези актове. ЗОВС на Република България 
предвижда препратка към СОП, но само при участие на въоръжените сили в мисии и операции 
извън територията на страната. В мирно време на територията на Република България, за да 
се изпълни един от основните принципи за използване на въоръжените сили – законност, е 
необходимо всички дейности на тези формирования да бъдат регламентирани в закони, пра-
вилници, наредби и инструкции, а второстепенните дейности да бъдат регламентирани чрез 
препращащи правни норми в ЗОВС към ненормативните актове. Само при това положение 
те би следвало да имат правната сила да обезпечат дейността на въоръжените сили в мирно 
време.

С подобен проблем се сблъскват френ-
ските власти в началото на използването на 
военните формирования за защита на вътреш-
ната сигурност на републиката. В началото на 
тяхното използване френският парламент е 
приел, че за употреба на сила е достатъчен 
института на неизбежната отбрана посочен в 
code de penal (френският наказателен кодекс). 
По-късно обаче с приемане на специален закон 
за провеждане на операции по защитата на въ-
трешната сигурност френският парламент при-
ема, че при участие в операция по защита на 
вътрешната сигурност на военнослужещите от 
въоръжените сили освен правата като военно-
служещи, за времето на операцията им се дават същите правомощия както на жандармерията 
във Франция (19). 

В Република България като стъпка в тази посока е приет Закон за противодействие на 
тероризма, обнародван в Държавен вестник на 27 декември 2016 г. Този закон дава полицейски 
правомощия на въоръжените сили, но тези правомощия и правила за употреба на сила важат 
само при провеждане на съвместна операция за противодействие на тероризма. Използване-
то на подобни правомощия извън тези случаи е невъзможно поради факта, че е незаконно. 
В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 191 от ЗОВСРБ и чл. 10 от Устава за 
войскова служба на въоръжените сили на Република България. Тези текстове обаче не са дос-
татъчни да регламентират реда за използване на оръжие от военнослужещите от Българската 
армия при изпълнение на техните мирновременни задачи поради факта, че не всяка заплаха 
за изпълнение на тяхната задача ще предполага използване на оръжие. В някои случаи се 
прибягва до института на неизбежната отбрана по чл. 12 от Наказателния кодекс на Република 
България. Тук е необходимо да се отбележи, че този институт не може да се приложи към всяка 
ситуация, която може да възникне при изпълнение на мирновременните задачи от въоръжени-
те сили на Република България.

Фактът, че правнонормативната база в сферата на сигурността   и отбраната често се 

Фиг. 1. Пирамида на нормативните актове според 
Закона за нормативните актове 

(обн. - ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., посл. изм. 
и доп. - ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г.)
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променя, не допринася за подобряване на взаимодействието между институциите, а дори на-
против. Пример в тази посока е издаването на инструкция М-3/2015 г., която урежда взаимо-
действието между структурите на МВР и МО в мирно време. Освен, че се наложи да бъде 
изменена, за да може да бъде използвана когато се наложи въоръжените сили да подпомагат 
МВР в операция по предотвратяване на миграционния натиск на държавната граница на Ре-
публика България, с промените в Закона за МВР основанието за приемане на тази инструкция 
по този закон отпадна, а единственото основание остава нормата на чл. 35, ал. 4 от ЗОВС на 
Република България. Ето защо след като се приеме нова концепция за използване на въоръже-
ните сили в мирно време е необходимо да се промени нормативната база. Промяната трябва 
да започне от промяна на общите и специални закони в сферата на сигурността и отбраната, 
а след това да се изготвят нови правилници, наредби, инструкции и устави, които да регулират 
най-важните дейности и функции на въоръжените сили.

Усъвършенстването на организацията на въоръжените сили за изпълнение на 
съвместни задачи с другите държавни органи в мирно време е третия подход за усъвър-
шенстване на взаимодействието между въоръжените сили и другите държавни органи в инте-
рес на вътрешната сигурност на Република България.

Според тълковния речник на българския език думата организация означава система от 
дейности за постигане на определена цел. Следователно става въпрос за подобряване на 
дейностите във въоръжените сили, които осигуряват отбраната на страната по такъв начин, 
че да се даде възможност за по-бързо развръщане в мирно време при противодействие на 
някои от заплахите, посочени в стратегията за национална сигурност и други стратегически 
документи. Според чл. 6 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 
тези дейности са: създаване, поддържане и използване на необходимите ресурси на стра-
ната 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. Тези дейности 
се осъществяват чрез:

– съвместни действия със съюзниците от НАТО, с държавите членки на Европейския 
съюз и с международни организации за създаване на стабилна среда на сигурност;

– прогнозиране на военните заплахи и планиране на отбраната;
– подготовка и поддържане в необходимата бойна, оперативна и мобилизационна готов-

ност, както и способност за развръщане на въоръжените сили на Република България;
– подготовка на инфраструктурата на страната за отбрана;
– водене на наблюдение и разузнаване;
– логистично осигуряване и поддръжка на въоръжените сили;
– охрана на държавната граница;
– подготовка на населението и икономиката за действие при заплахи от военен характер 

и/или във военно време;
– поддържане и използване на въоръжените сили при бедствия;
– участие в овладяването и/или преодоляването на последиците от бедствия;
– изграждане и поддържане на Интегрирана комуникационно-информационна система за 

управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение и/
или положение на война;

– поддържане на сътрудничество със съюзни и други държави, международни правител-
ствени и неправителствени организации;

– военно-патриотично обучение и възпитание на населението на страната;
– провеждане на отбранително-мобилизационна подготовка.
Изпълнението на тези дейности е задължение на всички държавни органи, въоръжените 
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сили, органите на местното самоуправление и местната администрация, както на гражданите 
и на юридическите лица. Следователно по отношение на отбраната на страната е направена 
стройна организация, която да обезпечи дейностите на въоръжените сили при защита на те-
риториалната цялост на Република България. В мирно време обаче, при проява на някоя от 
заплахите като тероризъм, групово нарушаване на обществения ред, миграционен натиск на 
държавната граница и др. организацията е изключително тромава, а за противодействие на 
тези заплахи често се изисква незабавна намеса от страна на силите за сигурност и обществен 
ред. Като пример за това може да се посочи, че в хода на проведеното изследване на взаимо-
действието стана ясно, че по време на груповото нарушаване на общественият ред в общежи-
тието за настаняване на бежанци в Харманли формированията от въоръжените сили, които се 
намират в гр. Хасково, се намесват едва на втория ден от кризата и изпълняват спомагателни 
задачи. Предишният ден служителите от администрацията на лагера са били блокирани почти 
цял ден в лагера, докато пристигнат формированията и тежката техника на жандармерията от 
Пловдив. Ето защо е необходимо след като се усъвършенства концепцията за използване на 
въоръжените сили в мирно време и се създаде съответната нормативна база, за да може фор-
мированията от въоръжените сили да изпълняват своите задължения, да се предвидят редица 
дейности като поддържане на ежедневни дежурни подразделения в съответния гарнизон и в 
съответното подразделение, които да имат висока степен на готовност за реакция, събиране 
на информация от оперативните дежурни за обстановката в гарнизона, като противообщест-
вени прояви, митинги, демонстрации, терористични актове и т.н., изграждане и поддържане на 
комуникации с местните власти и органи на МВР, МП, МТИТС. Друга дейност е провеждане на 
обучение на личния състав за провеждане на съвместни действия с органите на МВР, ДАНС 
и др. държавни органи в сферата на сигурността и защитата на конституционно установения в 
страната правов ред. 

Четвъртият подход за подобряване на взаимодействието между въоръжените сили 
и държавните органи при защита на вътрешната сигурност на Република България е усъ-
вършенстване на плановете и процедурите за взаимодействие. Това се налага от факта, че 
според резултатите от проведеното изследване на взаимодействието между институциите 
показаха, че на много места планове за взаимодействие не съществуват, а съществуващите 
планове не създават достатъчно добра организация или по-точно не планират достатъчно 
детайлно действията на съответните институции. Поради това конкретните действия се пла-
нират едва след възникване на реална заплаха и въвеждане на въоръжените сили за участие 
в противодействие на заплахата. Като пример за това могат да бъдат посочени плановете 
за противодействие на тероризма на някои общини. Резултатите от изследването показаха 
също, че не съществува еднаквост в процедурите за действие между въоръжените сили и 
органите на МВР или други ведомства в сферата на сигурността. Въпреки че инструкция 
М–3/2011 предвижда еднаква кодировка на картите на формированията от въоръжените сили 
и формированията от МВР, това не е достатъчно за постигане на еднаквост в планирането и 
провеждането на съвместни операции, тъй като има различия в картите, които се използват – 
в координатните мрежи, процедурите, знаците, понятията и обозначенията. Доказателство за 
това е, че в МВР при изготвяне на документи за планиране на операции се използва „Таблица 
със съкратените обозначения и условни знаци в МВР”, докато въоръжените сили използват 
публикация APP – 6. Необходимо е да се постигне уеднаквяване на понятията и процедурите 
при изпълнение на съвместни действия между различните институции с цел постигане на 
по-голямо взаимодействие. 

Всеки един от тези четири подхода може да бъде приложен поотделно, но това няма да 
доведе до желаното крайно състояние на взаимодействието поради факта, че четирите подхо-
да са в изключително тясно взаимодействие по между си (фигура 2).



17ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ...

1. Георгиев, Х. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни 
аспекти. София, 2011, ISBN 9789545356926.

2. Гоцев, Г. Защита на сигурността и обществения ред: Учебник за студенти. София: Академия на МВР, 2012, 
ISBN 978-954-348-082-1.

3. Гоцев, Г. Защита на сигурността и общественият ред. София: Военно издателство, 2016, ISBN 978-619-90682-
0-5.

4. Калинов, К. Аспекти на теория на организациите: С прости думи за сложността на системите. Варна: 2017, 
ISBN 978-954-9418-95-8.

5. Костадинов, К. Теоретични основи на оперативното използване на ВМС. София: Военна академия „Г. С. 
Раковски“, 2018, ISBN 978-619-7478-12-9.

6. Крумов, К., П. Димитров, С. Костова, Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието 
на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България. София: сп. Диалог, август 2012.

7. Инструкция № С – 2170/1985 г. за действията на подразделенията и частите от БНА при пожари, стихийни 
бедствия и крупни производствени аварий.

8. Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството 
на вътрешните работи, обн. – ДВ, бр.60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр.15 от 24 февруари 2015 г.

9. Национален план за противодействие на тероризма. София: 2017.
10. Закон за Министерство на вътрешните работи, обн. - ДВ. бр.53 от 27 юни 2014г., с посл. доп. ДВ. бр.10 от 

30 януари 2018г.
11. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. - ДВ бр.35 от 12 май 2009 г., с посл. 

изм. и доп. - ДВ бр.7 от 19 януари 2018 г.
12. Закон за противодействие на тероризма, обн. - ДВ бр.103 от 27 декември 2016 г.
13. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, обн. - ДВ 

бр.61 от 11 август 2015 г.
14. Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.
15. Стоянов, Н. Рискове и заплахи за сигурността на водната транспортно-преносна система. Варна: Тера 

Балканика, 2017, ISBN 978-619-90844-0-3.
16. Станчев, И. Специална полицейска тактика. София: Военно издателство, 2005, ISBN 954-509-304-8.
17. Станчев, И. Контратерористични рейдове. София: Военно издателство, 2007, ISBN 978-954-509-371-5.
18. Фердов, С. Контрол на тълпата. Стратегия и тактика. София: Военно издателство, 2006, 

ISBN 978-954-509-356-2.
19. BLANDINE LE CAIN, GUILLAUNE DESCOURS. „Dans quels cas policiers et militaires peuvent-ils faire usage de 

leurs armes ?“: Le Figaro, 2017.

Като извод от написаното до тук може да се каже, че прилагането на който и да е от тези 
подходи ще подобри значително взаимодействието, но за да има качествено усъвършенстване 
на взаимодействието между въоръжените сили и останалите институции за защита на вътреш-
ната сигурност е необходимо четирите подхода да бъдат прилагани едновременно, тъй като 
прилагането в тяхната съвкупност би довело до достигане на желаното крайно състояние на 
това взаимодействие.

Фиг. 2. Съотношение между 
различните подходи за подо-
бряване на взаимодействието 
между въоръжените сили 
и институциите



Провеждането на военни операции е свързано с множество рискове и опасности за здравето 
на военнослужещите. Докато въоръжените конфликти в миналото са предизвиквали местни 

екологични щети, модерното въоръжение и целите по които то може да бъде използвано (атом-
ни електроцентрали, обекти с токсични индустриални материали или петролни съоръжения) 
имат потенциала да създадат обстановка, която да въздейства в глобален мащаб1. Много от 
тези опасности освен това влияят върху изпълнението на мисията на формированията и могат 
да имат дълбок негативен социален и политически ефект.

Актуалността на темата се обуславя от последиците от влиянието на ниските дози върху здра-
вето на човека и от факта, че обстановка с ниски степени на радиоактивно заразяване, освен от 
инциденти в складове за ядрено гориво и хранилищата за радиоактивни отпадъци, може да бъде съз-
дадена и от използването на импровизирани взривни устройства и на боеприпаси с обеднен уран2.

Обедненият уран се получава в процеса на обработка на природния уран, който се със-
тои от три радиоизотопа: 234U, 235U и 238U с процентно тегловно участие в природния уран, съот-
ветно: 0,0057; 0,7204 и 99,2739.

За нуждите на ядрената енергетика (ураново ядрено гориво) естественият уран се под-
лага на обработка (обогатяване) за увеличаване на процентното участие на 235U. Успоредно с 
обогатения уран се получава и „обеднен уран“, наречен още „отпадъчен уран“. В обеднения 
уран съответно е намалено количеството на изотопа 235U. По този начин той се състои главно 
от 238U (99,75% до 99,9%), като участието на 235U е между 0,25% и 0,10%.

За нуждите на ядрената енергийна и военна промишленост са произведени значителни 
количества реакторен и оръжеен обогатен уран, като успоредно с това са натрупани и запаси 

ПОУКИТЕ ОТ КОСОВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОСОБНОСТИ 
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Резюме: Една от тревожните и изискващи особено внимание заплаха при провеждане 
на пълния спектър операции е радиационното облъчване на военнослужещите, като 
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от обеднен уран. Използването на обеднения уран за военни нужди се определя от неговите 
физични свойства: висока плътност и твърдост, възможност за лесна обработка и слаба коро-
зионна способност. Съществено негово преимущество е, че е над 10 пъти по-евтин от други 
твърди метали, като волфрам, иридий, осмий и др.

От екологична гледна точка обедненият уран представлява проблем във връзка с използ-
ването му, което способства за разпространението му в биосферата под формата на снаряди и 
други боеприпаси: куршуми, глави на ракети и др. Екологичните и здравните последици, свър-
зани с обеднения уран, придобиват широка публичност след конфликта в Косово.

В печата се появяват съобщения за „балкански синдром“ при военните и населението, 
засегнато от военните действия през 1999 г. Описват се като болестни състояния, свързани с 
физиологични смущения, хронична отпадналост и главоболие, увеличаване на канцерогенни-
те заболявания. Това се свързва предимно с радиационното въздействие на обеднения уран 
върху живата природа.

Уранът и неговите съединения са уникален случай в радиотоксикологията, тъй като ура-
нът е токсичен и като тежък метал – химична токсичност, и като радионуклид – радиотоксич-
ност. Във връзка с това, хигиенното му нормиране се извършва по два показателя:

● по химичната токсичност – относно неблагоприятните здравни ефекти, които настъп-
ват часове или дни след инкорпорирането;

● по радиотоксичността – относно дългосрочните радиационно индуцирани соматични 
ефекти.

Токсичността на урана – и химична и радиационна, във висока степен зависи от вида 
на съединението, в което се намира и от неговата разтворимост. Така, при инхалаторно ин-
корпориране, неразтворимите съединения имат около 10 пъти по-висока токсичност от раз-
творимите, докато при пероралното постъпване (чрез поглъщане) обратно – разтворимите 
съединения са около 30 пъти по-токсични от неразтворимите. Токсичното действие същест-
вено зависи от вида на съединението, в което се намира урана. Върху токсичността на урана 
оказват влияние и редица други фактори, като диаметърът на аерозолите (при инхалиране), 
възрастта на индивида и т.н.3 

Основното въздействие при инхалиране на уран, което може да се прояви през първите 
дни е свързано с неговата нефротоксичност, т.е. увреждащото му действие върху коровите 
слоеве на паренхима на бъбреците. Това увреждане е бързо и необратимо и е типичен пример 
на химична токсичност на тежък метал.

Обедненият уран като глава на бронебоен снаряд, при удар с танкова броня или бетонна 
преграда за части от секундата се нагрява до няколко хиляди градуса, изгаря и се разпраша-
ва, като се разпръсква във вид на уранови окиси. Това са предимно аерозоли, като по-фино 
диспергираните аерозоли могат да бъдат пренесени от въздушни течения и на по-големи раз-
стояния.

По данни на НАТО по време на операцията „Съюзна сила“ в Косово, под формата на бо-
еприпаси са използвани общо около 300 кг обеднен уран, като ударите са нанасяни по обекти, 
разположени в 28 района на територията на Косово4.

Най-интензивно, боеприпаси с обеднен уран са използвани в районите на Призрен, Уро-
шевац, Джаковица, Дечани и Джурановац. 

Тези боеприпаси са разработени през 80-те години, като средство за поразяване на под-
вижни бронирани цели (танкове, бойни машини на пехотата и др.).

До 01.06.2000 г. български инженерен взвод се намира в лагер 1 км. северно от Призрен, 
след което е предислоциран в лагер в Сува река – 20 км североизточно от Призрен. Основните 
дейности, които са извършвани през този период са свързани със сглобяване на дървени къщи, 
изграждане и ремонт на монолитни сгради за местното население.
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За времето на престой и дей-
ност на българския инженерен взвод в 
Косово, контролът на радиоактивното 
и химическо замърсяване е организи-
ран от щатни подразделения за ядре-
на, химическа и биологична защита 
(ЯХБЗ) на немски контингент.

През 2001 г. специалисти по 
ЯХБЗ от Българската армия посеща-
ват района за разполагане на българ-
ския контингент в състава на KFOR. 
Целта е да бъде извършен контрол на 
радиационния фон, β замърсяването 
и контрол за наличие на токсични хи-
мически вещества във въздуха. Взети 
са проби от почва, вода и растител-
ност в района за разполагане и строи-
телните площадки.

Измерванията на γ фона в ра-
йона за разполагане показват, че съ-
щите са в границите на естествения 
радиационен фон, а β замърсяване и токсични химически вещества не са открити.

Взетите проби са предадени в Центърът за наблюдение и контрол на радиационна, хими-
ческа, биологическа и екологическа обстановка (ЦНК на РХБЕО) за анализ. 

Резултатите от дозиметричните и радиометричните измервания показват, че пробите не 
са радиоактивно замърсени. Измерените стойности са в границите на допустимите норми, а 
концентрациите на йоните от химическите анализи са в допустимите норми. 

За получаване на окончателни заключения и достоверност при анализа, по заповед на Ми-
нистъра на отбраната и по договореност с Министъра на околната среда и водите са извършени 
сравнителни лабораторни анализи на пробите в Изпълнителната агенция по околна среда. 

В процеса на вземането и анализа на пробите в ЦНК на РХБЕО са констатирани и про-
блеми, които затрудняват изпълнението на подобни задачи и снижават ефективността на из-
мерванията за даване на експертна оценка. Те могат да бъдат обобщени по следния начин:

Неосигуреност с преносима апаратура за алфа- и бета-мониторинг , която да се използва 
в районите за изпълнение на задачи от наши контингенти участващи в ОПМ; 

Спектроскопичната система за провеждане на „in-situ“ измервания с която е оборудвана 
ЦНК на РХБЕО не може да бъде използвана в такива случаи, тъй като е в стационарен вариант.

По-подробни проучвания свързани с опасностите от използване на обеднен уран в Косо-
во, са извършени от международна изследователска група по Програмата на ООН по околната 
среда – UNEP. По-късно са публикувани и други материали по тази проблематика (САЩ, Фран-
ция, НАТО).

В обобщен вид основните резултати и заключения от изследванията за радиологичните 
последствия в района на Косово са следните:

1. Неблагоприятните здравни ефекти свързани с използването на обеднен уран се дъл-
жат предимно на неговата химична токсичност. 

2. Поради ниската гама-константа външното облъчване на обеднения уран е около 1 mSv 
годишно и не е опасно; 

3. Дозите, които могат да се очакват в резултат на инхалиране на аерозоли на обеднен 

Фиг.1. Обекти на територията на Косово, по които са 
нанасяни удари с боеприпаси с обеднен уран 

(Източник: Balkans Unit – UNEP July 2001)
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уран непосредствено по време на военните действия са максимум 10 mSv;
4. Дозите от отложен и отново разпрашен обеднен уран са 1 mSv за първата година;
5. Дозите, които могат да се очакват в резултат на поглъщане на обеднен уран чрез храни 

и вода непосредствено в районите на военните действия са до 10 mSv.5

Освен летален изход, дозовото натоварване с ниски степени на радиация може да 
предизвика и генетични изменения и мутации, като тези последствия достигат своя максимум 
години след облъчването. Този „скрит“ период на радиоактивното лъчение и липсата на мо-
ментна индикация за организма поставя проблема с риска постфактум. От тук нататък следват 
ангажименти по лекуването на военнослужещите, социалните и политически проблеми.

Това налага изграждането на способности за действие на формированията от БА в усло-
вия на ниски степени на радиация.

Първото направление за изграждане на тези способности е осигуряването на оперативна 
съвместимост.

Съгласно ръководните документи на НАТО, командирите от всички степени трябва да са 
запознати с възможните последствия от въздействието върху организма на ниските степени на 
радиация. Основните насоки за действие на командирите в такива условия, дава въведеното 
за изпълнение чрез стандартизационно споразумение STANAG 2473 „Ръководство за команди-
рите за действия в условия на радиация при операции, различни от война“.

В този документ регламентиращ основния принцип за защита на личния състав при опе-
рации на НАТО е залегнало изискването ALARA – радиоактивното облъчване да бъде с толкова 
ниски нива, колкото е разумно допустимо, като се отчитат оперативните, военните и икономи-
ческите фактори.

Това осигурява снижаване на индивидуалния риск за военнослужещите и осигурява опе-
ративната гъвкавост. Като горна граница се възприема натрупана доза до 75 сGy (ниво 1Е). 
Това ниво e максимално допустимата доза за повечето страни членки на НАТО за мирно време, 
a стойността на ниски нива на радиация е определена на 0.002 mGy/h за открити зони6. Тази 
стойност налага завишени изисквания към характеристиките на техническите средства за из-
мерване на радиоактивно заразяване. 

От това произтича и второто направление за осигуряване на необходимите способности-
те, а именно приемането на единни изисквания към характеристиките на техническите средства 
за измерване на радиация, с които трябва да бъдат осигурени операциите в условия на ниски 
нива на радиация. Те трябва да гарантират измерване на степен на радиация на местността от 
0,1 Gy/h до 10 Gy/h, а чувствителността като дозиметър да е до 1 Sv. Органите за разузнаване 
трябва да разполагат с детектори за регистриране на алфа излъчване, което е основно изис-
кване, залегнало в основния документ регламентиращ вземането на проби и идентифициране 
на радиологически агенти (NATO Handbook for Sampling and Identification of Biological, Chemical 
and Radiological Agents)7. 

Техническите средства за измерването на мощността на дозата и погълнатата доза е 
необходимо да осигурят автоматизирана обработка и предаване на първичната информация, 
да разполагат със стандартен интерфейс за свързване към комуникационно-информационните 
средства и възможност за съхраняване на данните в архив.

Прибори с характеристики, удовлетворяващи формулираните изискванията са много-
функционалния дозиметричен прибор AN/VDR-2 (AN/PDR-77) и радиометър-дозиметъра SVG-
2. Приборите имат RS-232 порт, който позволява информацията да постъпва в бордови компю-
тър, където да бъде обработена и съхранявана.

На следващо място способностите ще бъдат изградени чрез надеждно осигуряване на 
действия в райони с ниски нива на радиация. 

При риск от нискофоново облъчване е необходимо да се извърши радиационно разузна-
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ване на райони, в които се провежда операцията, като разузнавателните подразделения тряб-
ва да са оборудвани със средства за водене на радиационно разузнаване с посочените по-горе 
характеристики.

Разузнаването се провежда съгласно STANAG 2112, като разузнавателните подразделе-
ния определят само външните граници на зоната за наблюдение, но не влизат в нея. Същите 
маркират границите на зоната при степен на радиация над 0.0002 cGy/h, съгласно STANAG 
2002. 

Всички подразделения действащи в близост до зоната, водят постоянен мониторинг и 
докладват чрез доклад CBRN - 4 NUC ROTA по формат, установен в Съюзната тактическа пуб-
ликация ATP-45(F)8.

За идентификация на радионуклидите при анализа на проби от различни обекти и ма-
териали се използват радиохимични методи и методи за директно снемане на енергетичния 
спектър на лъчението.

Откриването на следи от обеднен уран върху почвата може да стане с измервания на 
повърхностната бета- или алфа-радиоактивност с преносима апаратура или с изследване на 
проби почва в лабораторни условия.

Широко използвани методи са луминесцентният, гама-спектрометрият и алфа-спектро-
метрият. Въпреки, че могат успешно да се измерват високи концентрации на уран, без разру-
шаване на пробите посредством гама-спектрометрия (инструментален анализ), този метод е 
неподходящ когато се изисква определяне на изотопния състав на урана. Методът оценява 
активността на 238U чрез дъщерния 234Th, като е необходим дълъг период за настъпване на 
равновесие между двата радионуклида – около година. По този начин 235U може да се измерва 
коректно, ако активността на 226Ra (дъщерен на 238U) не превишава значително активността 
на 235U, а 234U не може директно да се измерва в почвени и скални проби. Луминесцентният 
метод е исторически първият и все още широко се използва за определяне на елементното съ-
държание на уран, като значително подобрение по отношение на чувствителността се постига 
с използване на лазерни прибори. За ниски концентрации на уран в биологични проби, след 
известна химическа обработка е използван неутронно-активационен анализ.

За химическо отделяне на урана се прилагат методите на адсорбция, йонообменни смо-
ли, течна екстракция, утаяване.

Определянето и измерването на 238U се осъществява чрез радиохимична пробоподготов-
ка. Тя се основава на изолиране на изотопите на урана чрез използване на екстракционни смоли, 
като целта е пробата да бъде напълно очистена от матрични елементи, както и от изотопите на 
полоний, олово, торий и др. Изолираният уран се микроутаява върху полипропиленов филтър. 

Химичният добив на изолираните изотопи на урана се измерва с помощта на радиоакти-
вен индикатор (трасер) 232U, който се добавя в началото на анализа.

Най-общо, ходът на радиохимичната пробоподготовка включва утаяване, отделяне на ура-
на с екстракционна йоннообменна смола, микросъутаяване, филтруване и залепване на утаител-
ния филтър на планшета, която се поставя за измерване в алфа-спектрометрична система.

Усилията за изграждане на способности за действие при ниски степени на заразяване 
следва да бъдат насочени към актуалните директни „in situ“ (на място) измервания с портатив-
ни спектрометри. Това осигурява опростяване на методиките по вземане и анализ на проби. 
Дейността по вземане на проби и техния анализ е необходимо да се извършват според из-
искванията на стандартизационното споразумение на НАТО за вземане на проби и идентифи-
кация на радиоактивни, химически и биологични вещества.

Поради политическата деликатност на въпроса за транспортирането и анализа на зара-
зени проби, възможността НАТО да използва военни акредитирани лаборатории трябва да се 
обезпечи чрез наличието на такива във всяка отделна страна в зоната на съвместни операции. 
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Това налага изграждане на такива способности във войските за ЯХБЗ на БА. 
За точното определяне на риска за здравето на военнослужещите от радиационно облъч-

ване е необходимо отчитането освен на външното и на вътрешното облъчване. В условията на 
ниски нива на радиация вътрешното облъчване (чрез вдишване или поглъщане на радионук-
лиди) е причина за по-висока степен на поражение и представлява значителен дял от общото 
дозово натоварване. При попадане в организма много по-голяма опасност представляват бета 
и алфа частиците. Командирите трябва да могат да преценят влиянието на вътрешното облъч-
ване след откриване на радиоактивно замърсяване.

Това е от изключителна важност при замърсяване с обеднен уран, където измерваните 
стойности на мощността на експозиционната доза са ниски, а ефективната доза е много висока. 

За оценяване на последствията от радиоактивното облъчване върху подразделенията се 
организира дозиметричния контрол. 

Степента на радиоактивно облъчване на личния състав (RES – Radiation exposure state) 
е оценка, обозначена със класификационен символ, приложима за част или подразделение. Тя 
се базира на общата натрупана доза, получена от излагане на външна радиация до прониква-
ща такава.

Чрез оценката на степента на радиоактивно облъчване се осигурява подходящ метод за 
обмен на информация относно дозата на радиоактивно облъчване и се използва за оценяване 
ефективността на подразделенията.

Разбирането на проблема и изпълнението и прилагането от командирите на регламенти-
ращите документи свързани с провеждането на операции в условия на ниски нива на радиация 
ще спомогне за опазването на здравето на военнослужещите и ще намали цената за постигане-
то на успеха. Разработените документи в тази област от една страна са продиктувани от новите 
мисии и схващания за използване на войските, а от друга като възможност за осигуряване на 
съвместимост в техните действия.
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Съвременната среда на сигурност е сложна, в резултат на динамично променяща се меж-
дународна обстановка.1 Анализът на средата на сигурност достатъчно убедително и за 

пореден път потвърждават тенденцията заплахите за сигурността на страната да стават все 
по-динамични и по-трудно предвидими, а огнищата на напрежение да са все по-близо до наши-
те граници.2 Това създава нови предизвикателства пред системите за национална и колективна 
сигурност и налага страната ни да поддържа и изгражда отбранителни способности, адекватни 
на новите условия. При това определящи за адекватно реагиране на съвременните заплахи са 
не само количествените показатели на въоръжените сили, но и търсенето на ново качество в 
системата за отбрана на страната чрез по-висока степен на оперативна съвместимост на на-
ционалните сили и пригодност за действия в системата за колективна отбрана на НАТО и ЕС.3

За поддържане на ефективни възможности за противодействие на съвременните заплахи 
против националните и съюзните интереси, страната изгражда, поддържа и използва способ-
ности за защита на териториалната цялост и националната сигурност, основен компонент на кои-
то са отбранителните способности на въоръжените сили.4 За ефективно изпълнение на мисиите и 
задачите на системата за отбрана е необходимо да бъде извършвано не само поддържане на из-
градените способности, но и надграждане и развитие, в съответствие с прогнозите за очакваните 
бъдещи заплахи, така че да бъдат адекватни на предизвикателствата в обозримото бъдеще.5 
Развитието на отбранителните способности има за цел да определи рамката, в която за страната 
да се поддържат и изграждат адекватни отбранителни способности, в съответствие с тенденци-
ите в развитието на мисиите, операциите и способностите на НАТО и ЕС. Новата адаптирана 
командна структура на Алианса предвижда развитие на способности и сили за: разузнаване; спе-
циални операции; планиране и водене на операции; киберотбрана6; определяне, приоритизиране 
и въздействие върху целите. Необходимо е институциите на страната и техните структурни звена 
да действат като интегрирани компоненти на системата за национална сигурност.7
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Отбраната на Република България 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 дър-
жавата. Тя е част от националната сигурност, която се определя от националните интереси и 
се осъществява при условията на колективната отбрана на съюзниците от Организацията на 
Северноатлантическия договор (НАТО), както и в рамките на Общата политика за сигурност и 
отбрана на ЕС.8 Защитата се осъществява в условията на чл. 5 от Вашингтонския договор и 
се изпълнява съвместно със сили и средства за колективна отбрана на НАТО (приетият пакет 
Цели за способности 2017 г.). Съгласно този пакет, ние сме приели за изпълнение до края на 
2032 г. нови цели за способности с повишени изисквания и формирования за колективна от-
брана.9 Целта е да имаме ефективни и използваеми сили, способни да се справят с днешните 
рискове10 и заплахи, да сме в състояние да посрещаме предизвикателствата там, където се по-
явят и във възможно най-ранен етап, като по този начин се гарантира националната сигурност. 
Националните военни способности са структурирани в „Каталог на способностите за развитие 
на въоръжените сили (ВС) на Република България“ в съответствие с приетите в НАТО основни 
области, а именно: 

● подготовка (Prepare); 
● стратегическо развръщане (Project);
● бойна ефективност (Engage);
● поддръжка (Sustain);
● командване, управление и комуникации (Consult, Command, Control);
● защита и мобилност (Protect)
● информационно осигуряване (Inform).
Отбранителната способност е придобито състояние на въоръжените сили, осигуряващо 

с достатъчна степен на вероятност защитата на суверенитета и териториалната цялост на 
българската държава.11 Отбранителните способности на въоръжените сили се развиват като 
съвкупност от следните императивно неделими компоненти: доктрини и концепции; организа-
ционна структура; подготовка; материални средства; командване и управление; личен състав; 
инфраструктура и оперативна съвместимост. Единствено и само съвкупността от всички посо-
чени компоненти дава възможност да се осигури наличието на отбранителните способности. 
Усъвършенстването и развитието на отбранителни способности за участие в отбранителни 
операции, поддържането в готовност и участието в многонационални съюзнически и коали-
ционни операции в отговор на кризи, се извършва по утвърдени от Министерския съвет сце-
нарии за планиране, които са включени в „План за развитие на ВС на Република България до 
2020 год.“. На тяхна база са разработени концепции и профили към планиращите сценарии, 
чрез които се определят минималните изисквания към способностите – сили и средства, които 
гарантират успешното изпълнение на задачите по всяка мисия. 

За поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и за реализиране на поли-
тиката в сферата на отбраната и сигурността, в съответствие с процеса на отбранително пла-
ниране на НАТО и с процеса за развитие на отбранителни способности в ЕС, се поддържа и 
развива ефективно и ефикасно планиране на отбраната, базирано на способности, целящо 
изграждане, развитие, поддръжка и използване на необходимите способности на въоръжените 
сили за изпълнение на задачите по отбрана на страната, изпълнение на задълженията на Ре-
публика България в системата за колективна сигурност и отбрана, а също така и за принос към 
националната сигурност в мирно време.12

За поддържане на изградените способности и за развитие на нови към настоящия момент 
в процес на изпълнение са „Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на 
Република България 2020“13 и „План за развитие на ВС на Република България до 2020 г.“14, 
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на които в края на 2017 г. и началото на 2018 г. бяха направени прегледи за изпълнение на 
мероприятията през първите две години и са набелязани по-нататъшните дейности за продъл-
жаване на тяхното изпълнение. Стремежът е през 2024 г. да се постигне съотношение 60:20:20 
между разходите за личен състав, текуща издръжка и капиталовите разходи. Поради спешната 
необходимост от модернизация на способностите на българските въоръжени сили, фокусът 
на усилията е насочен към реализация на мащабните приоритетни инвестиционни проекти, 
съгласно Програма 2020. 

Анализът на системата за ръководство, командване и управление на въоръжените сили 
в резултат на прегледа на изпълнението на План 2020 показа, че тя е в състояние да осигури 
изпълнението на задачите, но е необходимо нейното оптимизиране. То се налага, за да се де-
финира ясно линията на стратегическо ръководство, командване и управление, да се осигури 
изцяло принципа на единоначалието и да се намали диспропорцията в процесите на планира-
не, с тези на бюджетиране и програмно управление. Програмата за управление 2017 – 2021 г. 
разглежда поддържането на съществуващите и постепенно развитие на нови отбранителни 
способности, адекватни на измененията в развитието на средата на сигурност. Анализът на 
нейното изпълнение показа, че се наблюдава тенденция към влошаване на състоянието на 
отбранителните способности на въоръжените сили. Особено сериозни са проблемите с наби-
рането и задържането на служба на личен състав и тези, предизвикани от лошото състояние 
на основните оръжейни платформи, въоръжението, техниката, оборудването и екипировката. 
Състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да 
изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гаран-
тиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален 
формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и от-
брана на ЕС, но с ограничения.15

Основен дял в изграждане способностите на Сухопътните войски имат батальонните 
бойни групи. Те са интегрирани тактически военни формирования за провеждане на опера-
ции по трите мисии на въоръжените сили, притежаващи гъвкава структура, необходимата 
подготовка (за съвместни или самостоятелни действия), подходящо оборудване и екипи-
ровка (за всякакви условия на оперативната обстановка), в състояние да провеждат пълния 
спектър както от бойни операции, така и операции в отговор на кризи.16 С цел преодоляване 
недостига в способностите, които СВ трябва да поддържат и за придобиване на способ-
ности за участие в пълния спектър от бойни операции е необходимо да им бъде извършено 
преоборудване. За окомплектоване на сухопътните войски с бойна техника на високо воен-
но-техническо ниво в съответствие със съвременните изисквания за бойна ефективност, 
мобилност и защитеност, съпоставими с аналогичните образци системи на въоръжение в 
страните членки на НАТО, се реализира проекта за инвестиционен разход „Придобиване на 
основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизи-
рана бригада“. Той беше приет от 44-то Народно събрание на 8 юни 2018 г. и на 5.08.2019 г.  
Министерството на отбраната изпрати искания за предоставяне на предложения RFP 
(Request for Proposal) до четирите компании, поканени за участие в проекта за придобиване 
на бойна машина на Сухопътните войски: ARTEC GmbH (Германия), Patria (Финландия), 
NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System – MOWAG (Швейцария). Крайни-
ят срок за подаване на офертите е на 31 октомври 2019 г. Той предвижда придобиване на 
150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълни-
телно оборудване, както и обучение на личния състав. Времевият интервал за реализация 
на проекта обхваща 12 години. Прогнозната стойност е в размер на 1 млрд. и 464 млн. лева 
с ДДС. Най-късно до 20 декември 2019 г. трябва да приключи работата на Междуведомстве-
ната работна група за избор на изпълнител на проекта за инвестиционен разход „Придоби-
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ване на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на 
механизирана бригада“.

Основен дял в изграждане способностите на ВВС има изтребителната авиация. Придоби-
ването на нов тип боен самолет произтича от задълбочаващото се противоречие между важни-
те задачи в системата за национална и колективна сигурност от една страна и от остаряващата 
и отхождаща авиационна техника и очертания сериозен дефицит от способности, от друга.17 
За преодоляване на дефицита от способности и окомплектоване на военновъздушните сили 
със съвременен изтребител на основание Решение на Министерския съвет № 398/10.07.2019 г. 
министърът на отбраната подписа международни договори (LOAs) BU-D-SAB, „Самолети F-16 
Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), междуна-
роден договор (LOA) BU-D-AAA, „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the 
F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD, „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани 
материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и меж-
дународен договор (LOA) BU-P-LAR, „Многофункционална система за разпределение на ин-
формация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка 
и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS 
JTRS) (5) and related support and equipment) на обща стойност $1,256,153,980 USD. С тях се до-
говаря доставка за българските въоръжени сили на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното 
оборудване и въоръжение. След ратифициране на договорите от 44-то Народно събрание на 
26 юли 2019 г. и превеждане от Министерството на отбраната на парите за тяхното реализира-
не започна тяхното практическо изпълнение.

Основен дял в изграждане способностите на ВМС имат патрулните кораби. Te са основен 
род сили от състава на военноморските сили, които са предназначени да водят бойни дейст-
вия против надводен, подводен и въздушен противник. Поради тези свои уникални способ-
ности, същите формират гръбнака на всяко едно военноморско съединение. Те се привличат 
за изпълнение на тактически действия, като осигуряване охраната на корабни формирования, 
патрулиране, бординг, минна постановка и др. В състава на патрулните сили от ВМС на Репу-
блика България влизат шест бойни кораба, от които 3 са произведени в бившия СССР и 3 са 
белгийско производство, клас Е-71, придобити като втора ръка през 2005 г. и 2008 г. Произведе-
ните в бившия СССР кораби отстъпват на съвременните тенденции в развитието на оръжието 
и техниката и изпитват сериозни проблеми с поддръжката и доставката на резервни части. Тези 
кораби не са оперативно съвместими със силите на НАТО, което прави невъзможно тяхното 
участие в колективната отбрана на Алианса.18 С цел преодоляване недостига в способности-
те, които ВМС трябва да поддържат и за придобиване на способности за палубно базиране 
и управление на вертолети AS565MB „Panther“, както и използване на безпилотни летателни 
системи, е целесъобразно част от наличните към момента шест бойни кораба във ВМС да се 
заменят със съвременни патрулни кораби, които ще могат да изпълняват пълния спектър от 
задачи на патрулните сили, при участието на ВМС в трите мисии на въоръжените сили. За 
окомплектоване на военноморските сили с многофункционален патрулен кораб на 22.04.2019 г. 
междуведомствена работна група за оценка на предложенията за придобиване на два модулни 
многофункционални патрулни кораба за военноморските сили публично отвори офертите на 
трите фирми, които са подали документи за участие – „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG“ (Герма-
ния), „МТГ – Делфин“ (България) и „FINCANTIERI“ (Италия). Целта е чрез придобиването им да 
ce изпълнява широк спектър от задачи по гарантиране на морския суверенитет на българската 
държава и защита на нейните национални интереси в морските пространства, както и замяна 
на остарели бойни кораби от състава на военноморските сили. Способностите, които ще при-
добият военноморските сили чрез реализацията на този проект са борба с надводен, подводен 
и въздушен противник, контрол на корабоплаването, борба с асиметрични заплахи и способ-
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ности за електронна борба. Обхватът на проекта включва пет направления – придобиване на 
корабите, придобиване на ЗИП-комплект и резервни части, обучение на екипажите, интегрира-
на логистична поддръжка и индустриално сътрудничество. Цената на придобиване е 820 млн.
лв. без ДДС или 984 млн.лв. с ДДС. Предвижда се корабите да бъдат придобити – първият до 
края на 2023, вторият – до края на 2024 г.

Реализирането на тези три основни проекта ще окаже своето съществено влияние не 
само върху повишаване отбранителните способности на въоръжените сили, но и върху тяхната 
организационна структура, което ще бъде отчетено и предвидено при бъдещото им организа-
ционно изграждане и развитие в новите стратегически документи.

С решение на Министерския съвет № 26/18.01.2019 г. беше инициирано провеждането на 
„Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически 
преглед на отбраната“. Това по същество е първият преглед на системата за защита на на-
ционалната сигурност. Провеждането на този преглед е не само нормативно изискване според 
Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и 
на Закона за отбраната, а и необходимост, определена от промените в средата на сигурност, 
от членството на страната ни в НАТО и ЕС. Неговата цел е да представи анализ на цялостното 
състояние на националната сигурност, да бъдат очертани перспективите за нейното развитие 
и определени задачите за държавните органи. 

Целта на прегледа на отбраната не е просто реформиране на неефективни и създаване 
на нови структури, а постигане на реална трансформация на въоръжените ни сили в съответ-
ствие с изпълнението на конституционните им задължения и поетите ангажименти към колек-
тивната отбрана. Отбранителните способности на въоръжените сили трябва да отговарят на 
националните критерии, показатели и изисквания, да осигуряват националния суверенитет и да 
допринасят за колективната сигурност и отбрана в съответната бюджетна рамка. С най-висок 
приоритет остава осигуряването и провеждането на подготовката на формированията, декла-
рирани за участие в Силите за отговор на НАТО, участие в операции зад граница, Силите за 
бърз военен отговор и Бойната група HELBROC на ЕС2. Стратегическият преглед на отбраната 
следва да завърши с доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили и разработване 
на нови стратегически документи – Програма за развитие на отбранителните способности на 
въоръжените сили 2032 и нов План за развитие на въоръжените сили до 2026. Дългосрочният 
хоризонт на програмата обхваща период от 12 години, като процесите на преглед на плановете 
и програмите се осъществяват в двугодишен цикъл, съгласуван по време с цикличността на 
планирането на отбраната в НАТО и Европейския съюз. Окончателният доклад за резултатите 
от прегледа на отбраната е планиран да бъде разработен в периода декември 2019 г. – януари 
2020 г. Освен изводите и предложенията за конкретни действия в краткосрочен и средносрочен 
план той ще съдържа и предложения с фокус върху ведомствения принос на Министерството 
на отбраната за подобряване на междуинституционалното взаимодействие в рамките на систе-
мата за защита на националната сигурност.19 Докладът ще конкретизира областите с дефицит 
от способности, които следва да намерят своето място за изграждане в новата програма и план 
за развитие, чрез реализиране на императивите за съответната способност. Тези процеси е за-
дължително да доведат до практически резултати, свързани с поддържане и развитие на спо-
собности, които са необходими, освобождаване от излишните и развитие на нови способности 
чрез поетапно заменяне на остарялото въоръжение и техника с нови. Процесът на развитие 
способностите на въоръжените сили е неразделна част от процеса на отбранително планиране 
в НАТО и изпълнение на изискванията на Целите за способности от Пакет 2017. Изпълнението 
на техните изисквания и регламентираните срокове са ръководно начало в процеса на синхро-
низиране на националното отбранително планиране с това в НАТО и фундаментална основа 
за изграждане на националните отбранителни способности на въоръжените сили до 2032 г. 
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За поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и за реализиране на поли-
тиката в сферата на отбраната и сигурността в съответствие с процеса на отбранително пла-
ниране на НАТО и с процеса на развитие на отбранителни способности в ЕС, ще се поддържа 
и развива ефективно и ефикасно планиране на отбраната, базирано на способности, целящо 
изграждане, развитие, поддръжка и използване на необходимите способности на въоръжени-
те сили за изпълнение на задачите по отбрана на страната, изпълнение на задълженията на 
Република България в системата за колективна сигурност и отбрана, а също така и за принос 
към националната сигурност в мирно време.20 В момента Република България работи по Пакет 
„Цели за способности – 2017“ (ЦС – 2017) от новия цикъл на процеса на планиране на отбра-
ната на Алианса, който акцентира върху осигуряването на способности за изпълнението на 
операции за колективна отбрана и водене на бойни действия с висок интензитет. Пакетът „Цели 
за способности – 2017“ обхваща два планиращи хоризонта за изпълнение на целите: кратко-
срочен до 2024 г. и средносрочен до 2032 г, като очертава приоритетни области за развитие 
на способностите, които са насочени основно към подготовката и повишаване готовността на 
силите за развръщане от видовете ВС, както и спомагателните способности. В съответствие с 
изискванията на приетия пакет „Цели за способности – 2017“ и нивото на национална амбиция, 
ще се изграждат, развиват и поддържат балансирани способности на трите вида въоръжени 
сили за планиране и ефективно провеждане на операции с приоритет в областите бойна ефек-
тивност, информационно осигуряване, командване, управление и комуникация.
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Дългогодишната ми работа като оперативен служител и като преподавател и изследовател 
в областта на контраразузнаването и оперативноиздирвателната дейност ме накараха да 

систематизирам накратко базовите индикатори, които да подпомогнат първоначалните стъпки 
в контрашпионажните разследвания и бързото ориентиране на оперативниците в тази сложна 
материя. Защото именно въпросът „Дали (даден човек) не е шпионин/терорист?“ дава този век-
тор на наблюдение и на разбиране на ситуацията, която може да изведе контраразузнавачите 
до правилното знание и до необходимата изходна точка на процеса на откриване, предотвра-
тяване, пресичане и разследване на шпионаж и тероризъм.1

Потенциалните контраразузнавателни индикатори на риска са наблюдаваното поведе-
ние, условията или обстоятелствата, които подпомагат оценката на риска, че едно лице може 
да стане, или може вече да е съпричастно към шпионаж или тероризъм.2

Този списък от признаци и категоризацията на риска в контраразузнаването се изготвя с 
две цели:

1. да подпомага обучението на оперативните служители и служителите по сигурността 
на информацията за разпознаването на индикаторите на риска и за извършване на оценка на 
риска в контраразузнаването;

2. да се използва в разработването на насоки за това, което следва да се предприеме, 
когато потенциалните признаци за съществуващ контраразузнавателен риск се признават (от 
лице) или са открити на различни етапи от дейността на оперативните служители или персона-
ла отговорен за сигурността.

Както може да се очаква от шпионите, те демонстрират определено поведение, което 
може да бъде наблюдавано при определени обстоятелства. Обикновено имат лични контакти 
с чуждестранни разузнавачи, които вербуват шпиони или такива, на които шпионинът предлага 
доброволно услугите си. Шпионинът трябва да получи информация, и то често информация, 
до която обикновен човек няма нормален или редовен достъп. Тази информация обикновено 
трябва да се копира и след това да бъде изнесена от сградата. Информацията след това се съ-
общава или предава на чуждите разузнавателни служби, и това често изисква материалите да 
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Резюме: Докладът разглежда системата от признаци/индикатори, чрез които още 
на ранен етап да бъде откривана дейността, насочена срещу националната сигурност. 
Систематизирани и анализирани са основните форми на поведение, които да стартират 
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се запазят или подготвят в дома им и да се пътува до определени места, или да осъществяват 
тайни срещи в необичайно време и място. Шпионинът може да получи големи парични суми, 
които след това могат да бъдат депозирани, похарчени или скрити. Периоди на голям стрес 
понякога могат да повлияят на поведението на шпионина. Всички тези действия винаги оставят 
следи (излъчват признаци) и могат да бъдат наблюдавани/идентифицирани от запознатите с 
тях органи, длъжностни лица и служители.

Поведения свързани с шпионаж или тероризъм понякога се отклоняват от нормата по 
такъв начин, че за да не привличат вниманието на други хора трябва да бъдат обяснени. Други 
шпиони понякога стават твърде подозрителни и прехвърлят своите подозрения към други хора. 
Това понякога може да бъде установено по време на повторното разследване за проверка на 
надеждността.3

Въпреки че съществуването на индикаторите не е тайна, контраразузнавателните после-
дици от индикаторите често не се разпознават. Дори в случаите когато индикаторът предиз-
вика съмнения, контраразузнавачът може да бездейства, или да действа неправилно, въпре-
ки че притежава това знание. Прегледът на минали случаи на шпионаж показва, че колеги и 
ръководители на шпионите често са пренебрегвали или не са сигнализирали за проявата на 
контраразузнавателните индикатори, които ако са били съобщени, би позволило по-рано да 
се разкрият шпионите. В някои случаи се предприемат само дисциплинарни действия срещу 
нарушителите и по този начин поведението на шпионите доста често не е било анализирано от 
гледна точка на контраразузнаването.

Индикатори за извършена вербовка
– Тясно сътрудничество с лица, за които е известно, че са или се предполага, че са свър-

зани с разузнаване или с организация свързана със сигурността;
– Наличието на таен контакт с чужд гражданин или посещение в чуждестранно диплома-

тическо представителство;
– Липса на доклад за лични отношения с всеки чужденец, ако докладването на чуждес-

транни контакти се изисква и очаква;
– Не се докладва за предлагана финансова подкрепа или за семейството от чужди граж-

дани, различни от близки на семейството;
– Не се докладва, че е искана класифицирана или чувствителна некласифицирана ин-

формация от страна на чужд гражданин или от някой друг, който няма разрешение да я получи 
и знае;

– Недекларирана заетост в частния сектор или оказване на консултантски услуги извън 
редовното си работно място, свързани с чужди граждани или чуждестранни организации;

– Самохвалство за работа за чужди разузнавателни служби или за продажба на техно-
логии (тези данни следва да бъдат взети сериозно, тъй като посочват най-малко, че ако не го 
прави, то лицето мисли за подобни възможности).

Индикатори на събиране на информация
– Осъществяване на достъп или опит за достъп до информация, за която лицето няма 

разрешен достъп;
– Извършване на търсения по ключова дума в класифицирана база данни за хора, места 

и теми, за които лицето няма необходимост да знае;
– Поръчка на класифицирани или други защитени документи или технически ръковод-

ства, които не са необходими за изпълнение на служебни задължения;
– Необичайни модели на използване на компютър и носители на многократен запис (дос-

тъп до файлове, за които няма нужда да се знае) малко преди пътувания в чужбина;
– Задаване на въпроси към други служители как да се получи или да се улесни достъпът 
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до класифицирана или некласифицирана, но чувствителна информация, за която лицето не 
притежава разрешение за достъп;

– Необичайна любознателност или задаване на въпроси на колегите по теми, които не 
попадат в обхвата на работа на лицето или извън принципа „необходимост да знае“;

– Получаване или опит да се получи подпис на свидетел (участник в комисия) в документ 
за унищожаване на класифицирани документи, когато свидетелят трябва задължително да на-
блюдава унищожаването;

– Копиране на защитена информация на други служители, когато лицето разполага с 
копирна техника в собственото си работно място;

– Умишлено копиране на класифицирани документи по начин, който не обхваща или пре-
махва маркировката за класификация;

– Широко използване на копирно, факс или компютърно оборудване за възпроизвежда-
не на класифицирани, чувствителни или лични материали, което надвишава изискванията за 
длъжността която заема, особено ако това се прави когато другите служители не са там;

– Многократно извършване на дейност извън нормалното работно време, когато това не 
се изисква и няма други служители в офиса или посещение на зоните за сигурност след нор-
малното работно време по нелогични причини;

– Многократна доброволческа дейност за изпълнение на задачи свързани с различна или 
изискваща по-високо ниво на достъп класифицирана или чувствителна информация;

– Внасянето на камера, микрофон или записващо устройство без разрешение, или слу-
жебна необходимост в зона за сигурност;

– Неразрешен достъп до електронните съобщения;
– Незаконно или неразрешено влизане във всяка автоматизирана информационна сис-

тема или мрежа;
– Умишлено създаване на „заден вход“, разрешаване на нерегламентиран достъп или 

създаване на други уязвимости на автоматизирана информационна система или мрежа.

Индикатори, че лицето предава информация на чужди организации или лица
– Неразрешено изнасяне или опити за изнасяне от работното място на класифицирани, 

експортно контролирани обекти на търговска тайна или други защитени материали;
– Съхраняване на класифицирани материали в дома или на друго неразрешено място;
– Пренасяне на секретни материали в дома или при пътувания с твърдението, че са нуж-

ни за работа, без надлежно разрешение;
– Запазване на класифицирана, експортно контролирана, обект на търговска тайна или 

друга чувствителна информация получена от предишна месторабота без разрешение или зна-
нието на този работодател;

– Предоставяне на класифицирана или чувствителна, но некласифицирана информация, 
включително и лична извън официалните канали, на чужденец или на някой друг, който няма 
разрешение или без да се спазва принципа „необходимост да се знае“;

– Редовен обмен на информация с чужденци, особено информация свързана с работата 
на лицето, независимо дали тази информация е чувствителна;

– Поставяне на класифицирана информация в бюро или куфарче;
– Записване на класифицирани материали на некласифициран компютър, на носител на 

многократен запис или на друг нерегистриран материален носител на информация;
– Общуване по електронен път или използване на интернет по начин, предназначен за при-

криване на идентичността, например използването на „анонимизатори“ на компютъра, в дома или 
използване на обществени компютърни услуги в обществена библиотека или интернет кафенета;

– Прекалено и/или необяснимо използване на електронна поща, факс, мобилен телефон 
или смартфон;
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– Кратки пътувания до чужди страни или в рамките на държавата до градовете, в които 
се намират чуждестранни дипломатически представителства, по необичайни или необясними 
причини или по такива, които са в противоречие с очевидни интереси и финансови средства. 
Това включва и модел да се пътува през почивните дни без това да е свързано с отдих или 
семейството;

– Повече от едно пътуване за двугодишен период от време в страна, където лицето няма 
роднини, няма търговска цел за пътуване или когато страната не е често срещано място за 
годишна почивка;

– Колебание или неспособност пътуващия да опише местоположението, което е съобщил 
че ще посети;

– Всеки опит за прикриване на пътувания в чужбина;
– Пътуване в чужбина с разходи, несъразмерни за времето прекарано в чуждестранното 

място;
– Чести пътувания в чужбина с разходи, надхвърлящи личните средства на лицето;
– Пътувания в чужбина, които не са отразени в паспорта на лицето, до страни където 

вписванията на преминаването на границата обикновено са задължителни;
– Поддържане на текущи лични контакти, без предварително одобрение с дипломатиче-

ски и други представители на страни, с които лицето има етнически, религиозни, културни или 
други емоционални връзки или задължения, или със служители на конкурентни компании от 
тези страни;

– Повтаряща се комуникация с лице или лица от чужда страна, която не може да се обяс-
ни със семейство, работа или с други известни връзки;

– Незаконно или съмнително придобиване, продажба или доставка на чувствителни тех-
нологии.

– Закупуване на висококачествено международно или любителско радиооборудване от 
лице, което не е регистрирано или не е известен радиолюбител.

Индикатори за наличие на неправомерни доходи
– Внезапна, необичайна способност лицето да закупи неща с висока стойност като недви-

жими имоти, акции, превозни средства или пътувания в чужбина, когато източникът на доходи-
те за такива покупки е необясним или е съмнителен.

– На въпрос относно източника на финансови средства се шегува или се хвали, че работи 
за чужди разузнавателни служби, или че има мистериозни източници на доходи.

– Опитва се неправдоподобно да обясни богатството като бегло споменава за няколко 
успешни бизнес начинания, късмет в хазарта или необяснимо наследство или дава други обяс-
нения за произхода на допълнителните средства, които не могат да се проверят или потвърдят.

– Стил на живот и притежаване на вещи неотговарящи на начина на живот до сега според 
доходите на лицето, особено ако това е било предшествано от признаци на финансови пробле-
ми като просрочване на кредити или несъстоятелност.

– Внезапно решение да се превърне в голям прахосник, например плащане на сметка за 
всички в бар, закупуване на нови и скъпи дрехи, скъпи бижута на приятелка, всички те с неясно 
обяснение на източника на финансиране.

– Внезапно обръщане на лошото финансово състояние, което може да се установи от 
внезапно изплащане на големи дългове и кредити без достоверно обяснение на източника на 
финансиране.

– Големи или редовни загуби от хазарт, без да изглежда, че те засягат начина на живот 
или навиците за разходване на пари.

– Демонстрация на скъпи покупки или големи сума пари в брой скоро след като се върне 
от отпуск, особено ако това е свързано с пътувания в чужбина.
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– Чуждестранна банкова или брокерска сметка със значителни суми пари, но без дос-
товерно обяснение за източника на тези пари или без да има логична причина да се държат 
средства извън страната.

– Големи наличности по банкови сметки, без да има логичен източник на доходите.
– Неочаквано получаване на значителни средства от други страни.
– Прехвърляне на средства към и от държавата, в количества или при обстоятелства, 

които са в противоречие с нормалните бизнес или лични нужди. Включва депозирането на го-
леми суми малко след като се върне от пътувания в чужбина.

– Големи сделки с валута, отбелязано в доклади на системата за наблюдение на фи-
нансовите престъпления, освен ако сделката не е била извършена за работодател или като 
доброволец на гражданска организация, в която лицето е активен член.

– Носене на големи суми пари, когато това е в противоречие с нормални парични нужди 
или известните финансови ресурси.

Индикатори за терористична дейност
Въпреки, че терористите може и да крадат информация, както правят шпионите, типични-

те терористи се занимават с планиране, подготовка, осигуряване или изпълнение на определе-
ни терористични действия. Поведението, което може да показва или да разкрива терористична 
подготовка е доста различно от поведението на шпионите. Служители, които познават и отчи-
тат тези признаци могат да играят значителна роля за защита на страната ни от терористични 
атаки и други подривни дейности. По-долу са изброени потенциалните индикатори, че дадено 
лице може да участва в планирането на терористична атака:

– Лицето говори съзнателно за бъдещи терористични актове сякаш е лице, което прите-
жава вътрешна информация за това какво ще се случи.

– Декларира намерение да извърши или заплашва да извърши терористичен акт, неза-
висимо дали е сериозен или е под формата на „шега“ независимо от това, че изглежда неве-
роятно лицето да възнамерява да извърши действието. (Всички заплахи трябва да се вземат 
на сериозно!)

– Сведения, че лицето притежава взривно устройство, биологични или химически оръ-
жия, за притежаване или получаване на материали за изработване на такива устройства или за 
обучение как да се направи или да се използват такива устройства, когато това не е свързано 
със служебните задължения на лицето.

– Обработка, съхраняване или съпровождане на опасни материали по начин, който 
умишлено поставя тези материали в риск.

– Събиране на некласифицирана информация, която може да бъде полезна на някого за 
да се планират терористични актове, например местата на тръбопроводи, процедури на летищ-
ния контрол, изработване на планове и т.н., когато това не е свързано с работата на лицето или 
с други известни интереси.

– Физическо наблюдение (фотографиране, видео заснемане, водене на бележки за моде-
лите на дейност по различно време) за всяка потенциална мишена за терористични нападения 
(включително, но без да се ограничават до всяка сграда със символичното значение за пра-
вителството или икономиката, големи публични събирания, транспортни центрове, мостове, 
електроцентрали или мрежи, комуникационни центрове).

– Съзнателно сондиране на реакциите на системата за сигурност, като умишлено се 
предизвиква фалшива тревога, имитира се случайно навлизане в забранена зона или други 
подозрителни действия предназначени да проверят реакцията на системата за сигурност без 
предварително разрешение.

– Притежават или търсят предмети, които могат да бъдат полезни за терористична дей-
ност, но са в противоречие с известни хобита на лицето или изискванията на работата, като 
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взривни вещества, униформи (да се представи за полицай, охранител, служител на авиоком-
пания), мощни оръжия, книги и литература за това как да се направи експлозив, биологични, 
химически или ядрени устройства.

– Притежаването на няколко или фалшиви документи за самоличност.

Индикатори, че лицето подкрепя терористични дейности
В сравнение с шпионажа, който обикновено се извършва от лица работещи сами, теро-

ристичната атака обикновено е групова дейност, осъществявана от малки, нелегални клетки, 
които често са независими или са свързани с по-голяма мрежа или организирана група. Ето 
защо, подкрепата за тероризма често се разкрива, когато лицата извършват някои публични 
действия или използват интернет и/или са изразили подкрепа за терористична идеология.4

Всяка подкрепа или пропаганда на тероризма, проява на симпатия или съчувствие към 
лица или организации, които насърчават или заплашват да използват сила или насилие е по-
вод за загриженост от страна на специалните служби, дори ако лицето не участва пряко в 
планирането на терористична атака. От особена важност е да се наблюдава и докладва всеки 
израз на войнстващи джихадистки идеологии, но освен това не бива да се пренебрегват инди-
каторите свързани с екстремистки групи, които не са лоялни към държавата.5

– Показно членство в или опити да се прикрие членство в група, която: препоръчва из-
ползването на сила или насилие за постигане на политически цели; е била идентифицирана 
като група за прикриване на чужди интереси или препоръчва лоялност към чужди интереси 
пред лоялност към правителството на държавата.

– Разпространяване на публикации изготвени от група или организация от типа, описан 
по-горе.

– Протерористични декларации по електронна поща или чатове, блогове или на друго 
място в интернет. Честото гледане на уеб-сайтове, които насърчават екстремистка или насил-
ствена дейност (освен ако това не е част от служебните задължения или научни изследвания).

– Финансова помощ за благотворителни организации или други чуждестранни каузи, 
свързани с подкрепа за терористични организации.

– Неочаквани или недостатъчно обясними пътувания в райони, свързани с тероризъм или 
военни действия.

– Декларации в подкрепа на военната идеология на джихада, свещена война срещу За-
пада, като например:

„Войнствения джихад срещу Запада е религиозен дълг пред Бога и поради това е необ-
ходим за спасението на душата. Мирното съществуване със Запада е опасна илюзия. Само 
два лагера съществуват. Не може да има средно положение в апокалиптичния конфликт между 
исляма и силите на злото.“

„Отделянето на църквата от държавата е грях. Демократичните закони са нелегитимни и 
грешни, защото те са „изкуствени“ закони за изразяването на волята на избирателите, а не на 
Бог.“

„Единственият истински закон е Шериата, правото изпратено от Бог, който урежда не 
само религиозни ритуали, но много от аспектите на ежедневния живот.“

„Мюсюлманските правителства, които си сътрудничат със Запада и не са наложили зако-
ните на шериата са религиозно неприемливи и трябва да бъдат насилствено свалени.“

– Изявления в подкрепа на атентатори – самоубийци, въпреки че те убиват невинни ми-
нувачи.

– Изявления в подкрепа на насилие срещу българските или съюзнически въоръжени сили 
разположени в страната или в чужбина.

– Деклариране на вярата, че „Западът“ се занимава с кръстоносен поход срещу исляма.
– За военнослужещи: Всяко действие, поведение, съвети, призиви или по някакъв начин 
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причиняване или опит да се предизвика неподчинение, нелоялност, бунт или отказ за изпълне-
ние на службата от всеки член на въоръжените сили.

Други поведенчески индикатори
– Рапорти от всеки информиран източник, че обектът може да се занимава с шпионаж или 

терористични дейности.
– Опит за укриване на всяка дейност, обхваната от някой от контраразузнавателните 

признаци;
– Поведение, което показва загриженост, че лицето е разследвано или се наблюдават 

действия, предприемани за разкриване на външно наблюдение, търсене на подслушвателни 
устройства или камери и оставяне на „капани“ за откриване на наблюдение на работното място 
или у дома.

– Използването на псевдоними и/или множество самоличности; притежаване на фалши-
ви документи за самоличност без уважителни обяснения.

– Опити да се поставят други лица в дълг чрез специална обработка, услуги, подаръци, 
пари или други средства.

– Избягване или отказването на задачи, които биха наложили полиграфско изследване 
от контраразузнаването.

– Оттегляне на съгласие за извършване на проучване за издаване на разрешение за 
достъп или напускане на дадена длъжност, с цел да се избегне полиграфско изследване или 
други подобни интервюта.

Методът на действие (Modus operandi) при вербовка на шпиони и провеждането на шпи-
онска дейност често следват утвърдени модели. Те често дават възможност на специалистите 
по контраразузнаване да конструират сценарии или комбинации от индикатори, свързани с чуж-
дестранните разузнавателни дейности и успешно да решат задачите по тяхното неутрализира-
не или използване.6

Тези индикатори се наричат „потенциални“, тъй като нито един от тези признаци не пред-
ставлява доказателство за тероризъм, шпионаж или някаква друга неразрешена или незаконна 
дейност свързана с класифицирана или друга защитена информация. Повечето индикатори за 
контраразузнавателния риск са такива, които се наричат „меки“ показатели. Това означава, че 
всеки показател само показва, че нещо може да се случи или може би вече се случва а не, че 
това ще се случи или реално се е случило. Всяка специфично поведение може да има някол-
ко възможни обяснения и всяко отделно състояние или обстоятелство може да има няколко 
възможни резултати. Затова повечето единични показатели, т.е. взети сами за себе си, са от 
ограничено значение. Те обаче служат за предупреждение, че в по-нататъшното разследване 
може да е уместно да се изясни ситуацията и да определи дали съществуват и други индика-
тори освен наблюдаваните.

1 Маринова – Йорданова, В: Информационно-аналитична дейност за противодействие на престъпността. Пле-
вен: НИМА, стр. 71 – 72,2019.

2 Prunckun, H., Counterintelligence Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, 2012.
3 Wood, S, Crawford, K. S., Lang, E. L., Reporting of Counterintelligence and Security Indicators by Supervisors and 

Coworkers, Defense Personnel Security Research Center, Technical Report 05-6 May 2005.
4 Counterintelligence Indicators, https://www.wrc.noaa.gov/wrso/security_guide/ci.htm
5 Potential Espionage Indicators (PEI): Detecting Actions Outside the Norm, https://www.cdse.edu/catalog/webinars/

counterintelligence/potential-espionage-indicators.html.
6 Olson, J. M., The Ten Commandments of Counterintelligence, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of- 

intelligence/kent-csi/vol45no5/html/v45i5a08p.htm.
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George W. Bush. Since then, the united states have assumed the role of leader in the fight against 
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2001 - ENDURING FREEDOM OPERATION (OEF) and one in Iraq since March 2003 - IRAQI 
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1. Strategic conditions. Premises of war
The First World War brought with it the appearance of a new type of weapon: chemical weapon. 

The emergence of gas on the battlefield in the First World War revolutionized the way in which the war 
broke out, terrified the entire world, and imposed the adoption of individual and collective protection 
measures appropriate to survival in this specific environment of absolute novelty. Although prohibited 
by international conventions, fighting chemicals have developed, new agents have been discovered, 
and tactics of use in combat have been refined. Their effects in the tactical field were so devastating 
that even those who used them for the first time, the Germans were taken by surprise, and they could 
not fully exploit the advantages of the affected enemy. Today, more than a hundred years after its first 
use, chemical weapons are still being used in various conflict outcrops across the globe in both military 
and civilian unprotected civilian populations.

World War II brought nuclear weapons. The United States of America wanted to show the whole 
world the destructive power it has by attacking Hiroshima (August 6, 1945) and Nagasaki (August 9, 
1945), letting the world bewildered in the face of this cataclysm with global consequences that have 
spread to the present day.

Behold, after the two world conflagrations, the world was again before a war in which weapons 
of mass destruction (WMD) were pretended to be used. The war in Iraq opposed the Iraqi Army on 
the one hand and a coalition of forces led by the United States on the other. The Iraqi invasion began 
on March 20, 2003, preceded by a powerful air offensive operation, but the US and British Air Force 
strikes on Iraqi military targets began in 1998. Major combat operations (very short but high-intensity) 
declared ended by President Bush on May 1, 2003 was followed by a longer phase of struggle against 
a violent insurgency movement against foreign occupation forces and the new Iraqi government that 
lasted until December 2011 when the US ended its withdrawal.

Following the first Persian Gulf War (August 1990 - March 1991), the United Nations imposed 
sanctions on Iraq which was embargoed and forced to destroy all its chemical, biological, radiological 
and nuclear weapons of mass destruction (CBRN WMD), conditions that the regime at that time re-
fused to accept, despite the harm consequences to the country. In the years leading up to the conflict, 
the United States and the United Kingdom continued to argue that Saddam Hussein’s regime was 
suspected of possessing chemical, biological, radiological and nuclear weapons of mass destruction, 
so that he was considered a threat to international and regional security. Iraq was also accused of 
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supporting the al-Qaeda terrorist network, statements supported by “classified information” provided 
by intelligence structures.

According to Joyce Battle and Malcolm Byrne, having the opportunity to explain his policies, 
Saddam only confirmed what most students of international relations or Iraq’s history would have 
already known: that Iraq’s leadership felt itself vulnerable to enemies near and far, with the perceived 
Iranian threat never far from mind, and believed that an attempt to maintain ambiguity about its weap-
ons capabilities, conventional and non-conventional, was a necessary part of its defensive posture.1

As a result of this, the UN Security Council adopted Resolution 1441, whereby Iraq was required 
to submit to inspections carried out by UN inspectors on weapons of mass destruction and cruise 
missiles. By the time the attack was launched, UNMOVIC inspectors found no evidence to confirm the 
assumptions, but could not verify the veracity of statements by Iraqi officials that they would continue 
to pursue CBRN WMD. Four days before the invasion, the US warned UN inspectors to leave Iraq, 
and on 17 March President Saddam Hussein received a 48-hour ultimatum in which to go into exile 
with his family.

As the arguments for entering the war began to be challenged before the conflict began, the 
Bush administration tried to broaden the beach of official reasons, placing Iraq in the spring of 2003 on 
the axis of evil and framing aggression in the context of the global war on terror that he had declared 
at the end 2001 after al-Qaeda attack on American symbols.

After the invasion - because the main reason put forward has not been confirmed - the theme 
has changed in the liberation of the Iraqi people, the consolidation of freedom and the establishment 
of democracy. Some NATO member states, such as France, Canada, Germany and non-NATO states, 
opposed military intervention because of the high level of risk to international community security, 
militating to resolve tensions by diplomatic means.

Although military analysts considered the forces for the invasion to be sufficient, the situation 
later proved to the contrary. With President George Bush declaring the cessation of major combat 
operations on May 2nd, 2003, much of the coalition’s forces have been withdrawn, which has created 
difficulties in ensuring security and order in Iraq, all the more so as the support of the local population 
did not meet the expectations. Violence against the occupation forces was favored by the emergence 
and organization of a powerful Iraqi insurgency, the fighting between various ethnic groups (Sunni 
and Shiites) and the emergence of a new faction of the al-Qaeda terrorist group in Iraq. Thus, Iraq’s 
post-invasion has been marked by a long and violent conflict between the US-led coalition forces and 
the Iraqi insurgents.

2. Combined Joint Task Force – Consequence Management (CJTF-CM)
CJTF-CM Organization

The two counter-terrorism operations (OEF and OIF) have been planned and prepared to be 
deployed under the potential use of weapons of mass destruction (WMD), especially chemical and 
biological weapons. There was great concern that military campaigns would increase the likelihood of 
an attack on US, allied or coalition forces by the enemy or terrorists using the WMD. From this point 
of view, throughout history, Iraq has been a threat at the regional level. In the past, he massively used 
chemical weapons against his own population. It also had a well-known ballistic missile capacity and 
suspected links with terrorists.

The Alliance was forced to react in a manner adapted to the new challenges.
In order to have a comparison, we will briefly outline the organization of the CBRN support force 

to support multinational operations (example: the multinational military operation deployed by the US-

1 Joyce Battle and Malcolm Byrne, The Iraq War Ten Years Later: Declassified Documents Show Failed Intelligence, 
Policy Ad Hockery, Propaganda-Driven Decision-Making, June 19, 2014 available at: www.globalresearch.ca accessed on 
08.08.2014
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led coalition in Iraq in 2003) and support for NATO operations.
Considering the risks and threats estimated for the two operations, it has been concluded that 

a specialized support force is needed to intervene in the event of mass destruction weapons attacks 
on the interests of the United States or allies in the region. To this end, the Commander, United States 
Central Command (USCENTCOM) led the process of establishing a multinational force in the region, 
designed for timely intervention to limit the consequences of CBRN incidents. Most forces and means 
were made available by the coalition member states.

CJTF-CM was formed as a USCENTCOM joint task force under the operational control of Com-
mander, MARCENT. This arrangement centralized responsibility for the mission with a single com-
mander, ensuring unity of command and effort.

As the CJTF-CM Command and control (C2) component at USCENTCOM, US Marine Forces, 
Command Central (MARCENT) was responsible for organizing and deploying a CJTF-CM headquar-
ter (HQ) in the USCENTCOM Area of Responsibility (AOR). The concept for the rapid establishment 
included besides an HQ provided by the US Marine Corps, response forces provided by US and 
coalition member states. Initially, US response forces that deployed to the USCENTCOM AOR were 
mostly limited to technical functions such as WMD detection and modeling. Several US and coalition 
capabilities were readied on a prepare-to-deploy status.2

The US and the coalition forces have been deployed in Kuwait (Camp Doha Military Base) to 
provide a rapid response capability in the region. The number of staff working in the CJTF-CM in-
creased to over 1,500. At its peak, CJTF-CM had 1,565 personnel assigned in Kuwait, including 1,196 
provided by the coalition members and 369 US. Staff numbered approximately 200. Approximately 
3,000 additional US forces were assigned in a prepare-to-deploy status.3

From December 2001 to May 2003, CJTF-CM provided a regional response capability to CBRN-
WMD in times of high threat, while conducting offensive military operations in Afghanistan and Iraq.

At that time, according to Joint Doctrine for Combating Weapons of Mass Destruction,  CBRN-
CM functional components included: detection and identification of CBRN substances; marking and 
modeling of downwind hazards; hot zone extraction; urban search and rescue; radiological, biological 
and chemical (RBC) decontamination; medical triage, emergency medical treatment; transport, engi-
neering, life support for displaced persons; CBRN information management.

3. Participating forces in CJTF-CM
Germany

The German NBC Kuwait Defense Battalion (ABC-Abwehrbataillon Kuwait) was a military unit 
of the German armed forces that took part in Operation Enduring Freedom from January 2002 to June 
2003. The unit was stationed in Doha Camp - Kuwait, subordinated to CJTF-MC.4

Following the terrorist attacks at the World Trade Center in the United States, on September 11, 
2001, the US began the global war on terror, coagulating around it a coalition of willies to which Ger-
many joined other nations. According to the Bundestag decision of 16 November 2001 on participation 
in the OEF, German Chancellor Gerhard Schröder expressed Germany’s willingness to participate, 
among other things, with 800 NBC defense forces. According to Colonel Nicholas E. Reynolds, Con-
sequence Management (CIJTF-CM) at Camp Doha was “an unusual Sight - the largest body of troops 
was German”.

For Germany’s participation in the Combined Joint Task Force - Consequence Management 
(CJTF-CM), Germany formed a NBC defense battalion (approximately 260 soldiers) deployed in Ku-

2 Joint Publication 3-40, Joint Doctrine for Combating Weapons of Mass Destruction, 8 July 2004, p. IV-7 available at: 
http://www.bits.de accessed on January 19, 2019

3 Joint Publication 3-40, Joint Doctrine for Combating Weapons of Mass Destruction, 8 July 2004, p. IV-6 available at: 
http://www.bits.de accessed on January 19, 2019

4 Information available at: www.globalsecurity.org accessed on January 19, 2019
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wait. The battalion’s mission was to support the coalition in the event of a CBRN mass destruction 
weapon attack, and to travel north when the time came.5

With the end of major combat operations against Iraq, the battalion began to retreat. On May 
6, 2003, about 130 forces returned from Kuwait, the last 60 soldiers were taken on July 1, 2003 and 
sent back to Germany.

Czech Republic
The Czech Republic had a significant contribution. Its contribution gradually consisted of the 

following groupings: reinforced 9th NBC Company; 4th NBC Detachment; 1st NBC Battalion; and 1st 
Czech-Slovak NBC Battalion.6

Romania. The Context of Romania’s participation with specialized  
CBRN Defense Forces at CJTF-CM

The military operations for Iraq’s invasion (Iraqi Freedom Operation - OIF) consisted of two 
phases: the phase of major combat operations and the post-conflict phase. Romania participated with 
CBRN defense forces in the Theater of Operation Iraq on the territory of Kuwait, at the northern border, 
between March and November 2003. This period covered entirely the first phase of the operations 
(March - May 2003, within the Combined Joint Task Force–Consequence Management – CJTF-CM) 
and the beginning of the second phase (May - November 2003). The Romanian detachment was 
deployed in Camp Doha military base for the duration of its mandate.

Military operations. IRAQI FREEDOM Operation (Phase I - Phase of major combat operations: 
March 20 - May 1, 2003)7

During 2002, air strikes by the US and British air forces patrolling the Iraqi air-ban area skyrocketed 
and became a total offensive air operation. This targeted destruction of the Iraqi air defense system and 
preparing favorable conditions for invasion. On March 19, the air campaign began and on March 20, 
2003, without issuing any war declaration and in violation of International Humanitarian Law, U.S. and 
British land forces invaded Iraq without the approval of the United Nations Security Council. 

With the support of the international coalition and Kurdish insurgents in northern Iraq, the mili-
tary conflict that opposed the conventional forces was short-lived and with minimal losses on invading 
armies due to overwhelming technological superiority, the consequences of a long embargo on the 
economy and the lack of air strikes. Simultaneously, US Special Forces operations were infiltrated 
in T.O., the 10th Special Forces Group in the north and the 5th Special Forces Group in western Iraq. 

Establishing the detachment
In the multinational operations carried out so far, different chemical, biological, radiological and nu-

clear (CBRN) support forces have been tailored differently, depending on the level of CBRN threat in the 
area of operation. Thus, in the first phase of the Second Persian Gulf War (Iraq 2003), Romania partici-
pated among other NATO and non NATO armies in an international antiterrorist operation “Enduring Free-
dom” sending contingents into the territory of the State of Kuwait (2002-2003). Among participating coun-
tries there were Romania, Czech Republic, Germany, Slovakia, Ukraine, and United States of America.8

Romanian Armed Forces participated in the military actions in Theater of Operation Iraq with a 
5 Colonel Nicholas E. Reynolds, U.S. Marines in Iraq, 2003 Basrah, Baghdad and Beyond: U.S. Marines in the Global 

War on Terrorism, p.51 available at: www.marines.mil accessed on January 20, 2019
6 Captain Dipl. Eng. Radim Zahradníček, Lieutenant Colonel Assoc. Prof. Dipl. Eng. Pavel Otřísal, Ph.D., Colonel Assoc. 

Prof. Dipl. Eng. Zdeněk Skaličan, Ph.D., CBRN Consequence Management: New approach and possibilities of participation of 
chemical units, January 2016, available at: www.researchgate.net accesed on November 1, 2018

7 Alexandru HERCIU, PhD, Evaluarea mediului operațional din perspectiva lecțiilor învățate, Editura Universității 
Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2016, p.114

8 Lieutenant-colonel Alexandru Herciu, PhD, Use of CBRN Defense structures in CBRN Consequences Management, in 
Centre for Defence and Security Strategic Studies’ Conference Proceedings of International Scientific Conference STRATEGIES 
XXI – THE COMPLEX AND DYNAMIC NATURE OF SECURITY ENVIRONMENT, Vol. II, Bucharest, 27–28 November, 2018
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CBRN Defense unit, CBRN Defense Company size, reinforced with logistical elements for self-support 
in the theater. This unit has been organized on three platoons: 1st CBRN Reconnaissance, 2nd RBC 
Decontamination and 3rd Logistic Support. At that time (March 2nd to October 16th, 2003), the Romanian 
unit was integrated in the Combined Joint Task Force - Consequence Management (CJTF-CM).9

Since September until the end of 2001, the force has been set up and the training process 
started in order to be engaged in military operations. Throughout the preparatory phase which lasted 
almost a year and a half, there was a situation of uncertainty and fear among the military due to the 
fact that no one knew what mission was being prepared for this detachment.

Preparing for the mission
Preparing for the mission was long, painful, and full of uncertainties and unanswered questions. 

No one knew what that unit was preparing for or when and where it would go in battle. Because of 
this and because of the very long training period that was very difficult one, the personnel situation 
fluctuated continuously. This has permanently affected the morale and cohesion of constituent squads 
and platoons. If at the beginning of the training period the soldiers’ enthusiasm was very high, with the 
passage of time it gradually decreased; after a year of heavy training, there was even the rumor that 
the detachment would not have been entered into the battle.

Mission preparation focused on both general military training and CBRN defense training. Mil-
itary equipments have been repaired and maintained; new state-of-the-art equipment acquisition for 
the CBRN Reconnaissance Platoon (e.g. Dräger Multi-IMS Chemical Agent Detector); procedures for 
warning and reporting the CBRN incidents have been practiced; the RBC decontamination technique 
has been updated and maintained to cope with high temperature conditions.

It is certain that at the moment of unit’s introduction into the Theater of Operations it had a very 
high level of training and equipment readiness and the logistical support was able to ensure self-sup-
port for the six-month period stipulated in the mandate.

Simultaneously with the start of the unit’s mission, another unit constituting with forces given by 
the 49th CBRN Defense Battalion was to start preparing for the mission and to replace the Romanian 
detachment in the theater after six months. Although the second detachment began its setting up and 
preparing for the mission, it was never engaged because it was not needed any more.

Deployment and acclimation period
The dislocation started in the end of February in Bistrița. Military vehicles and containers were 

loaded on train station Bistrița and landed nearby airport after two days of travel by rail. A military 
airport was chosen for embarkation and air transport in the Theater of Operations. This airport allowed 
the landing of large winged planes, as were those rented for the transport of Romanian forces. 

After another two long weeks at an airport, the time of departure was coming. I have to stress 
again that no one knew where the company would be introduced into the Theater of Operations. The 
degree of uncertainty and anxiety was maximum. There was a rumor that we were leaving for Turkey, 
which would somehow be in line with the initial concept of the operation that I presented above.

The transport of the detachment took place in eight flights a day apart from each other. 
The air carrier was Ukrainian, which brought Antonov-124 Volga Dnepr (AH-124-100), the world’s 
largest airliners. With the first flight was deployed to 1st CBRN Reconnaissance Platoon, which I 
led in that mission. 

Forces engagement: Major Combat Operations Phase (March 19th – May 2nd 2003)
Simultaneously with the acclimatization process, the 383rd NBC Defense Company’s certifica-

tion was carried out. The certification of the company 383 at the entrance to Iraq’s operations theater 
consisted of a complex exercise with troops in the field. The certification staff was made up of officers 

9 Information from my own experience as a result of my participation in Iraqi Freedom Operation in which I led 1st CBRN 
Reconnaissance Platoon’s actions
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from the CJTF-CM Headquarter. The exercise began with the specific chemical alert that triggered in 
a morning at Camp Doha Military Base. The company’s commander handed the Operations Order 
(OPORD) to platoons’ commanders: 1st CBRN Reconnaissance, 2nd RBC Decontamination and 3rd 
Logistic Support. While the 1st CBRN Reconnaissance Platoon performed a specific mission at a 
site that could have been an industrial chemical risk objective, the 2nd RBC Decontamination Platoon 
installed the total RBC decontamination site in vicinity of Camp Doha Base, at a site called Women’s 
Prison, right on the shore of Persian Gulf.

During March and April, until the announcement of major military operations in Iraq by President 
George W. Bush at the beginning of May 2003, NBC Defense Company 38 performed activities to 
maintain the level of readiness achieved. This was done through tactical exercises and tactical march-
es performed on variable distances in the territory of Kuwait state.

Fortunately, due to the way the events happened during the invasion, the CJTF-CBRN CM 
forces were never required to cross the border to Iraq.

Forces engagement: Stability and Reconstruction Operations Phase. (May 2nd, 2003 and after)
On, May 2nd, 2003, president Bush praised the toppling of Saddam Hussein as “a job well done”, 

but he warned that the battle in Iraq was but “one victory in a war on terror”. George W. Bush, address-
ing the nation not from the White House but from the dramatic setting of the nuclear-powered aircraft 
carrier USS Abraham Lincoln, announced: “Major combat operations in Iraq have ended”.10

With this announcement, the forces that formed the CJTF-CM began gradually to withdraw from 
the Iraq Theater of Operations. This was not the case for 383rd Romanian NBC Defense Company. 
At that time Romania was in the process of accession to the North Atlantic Treaty Organization (NA-
TO)11 and wanted to demonstrate his total commitment with the Alliance’s forces. In this context, the 
political power in Bucharest considered it appropriate to continue to contribute to the coalition against 
terrorism; hence kept the forces in the theater and made NBC the 383 NBC Defense Company head 
for the deployment of maneuvering forces, which since autumn 2003 have been introduced into Iraq. 
They have contributed crucially to the war in Iraq along with the forces of the coalition until their total 
withdrawal in 2014.

Thus the 383rd company received a new Operation Order (OPORD) through which it was en-
gaged in missions in the Shuaibah Port Area, the main gateway to and exit of the coalition forces at 
the Iraqi Theater of Operations - an extremely important mission, due to the fact that in that area there 
is the huge oil reserves of Kuwait, the most important chemical risk objective.

The tasks received by the Romanian company through the new OPORD were as follows:
- Continuously CBRN air monitoring in the Shuaibah Port area;
- Perform the final RBC decontamination in three decontamination points: decontamination of 

land forces’ combat equipments; helicopters’ decontamination in the heliport area; and decontamina-
tion of trans-containers in the Logistics Support Area (LSA); before embarking on shipping vessels at 
their extraction out of the Iraqi Theater of Operations.

In order to be able to execute this new assignment received for 24 hours, 7 days weekly, the 
383rd NBC Defense Company had to reorganize itself on three shifts. Each platoon was divided into 
three, and three new action modules, platoons size, were built; each platoon comprised a CBRN 
Reconnaissance Squad, a RBC Decontamination Squad and a Logistic Support Squad. The three 
platoon commanders took command of one shift. 

Conclusions
CJTF-CM Kuwait can be considered from my point of view a successful experiment that can 

be used in the future in a similar security context in which the chemical, biological, radiological and 

10 Information available at: www.cnn.com accessed on February 3rd, 2019
11 Romania joined NATO in 2004
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nuclear risks and threats will again be present. Firstly, the broad multinational participation coagulated 
around the United States offered the two operations (OIF and OEF) the necessary legitimacy.

Secondly, the pooling of CBRN defense forces and means of all participating states has led to a 
very well-trained and equipped force with state-of-the-art equipment, such as Germany or the Czech 
Republic. Also in this context, the exercises jointly undertaken by the national forces employed have 
led to the sharing of experience, techniques, tactics, and procedures, thus contributing to an extremely 
high level of training.

The capabilities of the task force, combined with CM exercises, served both a deterrent and 
readiness role by integrating all of the coalition capabilities into a cohesive team. The CJTF-CM pro-
vided the ability to rapidly respond to possible WMD incidents to save lives and reduce suffering.12

Then, CJTF-CM Kuwait has comprised the most diverse units required to carry out the entire 
CBRN defense missions: CBRN reconnaissance, RBC total decontamination, CBRN deployable lab-
oratories, logistics, campaign hospitals, and water purification and distribution capabilities, engineer 
capabilities. The context has allowed “hot” verification of CBRN incident reporting and warning proce-
dures, marking of contaminated areas and sampling suspected of being contaminated, CBRN infor-
mation management, first aid to chemical contaminated personnel and medical evacuation.

Not least, the multinational CBRN defense forces have been placed under a unique command, 
which has ensured centralized leadership and decentralized execution, an effective and timely re-
sponse to a CBRN attack on coalition forces or civilian populations. In order to respond to the chal-
lenge of Babylonian language interference, liaison officers were used; they did their job very well, this 
model being subsequently exported to operations that took place after CJTF-CM Camp Doha ceased 
the official activity.

On 8 May 2003, the CJTF-CM mission officially ended. Should a CM mission be required in the 
future, it is highly probable that coalition partners will lend their expertise and assistance. Combatant 
commands may use the CJTF-CM model as a template for future CM operations.13
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„Всяко постижение в науката 
започва с опит и завършва с него“.

Алберт Айнщайн

Един от най-трудните въпроси в теорията на стрелбата е определяне стойността на ефектив-
ност на стрелбата, при която целта се счита за поразена (унищожена, неутрализирана или 

подавена). Трудността се дължи на факта, че поразяването на целта е в зависимост от поне-
сените материални загуби характеризиращи се от показателя за ефективност на стрелбата и 
от неизмеримото морално въздействие по различните по характер цели. Когато големината на 
показателя за ефективност на стрелбата се определя опитно, тя характеризира най-правдопо-
добно степента за поразяване на целта, защото тогава се отчитат не само материалните загу-
би, но и моралното въздействие. При определяне на големината на показателя за ефективност 
на стрелбата се определят конкретните условия на стрелбата и резултатите от поразяването 
на целите. Под конкретни условия на стрелбата се разбира: калибърът, разходът на снаря-
дите, разстоянието на стрелбата, способът за подготовка на данните и изборът на начините 
за воденето на огъня. След което се изчислява големината на показателя за ефективност на 
стрелбата – вероятност за поразяване на единични цели или математическото очакване на 
процента поразени елементарни цели от групова цел.

В „Доктрината за полевата артилерия“ са определени значенията на показателите за 
ефективност на стрелбата за надеждното унищожаване, неутрализиране и подавяне на раз-
лични по характер цели. Под норма за разход на снаряди се разбира разходът снаряди, които 
осигуряват при конкретни условия получаването на желаната степен на поразяване.

За определяне на нормите за разход на снаряди бе проведено експериментално изслед-
ване за поразяване на различни по характер цели на бойното поле с помощта на система за 
компютърни симулации JCATS, като бяха поставени две задачи за изследване. Първата – про-
верка на необходимата норма разход на снаряди по различните видове цели за получаване на 
желаната степен на поразяване, а втората – какви цели е по-удачно да се поразяват с различ-
ните системи които са разгледани в експеримента.

Първоначално се определят необходимите норми разход на снаряди по различните ви-
дове цели съгласно „Методика за извършване на оперативно-тактически разчети при плани-
ране на огневата поддръжка“, разгледани чрез математически апарат и съгласно „Правила за 
стрелба и управление на огъня на земната артилерия“ – 1998 г. В последствие резултатите 
получени от системата за компютърни симулации JCATS се сравняват с тях.
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В изследването е създаден модел на различните видове цели. На база сравнение и анализ 
на получените загуби (отчитане загубите във въоръжение, техника и личен състав) на поразените 
цели от симулиране на огневото поразяване ще са определи основата за крайния резултат.

Целият процес на изследването се извършва в „Център за дистанционно обучение и ком-
пютърни симулации“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ предвид наличието на симулацион-
на система JCATS.

В резултат на проведеното изследване е разработен алгоритъм, включващ: определяне 
и събиране на необходимите литературни източници [1 – 7]; създаване на модел на различните 
по характер цели; определяне на района за изпълнение на задачата (характера на местност-
та); определяне на нормата разход на снаряди за унищожаване на различните видове цели 
на степен на поразяване 30% съгласно ЕНРС; изчисляване на нормата разход на снаряди за 
унищожаване на различните видове цели на степен на поразяване 30% съгласно математиче-
ския апарат; определяне на компонентите на изследване разхода на снаряди в зависимост от 
степента на укритост и степента на поразяване; извършване на изследването (n на брой пъти); 
сравняване на получените резултати. Разработеният алгоритъм позволява чрез промяна на 
основните компоненти на изследване да се отчете и влиянието на всеки един от факторите. 
Чрез така разработения алгоритъм и извършване на изследвания n на брой пъти, може да бъде 
определено влиянието на всеки един от показателите. 

При определяне на степента на поразяване на различните видове цели с различна норма 
разход на снаряди ще се определи необходимата норма разход на снаряди за получаването на 
определената степен на поразяване.

 Разгледаните по долу примери са извършени в условия, при които изходните данни за 
стрелба се изготвят на пълна подготовка, разстоянието на стрелбата се води от 1000 м до 8000 
м според вида на системата и разположението на целите в бойното пространство, определяне 
на района за изпълнение на задачата (характера на местността е равнинен), противостоящите 
сили няма да противодействат по време на  провеждане на експеримента,  искана степен на 
поразяване 30% чрез системата за симулация.

В пример № 1се поразява бронирана батарея САУ в окопи. При фронт на целта (Фц) ра-
вен на 400 м, дълбочина на целта (Дц) равна на 300 м. Способ за водене на огъня със скала на 
1 мерник и 1 ъгломер, където необходимото количество боеприпаси за 122мм дивизион 2С-1 е 
60 снаряда на хектар или N = 720 снаряда, за 152мм дивизион Д-20 е 41 снаряда на хектар или 
N = 492 снаряда и за самоходна минохвъргачна батарея Тунджа е 54 мини на хектар или N = 
648 мини. Получените резултатите са показани в таблица 1.

Таблица 1

Вид техника 
и личен 
състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм. 
СМХ

2С-1 8 2 3 1 25% 38% 13%
Личен състав 72 20 18 18 28% 25% 10%
КЩМ 3 1 - 1 30% 0 33%
ТАПП 2 - - 1 0 0 50%
Общо 85 23 21 21 28% 25% 25%

Поради постигане на резултати над 25%, които се доближават съществено до желания 
резултат от 30%, математическият апарат не е приложен поради факта, че с него се постигат над 
35% загуби, а количеството снаряди е двойно повече по тази цел, но резултатите са отчетени.
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В пример № 2 се поразява батарея буксирни на позиция в окопи. При Фц = 400 м Дц = 300 
м, способ за водене на огъня чрез налагане на 3 мерника и 1 ъгломер, където необходимото 
количество боеприпаси за 122 мм дивизион 2С-1 е 30 снаряда на хектар или N = 360 снаряда, 
за 152 мм дивизион Д-20 е 21 снаряда на хектар или N = 252 снаряда, за 120 мм самоходна 
минохвъргачна батарея Тунджа е 27 мини на хектар или N = 324 мини, разстояние на стрелбата 
4000 м. Получените резултатите са показани в таблица 2.

Таблица 2

Вид техника 
и личен 
състав

По списък
Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм. 
СМХ

105мм М-119 8 2 0 7 25% 0 12.5%
Личен състав 78 23 32 41 29% 41% 52.5%

КЩМ 3 0 0 0 0 0 0
ТАПП 8 4 0 5 50% 0 62.5%
Общо 93 29 32 53 30% 34% 55%

Поради постигане на резултати от 30% и над 30%, които са желания резултат, който 
трябва да постигнем, математическият апарат не е приложим поради факта, че с него се по-
стигат над 50% загуби на проведеното изследване, но резултатите са отчетени. Количеството 
снаряди е двойно повече по тази цел.

В пример № 3 се поразява пехота и бронирани средства на позиция. При Фц = 300 м,  
Дц = 200 м, способ за водене на огъня чрез налагане на 3 мерника и 1 ъгломер, където 
необходимо количество боеприпаси за 122 мм дивизион 2С-1 съгласно „Норма разход на 
снаряди„“ е 50 снаряда на хектар или N = 300 снаряда и съгласно формулния апарат е 128 
снаряда на хектар или N = 768 снаряда, за 152 мм дивизион Д-20, съгласно „Норма разход 
на снаряди“ е 34 снаряда на хектар или N = 204 снаряда и съгласно формулния апарат е 
121 снаряда на хектар или N = 726 снаряда, за 120 мм самоходна минохвъргачна батарея 
Тунджа е 45 мини на хектар или N = 270 мини, разстояние на стрелбата 3000 м. Получените 
резултатите са показани в таблици 3 и 4.

Таблица 3
Поразяване на пехота и бронирани средства укрити  

съгласно „Норма разход на снаряди“

Вид техника и 
личен състав По списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 
122мм. СГ 

2С1

със 
152мм. 
ОГ Д-20

със 
120мм.  
СМХ

със 
122мм. СГ 

2С1

Със 
152мм. ОГ 

Д-20

със 
120мм.  
СМХ

ВОП – на БМП 3 2 1 1 66% 33% 33%
Личен състав 21 2 3 9 9,5% 14% 37.5%

КЩМ 0 0 0 0 0 0 0 
ТАПП 0 0 0 0 0 0 0 
Общо 24 4 4 10 16% 16% 42%
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Таблица 4
Поразяване на пехота и бронирани средства укрити чрез формулния апарат

Вид техника и 
личен състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

ВОП – на БМП 3 2 2 66% 33%
Личен състав 21 2 6 9,5% 28%

Общо 24 4 8 16%

В пример № 4 се поразява пехота на позиция укритa. При Фц = 300 м, Дц = 200 м и способ 
за водене на огъня чрез налагане на 3 мерника и 1 ъгломер, където необходимото количество 
боеприпаси за 122 мм дивизион 2С-1 съгласно „Норма разход на снаряди“ е 50 снаряда на 
хектар или N = 300 снаряда и съгласно формулния апарат е 128 снаряда на хектар или N = 
768 снаряда, за 152 мм дивизион Д-20, съгласно „Норма разход на снаряди“ е 34 снаряда на 
хектар или N = 204 снаряда и съгласно формулния апарат е 121 снаряда на хектар или N = 726 
снаряда, за 120 мм самоходна минохвъргачна батарея Тунджа е 45 мини на хектар или N = 270 
мини. Резултатите от изследването са показани в таблица 5 и 6.

Таблица 5
Поразяване на пехота укрита съгласно „Норма разход на снаряди“

Вид техника и 
личен състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

Личен състав 41 3 8 18 7% 19% 44%
Общо 41 3 8 18 7% 19% 44%

Таблица 6
Поразяване на пехота укрита по формулния апарат

Вид 
техника 
и личен 
състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152 мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

Личен 
състав 41 10 10 24% 24%

Общо 41 10 10 24% 24%

В пример № 5 се поразява танк в окоп единична. При Фц = 20 м, Дц = 20м способ за водене 
на огъня съсредоточен, където необходимото количество боеприпаси за 122 мм дивизион 2С-1 
съгласно „Норма разход на снаряди“ е 70 снаряда на хектар и съгласно формулния апарат е 156 
снаряда на хектар, за 152 мм дивизион Д-20 съгласно „Норма разход на снаряди“ е 48 снаряда на 
хектар и съгласно формулния апарат е 121 снаряда на хектар, за 120 мм самоходна минохвър-
гачна батарея Тунджа е 63 мини на хектар и съгласно формулния апарат е 223 мини на хектар, 
разстояние на стрелбата 3000 м. Резултатите от изследването са показани в таблица 7.
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Таблица 7

Вид 
техника 
и личен 
състав

По списък
Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

Със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

Танк в окоп 1 1 1 0 100% 100% 0
Личен 
състав 3 3 3 0 100% 100% 0

Общо 4 4 4 0 100% 100% 0

Поради пълното унищожение на целта съгласно разхода по „Норма разход на снаряди“ 
със 122мм СГ – 2С1 и 152 мм ОГ – Д-20 не са приложени резултатите съгласно формулния 
апарат, но са изследвани и сравнени. По разхода съгласно формулния апарат получаваме 
със 2С1 и Д-20 над 80% загуби. Поразяването със 120 мм СМХ Тунджа е невъзможно поради 
невъзможността на симулационната системата JCATS да противодейства с наличните мини по 
танкове. Независимо от разхода на снаряди съгласно „Норма разход на снаряди“ или формул-
ния апарат резултатът е един и същ и не се наблюдават поражения.

Пример № 6 е за поразяване на дълговременно отбранително съоръжение „Бункер“ – 
изграден от стоманобетон, единична цел, с Фц = 20 м, Дц = 20 м, способ за водене на огъня 
съсредоточен, при необходимо количество боеприпаси за 122 мм дивизион 2С-1, за 152 мм 
дивизион Д-20 и за 120 мм самоходна минохвъргачна батарея Тунджа съгласно „ПС и УО-98“ 
4 – 6 снаряда/мини на система. Резултатите от изследването са показани в таблица 8.

Таблица 8

Вид техника 
и личен 
състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

ДОС „Бункер“ 1 1 1 0 50% 60% 0
Общо 1 1 1 0 50% 60% 0

Поради нанесени разрушения на целта над 30% съгласно разхода по Правилата за 
стрелба със 122 мм СГ – 2С1 и 152 мм ОГ – Д-20 не са приложени резултатите съгласно 
формулния апарат, но са изследвани и сравнени. По разхода съгласно формулния апарат 
не намерих налични данни за поразяващата площ по дълговременни отбранителни съоръ-
жения. Със 120 мм СМХ Тунджа не бяха нанесени поражения на целта, въпреки попадане-
то на мината в целта. 

Сценарий № 8 за поразяване на патрулен кораб „Фрегата“, първо като единична 
неподвижна цел и втори път като единична подвижна цел. За неподвижна цел на Фц = 20 
м, Дц = 20 м и способ за водене на огъня съсредоточен, като подвижна цел на Фц = 50м, 
Дц = 50 м, скала на 1 мерник и 1 ъгломер, където необходимото количество боеприпаси 
за 122 мм дивизион 2С-1, за 152 мм дивизион Д-20 и за 120 мм самоходна минохвъргачна 
батарея Тунджа съгласно „ПС и УО-98“ е 2 – 4 снаряда/мини на система. Съгласно „Норма 
разход на снаряди за 122 мм дивизион 2С1 са 380 снаряда на хектар, за 152 мм дивизион 
Д-20, са 262 снаряда на хектар, за 120 мм самоходна минохвъргачна батарея Тунджа са 
345 мини на хектар. Резултатите от изследването съгласно „ПС и УО-98“ са показани в 
таблици 9 и 10.
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Таблица 9
Поразяване на патрулен кораб „Фрегата“ като единична неподвижна цел

Вид техника 
и личен 
състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм. 
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм. 
СМХ

Фрегата 1 1 1 0 100% 100% 15%
Общо 1 1 1 0 100% 100% 15%

Поради нанесени разрушения на целта над 30% съгласно разхода по Правилата за 
стрелба със 122 мм СГ 2С1 и 152 мм ОГ Д-20 не са приложени резултатите съгласно „Норма 
разход на снаряди“, но са изследвани и сравнени. По разхода съгласно формулния апарат не 
намерих налични данни за поразяващата площ по различните видове кораби. Със 120 мм СМХ 
Тунджа бяха нанесени поражения на целта, в резултат на което бе нарушена само неговата 
мобилност, пълно унищожение не бе постигнато.

Таблица 10
Поразяване на патрулен кораб „Фрегата“ като единична подвижна цел

Вид техника 
и личен 
състав

По 
списък

Безвъзвратни загуби Процентно съотношение

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

със 122мм. 
СГ 2С1

със 152мм. 
ОГ Д-20

със 120мм.  
СМХ

Фрегата 1 1 1 0 100 % 100 % 15 %
Общо 1 1 1 0 100 % 100 % 15 %

Поради нанесени разрушения на целта над 30% съгласно разхода по Правилата за 
стрелба със 122 мм СГ 2С1 и 152 мм ОГ Д-20 не са приложени резултатите съгласно „Норма 
разход на снаряди“, но са изследвани и сравнени. По разхода съгласно формулния апарат не 
се намериха налични данни за поразяващата площ по различните видове кораби. Поразява-
нето със 120 мм СМХ Тунджа съгласно ПС и УО-98 и Норма разход на снаряди, бяха нанесени 
поражения на целта в резултат на което бе нарушена само неговата мобилност, пълно унищо-
жение не бе постигнато.

Резултатите от разгледаните примери са обобщени в таблици 11,12 и 13, където са срав-
нени резултатите от получените степени на поразяване при различни норми разход на снаряди 
където се забелязва, че при поразяване на различни видове цели появяващи се на бойното 
пространство, подготвени за отбрана на водна преграда с норма разход за поразяване 30% 
съгласно „Методика за извършване на оперативно-тактически разчети при планиране на огне-
вата поддръжка“, по-голямата част от целите получават загуби в нормите от 23% – 30%, при 
зададена степен на поразяване 30%, а съгласно математическия апарат при зададената норма 
30%, голяма част от целите получават загуби над 35% – 40%.
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Таблица 11
Таблица със сравнителните резултати от получените степени на поразяване  

при различни норми разход на снаряди за 122мм СГ 2С1

Цели
Nсн по ме-
тодика на 

хектар

Nсн 
изчислени  

по МА 
на хектар

Зададена 
степен 

на поразяване

Получена 
степен на 
поразяване 
съгласно 

Норма разход 
на снаряди

Получена 
степен на 
поразяване 
съгласно 

ФА

Бронирани самоходни

гаубици (минохвъргачки) 
на позиция в окопи

60 108 30% 28% -

Пехота на позиция за 
отбрана укрити

50 128 30% 7% 24%
Мотопехота и бронирани 
средства на позиция за 

отбрана укрити 50 128

30% 16% 16%
Танкове на позиция за 

отбрана в окоп
70 106 30% 50% -

Буксирни гаубици на 
позиция в окоп. 

30 43 30% 30% -
Единична цел танк в 

окоп .
70

или 2 – 4 сн. 
на оръдие 

по ПС

156 30% 100%

по ПС

-

Единична цел Бункер от 
стоманобетон

4 – 6 сн. на 
оръдие по 

ПС - 30% 50%

по ПС

-

Неподвижна надводна 
цел Фрегата

380 сн.

или 2 – 4 сн 
на оръдие 

по ПС

- 30% 100%

по ПС

-

Подвижна надводна цел 
Фрегата

380 сн.

или 2 – 4 сн 
на оръдие 

по ПС

-

30% 100%

по ПС

-
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Таблица 12
Таблица със сравнителните резултати от получените степени на поразяване 

при различни норми разход на снаряди за 152мм ОГ Д-20

Цели
Nсн по 

методика на 
хектар

Nсн изчислени 
по ФА на 
хектар

Зададена 
степен на 
поразяване

Получена 
степен на 
поразяване 
съгласно 

Норма разход 
на снаряди

Получена 
степен на 
поразяване 

съгласно ФА

Бронирани 
самоходни гаубици 
(минохвъргачки) на 

позиция в окопи
41 88 30% 25% -

Пехота на позиция за 
отбрана укрити 34 121 30% 19% 24%

Мотопехота и 
бронирани средства 

на позиция за отбрана 
укрити

34 121 30% 16% 30%

Танкове на позиция  
за отбрана в окоп 48 103 30% 50% -

Буксирни гаубици  
на позиция в окоп 21 47 30% 34% -

Единична цел танк  
в окоп .

48 или 2 – 4 на 
оръдие по ПС

211
30%

100%

по ПС -
Единична цел Бункер 

от стоманобетон
4-6 на оръдие 

по ПС - 30%
60%

по ПС
-

Неподвижна надводна 
цел Фрегата

262 или 2 – 4 
на оръдие по 

ПС - 30%

100%

по ПС -

Подвижна надводна 
цел Фрегата

262

или 2 – 4 на 
оръдие по ПС

- 30%
100%

по ПС -
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Таблица 13
Таблица със сравнителните резултати от получените степени на поразяване 

при различни норми разход на мини за 120 мм СМХ Тунджа

Цели
N мини  

по методика 
на хектар

N мини 
изчислени 
по ФА на 
хектар

Зададена 
степен на 
поразяване

Получена 
степен на 
поразяване 

съгласно Норма 
разход на 
снаряди

Получена 
степен на 
поразяване 

съгласно ФА

Бронирани

самоходни

гаубици 
(минохвъргачки) на 

позиция в окопи

54 103 30% 25% -

Пехота на позиция за 
отбрана укрити 45 172 30% 44% -

Мотопехота и 
бронирани средства 

на позиция за отбрана 
укрити

45 172 30% 42% -

Танкове на позиция за 
отбрана в окоп 63 82 30% 0% -

Буксирни гаубици на 
позиция в окоп 27 96 30% 55% -

Единична цел танк в 
окоп 

63 или 2 – 4 
мини на мх 

по ПС 223 30% 0 0

Единична цел Бункер 
от стоманобетон

4 – 6 мини на 
мх по ПС - 30% 0 0

Подвижна надводна 
цел Фрегата

345 или 2 – 4 
мини на мх 

по ПС - 30% 15% -

Неподвижна надводна 
цел Фрегата

345 или 2 – 4 
мини на мх 

по ПС - 30% 15% -

От таблиците със сравнителните резултати се вижда, че 122 мм СГ 2С-1 и 152 мм ОГ 
Д -20 са напълно ефективни при поразяване на отделни бронирани цели (танкове, кораби) 
и по дълговременни отбранителни съоръжения, докато със 120 мм СМХ Тунджа целта 
може да бъде временно неутрализирана. Съгласно правилата за стрелба – 98 г. разру-
шаването на дълговременно съоръжение е желателно да се извършава със системи от 
калибър 152 мм. и по-голям.
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Като заключение може да се каже ,че разпределението на разкритите цели за поразяване 
на бойното поле трябва да се извършва съгласно възможностите на дадената система. Такъв 
пример е за поразяването на самоходна артилерийска батарея укрит,а със 120 мм СМХ Тунджа 
като отново е зададено желаните 30% загуби при поразяване съгласно Норма разход на снаря-
ди, но са постигнати 25%, като трябва да се вземе и под внимание максималното разстоянието 
на стрелбата със 120 мм СМХ Тунджа, а същевременно при поразяване със 122 мм СГ 2С-1 и 
152мм ОГ Д -20 постигаме 30% съгласно Норма разход на снаряди.
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Характерът на водените през периода от последните десетилетия на XX и началото на XXI 
век войни и военни конфликти добиха съвсем нови измерения, като изместиха ролята зае-

мана от световните войни, сблъсъците на огромни по своя мащаб сили и средства. На преден 
план излязоха така наречените „хибридни“ войни, които коренно промениха наслоените тра-
диции и разчупиха схващанията на военните теоретици за воденето на бойните действия. В 
хибридните войни се наложи нетрадиционната тактика, разчупиха се представите за фронтова 
линия, тил, флангове и общоприети нормативи. Появиха се нови форми и способи за водене 
на бойните действия. И докато стратегията и военното изкуство изобилстват от опит, знания 
и традиции във водените „традиционни“ войни, то реалността на новите хибридни ги завари 
неподготвени. Безвъзвратно отмина времето на многобройните масови армии зародили се 
през XIX век, добили своя апогей през XX век, в периода на двете световни войни и запази-
ли позиции по време на студената война. Трудно може да се твърди какъв ще е обликът на 
въоръжените сили на XXI век, но отчитайки новите тенденции, все по-вече се преминава към 
воденето на „безконтактни“ действия от воюващите страни, избирателно огнево въздействие 
по най-важните обекти и превес на въздушно-земният характер на бойните действия. Наложи 
се тенденцията за участие във военните конфликти на малочислени, но високо подготвени, гъв-
кави, мобилни, многофункционални, добре въоръжени и мотивирани формирования, обучени 
за водене на бойни действия в тила на противника, а така също и използването на цивилни за 
постигане на различни цели. Идеята за този вид бойна дейност не е нова. Тя е стояла пред во-
еначалниците от най-ранни векове поради факта, че тилът се е считал за най-уязвимото място 
в построението на войските. Практиката показва, че с разширяване на обхвата и спецификата 
на този вид бойна дейност се оказва най-удачно, те да се изпълняват от оперативно-маневрени 
(ударно-маневрени), диверсионно-разузнавателни, терористични, партизански групи и форми-
рования, въздушни и морски десанти. Тези формирования използват специални техники, так-
тики и процедури, които коренно се различават от досега използваните.

В теоретичен аспект може да се определи, че операции провеждани от изброените по-горе 
формирования са система от знания, които обясняват законите и принципите за водене на войни 
със специални методи. Тя е по-нататъшно развитие на теорията за дълбоките операции и идеята 
за „активно действащ фронт в тила на противника“. Същността на специалните операции се със-
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тои в комплексното въздействие по противника със средства за поразяване на цялата дълбочина 
на театъра на военните действия (ТВД), действия на формирования със специално предназначе-
ние, въздушни (морски) десанти, сили и средства за психологическа борба, с цел да се лиши про-
тивникът от материална и/или морална способност за водене на борба или рязко да се ограничат 
неговите възможности за по-нататъшното ѝ водене. Възможността за осъществяване на специ-
алните операции се обуславя от наличието на следните условия: масова поява на малогабаритни 
ефективни средства за поразяване и рязкото увеличаване нанесените от тях загуби при използ-
ването на специални способи, като: вертолетите и други специални средства за прехвърляне на 
специални подразделения в тила на противника; голяма уязвимост на обектите в тилната зона на 
отбраната; нараснала зависимост на силите и средствата за поразяване по линията на непосред-
ствено съприкосновение между воюващите страни от състоянието на управлението на войските и 
оръжията и всестранното осигуряване; нарасналите технически възможности за осъществяване 
на широко мащабно информационно-психологическо въздействие върху войските и населението 
на противника; слабата уязвимост на специалните подразделения с използването на обикновени 
методи за водене на борба с тях и др.

В съвременните бойни действия малките тактически формирования от всякакъв тип на-
мират широко приложение. Според командването на Организация на Североатлантическия до-
говор North Atlantic Treaty Organization (NАТО) тези формирования в тила на противника придо-
биват качествено ново значение и по своята роля се изравняват с другите основни средства за 
водене на война, като оръжия за масова поразяване и конвенционалните оръжия. Формирова-
нията имат добра подготовка за изпълнение на разнообразни задачи. Тяхната организационна 
структура, всестранна подготовка и модерно въоръжение им дават възможност да изпълняват 
сложни и разнообразни задачи. Изваждането от строя или нарушаването на нормалния ритъм 
на работа на важни промишлени обекти, хидротехнически и комуникационни съоръжения, пун-
ктове за управление и др., се явяват едни от най-важните задачи на тези формирования. Оп-
итът от локалните конфликти във Виетнам, Ирак и Афганистан показва, че ролята на малките 
тактически формирования непрекъснато нараства, а на подготовката на тези формирования и 
за тези действия се отделя особено внимание.

Всичко това поражда необходимостта от създаване на стройна и ефективна система за 
защита на линиите за комуникация, която да съответства на съвременните изисквания и прин-
ципи на съвременната борба.

Изследването на сигурността на линиите за комуникации като част от тилните райони е 
необходимо условие за изграждане на тяхната защита, а прилагането на теорията на система-
та позволява да се анализират комплексно рисковете на всяка заплаха и се създаде система 
за защита на линиите за комуникации.

В различни исторически документи под понятието „линии за комуникации“ се е разбирало 
пътят, който свързва действаща военна единица с нейната снабдителна база. [4,8] Доставките и 
подкрепленията са се транспортирали по линиите на комуникация. Ето защо осигуряването на си-
гурни и ефективни линии за комуникация е от жизнено важно значение за всяка военна сила, за да 
може тя да продължи да функционира ефективно. Преди появата и използването на телеграфни 
и радиосредства по време на война, под „линиите за комуникации“ са се разбирали и маршрутите, 
използвани от куриерите за предаване на нареждания към воюващите сили. По този начин една 
единица, чиито линии за комуникация са нарушени е била уязвима от изолиране и унищожаване.

В съвременната международна теория е дадено точно определение на понятието „линии 
за комуникации“. Самото понятие е определено през 1981 г. и коригирано през годините, за да 
отговаря на съвременните изисквания. Съгласно ААР-6, то е „Всички сухопътни, водни и въз-
душни маршрути (пътища, трасета), които свързват участващо в операция военно формирова-
ние с една или повече оперативни бази и по които се придвижват усиления и доставки“. [4,5] 
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Тоест, под „линии за комуникации“ се разбират всички пътища в зоната за действие на дадено 
формирование, а така също и всички пътища, водещи до неговата зона.

В съвременни условия доставките на материални средства и подкрепления могат да се 
извършват както по въздух, вода, така и по сухопътната инфраструктура. С развитието на тех-
нологиите и техниката за доставки защитата на линиите за комуникации е от жизнено важно 
значение за успеха на всяка една операция.[4]

Разглеждайки защитата на линиите за комуникации трябва да се анализира и зоната за 
операции на формированията, тъй като изследваните линии за комуникация са част от нея.

Съгласно ААР 6 – речник на военните термини и определения, използвани в HАТО и 
въведени в употреба в Българската армия със STANAG 3680, под „оперативна зона“/„зона за 
операции“ (Area of Operations, АО) се разбира „географска област, определена от командира 
на съвместните обединени сили в неговата зона за съвместни операции, в която определен от 
него командир (най-често някой от командващите на компоненти) е получил правомощия да 
води определена операция“.[4]

За да определи АО на сухопътните сили, JFС използва странични, тилни и предни гра-
ници. Площта, формата и месторазположението на зоните за операции се определят по такъв 
начин, че да се даде възможност на командването на сухопътните сили да изпълнят текущите 
и планираните мисии, като през цялото време се осигурява защита на развърнатите сили. Ко-
гато в близост до зоната се намира морски басейн, може да ѝ се определи и морска граница, 
с цел да се подсили изпълнението на военноморските, десантните и сухопътните операции и 
координацията между тях.

Операциите на сухопътните сили могат да бъдат провеждани както линейно с точно опре-
делени географски граници, с добре определени линии за комуникация ( Lines of communications, 
LОСs), така и нелинейно, без ясно определена предна линия и тилова зона.

При линейните операции акцентът се поставя върху удържането на позициите на сухопът-
ните сили, в съответствие с тези на другите приятелски сили. В нелинейните операции сухопътни-
те сили се насочват предимно към определените цели (напр. разгромяване на непосредствения 
противник, завземане и контролиране на ключови теренни центрове или населени пунктове) и в 
по-малка степен към географското съответствие на позициите им с тези на другите приятелски 
сили. Силите трябва да са достатъчно мобилни, за да могат от децентрализираните си позиции 
да се съсредоточават в определена ключова точка с основната си бойна сила, както и бързо да 
се разсредоточават отново. Логистичната подкрепа и поддръжката на операциите са относително 
по-сложни при провеждане на нелинейни операции.

Сухопътните операции обикновено съдържат както елементи на настъпление, така и на 
отбрана. Командирът на сухопътните сили насочва бойните способности на подчинените си 
сили едновременно в близката зона, в дълбочина и в собствено разположение в зоната на 
операциите. За да изпълнят тези операции командирите на сухопътните сили съсредоточават 
основните си усилия в определени райони, което налага икономия на сили и средства на дру-
гите направления. При операции в началото на военния конфликт на сухопътните сили може 
да им се наложи да осигуряват защита и оперативно развръщане на основната групировка за 
отбрана. Дори в продължителните настъпателни операции на определени части от сухопътни-
те сили може да им се наложи да спрат, да се отбраняват, да попълват запасите си или да се 
доокомплектоват, докато други сили продължават настъплението си. Командирите на всички 
нива трябва да притежават такава вътрешна ловкост, че да са способни бързо да преориенти-
рат силите от настъпление към отбрана.

За да се изведат проблемните въпроси по осигуряване защитата на линиите за комуни-
кации е необходимо да се разгледа опитът от водените войни през историята на човечеството 
от дълбока древност до днес.
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Поради естеството и големината на материята, в доклада са разгледани избрани приме-
ри от 1939 година до съвременни конфликти показващи характерните проблеми, които могат да 
възникнат в тилната зона, конкретно отнасящи се до линиите за комуникация.

На 30.11.1939 година Съветският съюз нахлува във Финландия. Първоначално нападе-
нието е спряно по начин, който изумява света. Директното настъпление на руските войски от 
Ленинград през Карелския провлак е спряно още в предните отбранителни позиции на фин-
ландската армия по укрепената линия „Манерхайм“. Настъплението близо до Ладожкото езеро 
е неуспешно. В другия край на фронта руснаците успяват да откъснат малкото пристанище 
Петсамо на Северния Ледовит океан, за да блокират изпращането на помощ за Финландия 
през този път.[1]

През средната част на Финландия са направени още две вклинявания, които предста-
вляват непосредствена заплаха за финландските войски. Настъплението на север на руските 
войски успява да проникне покрай Сала и да стигне до Кемиярви на половината път до Бот-
ническия залив, преди да бъде отблъснато от контраатаката на една финландска дивизия, 
която е прехвърлена с влак от юг. Нахлуването в южното направление, преминаващо покрай 
Суомусалми е спряно с контраудар в началото на януари 1940 г. Заобикаляйки фланга на на-
шествениците, финландците блокират пътя им за снабдяване и отстъпление, изчакват докато 
войските им се изтощят от студа и глада, и после ги атакуват и разбиват. 

Анализирайки действията на финландските войски стигаме до извода, че чрез умело про-
веждане на дълбоки операции и използвайки рейдови отряди успешно прекъсват пътищата за 
доставки на руските войски и спират настъплението им, а в последствие и ги унищожават.

На следващо място ще разгледаме агресията на Германия срещу Холандия през 1940 г. 
Столицата на Холандия Хага и комуникационният център на страната Ротердам са атакувани 
в ранните часове на 10 май от въздушнопреносими части от немската армия едновременно 
с нападение срещу холандски укрепления по границата на 150 км на изток. Объркването и 
паниката, причинени от този двоен удар фронтално и в тила са подсилени от заплахата в ши-
рок фронт от Луфтвафе. Възползвайки се от бъркотията, германските бронетанкови сили се 
придвижват с висок темп през пробива на южния фланг и на третия ден се съединяват с въз-
душнопреносимите части при Ротердам. Те преминават покрай френската 7-а армия, която 
току що е пристигнала на помощ на холандците. Капитулацията е ускорена от опасността от 
нови въздушни атаки на многолюдните градове. Тук германските сили са много по-малобройни 
от противниковите, а решителният пробив е извършен само с една танкова дивизия — 9-та, 
единствената, която в този момент може да бъде отделена за атака на холандския фронт. 
Маршрутът по който се придвижва е пресечен от канали и широки реки, които са лесно защити-
ми. Шансовете ѝ за успех зависят от въздушните удари. Тази нова военна част е много малка, 
изумително малка в сравнение с това, което постига. През май 1940 г. Германия има само 4500 
обучени парашутисти. От този недостатъчен брой 4000 са използвани при нападението срещу 
Холандия. Те са организирани в пет батальона и са подкрепяни от една лека пехотна дивизия 
от 12000 души, прехвърлена с транспортни самолети. Основните пунктове на плана резюмира 
най-добре командващият въздушнопреносимите войски генерал Щудент: „Малката численост 
на нашите сили ни принуди да се съсредоточим върху две цели, които ни изглеждаха най-важни 
за успеха на операцията. Главното усилие под мое ръководство беше насочено срещу мостове-
те при Ротердам, Дордрехт и Мердийк, през които главният път от юг преминаваше през делта-
та на Рейн. Задачата ни беше да завладеем мостовете преди холандците да ги взривят и да ги 
държим отворени до пристигането на нашите мобилни сухопътни сили. Моята част се състоеше 
от 4 парашутни батальона и един въздушнопреносим полк (от 3 батальона). Постигнахме пълен 
успех с цената само на 180 жертви. Нямахме право да се провалим, защото иначе щеше да се 
провали цялото настъпление“ [1].
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От светкавичните действия на немската армия във войната срещу Холандия е видно, че 
използвайки максимално възможностите на бронираната техника, във взаимодействие с ком-
понент на специалните сили и извършвайки бърз маньовър на войските и силите се постига 
превъзходство над противника и овладявайки няколко стратегически обекта, същия се принуж-
дава да капитулира и да се изпълни основната цел на операцията.

През 1940 г. немската експедиционна армия в Северна Африка имаща за цел овладя-
ването на Суецкия канал се изправя срещу английската армия в битка за Египет. В нощта 
на 7 декември частите на английската армия напускат позицията си при Марса Матрух и 
се отправят на 110-километров преход през пустинята. Следващата нощ преминават през 
една пролука във веригата на вражеските лагери и рано на 9 декември пехотинците на 
7-ма индийска дивизия (командвана от генерал Берисфърд-Пиърс) нападат в тил лагера 
„Нибейва“, предвождани от танковете на 70-ти танков полк. Гарнизонът е изненадан и са 
пленени 4000 души, а загубите на нападателите са малки — танкистите дават само седем 
жертви. След това танковете „Матилда“ повеждат колоната на север срещу лагера „Тумар 
– Запад“, който е превзет рано следобед, а в края на този победоносен ден пада и лагерът 
„Тумар – Изток“. През това време 7-ма танкова дивизия продължава настъплението си на 
запад и достига шосето, което води към крайбрежието като така застава на пътя за отстъ-
пление на противника. На следващия ден 4-та индийска дивизия се придвижва на север 
срещу няколкото италиански лагера разположени плътно около Сиди Барани. След тези 
предприети действия силите на немската армия вече са нащрек, а и силните пясъчни бури 
допълнително пречат на настъплението. Обаче след първоначално спиране следобед са 
предприети две обходни атаки от двата фланга с два допълнителни танкови полка, изпра-
тен обратно от 7-ма танкова дивизия. Така по-голямата част от позициите при Сиди Барани 
са превзети преди края на деня.

Анализът на проведените действия на английската армия показва, че чрез умело про-
ведени операции в тила на противника се постигат целите на настъплението и се овладяват 
оперативно важни обекти.

Виетнамската война. Република Виетнам е била недостатъчно развита страна и транс-
портните системи, които са съществували в началото на 1965 година са били изключително 
лоши. Във Виетнам линиите за комуникации са разнообразни по своя характер. По-голямата 
част от доставките за бойните подразделения се извършват с конвои по сухопътните пътища от 
Южен Виетнам. Мусонните наводнения са опустошителни за железниците във Виетнам. Край-
брежните води във Виетнам са били използвани в ограничена степен. Вътрешните водни пъти-
ща са използвани предимно ограничено по делтата на Меконг, а дори и те са били подложени 
на непрекъснати атаки. От 1965 г. нататък САЩ признава проблема и започва да изпълнява 
програма за подобряване на летища, жп линии и пътища в страната. Въпреки това от 1970 г. 
осемдесет и два процента от доставения тонаж е бил все още по шосе.[6]

Магистрала 19 във Виетнам предоставя отличен пример за това как американските сили 
са се адаптирали за подобряване сигурността на линиите за комуникации. Магистрала 19 е 
от пристанището на Куи Нхон по целия път до Плейку. През 1954 г. френското звено на GM 
100 (приблизително с размерите на механизирана бригада в САЩ) е натоварен със задачата 
за осигуряването на магистралата. Около месец след падането на Диен Биен Фу френските 
войски предприемат отстъпление, което е извършено през Индокитай и по магистрала 19. По 
време на отстъплението са били нападнати по пътя от виетнамците. В резултат GM 100 е бил 
ефективно унищожен и е достигнал с по-малко от половината от първоначалната си сила от 
3500 мъже и почти никакво оборудване до Плейку 22.[6,7] 

За защита на магистрала 19 френските сили са използвали оперативни бази разположе-
ни на интервали по пътя, а така също и система от патрули за осигуряването на сигурността ѝ.
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Това по същество е почти същата техника, използвана от американските войски от Виет-
нам за сигурност на линиите за комуникации 14 години по-късно. Разликата е, че операциите на 
американците са били успешни. 

Как се осъществява това? На първо място магистрала 19 във Виетнам е широка само една 
лента и граничи с гъста джунгла от двете страни. Когато Америка влиза във войната през 1965 г.  
лошото състояние на транспортните системи в страната е отчетено и започва постепенното им 
подобряване. Пътната настилка на магистрала 19 например е павирана и разширена на две лен-
ти. С подобряване на настилката много ефективно е предотвратено да се скриват мини в пътната 
настилка. За да се премахне опасността от укриване на врага по маршрута им е изчистена част от 
джунглата отстрани на около 300 – 500 метра. Това позволява висока скорост на действие във и 
край пътя, когато е необходимо. Укрепени предни постове защитават ключови терени като мостове 
и кръстовища на линиите за комуникация. За бърз отговор на заплахите срещу линиите за комуни-
кации се заделят сили като хеликоптери, танкове, механизирана пехота и артилерия, които са били 
в състояние да реагират бързо и смъртоносно на всички вражески атаки по този път. Сигурността 
на конвоите се осигурявала обикновено с предоставяне за използване на бронирани автомобили 
(товарни и леки). Тези превозни средства са могли да пътуват по-бързо, без да се налага да „пълзят“ 
като верижните превозни средства. Те биха могли да оцелеят на първоначалния удар и пожар. По 
време на офанзивата Тет през 1968 г. магистрала 19 не е затворена за нито един ден.

През 1968г. са заделяни за охрана на линиите за комуникация цели подразделения в 
състав от батальон до бригада в зависимост от нивото на заплаха.[6,7]

От горепосочения пример се налага изводът, че анализирайки опита на френската ар-
мия във войната и във Виетнам, американските командващи са били подготвени за заплахите, 
които евентуално ще възникнат срещу линиите за комуникации и са взели адекватни мерки за 
тяхната защита, като по този начин не са допуснали спирането на доставките на материални 
средства и подкрепления за собствените войски.

Войната в Ирак. На 21 март 2003 г. започва сухоземната кампания на операция „Ирак-
ска свобода“. 18 дни по-късно, на 8 април, морската пехота и V-ти корпус достигат до Багдад 
с цяла бригада. Тази модерна война показа безпрецедентната мобилност на съвременните 
военни сили. Постигането на този подвиг изисква прекалено разтеглени и често слаби линии 
за комуникация в едно нелинейно и несъседно бойното поле. Планирането и изпълнението на 
сигурността на линиите за комуникация на армията по време на войната е пример за успех и 
все още е обект на внимателно проучване.

Един от ключовите въпроси, на които трябваше да бъде намерен отговор при планиране-
то е бил: Колко и какъв тип единици са необходими за стартиране на тилните операции и как те 
ще влязат в театъра на бойните действия?[7]

Планът на коалицията се позовава на основните предположения, че иракските военни 
лесно ще се предават когато ги атакуват. Това позволява планирането на относително малка 
сила за да се започнат офанзивни действия за разлика от първата война в Залива. 

Предвижда се пехотна дивизия да атакува от Турция към Багдад, а V-ти корпус да атаку-
ва от Кувейт, от юг на север по западната страна на река Тигър.

Бързото напредване на корпуса на морската пехота принуждава да се коригират в движе-
ние плановете за защита на разтеглените линии за комуникации, което налага прегрупирането 
на 101-ва въздушнопреносима дивизия за защита на заплашените линии за комуникация на 
напредващите към Багдад войски.[7]

Могат да се направя следните изводи от изложеното дотук:
Линиите за комуникации по своята същност представляват всички пътища (земни, водни 

и въздушни), оказващи влияние върху развитието на бойните действия, чрез осигуряването на 
свободното придвижване на материални средства и войски.
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Историческият анализ показва, че осигуряването на надеждни линии за комуникации са 
част от бойните операции и при определени условия на обстановката могат да окажат същест-
вено влияние върху цялостното развитие на конфликта и постигането на стратегическите (опе-
ративните) цели на старшия командир.

Но не така стои въпросът при провеждането на съвременните операции. Военните кон-
фликти през последните години добиха съвсем ново измерение, значително се промениха тех-
ния характер и значението им. В съвременни условия не се провеждат така наречените тотални 
войни, в които се изправят едни срещу други въоръжени сили на две или повече държави. В 
дадена точка по света много често се сблъскват интересите на няколко държави или коалиции. 
Основните въоръжени конфликти в момента ескалират в Близкия изток и Северна Африка: 
Ирак, Израел и Палестина, Либия, Сирия, Турция и Йемен. При тях се наблюдава участието на 
множество участници, като част от тези конфликти са взаимносвързани и включват регионални 
и международни сили, както и многобройни действащи лица на недържавно ниво. Все повече 
се налага участието в така наречените „експедиционни операции“. Това налага да погледнем 
по коренно различен начин на провежданите операции.

За да се провеждат операциите на всички участници в конфликтите, същите имат необ-
ходимост от постоянно попълване с материални средства и безопасно снабдяване на войските 
и силите.

Когато се провеждат операции в съседни страни, например конфликта в Йемен, линиите 
за комуникации могат да се защитават по така наречения „традиционен“ начин, както е посо-
чено по-горе в доклада. Но не така стои въпросът например при конфликтите в Сирия и Афга-
нистан. Например, за да бъдат осигурени линиите за комуникации на руските въоръжени сили 
подпомагащи сирийските въоръжени сили, същите се нуждаят от бази, които да използват за 
доставка на материалните средства и за ротация на личния състав. За да подпомагат сирийски-
те въоръжени сили е необходимо да се създадат бази, от които да се извършва снабдяването 
на руския контингент. Беше създадена базата в Хмеймим и се пристъпи към разширяване на 
базата в Тартус. И двете руски бази представляват малки градове, където се извършва цялост-
ното снабдяване с материални средства и почивка на персонала. Особеността за защита на 
тези бази и линиите за комуникация до тях все повече се превръща в международен въпрос, 
тъй като за редовното им снабдяване с различни материални ресурси и поддържане на контин-
гента си, Русия е необходимо да извършва доставките по море или по въздух. Във всеки един 
момент може да се появи недостиг на дадени ресурси поради един или друг държавен интерес. 
Например, може да бъдат затруднени доставките по въздух или море, след като не се даде 
разрешение за използване на дадено държавно пространство. Наличието на международни 
договори като например „Конвенцията за черноморските проливи“, подписана в Монтрьо през 
1936 г., която регламентира режима на преминаване на военноморски съдове през черномор-
ските проливи като дава на Турция пълен контрол върху тях, евентуално може да затрудни 
снабдяването на руския контингент в Сирия при една ескалация на напрежение между Русия 
и Турция. По същия начин стоят нещата и при конфликта в Афганистан продължаващ вече 18 
години. Снабдяването на участващите в операцията западни държави се извършва основно по 
въздух и една по-малка част по суша от Пакистан. Нормалното провеждане на операциите на 
коалиционните партньори е силно зависимо от доставките на материални средства. Затваря-
нето на някой от маршрутите за снабдяване влияе негативно върху провежданите операции и 
може да доведе до прекратяване на някои от тях.

Освен това при операциите в Сирия на въоръжените сили на Руската федерация го-
лямо внимание се обръща на защитата на собствените линии за комуникации. Създадена е 
сухопътна групировка, която да защитава техните бази, както и да поддържа непрекъснатото 
снабдяване на личния състав с различни логистични ресурси.[2]
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Друга тенденция в съвременните конфликти е стремежът за овладяване на стратеги-
чески обекти от инфраструктурата, включително и населени места. Анализът на действията 
на противостоящите сили участващи в конфликтите в Сирия, Либия и Йемен показва, че след 
започването на настъпателни бойни действия от една от противостоящите сили, целта е винаги 
овладяване на даден стратегически важен обект или населен пункт, като преобладават спосо-
бите обхват и прекъсване на линиите за комуникации към този обект.

Основните проблемни въпроси за защита на собствените линии за комуникации при про-
веждане на операции в съвременни условия могат да се изведат както следва:

– международните отношения и държавите участници в конфликта;
– недостатъчните сили и средства, с които разполагат командирите за провеждане на 

операциите;
– осигуряването с необходимите средства и техника за изпълнение на все повече разши-

ряващия се спектър на задачи за изпълнение, стоящи пред формированията.
В заключение анализът на изброените военни конфликти показва, че осигуряването на 

надеждни линии за комуникации се явява неделима част от провежданите операции (бойни 
и небойни) и при определени условия на обстановката оказват съществено влияние върху 
цялостното развитие на конфликта и постигането на стратегическите (оперативните) цели на 
участниците в него.

Отчитането на факторите влияещи върху действията на маневрените формирования при 
участие в защитата на линиите за комуникации и техните възможности, ще увеличи възмож-
ностите за осигуряване на непрекъснати доставки към собствените войски и по-добрата им 
защита срещу неприятелско въздействие.

Предвид визията за участие на батальонни бойни групи в операции провеждани от НАТО 
е необходимо, същите да преминават и подготовка по защита на собствените линии за комуни-
кации и тилни зони. При участието на въоръжени сили в експедиционни операции е необходимо 
да се планира детайлно и подробно тяхното снабдяване с необходимите материални ресурси 
и личен състав отчитайки всички фактори, които могат да окажат влияние върху действията на 
войските.
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Военните конфликти съпътстват човечеството още от неговата поява, като с развитието на 
обществото и производителните сили стават все по-ожесточени и по-мащабни. Военният 

конфликт е част от конфликта между големи общности от хора и включва в себе си ясно 
формулирана заплаха, водеща до използване на военна сила чрез организирано насилие 
– въоръжена борба между две или повече противопоставящи си въоръжени сили (ВС). Ето 
защо, той се различава от другите форми на насилствен конфликт по това, че е целенасочен, 
обмислен и планиран предварително. Силите и средствата за неговото осъществяване се 
планират в подготвителния етап на противоборството и се прилагат в съответствие с устано-
вени правила, тактики и форми на използване, с цел постигане на предварително заложени 
крайни резултати – обикновено политически цели.

В днешната бързо развиваща се среда на сигурност военният конфликт продължава да 
бъде последния и най-решителен инструмент за постигане на определени политически цели. 
Следователно класическата теория на Карл фон Клаузевиц, отнасяща се за войната1, в по-го-
лямата си част продължава да бъде актуална и днес. И макар същността на природата на 
войната да не търпи значителна промяна, то способите и формите за нейното провеждане, 
съпоставени в съвременните условия на бърза световна глобализация и постоянно променяща 
се среда на сигурност, търпят развитие и прогрес. 

Анализът на последните драстични промени в средата на сигурност в световен план 
както и зачестилите през изминалите години военни конфликти в различни региони на света, 
доведоха експертите по сигурността до заключение, че в световен мащаб конвенционалното 
разбиране за провеждане на „война“ отстъпва място на ново, наричано от повечето от тях 
„съвременна война“.

На базата на натрупаният опит от преминали а и все още действащи съвременни военни 
конфликти в различни части по света, може да се направи извод, че през настоящия век всяка 
държава трябва да бъде максимално подготвена за недопускане развитието на военнополити-
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чески кризи, които с голяма вероятност в даден момент е възможно да прераснат до военен 
или въоръжен конфликт. С цел предотвратяване и недопускане развитието на такива заплахи 
се налага системите за сигурност и отбрана на страните да поддържат не само готовност, но 
и широк набор от необходимите им отбранителни способности, включващи в себе си използ-
ването на всички налични инструменти на националната мощ. Това е възможно да се изпълни 
само в определени условия и състояния на държавата, изискващи максимална подготвеност и 
ефективност на всички сили и средства, генериращи така необходимите на системите за сигур-
ност и отбрана отбранителни способности. 

Изпълнението на това е възможно да се реализира единствено и само при промяна на 
състоянието на тези системи, свързано с повишаване на готовността на всички елементи и 
компоненти които ги изграждат. Ето защо, с цел неутрализиране на вероятни заплахи за сигур-
ността на страната, се налага не само да се изгражда и поддържа система за ранно предупреж-
дение от възникване на кризи и конфликти, но и да се поддържа високо ниво на готовност на 
системите за сигурност и отбрана.

Поради това цел на настоящия доклад е да се разкрият част от съвременните предизви-
кателства, оказващи сериозно влияние върху бойната готовност на въоръжените сили на стра-
ната, произтичащи от актуалната среда на сигурност и по-конкретно тези, обвързани с новите 
възгледи за провеждане на настоящите и бъдещи военни конфликти.

В голяма степен сигурността на страната се гарантира чрез изграждане и поддържане 
на еволюционно развиваща се система за национална сигурност, която постоянно следи, ана-
лизира и идентифицира всички групи рискове и заплахи, в следствие на което набелязва и 
предприема конкретни мерки за тяхното противодействие. Крайната цел е да се постигне та-
кова състояние на националната сигурност, която да гарантира защитата на конституционно 
установения държавен строй, суверенитет и териториална цялост.

Съвременната и динамично променящата се среда на сигурност налага постоянна адап-
тация на съществуващите и придобиване на нови отбранителни способности, налагащи про-
мяна в целите, принципите и задачите по защитата на националната сигурност на страната. 
На практика, изпълнението на тези задачите е пряко свързано с поддържането на определени 
нива на готовност както на системите за защита на националната сигурност, така също и на 
самата държава. 

Системата за отбрана на страната е един от компонентите, изграждащи системата на 
националната сигурност, като в нея основен и градивен стълб се явяват ВС на страната. За да 
изпълняват всички задачи, вменени им от Конституцията на Република България2, упоменати и 
в други основни ръководни документи на страната на стратегическо ниво, ВС е необходимо да 
изграждат и развиват не само необходимите им за целта отбранителни способности, но и да 
поддържат определени степени на бойна готовност на войските и силите. Това е продиктувано 
от изискването същите при необходимост и в кратки срокове да преминат от мирно във военно 
положение и своевременно да достигнат пълна оперативна готовност за успешното изпълне-
ние на бойни задачи3.

От анализа на преминалите войни и натрупания опит в сферата на военната наука може 
да кажем, че бойната готовност представлява състояние, определящо степента на подгот-
веност на войските за изпълнение на възложени им бойни задачи. Изхождайки от това опре-
деление може да се заключи, че бойната готовност на ВС зависи главно от два компонента, 
изразяващи тяхното качествено и количествено състояние. 

За да бъдем по-обективни в нашите последващи анализи, то е необходимо да разгледа-
ме в детайли изграждащите елементи на тези два компонента, а именно:

– Количествената страна на бойната готовност на ВС се изразява в тяхната числе-
ност, т.е. количеството на войсковите формирования и тяхната комплектуваност с личен със-
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тав, въоръжение, бойна техника, запаси от материални средства, необходимите средства за 
управление и др.

– Качествената страна на бойната готовност се определя от организационната структу-
ра на формированията, качеството на въоръжението и бойната техника, степента на подготве-
ност на личния състав и неговото морално-психическо състояние, нивото на подготовката на 
командирите и щабовете, тяхната натренираност, защитеността и надеждността на системата 
за командване и управление на войските и силите и др.

Важно е също така да отбележим, че бойната готовност на ВС не може да съществува 
откъснато от тяхната бойна мощ, поради факта, че тя е израз на определено състояние, което 
най-общо е съвкупност от възможността за ефективно проявление на тяхната сила, съпоста-
вена към моментните им оперативни способности, чрез които те да са в състояние да окажат 
сериозно въздействие и промяна на заобикалящата ги среда на сигурност. За реализирането 
на последното е необходимо ВС да са изпълнили в пълен обем следните основни задачи:

● да бъдат комплектувани по щат с личен състав, въоръжение (В) и техника (Т);
● да са планирани мероприятия и дейности за поддържане на постоянна бойна готов-

ност и за нейното повишаване;
● поддържането на В и Т в постоянна готовност за използване;
● да се поддържа високо ниво на всестранно логистично и материално осигуряване;
● командирите, щабовете и военните формирования да притежават необходимите зна-

ния за воденето на съвременната форма на въоръжена борба;
● да се поддържа висок морален и патриотичен дух, дисциплина и уставен ред сред 

личния състав на ВС и др.
От всичко изложено дотук може да кажем, че когато говорим за състояние на бойната 

готовност на ВС е необходимо да се отчитат не само количеството на силите и средствата, но 
и необходимото време за тяхната подготовка за бойно използване, окомплектоването с необ-
ходимите отбранителни продукти, моментното морално-психическо състояние на военнослу-
жещите и др. За по-голяма обективност на анализите и изводите в доклада, ще разгледаме и 
някои зависимости, като съпоставим и анализираме съвременните аспекти на средата на си-
гурност с новите възгледи, начини и способи за провеждане на въоръжената борба и влияние-
то, което оказват върху компонентите на бойната готовност с техните изграждащи елементи.

Развитието на геополитическата среда на сигурност в последните няколко години породи 
развитието на редица нови носители на заплахи, стоящи пред световната сигурност в лице-
то на кибернетичните противоборства, асиметричните конфликти с нисък интензитет, глобал-
ния тероризъм, пиратството, транснационалната организирана престъпност, демографските 
предизвикателства и миграция, сигурността на ресурсите, енергоизточниците и критичната ин-
фраструктура, хибридните заплахи проявени в постоянната мутация на домейните на средата 
на сигурност (въздушен, наземен, морски, космос, информационен, кибер и електромагнитен 
спектър) и др.4

Очертаващите се тенденции в развитието на новите рискове и заплахи определят в голя-
ма степен за следващите 10 – 15 години и някои от ключовите фактори, формиращи средата за 
сигурност в Република България на глобално ниво, в лицето на глобализацията, асиметрични-
те транснационални рискове и заплахи, регионалната нестабилност с различните ѝ форми на 
проявление, хибридните заплахи, нарастващата миграция и др.5

С постоянното развитие на съвременната среда на сигурност през изминалите години 
се забелязва тенденция, позволяваща на все по-голяма част от световни водещи страни, а 
напоследък и от регионални такива, да генерират нови форми и методи за постигане на пър-
воначално заложени военни и политически цели, реализирани в едни бъдещи военнополити-
чески кризи или военни конфликти. Това най-често се постига чрез използване на съчетание 
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от различни хибридни действия и провеждането на целенасочени информационни операции в 
пространството на противостоящите сили. 

В наши дни информацията и информационните технологии се превръщат в ефективни 
средства и инструмент за налагане на политическа воля а понякога дори и за „завладяване“ на 
отделни държави или части от територии. Поради тази причина, досега познатото ни поле за 
провеждане на въоръжената борба постепенно бива измествано от новото – информацион-
ното бойно поле, в което победител ще е този, който успее максимално бързо да се сдобие с 
критична информация касаеща противника, да я обработи, умело използва и контролира. 

Поради тази причина сме свидетели и на възникване на едно ново противоборство, зася-
гащо все по-голяма част от домейните на средата на сигурност, а именно информационното 
противоборство. Като основни обекти за въздействие в тази нова среда на сигурност се явя-
ват важните за противостоящите страни изградена информационна инфраструктура и налична 
информация. Ето защо съвременното информационно противоборство може да се опише като 
широка съвкупност от взаимоотношения на субектите, в рамките на които те се опитват посред-
ством въздействие в информационната сфера да постигнат своите икономически, финансови, 
военни и политически цели.6

Реализирането на тези цели оказва сериозно влияние и натиск не само върху поддържа-
нето на определени нива на сигурност и функциониране на държавите, но и на цялостния облик 
на въоръжените им сили. Този факт ни позволява с основание да считаме, че съвременната 
информационна среда представлява сериозна заплаха за системата за сигурност на която и 
да е държава, а информационните операции, като един от съставляващите я елементи, са 
един от многото ѝ инструменти, чрез който се цели формиране на трайно информационно пре-
възходство над противостоящите сили. Специфичната особеност на съвременните информа-
ционни операции е в засилването на ролята на информационната война, чрез използването на 
нетрадиционни методи за воюване с противника, засилващи ролята на информационно-психо-
логическата борба и оказващи въздействие върху моралните и психологически устои както на 
населението, така също и на личния състав на ВС. 

Известен факт е, че в познатите ни досега класически войни, главна цел е била завла-
дяването на територията на врага, която се е постигала основно чрез физическото унищо-
жение на противостоящите сили. Ако съпоставим досега познатите ни схващания за про-
веждане на войната и постигането на желаното крайно състояние с актуалните такива и ги 
пречупим през призмата на съвременната среда на сигурност то неминуемо ще забележим, 
че постигането на желаното крайно състояние не се е променено толкова драстично – отново 
се забелязва стремеж към завоюване на определени територии или райони, богати на при-
родни ресурси или такива от важно геостратегическо значение. Разликата, която видимо се 
откроява е по-скоро в начините и способите за постигане на тази цел, като сериозен акцент 
е поставен главно към стремеж за вътрешно разделение на общността на противника чрез 
социално-икономическа или политическа дестабилизация на обществото, която да сниши 
моралните устои на нацията и да разруши доверието на народа не само към държавното 
ръководство, но и към въоръжени сили на страната, явяващи се гарант за запазване на си-
гурността и стабилността в държавата. 

За осъществяване на тези възгледи относно провеждането на съвременните военни кон-
фликти и въоръжена борба, важно място и роля намират именно информационните операции. 
Чрез тях противникът ще се стреми да постигне определени ефекти, оказващи дестабилизира-
що влияние върху националната сигурност на страната, заключаващи се примерно в: окупира-
не на някои политически, правни, информационни, психологически и социални пространства; 
формиране на националистическо антидържавно настроение, целящо разрушаване на дове-
рието към управляващите и ВС от народа; използване на активна пропаганда чрез засилване 
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влиянието на информацията в медийното пространство, целяща дезориентация на обществото 
и установяване на враждебни конфликти между политически, социални и етнически групи от 
населението; формиране на впечатления в нацията за наличие на видимо превъзходство, за-
сягащо аспекти като икономическо и социално състояние, военно превъзходство, широка меж-
дународна подкрепа и др. В това може да открием проблема, който евентуално ще окаже 
сериозно влияние върху бойната готовност на ВС. 

Чрез формиране на отрицателно информационно и психологическо въздействие върху 
населението на страната ще се търси ефекта на омразата и нагнетяване на социалното напре-
жение, което ще засегне и военнослужещите от редиците на ВС. Провеждането на информа-
ционна операция под каквато и да е форма и интензитет ще окаже сериозни психологически 
въздействия върху личния състав на ВС, водещи до: „ерозия“ на чувството на гордост; принад-
лежност към въоръжените сили; нарушаване на силата и убеждението на военнослужещите в 
тяхната подготвеност и всеотдайност към род и родина, а оттам и занижен морален дълг; раз-
деляне на населението на страната по политически, религиозни, етнически и други признаци, 
което ще доведе до създаване на несигурност и загриженост у военнослужещите за бъдещето 
на държавата, ВС и нацията и др. 

Всичко това в крайна сметка ще се окаже пагубно за поддържането на висока степен на 
готовност на самите военнослужещи поради факта, че най-вероятно ще доведе до: отслабва-
не на съпротивителните им сили и намаляваща способността за изпълнение на задачите, а 
оттам и до намаляване на бойната им ефективност; евентуално дезертьорство; симулиране 
на болести; избягване изпълнението на заповеди; измяна; колебание и съмнения относно на-
деждността на оръжието и бойната техника; създаване на изкривена и недействителна картина 
на бойните действия; неправилно възприемане на съществуващите заплахи за националната 
сигурност и др.

В същност морално-психологическият срив на всеки народ се предава не само на ли-
чността на гражданина и обществото като цяло, но и на военната организация на държавата и 
следователно на всички категории военнослужещи в нея. Ето защо може с основание да твър-
дим, че в съвременните условия на въоръжената борба и най-вече на възгледите за нейното 
провеждане, може да се открои нова насока за въздействие, оказваща влияние върху един от 
горепосочените съставляващи елементи на бойната готовност – морално-психологическото 
състояние на военнослужещите от състава на ВС на страната и най-вече на тяхната бойна 
готовност. С други думи може да се каже, че за поддържането на висока степен на бойна готов-
ност на ВС сериозен фактор се явява самата бойна готовност на личния ѝ състав. 

От направения анализ на съвременните виждания за провеждане на въоръжената борба 
и ефектите, които неминуемо ще се стремят да се постигнат в нея от една страна, и условията 
за поддържане на бойна готовност на ВС с изграждащите я компоненти от друга, може да 
заключим, че: Бойната готовност на личния състав на ВС е изграждащ компонент на 
бойната готовност на ВС и е израз на моментното му морално-психологическо със-
тояние и степен на натренираност, позволяващ да изпълнява своите задачи по за-
щитата на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната.

Така изведено, определението дава възможност да се формират направления за усъвър-
шенстване на дейностите по поддържането на бойната готовност не само на ВС, но и тази на 
личния им състав, както и да се търсят пътища за минимизиране на влиянието на дестабилизи-
ращите факторите, оказващи негативно влияние върху бойната готовност като цяло. Примерни 
насоки за усъвършенстване на дейностите по поддържане на бойната готовност на личния 
състав може да бъдат:

– прилагането на набор от правителствени мерки за повишаване престижа на военната 
служба и военната професия;
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– усъвършенстване на военно-образователната система в държавата и в частност на 
частта, отговорна за изграждането и развитието на съвременни военни лидери и командири;

– планиране и провеждане на начално военно обучение на младите хора в системата на 
средното образование на училищата в страната;

– усъвършенстване на дейностите в отбранително-мобилизационната подготовка, каса-
еща формиране на устойчива морална и психологическа готовност на гражданите за защита 
на страната;

– усъвършенстване и развитие на системата за бойна подготовка на войските и силите от 
въоръжените сили на страната, обвързана със съвременните аспекти на средата на сигурност и др.

На базата на изнесения доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на 
Република България за 2018 г.7 и очертаните насоки за усъвършенстване на дейностите по 
поддържането на бойната готовност на ВС може да изведем конкретни дейности, които дър-
жавното ръководство е наложително да предприеме, заключаващи се в:

– Спешна необходимост от предприемане на мерки за повишаване на формиране-
то на морално-психологическото защитно съзнание на населението и социална значи-
мост за отбраната на страната. Важно е да се подчертае водещата роля и място на обще-
ството за демократичното развитие на държавата във времена на криза или военен конфликт, 
като се изхожда не от чувството за класов антагонизъм, а от хуманните общочовешки ценности и 
най-вече от усещането за вътрешна съпричастност на всички граждани към нейната съдба.

– Повишаване на разходите за отбрана и по-точно на средствата, касаещи про-
веждането на бойни учения, тренировки и полеви занятия на войските и силите от 
ВС на страната. Заниженото и не достатъчно финансово осигуряване на важни дейности, 
касаещи цялостния процес по отбраната на страната води след себе си и до проблеми в нивото 
на материално-техническото осигуряване на въоръжените сили, интензивността и продължи-
телността на бойните учения и тренировки, които се отразяват неблагоприятно върху нивото 
на професионализъм на военнослужещите. Наличието на недостатъчни материално-техниче-
ски запаси, остаряла военна техника и въоръжение, съчетани със занижено социално само-
чувствие водят до загуба на вяра в необходимостта и престижа на военната професия. В край-
на сметка това води до ерозия в разбирането за необходимостта от поддържането на висока 
степен на бойна готовност на войските в съвременните условия на средата на сигурност.

– Предприемане на мерки за повишаване на авторитета на военната професия и 
в частност офицерската такава. През последните години сме свидетели на драстично на-
маляване от обществото на интереса му към военната професия като цяло. Неоспорим факт е, 
че поради различни сътресения в системата за отбрана на страната авторитетът на офицерите 
намалява, а изгражданият с години модел за подражание под формата на човек във военна 
униформа, изчезва. С това значително намаляват и най-добрите качества на гражданина, като 
патриотизъм, безкористност към Отечеството, смелост, саможертва и др.

– Попълване на текущия некомплект в редиците на ВС на страната. Сериозен 
проблем на съвременното развитие и състояние на ВС е, че голяма част от действащите офи-
цери, сержанти и войници или напускат доброволно състава на ВС или са към края на своята 
служба, изчерпвайки ресурса на възможност да служат поради навършване на пределна въз-
раст. Това води до значителен текущ некомплект в редиците на ВС, което се отразява пагуб-
но върху морално-психологическото състояние на останалия личен състав в тях. Повишената 
заетост на състава чрез по-голяма натовареност в бойната подготовка, повечето дежурства и 
задачи, които се изпълняват ежедневно, също имат негативен ефект върху тях, което няма как 
да не окаже своето въздействие и върху качеството на готовност на ВС на страната.8

Списъкът с насоки за работа за усъвършенстване на дейностите по поддържането на 
бойната готовност на ВС не спира с горепосочените, но към настоящия момент с оглед на мо-
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ментното състояние на ВС на страната може да кажем, че посочените такива са от приоритетно 
значение. Тяхното изпълнение неминуемо ще повиши ефективността на системата за бойна 
готовност на ВС, което от своя страна ще доведе до повишаване на ефективността на систе-
мите за сигурност и отбрана и за изграждане на необходимите отбранителни способности, поз-
воляващи адекватно да се отговори на динамично променящият се характер на съвременните 
рискове и заплахите, генерирани от средата на сигурност.

1 Клаузевиц, К., Теория на голямата война. София: Софи-Р, 2001.
2 Конституция на Република България. София: Народно събрание, 2007.
3 Стаматов, С., Бойната готовност и взаимовръзката ѝ с комплектуването и подготовката на войските. София: 

.Военна академия „Г. С. Раковски“ 2016.
4 http://www.act.nato.int/globalcommons, NATO Assured Access to the Global Commons,
5 Георгиев, Г., Предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност на Република България в 

съвременната геополитическа ситуация и насоки за усъвършенстване на политиката на страната за сигурност. – В: 
Годишник на Военна академия, 2016. 

6 Желев, Ж., Информационни операции и информационно въздействие. София: Военна академия „Г. С. Раков-
ски“ 2018.

7 Доклад за Състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2018 г. София: Минис-
терство на отбраната, 2019.

8 Пенчев, Р., Проблеми в експлоатацията на пътните превозни средства. – В: Военен журнал,2018, № 3-4.



Анализът на съвременната среда за сигурност показва, че авиационните формирования на 
НАТО ще продължат да се използват в отдалечени географски райони извън територията 

на алианса за справяне с разнообразни рискове и заплахи. Отдалечеността на зоните на опе-
рации налага авиационните формирования да се пребазират в предни оперативни авиобази 
(летища за развръщане) поради тяхната постоянна зависимост от наземната инфраструктура и 
оборудване, за преодоляване на ограниченията в обсега на действие на летателните апарати 
и за увеличаване броя на самолетоизлитанията.

Всички видове въоръжени сили са зависими от своите оперативни бази, но степента на 
тази зависимост е различна. Например, бойните кораби могат да оперират далеч от своите 
пристанища за определено време, разчитайки на собствените си логистичини способности на 
своя борд (хранене, поддръжка и ремонт, медицинско осигуряване и т.н.). Срокът за завръщане 
в пристанището и попълване на запасите може да бъде увеличен чрез използване на спе-
циализирани кораби за поддръжка по море. Формированията от сухопътните войски оперират 
предимно извън своите постоянни бази. Същите се развръщат и действат, като осигуряват със 
себе си значителна част от необходимите логистични способности. За разлика от тях, авиа-
ционните формирования винаги се нуждаят от авиобаза за да оперират (полоса за излитане и 
кацане, сили и средства за предполетна и следполетна подготовка и обслужване, управление 
на въздушния трафик, комуникационна и навигационна поддръжка, средства за зареждане с 
ГСМ и бойни припаси и др.). Тази зависимост важи за всички летателни апарати, включително 
и вертолетите и самолетите, излитащи и кацащи на къси разстояния. Въпреки, че те или се 
нуждаят от къси писти за излитане и кацане, или нямат нужда от такива, те са зависими от 
логистичните способности на земята. Дори самолетите, намиращи се на самолетоносачи може 
да се каже, че действат от авиобази, защото на техния борд са осигурени всички необходими 
логистични способности за действие на самолетите. 
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Другата причина за пребазиране на авиационните формирования в предни оперативни 
авиобази е преодоляването на ограниченията в обсега на действие на летателните апарати 
и увеличаване на броя на самолетоизлитанията. Към настоящият момент военновъздушните 
сили на повечето страни членки на НАТО имат на въоръжение изтребители и транспортни 
самолети/вертолети с относително малък боен радиус на действие. Това налага при експеди-
ционни операции авиационната техника да се пребазира в летища за развръщане, които се 
намират в зоната на операцията или в близост до нея, на отдалечение до няколко стотин ки-
лометра от потенциалните цели за поразяване или от формированията, които ще поддържат. 
Някои бойни самолети могат да действат на големи разстояния, като например американските 
бомбардировачи по време на войната в Косово, но за осигуряването на голям брой самолето-
излитания с тях в едно денонощие се налага осигуряването на наземна логистична поддръжка 
(презареждане с ГСМ, боеприпаси и други), която трябва да се намира в близост до зоната на 
операцията.1

Предните оперативни авиобази могат да бъдат с различна степен на оборудване – от 
напълно оборудвани военни авиобази, през цивилни летища с ограничена военна инфра-
структура до необорудвани летища. В едно от своите изследвания американската организа-
ция за изследвания и развитие в сигурността и отбраната „RAND“ (Research and Development 
Corporation) подразделя предните оперативни авиобази в три основни категории според налич-
ната инфраструктура:

● Необорудвано летище – съществува само полоса за излитане и кацане и способности 
за добиване и съхранение на вода;

● Частично оборудвано летище – включва способностите на необорудваното летище 
плюс способности за съхранение и зареждане с гориво-смазочни материали (ГСМ), настанява-
не на личен състав и обслужване на техниката;

● Напълно оборудвано летище – включва способностите на частично оборудваното ле-
тище плюс способности за съхранение на боеприпаси най-малко за 3 денонощия.2

Опитът на НАТО от участието в експедиционни операции показва, че авиационните фор-
мирования често се развръщат на частично оборудвани или необорудвани летища. Това на-
лага системите им за логистично осигуряване да притежават способности за своевременно 
снабдяване на големи количества материални ресурси на далечни разстояния от постоянните 
им бази. На практика снабдяването в зоната на операцията заема основния дял от мобилното 
логистично осигуряване на авиационните формирования. Например, по данни на ВВС на САЩ 
през 1997 г. за пребазирането на 4-то изтребително крило в Катар системата за логистично 
осигуряване на ВВС е осигурила над 
2800 т материални ресурси, като 
най-голям дял от тях заема обслуж-
ващата техника (36%). След нея се 
нареждат осигурените ГСМ (35%) и 
необходимите боеприпасите (21%). 
Детайлното съотношение на осигуре-
ните материални ресурси е показано 
на фигура 1.3

Фиг. 1. Материални ресурси 
за пребазиране и действие на ави-

ационна ескадрила на ВВС на САЩ 
в Катар



71ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИЧНОТО...

Анализът „Air Force Studies and Analysis“ на въздушните операции на НАТО в Косово през 
1999 г. показва, че за боен самолет са били необходими повече от 90 т материални ресурси за 
изпълнение на поставените задачи. 

Опитът на САЩ от войната в Персийския залив през 1991 г. показва, че за пребазирането 
на една изтребителна ескадрила на необорудвано летище и изпълнение на задачи в продъл-
жение на три седмици са били необходими около 600 души личен състав, 72 бр. обслужваща 
техника, 1347 т боеприпаси, почти 5 млн. литра авиационно гориво и над 400 т други товари.4

В хода на подготовката на полската вертолетна авиация за участие във втората война в 
Ирак през 2003 г. са били подготвени за развръщане 96 единици различна наземна техника и 
оборудване и 53 бр. контейнери със запаси от материални средства с общо тегло 120 т. Контей-
нерите съдържат бойни имущества, резервни части, провизии, медицински материали и други 
за автономно опериране на контингента в зоната на операцията. Полша участва в мисията с 10 
бр. транспортни вертолети.5

Примерите доказват, че за успешното изпълнение на задачи от частично оборудвани 
или необорудвани летища за развръщане логистичните системи на авиационните формиро-
вания трябва да притежават способности за своевременно снабдяване на големи количества 
материални ресурси на далечни разстояния. Един от критичните аспекти на снабдяването на 
авиационните формирования при експедиционни операции е определянето на необходимите 
количества гориво-смазочни материали за летателните апарати. Това се дължи на използване-
то на различни видове авиационна техника и типа на задачите, които те изпълняват през раз-
личните фази на операцията. Решаването на тези проблеми изисква коопериране на усилията, 
като нациите трябва да определят изискванията на най-ранен етап в оперативното планиране. 
Друг критичен аспект е транспортирането, съхранението, подготовката и зареждането на ави-
ационните боеприпаси. При планирането трябва да бъдат отчетени редица изисквания към 
тяхното транспортиране и съхранение. В определени случаи тези изисквания могат да наложат 
значителни оперативни ограничения.6

Като цяло, ефективното снабдяване на авиационните формирования при експедиционни 
операции зависи от няколко важни условия. 

На първо място, в авиационните формирования трябва да се създадат и поддържат адек-
ватни запаси от материални ресурси в зоната на операцията, които да им осигуряват авто-
номност в снабдяването за определен период от време.7 Количеството на запасите ще зависи 
от типа на задачите, възможностите на линиите за комуникация, времето за транспортиране, 
наличните способности за съхранение и наличните споразумения за поддръжка от страната 
домакин и за многонационална поддръжка в областта на снабдяването.

Второто условие е наличието на достатъчно транспортни средства и линии за комуника-
ции до и в зоната на операцията. Транспортирането на материалните ресурси може да се осъ-
ществява с трите вида транспорт: въздушен, воден и наземен (автомобилен и железопътен). 
Изборът на вида транспорт ще зависи от редица фактори, като: географски особености, съ-
ществуваща инфраструктура в зоната на операцията, срок за доставки, тип на товарите, специ-
ални ограничения, икономичност, безопасност и други. Комплексният характер на транспорта в 
съчетание с постоянните ресурсни ограничения ще изискват висока степен на сътрудничество 
и координация с различни транспортни фирми и организации за изпълнение на задачите. При 
експедиционни операции извън територията на НАТО много често линиите за комуникации са 
ограничени. Това налага своевременно планиране и максимална координация при използване-
то на наличните такива в зоната на операцията, а при необходимост и доизграждане на нови. 
Способностите за използване на интермодален транспорт също увеличават гъвкавостта на 
транспортната система. Нациите трябва да осигуряват и достатъчни средства за обработка 
на товари в зоната на операцията. Тези средства могат да се осигуряват и чрез поддръжка 
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от страната домакин или многонационални споразумения. Когато това е невъзможно, нациите 
трябва да осигурят сами тези средства.

Третото условие за ефективното снабдяване на авиационните формирования е използ-
ването на съвременни комуникационно-информационни системи позволяващи своевременно-
то събиране, обобщаване, анализиране и обмен на логистична информация между щабовете 
на НАТО, участващите нации и логистичните органи на формированията. Целта е минимизира-
не на разходите и съкращаване на сроковете за доставки.8 

Четвъртото важно условие е максималното използване на възможностите за многонацио-
нална поддръжка и поддръжка от страната домакин.9 Класовете на снабдяване с висок потен-
циал за реализиране на многонационални решения при авиационните формирования са клас 
I (храна и вода), клас III (ГСМ) и клас IV (строителни материали и фортификационно оборудва-
не). Целта е минимизиране на разходите за снабдяване и спестяване на време.

Наред със снабдяването, отдалечеността и ниската степен на оборудване на летищата 
за развръщане отвъд територията на НАТО затрудняват и поддръжката и ремонта на авиа-
ционната техника. Развитието на технологиите във военната авиация предлага висока степен 
на модулност, която позволява бързата подмяна на повредени системи и агрегати и бързото 
връщане на авиационната техника в строя. Така на пръв поглед изглежда, че обемът на под-
дръжката и ремонта на авиационната техника намаляват. Но на практика, това не е точно така. 

Към настоящия момент съществуват три нива на поддръжка и ремонт на авиацион-
ната техника:

● Първо ниво (Operational Level) – включва оперативна подготовка на летателните сред-
ства за полет и мероприятия с малък интервал на периодичност и обем дейности, подмяна на 
отделни агрегати и други. Извършва се предимно на стоянката за полети;

● Второ ниво (Intermediate Level) – изпълнение на ремонти с голяма периодичност, на-
лагащи използването на специализирана апаратура за откриване и отстраняване на откази, де-
фектация на отказали агрегати, разглобяване и сглобяване на отделни модули, отстраняване 
на дефекти в силовата конструкция на самолета, подмяна на силови елементи и други. Може 
да се извършва със сили на авиационната база или от външна фирма;

● Трето ниво (Depot Level) – ремонти в заводски условия.
В резултат на постоянното технологично усъвършенстване съвременната авиационната 

техника се нуждае от по-малка по обем и време оперативна подготовка за полети. За сметка на 
това ремонтът на второ и трето ниво са много по-сложни и скъпи отколкото преди, поради из-
ползването на все по-сложна и скъпоструваща апаратура за обслужване, тестване и калибри-
ране. Това ограничава възможностите за пълно обслужване и ремонт на авиационната техника 
само в базите, където е налична тази апаратура. Обикновено в постоянните си авиобази ави-
ационните формирования разполагат със способности до второ ниво на поддръжка и ремонт, 
а трето ниво се осъществява в завода производител или друга оторизирана от него фирма. 

При експедиционни операции поддръжката и ремонта на авиационната техника често ос-
тават национална отговорност поради несъвместимостта и уникалността на резервните части 
и наземното оборудване на участващите държави. Обикновено в летищата за развръщане ави-
ационните формирования ограничават способностите си за ремонт само до първо ниво чрез 
развръщане на мобилни модули за оперативна подготовка. Ремонтите от второ и трето ниво 
остават в рамките на националните бази, поради необходимостта от развръщане на сложна 
апаратура, която поради високата си цена е в ограничени количества. В летищата за развръ-
щане авиационните формирования могат да използват помещения (хангари) за поддръжка 
и ремонт, предоставени от страната домакин. Когато това е невъзможно, нациите трябва да 
развърнат мобилни хангари и специализирана апаратура за ремонт и средства за съхранение 
(контейнери и други) на резервните части и консумативите.10
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Пример за трудностите на поддръжката и ремонта на авиационната техника при експеди-
ционни операции е опитът на полската вертолетна авиация по време на войната в Ирак, 2003 г. 
През първите две години от мисията (2003 – 2005 г.) полските вертолети изпълняват 104 бр. за-
дачи за непосредствена авиационна поддръжка, 176 бр. за разузнаване и наблюдение, 865 бр. 
транспортни задачи, 655 бр. за съпровождане на патрулни групи, 258 бр. за охрана на сапьорни 
екипи, 172 бр. за ескортиране на ВИП и 18 бр. за авиомедицинска евакуация. Общият нальот 
на полските вертолети за изпълнение на тези задачи е 7055 летателни часа при средно ниво 
на изправност на авиационната техника 74%. В задачите участват 150 пилота и 10 вертолета. 
Средният нальот на всеки вертолет е около 700 часа. За посочения период на авиационната 
техника са извършени 905 бр. обслужвания и 53 бр. периодични прегледи, като са открити общо 
436 неизправности. Това свидетелства за напрегнатата работа на инженерно-авиационното от-
деление. За поддържане на вертолетите в зададената степен на готовност отделението работи 
на три смени, често и през нощта. Командата за обслужване на летищните площадки осигурява 
общо 21000 излитания и кацания на вертолетите (средно по 30 на денонощие), като 7400 от тях 
са през нощта. Разходите за поддръжката и ремонта на полските вертолети в Ирак възлизат на 
около 15 милиона полски злоти (около 5,08 млн. щатски долара).11

Ефективността на поддръжката на авиационната техника при експедиционни операции 
може да се повиши чрез прилагане на способите на „взаимното обслужване“ и „попътни-
те летища“. При експедиционни операции нациите, които участват с еднотипна авиационна 
техника, могат да сключват двустранни/многостранни споразумения за взаимно обслужване. 
Този подход дава възможност на една нация да поддържа авиационната си техника, като 
използва личен състав и оборудване на друга нация срещу възстановяване на разходите. 
Прилагането на многонационални решения в тази област обаче, изисква високо ниво на тех-
ническа съвместимост. Попътните летища се назначават за преодоляване на ограниченията 
в обсега на действие на военната авиация. Същите могат да се използват за дозареждане с 
горива и/или оказване на техническа помощ на авиационната техника по време на нейното 
развръщане/завръщане. При необходимост могат да се назначат резервни летища, които да 
се използват при лоши метеорологични условия, проблеми с контрола на въздушния трафик, 
недостатъчно гориво и други условия, ограничаващи използването на основните летища в 
зоната на операцията.12
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Днес концепциите, идеите, схващанията и принципите относно вида и начина на функцио-
ниране на системата за инженерни заграждения (СИЗ) са много и разнообразни и непре-

къснато се променят и следват съвременните методи за водене на война, които са свързани с 
явно или тайно използване в едно и също време и място на широка, комплексна, адаптивна и 
интегрирана комбинация от конвенционални и неконвенционални заплахи.

От съществено значение за една съвременна операция се явява провеждането на мероприя-
тия, които да гарантират възпрепятстване на възможностите на противника за провеждане на враж-
дебни действия срещу собствените сили, което изисква идентифициране на уязвимите ни места, които 
да бъдат използвани от противника и предприемане на съответните мерки за защита на сигурността, 
т.е. това е ролята и мястото на инженерните заграждения за осигуряване на контрамобилност.

За да изпълнява системата от инженерни заграждения своето предназначение и функция, 
тя трябва да е многостранна, гъвкава и да функционира по всяко време в интерес на всички 
родове и специални войски, по всяко време на денонощието и сезона и във всички видове бойни 
действия и операции, както при кризи и във военно време, така и в мирновременния период.

Инженерни заграждения се наричат инженерните средства, съоръженията и разруше-
нията, поставени или устроени на местността с цел да се нанесат загуби на противника, да се 
задържи неговото придвижване, да се затрудни маньовърът му и с това да се съдейства за 
унищожаване на неговата жива сила и техника с всички видове огън.1

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПЛАНИРАНЕТО 
И ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНЖЕНЕРНИ 

ЗАГРАЖДЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ  
НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ С АРМИИТЕ НА НАТО

Резюме: Настоящият доклад обхваща основни понятия, отнасящи се до същността 
на инженерните заграждения в операциите и съдържа тематика, съобразена с основните 
проблеми на планирането, организирането, изграждането (устройването), поддържането 
и функционирането на системата от инженерни заграждения в съвременни условия. 
Разгледани са и проблемите при организирането, планирането, изграждането и 
функционирането на системата от инженерни заграждения в съвременните операции. 
Обърнато е особено внимание на начините и способите за устройване на инженерни 
заграждения в Българската армия и в армиите на НАТО.

Ключови думи: инженерни заграждения, система от инженерни заграждения, минни 
полета
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Под система от инженерни заграждения се разбира съвкупността от всички видове заграж-
дения и разрушения, устройвани в полосата за отбрана до началото и в хода на боя в съответствие 
със замисъла на командира за водене на боя, в съчетание с огневата система, естествените препят-
ствия на местността и инфраструктурата и с отчитане на маньовъра на собствените войски.

Планирането на загражденията може да се разглежда като оптимално разпределение 
на ресурси за постигане на определен резултат. То обхваща определяне на целите и задачите 
на загражденията, проектиране, изготвяне на варианти на загражденията, уточняване на необ-
ходимите ресурси (материални, човешки и др.), определяне на изпълнителите на задачите и 
срокове за изпълнението им, записване на резултата от планирането във вид на план, проект, 
разчет, анекс, писмена заповед и др.2

От определенията по горе може да кажем, че планирането на системата от инженер-
ни заграждения в процеса на вземане на решение представлява последователен, аналитичен 
процес от логически стъпки, установени правила, знания и процедури прилагани в процеса на 
вземане на решение за използване на заграждения, определяне на елементите на системата 
от инженерни заграждения, структурата на системата от заграждения, целите и задачите на 
отделните елементи от системата, определяне на необходимите сили, средства и време за 
нейното реализиране в рамките на определените ресурси за реализиране на замисъла на ко-
мандира и постигане на целите на системата и на операцията като цяло.

Планирането на заграждения в настоящите условия е в пряка зависимост от средства-
та на въоръжение и техните характеристики използвани за изграждане на загражденията; ус-
тановените схващания и норми за използване на загражденията; замисъла на командира за 
използването на загражденията; наличните сили за изграждане на загражденията; търсената 
бойна ефективност на заграждения; характера на зоната на операцията; вида на операцията; 
наличното време; подготовката и окомплектоваността на формированията за изграждане на 
заграждения; моралното и психическото състояние на личния състав; мисията на противника; 
силите и средствата на противника за мобилност и начина им на използване; неговите схваща-
ния за водене на настъплението и други.

Реформирането на инженерните формирования за устройване на инженерни загражде-
ния през годините, съчетано с постоянно променящата се структура на формированията и раз-
ширяването на вида и обема на изпълняваните от тях задачи доведе до това, те да са малко на 
брой и с ограничени възможности при изпълнение на задачи по устройването на противотанко-
ви минни полета с наличните средства на инженерно въоръжение.3

Процесът по придобиване на способности, разминаванията между съществуващата нор-
мативна база, доктрините и приетите за изпълнение стандартизационни споразумения, схва-
щанията при планирането и изграждането на заграждения, липсата на регламентирани прави-
ла по определени въпроси касаещи планирането и изграждането на заграждения, различията в 
средствата за изграждане на заграждения и техните характеристики, все по честото изпълнение 
на задачи по изграждането на заграждения в национален и коалиционен формат, ниските нива 
на съвместимост, големият разход на време, сили и ресурси при изграждането на заграждения, 
налагат да се търсят направления за усъвършенстване на планирането на загражденията в 
българската армия, което да е в съответствие със схващанията в армиите на страните членки 
от НАТО за по ефективно използване на наличните инженерни ресурси, постигане на максима-
лен ефект при тяхното използване, единни стандарти и разбиране при изпълнение на задачите 
по контрамобилност, високо ниво на оперативна съвместимост и ефективност. Стратегиите 
за управление включват пренасочване на риска, а също така и намаляване на отрицателния 
ефект от него и приемане на някои или на всички негови последици.4

По характер на въздействие върху противника инженерните заграждения се под-
разделят на минновзривни, невзривни, комбинирани и водни.
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Минновзривни заграждения – това са всички заграждения устройвани с използване на 
мини с различно предназначение (минни полета, групи мини, единични мини, фугаси) и заряди 
от взривно вещество (за извършване на разрушения), а така също подготвените за разрушава-
не или минираните участъци от пътища, мостове и различни обекти по пътищата за възможно 
движение на противника и в населените пунктове.

Основа на инженерните заграждения устройвани от българската армия са минновзривни-
те заграждения. Те могат да се използват на всякаква местност, в различни климатични усло-
вия, бързо се устройват и съхраняват боеспособността си в течение на дълъг период от време 
и притежават високи бойни качества за поразяване на живата сила и техниката на противника.

По предназначение минновзривните заграждения се подразделят на:
– противотанкови;
– противопехотни (не се устройват от Българската армия);5

– противотранспортни;
– противодесантни.
По способа за привеждане в действие се подразделят на:
– управляеми;
– неуправляеми.
По способа за устройване минновзривните заграждения се устройват по:
– по механизиран способ;
– по ръчен способ.6

Основни елементи на системата от инженерни заграждения устройвана от форми-
рованията от българската армия са: участъци от минновзривни заграждения пред позициите 
на войските и тяхната дълбочина; минирани и подготвени за разрушаване обекти; възли от 
заграждения; наситени зони от заграждения; полоси от заграждения; заграждения по пътни 
направления; рубежи подготвени за миниране; противодесантни заграждения; заграждения за 
прикриване на обекти в дълбочина на отбраната.

Мястото и времето за устройване на всяко заграждение от това множество са в строго 
съответствие със замисъла на съответния командир за воденето на боя или операцията, об-
вързани с бойния ред на войските, техния маньовър с естествените и изкуствени препятствия 
на местността и с отчитане на маньовъра на собствените войски.7

Според задачите, които се решават с използването им и мястото в огневото поразяване 
на противника на танкоопасните направления, пред основните позиции се устройват следните 
типове заграждения – отбранителни, защитни и възпрепятстващи.

Отбранителните заграждения се устройват за прикриване на фронта и фланговете на по-
зициите. С помощта на отбранителните минни полета се цели да се задържи и дезорганизира 
настъпващия противник или да се затрудни пробивът му в отбранителната позиция. Устройват 
се на разстояние до 1000 м пред позицията по стандартни схеми (по възможност с по-голяма 
дълбочина). В това заграждение задължително се оставят проходи за пропускане на собстве-
ните войски. Отбранителните заграждения трябва да се устройват от инженерните формиро-
вания ръчно или със средства за механизация по заповед на командирите на механизираните 
бригади, а при задържащи бойни действия – и от командирите на батальони.

Възприето е, че отбранителните заграждения трябва да бъдат прикривани с огъня на отбра-
няващите се. Това е наложило минните полета да се устройват не по-далече от действителния огън 
пред предния ред окопи на отбраняващите се и не по-близо от 40 метра от окопите. Противотанко-
вите минни полета е целесъобразно да се разполагат до 250 – 300 м пред предния ред окопи.

Защитните заграждения е необходимо да се устройват за непосредствено прикриване и 
охрана на опорните пунктове (районите за съсредоточаване) на малки формирования (до ниво 
рота). Устройват се на разстояние около 100 м от предния край на формированието. Защитните 
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заграждения е необходимо да се устройват със силите на родовете войски без привличане на ин-
женерни формирования. Устройват се по заповед на командирите на батальони, роти, взводове.

Възпрепятстващите заграждения е необходимо да се устройват на територията на про-
тивника по маршрутите за изнасянето му с помощта на средствата за дистанционно миниране, 
силите на въздушните десанти, диверсионно разузнавателни групи и ударно огневи групи. От-
говорност за използването им носят командирите на бригади.

По предназначение, място и сили за устройване загражденията в полосата за отбра-
на на сухопътният компонент се подразделят на тактически и оперативни.

Към тактическите заграждения се отнасят всички видове заграждения, които се устрой-
ват по план в полосите за отбрана на механизираните бригади в интерес на изпълнението на 
поставените им задачи.

Към оперативните заграждения се отнасят всички видове заграждения, устройвани по 
план на Сухопътния компонент (СК) по цялата дълбочина на полосата за отбрана на опера-
тивното построение на войските за осигуряване изпълнението на поставената им задача, на 
най-важните направления определящи устойчивостта на отбраната.

Структурата на загражденията има важно значение за планирането, ръковод-
ството и контрола по устройване на същите. В полосата за отбрана на механизираната 
бригада (Сухопътния компонент) във всяко направление системата от инженерни заграж-
дения трябва да включва:

– заграждения на далечните подстъпи към отбраната;
– заграждения в полосата за осигуряване (на предната позиция);
– заграждения пред предния край, в междините и на фланговете на формированията на 

дълбочина на БРО;
– заграждения в дълбочина на отбраната;
– заграждения за прикриване на фланговете на контраударната групировка.
Загражденията на далечните подстъпи към отбраната се устройват от самолетни, ракет-

ни, артилерийски и инженерни системи за дистанционно миниране (СДМ) при огневата контра-
подготовка (ако такава се провежда) или по време на провеждането на ПВО операция.

Тук трябва да подчертаем ограничените възможности за устройване на този тип заграж-
дения от българската армия.

Загражденията в полосата за осигуряване се устройват с цел да задържи настъплението 
на противника, да му се нанесат възможно най-големи загуби и да го заставят да настъпи в 
неизгодно за него направление. Устройват се при подготовката на отбраната (стационарни) и 
по време на огневото възпрепятстване изнасянето и развръщането на противника.

При изграждането на СИЗ е необходимо да се отчита малката дълбочина на полоса-
та за осигуряване, което от своя страна ще затрудни устройването на загражденията на ред 
последователни рубежи за задържане на противника и по пътищата за неговото изнасяне и 
развръщане. В полосата за осигуряване е необходимо да се устройват и заграждения със СДМ. 
Подходящи са артилерийските и вертолетните СДМ.

Загражденията пред предния край и на първата позиция се устройват с цел да се срине 
атаката на противника, да му се нанесат загуби и да се задържат неговите танкове и пехота 
под огъня на всички видове оръжия. Основен елемент са стационарно устроените заграждения 
(минни полета), те се устройват пред опорните пунктове, в междините между тях и на флан-
говете. По време на огневото отразяване атаката на противника нараства интензивността на 
устройване на загражденията и със СДМ. Устройват се минни полета пред предния край за 
уплътняване на системата от инженерни заграждения, за затваряне на устроените от против-
ника проходи в собствените заграждения, в междините и на фланговете на собствените войски 
и на очерталите се направления за действие на противника.
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Загражденията в дълбочина на отбраната се устройват с цел да затруднят придвижване-
то на противника в дълбочина и в страни към фланговете, да му нанесат максимални загуби, 
да насочат настъпващите съединения и части на противника в райони, по които са подготвени 
удари на авиацията, ракетните войски и артилерията и другите огневи средства. За изпълнение 
на тази цел загражденията се устройват в главната полоса на отбраната, пред и във втората 
полоса (ако се изгражда такава), пред и в отбранителен рубеж и в междините между тях. По 
време на огневата поддръжка на войските, в дълбочина на отбраната се устройват и минни 
полета от всички СДМ.

Загражденията за прикриване на фланговете на контраударните групировки се устройват 
с цел спиране на противниковите съединения и осигуряване фланговете за провеждане на 
контраудара (КУ). За устройването на тези заграждения ще се използват наличните инженерни 
формирования и ПОЗ. При огневото поразяване на противника в хода на контраудара наред с 
ПОЗ могат широко да се използват и всички системи за дистанционно миниране.

Съгласно схващанията в армиите на страните членки на НАТО, препятствие е всяка една 
физическа характеристика на терена, която възпрепятства мобилността на противника. Тяхна-
та класификация е показана на фигура 1.

Фиг. 1. Класификация на видовете препятствия

Съществуващи препятствия са тези, които са присъщи за терена и са определени 
от релефа, географското разположение или човешката дейност. Те се разделят на два основни 
вида:

– Естествени препятствия – елементи на релефа, като реки, гори, планини и др.
– Културни препятствия – продукт на човешката дейност (градове, канали, язовири, 

съоръжения и др).8

Усилващи препятствия/заграждения са тези, които са специално конструирани, по-
ставени или задействани от войските, за да се забави или спре движението на противника. 
Те се подразделят на тактически заграждения, защитни заграждения, лъжливи заграждения, 
възпрепятстващи заграждения.

Основното предназначение на тактическите заграждения е да атакуват способността на 
противника да се придвижва и маневрира, да увеличат многократно ефекта от използването 
на огневите средства и способностите на огневите средства, да концентрира сили и средства 
и да въвежда усиления. Командирите на формирования планират и интегрират тези загражде-
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ния в схемите за маньовър на формированията, огъня на средствата за близко поразяване и 
средствата за поразяване от закрити огневи позиции с цел да увеличи ефективността на огъня 
на собствените сили.

Съществуват три основни вида тактически заграждения – заповядани заграждения, си-
туационни заграждения и резервни заграждения, които ясно се разграничават по техните кри-
терии за устройване.9

Заповяданите заграждения са тези заграждения (противотанкови минни полета 
и групи от тях, полоси и зони), които са заповядани/указани за устройване от старшия 
командир (командир на Сухопътния компонент, командир на бригадата) на подчинените 
формирования.

Ситуационните заграждения са тези заграждения, които съединенията и формирова-
нията планират и подготвят преди започване на операцията с цел да устроят тези загражде-
ния само тогава, когато определена ситуация се случи или определени критерии са изпъл-
нени. Тези заграждения са от така наречените „в готовност за изграждане“, те се изграждат 
със средства за дистанционно миниране (артилерийски, авиационни и инженерни). Този вид 
заграждения дават на командирите гъвкавост при устройването на тактическите заграждения 
в зависимост от развитието на боя, т.е. те най-често се устройват в хода на боя.

Резервни заграждения са тези, за които командирът ограничава изпълнителската отговор-
ност. Тези заграждения се планират предварително и се устройват „по заповед“, използват се за 
затваряне на проходи в загражденията, взривяване на обекти и др. За изпълнението на тези за-
граждения командирът обикновено определя формирование за устройването им, охраната и ак-
тивирането на този тип заграждения. Формированията определени за изграждането на такъв вид 
заграждения планират и подготвят устройването на такъв тип заграждения по време на подготов-
ката на района (полосата) за отбрана. Формированията устройват такъв вид заграждения само 
по заповед на командира или на основата на специфични критерии определени от командира.

Ефектът от загражденията, това е промяна на поведението или физическото състояние 
на система (или елемент от система) в резултат на едно или повече действия на формирова-
нията. Ефектът позволява да се интегрира резултата от различни действия, провеждани от 
различни субекти.10

При планирането и последващото изграждане на загражденията в армиите на НАТО се 
цели постигането на следните ефекти от устройването на загражденията и на системата от 
инженерни заграждения като цяло по отделните направления:

– нарушаване (дезорганизиране) на бойния ред на противника и времевия му график;
– забавяне/сковаване на придвижването;
– промяна на посоката на движение на противника;
– блокиране на противника.
За постигането на тези ефекти при планирането на заграждения в армиите на НАТО ши-

роко се използват установени стандартни схеми за изграждане на самите минни полета и вза-
имното разположение на минните полета едно спрямо друго в групи от заграждения. Тези групи 
от заграждения се планират да се устройват в определените от старшите командири зони, 
полоси или отделни участъци, отговорност на формированията които ги заемат. Това дава 
единно разбиране за местоположението, границите и търсените ефекти в тези полоси и зони и 
опростява планирането и изготвянето на разчетите, подготовката и изпълнението на задачите 
и снабдяването с ресурси.11

Защитните заграждения са ключов елемент при осигуряване на жизнеустойчивост на 
формированията. Този вид заграждения осигурява на формированията близка защита от атаките 
на противостоящите сили. При планирането и изграждането на такива заграждения пред форми-
рованията се взема под внимание най-опасните и най-вероятните заплахи, които могат де се реа-



80     ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ...

лизират от противника. Търсеният ефект от използването на защитните заграждения се определя 
от ефекта зададен за тактическите заграждения, като за усилване на ефекта от загражденията 
те се застъпват така, че да се получи една непрекъсната полоса от заграждения пред фронта на 
формированието. Двата основни вида защитни заграждения използвани в армиите на НАТО са: 
набързо устроени защитни заграждения и преднамерено устроените защитни заграждения.

Набързо устроените защитни заграждения са временни по природа. Формированията 
от ротно и взводно ниво ги устройват в непосредствена близост до отбранителните си позиции 
с цел защита от противника при близък бой или непосредствено пред позициите.

Преднамерено устроените защитни заграждения се изграждат да бъдат по-устойчиви и със 
значително по-голям период за използване, което налага те да се планират детайлно с използване-
то на по-голям ресурс от материални средства. Те могат да се устройват бързо, да се възстановяват 
и събират бързо. Взводовете и ротите устройват такива заграждения в непосредствена близост 
до опорните си пунктове с цел да възпрепятстват противостоящите сили при атака на позициите. 
Защитни заграждения се устройват и при временно заемане на райони от войските, при заемането 
на райони за съсредоточаване или защита на тилни зони и райони. При тяхното планиране и из-
граждане се взема предвид силите и средствата на противостоящите сили за водене на близък бой.

При планиране, защитните заграждения се планират на отделни пояси, като поясите се опре-
делят на базата на заплахата, срещу която са насочени. Едновременно с това се изисква щабът да 
проверява личния състав за заразяване, причинено от радиоактивни, биологически и химически ве-
щества, както и оборудването и материално-техническите средства (като храна, питейна вода и др.).

Всяко тактическо заграждение, с което се цели постигането на определен ефект (резултат), 
предполага използването на определени ресурси. Като норма за планиране на инженерните за-
граждения в армиите на страните членки на НАТО е определен ресурсен фактор на минните 
полета. Ресурсният фактор е равен на плътността на загражденията пред една позиция, направ-
ление, фронт по стандартите възприети в Българската армия. Тази цифрова стойност помага да 
се определи количеството линейни заграждения, необходими за постигане на желания ефект. 

Ресурсният фактор се умножава по широчината на направлението за настъпление (тан-
кодостъпен фронт) за получаване на необходимото количество линейни заграждения. Това 
количество се разделя на определените норми за даден специфичен ефект за да се получи 
броя на линейните заграждения (единичните миннии полета/заграждения), а от там и броя на 
мините, необходими за групата заграждения.

В армиите на страните членки на НАТО при планирането на загражденията (тактически 
и защитни) широко е застъпено схващането, че целта за използване на минновзривните за-
граждения (противотанковите минни полета) следва да съдържа следните компоненти: обект, 
въздействие, ефект, местоположение.

Обект в това схващане се явяват противостоящите войски (сили и средства), срещу които 
ще се въздейства със заграждения. Обектът се идентифицира от гледна точка на размера/
фронта за настъпление и вида на противостоящите войски, ешелонирането им и танкодостъп-
ния фронт или в комбинация от тези елементи.

Въздействието се осъществява с противотанкови минни полета устройвани по различни 
способи, (ръчно и със средства за механизация) по стандартно установени схеми и норми, в 
съчетание с огневата система и маньовъра при подготовката и в хода на бойните действия.

Ефекта от загражденията – това е резултатът от въздействието с минни полета в съчета-
ние с огъня и маньовъра, което води до промяна в поведението на противника или физическото 
му състояние. Ефектът от използването на загражденията е в пряка зависимост от:

– разположението на минните полета;
– броя на минните редове в минните полета;
– широчината и дълбочината на минните полета;
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– вида на мините използвани за устройването на минните полета;
– построението на бойния ред на противника;
– схващанията на противника за водене на боя;
– средствата на противника за устройване на проходи и други.
Комбинацията от съществуващите препятствия в съчетание с тактическите заграждения, 

защитните заграждения, огъня и маньовъра пораждат (произвеждат) един от следните ефекти 
върху противника:

– нарушаване на бойния ред на противника;
– промяна на посоката на движение на противника;
– сковаване на маньовъра на противника;
– блокиране на противника.
Тези ефекти породени от използването на загражденията, огъня и маньовъра помагат 

да се моделира поведението на противника в значителна степен, което помага да се предвиди 
неговото поведение при срещане на загражденията, което подпомага командира при опреде-
ляне на неговия замисъл за воденето на боя, планирането на огневата система и маньовъра.

Местоположението на минните полета се планира най-често така, че да е обвързано с 
естествените препятствия на местността и да се прикриват с огъня на отбраняващите се. Мес-
тоположението на тактическите загражденията се определя като се отчита разстоянието на 
ефективния огън на огневите системи с право мерене, а в определени случаи и ефективния 
огън на средствата за стрелба от закрити огневи позиции, които се използват за водене на огън.

При определяне на местоположението на противотанковите минни полета и групите от 
тях, инженерните офицери от армиите на страните членки на НАТО се ръководят от таблица с 
данни, в която влизат параметрите на огневите средства за стрелба с право мерене, средства-
та за стрелба от закрити огневи позиции и артилерийските системи за дистанционно миниране 
на въоръжение в тези армии.

Основна база, на която формированията стъпват при определянето на широчината, дъл-
бочината и броя на мините в тях се основава на ефекта, които следва да се постигне при 
изграждането на такъв вид заграждения, построението на бойния ред (схващанията за водене 
на боя от противника) на атакуващите и замисъла на командира.

Тактическата схема при планиране на минните полета е сбор от съображения и пара-
метри, които се използват при моделирането, без да се взема под внимание начина на поста-
вянето на мините. Тези параметри се използват при конвенционалните методи на поставяне на 
мини, както и при поставянето на мини със средства за дистанционно миниране. Формировани-
ята разработват план, за да постигнат до един от четирите ефекта създавани от използването 
на загражденията. Стандартните схеми на този вид заграждения опростяват снабдяването с 
ресурси, подготовката и ефективността при изграждането на загражденията.

При планиране на използването на тактическите минни полета от една страна се взе-
мат под внимание факторите мисия, противник, местност, собствени войски и времеви график 
(приоритетно с наличните ресурси и особености на местността) и от друга страна замисъла на 
командира и постигането на желан краен резултат.

В армиите на НАТО съществуват утвърдени четири стандартни схеми използвани при 
планиране и изграждане на тактическите заграждения и минните полета в тях. Тези стандартни 
схеми не са абсолютно задължителни, техните параметри могат да се променят в определени 
граници, за да се запази вероятността за постигане на ефекта от тяхното използване ако ня-
кои формирования на противостоящите сили настъпват на по-голям или по-малък фронт. Тези 
стандартни схеми се използват за постигане на един от следните ефекти:

А. Нарушаване (дезорганизиране) на бойния ред на противника
Тази схема на тактическо заграждение се планира в съчетание с огневата система за да 
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откъсне формированията на противника едно от друго, да наруши бойния ред на противника, 
да намали неговия темп за настъпление, да наруши времевия му график, да принуди против-
ника да използва предварително силите и средствата си за мобилност, да се извърши прежде-
временно редуциране на бойната мощ на противостоящите сили.

При тази схема, тактическото заграждение не представлява площно заграждение, а се 
състои от отделни къси участъци, ешелонирани в дълбочина. В резултат на това формиро-
ванията на противника се натъкват на минните полета не едновременно. Стандартно такова 
тактическо заграждение се състои от три участъка, ешелонирани в дълбочина и прикриващи 
фронта на настъпващия противник на половина. За определяне на необходимото количество 
линейни заграждения за постигане на този тактически резултат е определен ресурсен фактор 
0,5 (т.е. плътността на загражденията пред позицията е 0,5). 

Предимствата на тази тактическа схема спрямо тази в БА се изразява в по-голямата 
вероятност за поражение продиктувано от големината на активната площ на използваните про-
тивоверижни мини, комбинацията от противоверижни и противодънни мини и по-малкия брой 
на мините в минното поле.

Б. Задържане на бойния ред на противника
При използването на тази тактическа схема на МП в тактическите заграждения се цели 

да се намали темпът на атакуващия противник в определена зона (обикновено в зоната за вли-
зане в съприкосновение с противника), с цел да се унищожи противника с огън. Задържането 
се използва, за да се осигури на отбраняващите се войски необходимото време за засичане и 
определяне на целите и за унищожаване на настъпващите противостоящи сили в дълбочина 
на направлението за настъпление, полосата или зоната за отговорност.

Тази тактическа схема на МП в тактическите заграждения се използва за осигуряване 
на време, необходимо на собствените войски да се оттеглят, докато противника извършва ма-
ньовър в даден район. Участъците от МП се ешелонират в дълбочина, за да принудят против-
никовото формирование да преодолява устроените заграждения няколкократно. Групите МП, 
поставени с цел задържане на противника обхващат направлението за настъпление на против-
ника по цялата му широчина. Плътността на миниране е равна на 1.

Предимствата на тази тактическа схема се изразява в по-голямата вероятност за пора-
жение, по-малкия брой на мините в минното поле, по-голямото време на задържане породено 
от по-голямата дълбочина и наличието на незавършен външен ред, който заблуждава относно 
границите на МП.

В. Промяна на посоката на движение
Целта на ефекта от използването на такива загражденията е насочване на движението 

на противниковите войски в желана за собствените войски посока, т.е. да се отклони противни-
ка от едно направление към друго или да се насочи в определена зона. За постигане на ефекта 
се планира загражденията и огневата поддръжка да позволяват обход в посока, съобразена 
със схемата за маньовър на собствените войски. Тези заграждения, които се намират в нача-
лото на обхода са видими за противника и изглеждат по-сложни, отколкото тези разположени 
по посоката на обхода. В началната точка на обхода загражденията се съчетават с терен с 
изключително ниска проходимост. Точката, където се събират дадената характеристика на 
труднопроходимия терен и минното поле се нарича „опорна точка“.

Едно такова минно поле не може да постигне напълно тактическите цели и да промени 
посоката за настъпление на противника, но се смята, че настъпващите формирования попа-
дайки в едно силно минно поле ще предпочетат да го обходят, отколкото да го преодоляват. 
При предприемане на обхода, противостоящата сила ще се натъкне на следващото такова 
минно поле от този вид, но разположено под определен ъгъл спрямо първото. Продължавай-
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ки обхода, опитвайки се да обходи второто минно поле настъпващите формирования ще се 
натъкнат на третото. По този начин противникът ще се насочи в нужното на отбраняващите 
се направление.

Такова минно поле постига резултат по цялата широчина на фронта на противникова 
рота. Тук минните полета са подредени в група напречно на направлението за настъпление. 
Ъгълът, под който се разполагат минните полета не е лесно различим, като по този начин 
противникът се принуждава да заобикаля индивидуалните минни полета. Всяко минно поле е 
планирано да припокрива друго, за да се свържат заедно и да се избегнат пролуки. Това опре-
деля ресурсния фактор за групата заграждения да е равен на единица, но сумарната дължина 
на минните полета е определена за равна на 1,2. Ако противникът попадне на противодънните 
мини в първите редове на минното поле или в дълбочина, то това го принуждава или да израз-
ходи средствата си за устройване на проходи или го принуждава да заобиколи.

Предимствата на загражденията изграждани за промяна на посоката на движение се из-
разява в по-голямата вероятност за поразяване, по-голямо време на задържане породено от 
по-голямата дълбочина, изразходването на голям ресурс от средства за преодоляването им, 
като подобна схема на изграждане на минни полета с такива параметри не съществува в бъл-
гарската армия.

Тази схема позволява компенсиране на сили за сметка на заграждения.

Г. Блокиране на бойния ред на противника
Основна задача на минните полета при тази тактическа схема е да се спре (блокира) 

настъплението на противника по конкретното направление или да му се попречи да премине 
през участъка на зоната на бойните действия. Целта е спиране на атаката на противника, уни-
щожаване на сили му и да не се допусне да изпълни поставените цели и задачи. Поради това 
минните полета са съчетани с огневата система, без което минните полета няма да изпълнят 
своята цел. Ефектът от минните полета трябва да се синхронизира по време, място и цели с 
плана за огневото поразяване на противника, като част от общия план на командира. Отделни-
те участъци се използват последователно в относително не голяма дълбочина. Тактическият 
резултат блокиране обхваща направлението за настъпление по цялата му широчина и предо-
твратява заобикаляне.

Минните полета се устройват основно за спиране на бронираните средства на против-
ника. Понякога, когато теренът е труднодостъпен за придвижване на техника, минните полета 
съдържат предимно противопехотни мини. Противотанковите минни полета могат да включват 
и противопехотни мини с цел възпрепятстване преодоляването им пеша или разминирането 
им ръчно. По тази причина, тактическият командир трябва да e запознат и да прилага нацио-
налните ограничения за поставянето на противопехотни мини от националния компонент на 
подчинените му сили.

Предимствата на блокиращото минно поле се изразява в по-голямо време на задържане, 
по-голямата дълбочина, изразходване на голям ресурс от средства за преодоляването му или 
невъзможност за преодоляването му, наличие на незавършен външен ред, който заблуждава 
относно границите на минното поле.

Подобна схема на изграждане на минни полета с такива параметри не съществува в 
българската армия.

По идентична схема на разполагане и размери се устройват и минните полета със сред-
ства за дистанционно миниране, като единствената разлика е начинът на поставяне и доста-
вяне на мините.

Изброените тактически схеми се използват при планирането и устройването на такти-
чески заграждения. Минните полета от другите типове (защитни, безпокоящи, лъжливи) се ус-
тройват приблизително както тактическите, но в зависимост от спецификата на решаваните 
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от тях задачи може да се различават. Описаните тактически заграждения не са стандартно 
решение за всяка една ситуация. Особеностите на местността могат да наложат увеличение 
или намаляване на необходимите заграждения. Допълнителното използване и на други видове 
заграждения (ровове, отделни мини, групи от мини и др.) помагат за поразяване на различните 
средства и за редуциране на размерите на минните полета.

Разминаванията между съществуващата нормативна база, доктрините и приетите за из-
пълнение стандартизационни споразумения, схващанията при планирането и устройването на 
заграждения, липсата на регламентирани правила по определени въпроси касаещи планира-
нето и устройването на заграждения, различията в средствата за устройване на заграждения и 
техните характеристики, все по честото изпълнение на задачи по устройване на заграждения в 
национален и коалиционен формат, ниските нива на съвместимост, големият разход на време, 
сили и ресурси при устройването на заграждения, налагат да се търсят направления за усъвър-
шенстване на устройването на загражденията в българската армия, които да са в съответствие 
със схващанията в армиите на страните членки от НАТО.

Първото направление, в което бихме могли да търсим усъвършенстване е по отно-
шение на инженерните боеприпаси и по точно промяна в характеристиките (модернизация) на 
инженерните боеприпаси на въоръжение в българската армия използвани при изграждането на 
СИЗ. Това направление е определено на база на сравнителни таблици.

На базата на направения сравнителен анализ между активната площ на противоверижните 
мини на въоръжение в българската армия и армиите на страните членки на НАТО, стандартните 
схеми, вероятността за поразяване на танкове от минните полета, времето за устройване, количе-
ството мини за устройването им, необходимите средства за преодоляване от страна на противника, 
времето им за устройване, размерите на минните полета и др. се стига до извода, че комбинирането 
на противоверижни и противодънни мини в устройваните в армиите от НАТО противотанкови минни 
полета за постигане на ефекта за нарушаване на бойния ред на противника води до:

– намаляване на броя на поставяните минни в минното поле с 33%;
– 7 – 8% по-голяма вероятност за попадане на мина от танковете на противника;
– времето за устройване е с 25% по-малко спрямо използваните схеми и мини в българ-

ската армия.
Това налага извода, че комбинирането на противоверижни и противодънни мини при ус-

тройването на минните полета ще доведе до намаляване на ресурсите за тяхното устройване.
Комбинирането на противоверижни и противодънни мини в устройваните в армиите от 

НАТО противотанкови минни полета за забавяне на бойния ред на противника води до:
– намаляване на броя на поставяните минни с 41%;
– вероятността за попадане на мина от танковете на противника е една и съща с тези 

устройвани в българската армия;
– времето за устройване е с 40% по-малко, спрямо използваните схеми и мини в българ-

ската армия.
На базата на направения сравнителен анализ е видно, че с еднакъв брой мини поставени 

в минните полета по стандартите установени в армиите от НАТО и тези в българската армия 
ще изисква 3 пъти повече ресурси за преодоляването на минното поле и 5% по висока вероят-
ност за попадане на мина.

От сравнителните таблици е видно, че с 10% повече мини в минните полета по стандар-
тите установени в армиите от НАТО в сравнение с тези в българската армия ще изисква 3 пъти 
повече ресурси за преодоляването на минното поле и 5 – 7% по висока вероятност за попадане 
на мина.

В армиите на страните членки на НАТО по отношение на диаметъра (активната площ) на 
взривателите се използват взриватели с по голяма активна площ в сравнение в Българската армия.
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Във връзка с направените изводи от таблиците и с цел проверка на това, какви резултати 
биха се получили при различните схващания за използване на тактическите/отбранителните 
заграждения в армиите на НАТО и БА, бе проведена симулация на симулационната система 
JCATS по сценария на КЩУ „Зима – 2019“. Запис на резултатите от симулацията при двете 
схеми на изграждане на СИЗ са представени на таблици 1 и 2.

Резултатите от тази симулация показват, че при планирането и устройването на СИЗ по 
стандартите установени в армиите на НАТО се получават със 7% по-големи загуби при 8 – 10% 
по-малко ресурси.

Усъвършенстването по отношение на инженерните боеприпаси, т.е. промяната на техни-
те характеристики (промяната им от противоверижни в противодънни и неуправляеми в упра-
вляеми), би могло да се реализира чрез замяна на съществуващите взриватели МВЧ-62 и МВП 
на противоверижните мини с взриватели българско производство, произвеждани от института 
по металознание – гр. София.

Второто направление по отношение на материалната част е въвеждане на стандарти 
по отношение на комплектоването на материалните средства в съответствие с установените 
стандарти в армиите на НАТО, така че да се подпомогне работата на инженерните специалисти 
при планирането и изграждане на системата от инженерни заграждения.

Трето направление, в което следва да търсим усъвършенстване по отношение на сред-
ствата на инженерно въоръжение е породено от установените схващания в българската армия, 
че загражденията за ниво бригада трябва да се устройват 50% при подготовката на боя и 50% 
в хода на боя и ограничения брой формирования за устройване на отбранителни заграждения.

Такова едно направление, което да повиши способностите би могло да се реализира чрез 
придобиване на инженерни системи за дистанционно миниране използвани широко в армиите 
на страните членки на НАТО.

Такива системи са германската система „SCORPION“, американската система „VOLCANO“, 
английската система „SHIELDER“ и преносимите модулните системи за миниране „MOPMS“.

В технологично направление усъвършенстването при изграждането на минни полета би 
могло да се реализира чрез приемане на въоръжение на съвременни средства за дистанцион-
но устройване на минни полета, както и на модернизирани средства за механизирано устрой-
ване на минни полета.

В хода на боя в армиите на водещите страни членки на НАТО широко се използва ми-
нирането със средства за дистанционно миниране. Такава система е американската систе-
ма „VOLCANO“, причислена към „Семейството на изстрелваните мини“ (Family of Scatterable 
Mines – FASCAM). В армията на САЩ с разработен комплект мини с магнитен взривател, 
като: М70, М73, М75, М78 или BLU91/B, BLU92/B и BLU102/B. Системата може да се монтира 
в първия си вариант на вертолет UH-60 Blackhawks. 

Във втория си вариант – на армейски автомобили, многоцелевите влекачи HEMTT, кон-
тейнеровози PLS или на верижния транспортьор М548. Устройството на системата включва: 
два основни контейнера с четири разпределителя, блок за управление в кабината и съедини-
телни проводници. Общата вместимост на системата включва 160 касети с 960 мини.

Специалните наземни системи са на базова машина, способна в движение да изстрелва 
мини на далечина от 30 до 100 м, да устройва с едно преминаване полоса с дължина няколко 
километра. След като попаднат на земята специален механизъм привежда мините в бойно 
положение. При поява на цел (бойна машина) те сработват и я поразяват. Вторият начин за 
взривяване на мината е при задействане на механизма за самоликвидация или неутрализация. 
Повечето такива мини са с електромагнитен взривател, което спомага за тяхната ефективност.

Пример за такива заградители са втория вариант на американската система „Ground 
Volcano“, която изхвърля мини на 25 – 60 м в ляво и дясно от осовата линия, като за едно 
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минаване прави минно поле с дълбочина 120 м и дължина 1100 м. Други такива системи са 
заградителите от типа на Skorpion (Германия), Shielder (Великобритания), Minotaur (Франция) 
или УМЗ (Русия).

Преносимите комплекти за миниране също изпълняват критериите за повишаване на так-
тическите възможности на формированията. Това дава възможност същите да се използват от 
личния състав на механизираните и танкови формирования в условия на непосредствено съп-
рикосновение с противника. Такъв преносим комплект за миниране е ПКМ-1 „Ветер-М“ (Русия), 
които се състои от пускова установка, подривен механизъм и привод с миникасети, способен да 
изстрелва мините на разстояние от 30 до 100 м.

В армията на САЩ се използва модулна контейнерна система за миниране (Modular Pack 
Mine System – MOPMS).

С придобиването на някои от изброените системи за миниране значително ще се улесни 
изграждането на СИЗ както в подготовката, така и в хода на бойните действия.

По отношение на взводовете за инженерни заграждения и осигуряване на контрамобилност, 
целесъобразно е същите да се превъоръжат с нова техника за механизирано устройване на МВЗ.

Посочените проблеми са комплексни и с тяхното разрешаване се създават условия за 
по-ефективно постигане на целите на системата от инженерни заграждения в отбранителни-
те операции.

Това наложи в доклада да бъдат разгледани основните елементи, които оказват нега-
тивно влияние върху планирането и устройването на системата от инженерни заграждения, да 
се набележат направления за усъвършенстване, така че планирането и устройването на сис-
темата от инженерни заграждения в българската армия и това в армиите на страните членки 
на НАТО да се осъществява по един и същи начин. Дейностите по планиране и устройване на 
системата от инженерни заграждения ще съответстват на новите положения за подготовка и 
водене на отбранителните операции.
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Динамиката в стратегическата среда на сигурност, увеличаването на територията на алиан-
са и предприетите от НАТО допълнителни стъпки за засилване на ангажиментите към ко-

лективната отбрана, откроиха реализирането на поддръжката от страна домакин като основно 
предизвикателство от логистична гледна точка.

Поддръжката от страна домакин (ПСД) като основна логистична функция е от важно зна-
чение за успешното и едновременно ефикасно провеждане на всички видове военни операции 
и учения чрез съчетано използване на наличните ресурси и намаляване на разходите. Чрез 
използването на поддръжка от страната домакин се цели намаляване на количеството логис-
тични сили и материални ресурси, необходими за поддържането на силите, които в противен 
случай трябва да бъдат осигурени от нациите.

Поддръжката от страната домакин има за цел да предостави подкрепа на командира 
от НАТО/ЕС и изпращащите страни под формата на материални средства, съоръжения и 
услуги, включително сигурност на района и административна подкрепа в съответствие с 
договорените споразумения между изпращащите страни, НАТО/ЕС и приемащата стра-
на. Също така ПСД улеснява въвеждането на сили в зоната на операции, осигурявайки 
съществено подпомагане на приемането, разполагането и последващото придвижване и 
спомага за намаляване на количеството логистични сили и материални средства, необхо-
дими за поддържане и развръщане на сили, които иначе трябва да бъдат осигурени чрез 
изпращащите страни.

НАТО/ЕС и страните членки носят колективна отговорност за осигуряване поддръжката 
на провежданите от тях съюзни операции и учения (по време на мир, криза или конфликт)1, като 
част от усилията са насочени към реализирането на изискуемата поддръжка от страната до-
макин, чрез която да се облекчи логистичната система. Поради тази причина е необходимо на-
личието на концепция със съответните принципи, политики, задачи, отговорности, процедури и 
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структури, която да отговори на специфичните изисквания за предоставяне на такава поддръжка2

 на сили в случай на военна операция или учение.
Ето защо, за да се определят силите и средствата необходими на Република България 

(в частност на военния компонент) за осъществяване на дейностите по поддръжка като страна 
домакин следва да бъде разработен съответния модел за изграждане и развитие на такива 
способности (фигура 1), който да е базиран на мрежово-центричния подход за изграждане и 
развитие на национални логистични способности със структура и подготовка, позволяваща тях-
ното интегриране за поддръжка на конкретни операции във възможно най-широк спектър от 
мисии и задачи3.

 Фиг. 1. Модел за изграждане и развитие на способности за поддръжка от страна домакин

След получаването на основните данни относно операцията/учението (сили, средства и 
материални ресурси), чрез използването LOGFAS (Logistics Functional Area Services), може да 
се генерират вариации от сценарий, на чиято основа да се изведат и конкретните изисквания 
към страната домакин (формирования за: опериране в пунктове за приемане; опериране в ра-
йони за разполагане; товаро-разтоварни дейности, подвоз и съхранение на материални сред-
ства; осигуряване на конвои и др.). Получените данни се интегрират за да се изведат необходи-
мите способности, след което започва и процесът по съпоставяне с наличните способности на 
военния компонент за оказване на ПСД. При невъзможност на въоръжените сили да отговорят 
на всички изисквания е необходимо стартирането на процес по съпоставяне на възможностите 
на невоенния компонент, както и за условията за сключване на договори с контрактори. Всички 
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тези стъпки ще доведат или до пълното задоволяване на изискванията, или до определяне на 
недостига от способности на България за оказване на поддръжка като страна домакин при раз-
връщане на коалиционни сили на територията на страната. Независимо от получения резултат 
(наличие, ограничени или липса на способности), той се координира със съюзното командване.

Определяне на изискванията към поддръжката от страна домакин 
чрез моделиране на RSOM операция

При управлението и провеждането на поддръжка от страната домакин при приемането, 
разполагането и последващото придвижване на коалиционни сили възникват проблеми от-
носно своевременното събиране и получаване на информация за логистичната обстановка. 
Решаването на тези проблеми е свързано с автоматизиране на планирането и управлението 
чрез използване на подходящи за тази цел модели, които да оценяват влиянието на различ-
ните национални и оперативни фактори и чрез съпоставянето на резултатите да се опреде-
лят изискванията към поддръжката от страната домакин в RSOM операция. За определяне-
то на същността и особеностите на математическите модели използвани в логистиката, от 
значение са използваните методи за описание и особеностите на логистичните процеси, за 
които те се отнасят4.

За създаването на модел на развръщане на коалиционни сили на територията на стра-
ната се използва системата за планиране и управление на логистичното осигуряване на 
НАТО. Моделирането на операциите по развръщане на съюзническите сили чрез използва-
нето LOGFAS позволява по-ефективното планиране на оперативното развръщане, приема-
нето, разполагането и последващо придвижване чрез идентифициране на възможностите на 
транспортните средства, координиране на транспортния поток и възможности за неговото 
управление, определяне на изискванията към летища и пристанища за стоварване, райони 
за разполагане и произтичащите от това изисквания към поддръжката от страната домакин. 
Използването на Модула за планиране на коалиционното приемане, разполагане и послед-
ващо придвижване (Coalition, Reception, Staging & Onward Movement – СОRSOМ) и Модула 
за планиране на осигуряването (Sustainment Planning Module – SPM) дават възможност да се 
определят изискванията към ПСД при осъществяването на процеса по приемане, разполага-
не и последващо придвижване5.

Моделът е предназначен за анализ на въздействието на факторите6 върху системата 
за ПСД при нейното функциониране и определяне възможностите за развитието ѝ, както и 
предоставяне на възможността да се отговори на въпроса: Какво ще се случи, ако се промени 
даден фактор или фактори?

Въвеждането в модела на определени RSOM локации и съоръжения, както и на свърз-
ващите ги транспортни мрежи трябва да отговарят на определени критерии. Тези критерии са 
описани в „Reception, Staging and Onward Movement (RSOM) Procedures ATP –  3.13.1“7, като 
биват оценявани в три степени: благоприятни, приемливи и неблагоприятни условия.

При създаването на модел на развръщане на коалиционни сили на територията на стра-
ната са направени следните допускания:

– Развитието на средата за сигурност през последните 10 – 15 години и необходимост-
та от справяне с конвенционалните и особено асиметрични заплахи и рискове, където и да 
се случват, поставя ясни изисквания за развитие на способностите, особено способността да 
се провеждат и поддържат многонационални съвместни експедиционни операции. Различният 
характер на потенциалните военни операции изисква разглеждане на различни подходи за осъ-
ществяването на приемането, разполагането и последващото придвижване. От дефинираната 
класификация на видовете операции в Доктрината на въоръжените сили на Република Бълга-
рия8, като най-опасен вариант за страната и съответно с най-голяма тежест върху логистичната 
поддръжка предоставяна от националния военен компонент (като страна домакин) е изпъл-
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нението на задачи, свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост, 
защитата на териториалната цялост при колективна отбрана на страната. 

– Изхождайки от факта, че за целите на колективната отбрана още при първите преду-
преждения и индикации за потенциалната заплаха НАТО ще осъществи незабавна реакция 
като развърне усилените си сили за отговор (еNRF). От този факт се достига до извода, че 
първата многонационална структура, която ще се развърне на територията на страната в рам-
ките на пет до седем дни е сухопътния компонент на силите с много висока степен на готовност 
(VJTF - Land). Също така трябва да се отбележи, че през последните години в многонационал-
ните учения на НАТО (Trident Jaguar 17 и Noble Jump 17 и др.) именно вниманието е насочено 
към развръщане на елементи от VJTF за демонстриране на способностите им за адекватен 
отговор при кризи от всякакъв характер.

Знаейки ориентировъчната структура, приблизителния състав на такова формирова-
ниеi, и че то се изгражда на основата на корпусите за бързо развръщане на НАТО (NATO 
Rapid Deployable Corps), за целите на модела се създаде многонационална бригада. Тази 
бригада е декларирана за силите с много висока степен на готовност на НАТО и е изграде-
на на основата на корпус за бързо развръщане на НАТО. Тъй като в доклада се използват 
източници съдържащи само некласифицирана информация, пунктовете за постоянна ди-
слокация, броя на въоръжението, техниката и личния състав на многонационалната брига-
да се създават на случаен принцип и посредством информация предоставена на интернет 
страницата на НАТО9. Примерната структура на сухопътния компонент на силите с много 
висока степен на готовност (многонационална бригада) e показана на фигура 2. Чрез из-
ползване на възможностите на модула за управление на логистични данни (Logistic Data 
Management Module - LDM) е създадено примерното щатно-длъжностно разписание (Force 
Profile and Holdings) на многонационалната бригада.

Реализирането на модела за при-
емане, разполагане и последващо прид-
вижване на коалиционни сили чрез сис-
темата LOGFAS е осъществено по два 
сценария. При моделирането на сцена-
риите се въвеждат различни варианти 
със съответните вариации от фактори, 
които оказват пряко влияние върху осъ-
ществяването на поддръжката от стра-
ната домакин. Сценариите са:

● Сценарий №1: Приемане на 
съюзнически сили (многонационална 

бригада от състава на сухопътния компонент от силите с много висока степен на готовност на 
НАТО) през национални пунктове за стоварване, разполагане на силите в определен район за 
разполагане и последващо придвижване до назначените крайни дестинации, също на нацио-
нална територия.

● Сценарий №2: Приемане на съюзническите сили и осъществяване на разполагането 
в съседна на Република България коалиционна страна, преминаване през държавната граница 
и последващо придвижване до назначените крайни дестинации на територията на страната.

При моделирането са използвани следните параметри за RSOM, които са въведени в 
съответните модули на LOGFAS:

i Сухопътният компонент на съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF-Land) се състои от мно-
гонационална бригада (приблизително 5000 души), с до пет маневрени батальони, подкрепени от въздушни, морски и 
специални сили.

Ф иг. 2. Примерна структура на сухопътния компонент 
на силите с много висока степен на готовност
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А) Крайни дестинации
Изборът на крайните дестинации за формированията от многонационалната бригада (VJTF-

Land) е на случаен принцип като североизточният район от територията на страната, където се 
намират трите локации (Русе, Силистра и Варна) е определен на базата на комюникето от среща-
та на върха във Варшава на 8 и 9 юли 2016 г. Във Варшава държавните и правителствените ръ-
ководители, участващи в заседанието на Северноатлантическия съвет в точка 10 на комюникето 

 определят като провокативни военните действия на Русия в близост до границите на НАТО в 
Черноморския регион като военното присъствие на руски войски в Черно море допълнително 
увеличава рисковете и предизвикателствата за сигурността на съюзниците от Алианса. В отговор 
на това НАТО потвърждава своето решение да реагира на тази променяща се среда за сигурност 
чрез засилване на нейната възпираща и отбранителна позиция, включително чрез наличие на 
засилено предно присъствие (eFP - Enhanced forward presence) в източната част на Алианса.

Б) Пунктове за стоварване
Входните точки в театъра на операцията (APOD/SPOD) са определени на базата на съз-

дадените два сценария:
● При сценарий №1 за пунктове за стоварване са избрани съответно: APOD – летище 

Бургас и SPOD – пристанище Бургас.
● При сценарий №2 пунктове за стоварване са: APOD – летище Александруполис (Ре-

публика Гърция) и SPOD – пристанище Александруполис (Република Гърция).
В) Други локации
● Районите за разполаганеii (Staging Area - SA) в Република България и Република Гър-

ция са определени така, че да отговарят на изискванията посочени в ATP – 3.13.1.
● Център за осигуряване на конвои (Convoy Support Centre - CSC).
След въвеждането на транспортната мрежа, LOGFAS предоставя възможността да се 

направят някои логически предположения за избор на места за почивка при движението на 
конвоите. При придвижвания, които продължават от няколко часа до дни се включва допълни-
телно време, което предоставя на водачите на превозни средства необходимата почивка. Тези 
почивки се изобразяват чрез цветни буквиiii и показват предполагаеми прекъсвания (почивки) в 
пътуването, изчислени с помощта на разстоянието между маршрута и параметрите за плани-
ране, които са заложени в логистичната информационна система. Предложените от LOGFAS 
места за почивка (фигура 3) нямат задължителен характер, но се явяват добра начална точка, 
от която да се планира в CORSOM местоположението на центровете за осигуряване на конвои 
съобразено с релефа, инфраструктурата и възможностите на страната домакин. 

Съобразявайки се с дължината на маршрута, необходимостта от услуги (ремонт, допо-
пълване с материални средства, медицинско осигуряване и др.), броят личен състав и изисква-
нията за изграждане на CSC за целите на настоящия модел се изгражда център за осигуряване 
на конвои в района на град Велико Търново.

● Гранични контролно-пропускателни пунктове. Въведените в модула GeoMan гранични 
контролно-пропускателни пунктове отговарят на националните такива, като за преминаването 
на многонационалните сили през територията на страната при Сценарий 2 се използва ГКПП 
Капитан Андреево.

ii Изграждат се по протежение на линиите за комуникация, а точното местоположение се избира в координация 
със страната домакин въз основа на оценка на това, къде условията в най-голяма степен ще позволяват и благоприят-
стват концентрирането на сили и необходимите им за осигуряване на сглобяването логистични органи.

iii  H (червено - Red): Предполагаемо спиране: малка почивка (rest) от 20 минути, която се взема след 120 минути 
шофиране. 

R (жълто - Yellow): Предполагаемо спиране: голяма почивка (halt) от 60 минути след 360 минути шофиране.
S (синьо - Blue): Предполагаемо спиране: голяма почивка, като например нощувка (overnight stops). Тази почив-

ка се извършва след 720 минути шофиране и продължава 580 минути.
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Г) Линии за комуникация 
(транспортни мрежи)

От заложените в модула за 
управление на географските дан-
ни (Geographical Data Management 
Module - GeoMan) линии за комуни-
кация, въздушната и водната транс-
портни мрежи се използват за цели-
те на стратегическото развръщане, 
а автомобилната и железопътната 
мрежи са предназначени предимно 
за придвижване на войските от пун-
ктовете за постоянна дислокация до 
пунктовете за натоварване и съот-
ветно от пунктовете за стоварване 
до крайните дестинации. Тъй като 
фокусът е насочен към процеса на 

приемане, разполагане и последва-
що придвижване, а придвижванията 

по време на този процес са предимно чрез използване на автомобилен и железопътен транс-
порт се разглеждат по-детайлно автомобилната и железопътната транспортни мрежи:

Железопътната мрежа за осъществяването на приемането, разполагането и последва-
щото придвижване е изградена в модула GeoMan и отговаря на железопътната мрежа на Бъл-
гария, която се състои от девет основни железопътни линии.

Пътна мрежа за осъществяването на приемането, разполагането и последващото прид-
вижване изградена за целите на модела отговаря на първокласната пътна мрежа на България, 
която се състои от девет първокласни пътя.

Д) Артикули (материални средства и личен състав)
Чрез модула за управление на логистични данни (LDM) са създадени всички необходими 

артикули (материални средства и личен състав) за да се симулира окомплектоваността на вся-
ко едно формирование от бригадата като се отчита нейния многонационален характерiv. Освен 
по своята национална принадлежност те са групирани в четири основни вида артикули (items):

Consumable Material – всички артикули, които се консумират (храна, вода, гориво и бое-
припаси);

Equipment – артикули, които се състоят от основни материални средства (техника, въо-
ръжение и др.);

Package – артикули, които са предназначени да съдържат други артикули за транспорти-
ране или съхранение (контейнери);

Personnel – личен състав (офицери, сержанти и войници).
Е) Изявление за потребностите (Statement of Requirement - SOR)
Изявлението за потребностиv обикновено трябва да бъде създадено от Групата за 

планиране на операции, използвайки системата на НАТО за планиране на операции (Tools 
for Operation Planning Functional Area Services – TOPFAS) и след това да бъде изпратено към 
LOGFAS за планиране на логистичното осигуряване на операцията. Тъй като LOGFAS се нуж-
дае от SOR, за целите на модела са създадени три изявления за потребности, на които нации-

 Фиг. 3.  Местоположение за почивка при последващото 
придвижване до крайната дестинация

iv Материалните средства и личния състав съответстват на нациите участващи в бригадата.
v Statement of Requirement (SOR) – списък на командващия силите с нужните формирования и техните способ-

ности необходими за прилагане на стратегическата военна концепция.
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те са определили и предложили сили (формирования) за участие в операцията.
Ж) Списък на съюзните сили (Allied Force List - AFL) и списък с разпределение на 

силите за развръщане (Allied Disposition List - ADL)
Следващата стъпка е създаването на списъка на съюзните сили и списък с разпределе-

ние на силите за развръщане, чрез което се присъединяват подходящите сили към съответните 
SOR и се конкретизират оперативните изисквания на командващия (пунктове за натоварване, 
пунктове за разтоварване, крайната дестинация на всяко формирование, последен ден за сто-
варванеvi и датата за готовност определена от командираvii).

З) Многонационален детайлизиран план за развръщане (МDDP)
Въз основа на вече съществуващият ADL в системата за съюзническо развръщане и прид-

вижване (ADAMS) е изготвен многонационален подробен план за развръщане (MDDP). Чрез 
многонационалния план за развръщане са планирани линиите за комуникация от пунктовете 
за постоянна дислокация на формированията от многонационалната бригада до съответните 
пунктове за натоварване, а след това са планирани и стратегическите линии за комуникация от 
РОЕ до заповяданите пунктове за стоварване (в зависимост от сценария – на територията на 
Република България или Република Гърция). Също така формированията са разделени по на 
два компонента (личен състав и карго), на база на което са избрани и видовете транспорт за 
осъществяване на придвижването чрез генериране на съответните мисии, а накрая вземайки 
предвид датата за готовност определена от командира са изготвени и деконфликтизирани гра-
фиците за придвижване на всеки един компонент от съответното формирование.

Всички тези действия довеждат до първия етап от осъществяването на поддръжката от стра-
ната домакин при RSOM процеса, а именно приемането на многонационалните сили в пунктовете 
за стоварване. На графиките 1, 2, 3 и 4 са изведени данни относно броя личен състав и дните на 
пристигане в летището за стоварване, пристигането на материалните средства в пристанището за 
стоварване изразени във вид на линейни метри, видове транспортни средства и тонове.

vi Latest Debarkation Day (LDD) – обикновено е няколко дни преди CRD и представлява времеви диапазон за 
прегрупиране на силите и подготовката им за операцията.

vii Commander‘s Required Date (CRD) – най-късната дата изчислена от деня-G, заповядана от командващия на 
театъра на военните действия, на която въоръжените сили трябва да завършат окончателното си предназначение и да 
са организирани да изпълнят оперативните изисквания на командира.

Г рафика № 1. Брой личен състав пристигащ на летище за стоварване
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Гр афика № 2. Сумарна стойност на пристигащите материални средства на пристанището 
за стоварване изразена в линейни метри

Гра фика № 3. Брой и видове транспортни средства пристигащи на пристанището 
за стоварване

Граф ика № 4. Сумарна стойност на пристигащите материални средства на пристанището 
за стоварване изразена в тонове
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И) Материални ресурси
Първоначалните запаси от материални средства (клас 1, 3 и 5) и необходимите такива 

за логистично осигуряване за определен период (в зависимост от вариантаviii) на сухопътния 
компонент на силите с много висока степен на готовност са изчислени посредством модула за 
планиране на осигуряването (Sustainment Planning Module – SPM).

В щата на многонационалната бригада има логистична структура (батальон за логистич-
но осигуряване), на която е отредена функцията да осъществява дейностите по допопълване 
с необходимите материални средства, което се явява и втора линияix на логистичното осигуря-
ване. Трета линия на логистично осигуряване за VJTF (Land) в този модел се осъществява от 
страната домакин (Република България) до развръщането на групата за съвместна логистична 
поддръжка (JLSG) и националните поддържащи елементи (National Support Elements – NSEs).

За да се изчисли необходимостта от материални средства за допопълване се въвеждат 
национални параметриx (National Parameter Sets - NPS) и норми на потребление (Consumption 
Rate - CR) за въоръжението, техниката11 и личния състав, на базата на което се определят и 
съответните стандартни дневни норми на снабдяванеxi (Standard day of supply - SDOS). 

LOGFAS чрез използването на SPM позволява да се дефинира нормата на потребление 
за даден потребител по два начина: чрез използването на Код за докладване на артикулите 
(Reportable Item Code – RIC) или Национален идентификационен код (National Identity Code 
– NIC). За целите на модела и във връзка с това, че се използва многонационално формирова-
ние, нормите на потребление се задават чрез използването на RICxii.

● Планиране на запасите за готовност (Readiness Stockpile Planning); 
При изчисляването на запасите за готовност на дадено формирование се използва стан-

дартната дневна норма на снабдяване (СДНС/SDOS). За транспортирането на запасите за го-
товност в модула SPM са въведени опции за пакетиране на материалните средства от клас 1, 
3 и 5 като за целите на модела се използват 20 футови контейнери.

● Планиране на запасите за операцията (Sustainment Stockpile Planning); 
При изчисляването на запасите за операцията на дадено формирование се прилагат за 

конкретния вариант модифициращите факториxiii за да се изчислят материалните средства в 
бойна дневна норма на снабдяване (Combat day of supply - CDOS). Чрез това планиране се 
прогнозира очакваното потребление от материални средства за дадено формирование като се 
използват данните за изчисляване на запасите, необходими за осигуряване на силите за пе-
риод от време или за специфична фаза на операцията. Също така се спомага да се определят 

viii Генерирани са 10 варианта, които са комбинация от нивата на запаси от материални средства на формиро-
ванията от многонационалната бригада, интензивността на бойните действия, климатичните условия и планираното 
придвижване.

ix  Логистичното осигуряване на операциите се изгражда в 4 линии:
– Първа линия включва щатните способностите за осигуряване на тактическата войскова единица.
– Втора линия включва щатните логистични способности на съединенията.
– Трета линия обхваща логистичните способности на силите на оперативно ниво.
– Четвърта линия включва способностите осигурени от стратегически ресурси, като: национални складове на 

страните изпращащи сили, индустриални ресурси, ресурси на контрактори и др.               
x Подробности относно нивата на консумация и модифициращите фактори, които отделните държави прилагат 

към своите сили.
xi Общото количество запаси от материални ресурси, необходими за един ден, което се базира на нормите на 

съответната Постоянна група на НАТО и/или съответно на националните норми.
xii  Кодовете за докладване на артикулите се използват за групиране и категоризиране на артикулите в LOGFAS 

като всеки RIC се състои от серия от шест буквено / цифрови нива.
xiii  Модифициращия фактор е мултипликатор, приложен към даден потребител (личен състав, въоръжение, тех-

ника и др.), който показва как се променя степента му на потребление на даден материален ресурс (вода, храна, ГСМ, 
бойни припаси и др.) при отклонение от нормалните условия за конкретна ситуация на планиране.
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потребностите от транспортни средства за осъществяване на допопълването с необходимите 
материални средства.

● Operational Sustainment Analysis (Анализ на необходимите запаси от ресурси за под-
дръжка на операцията).

Operational Sustainment Analysis е анализ извършен за конкретна мисия, която се планира 
или изпълнява. Ето защо са включени модифициращите факторите свързани с тази мисия.

Резултати от проведения модел на развръщане на коалиционни сили  
на територията на страната

Изследването на необходимите логистични способности чрез моделиране на проце-
са по приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзнически сили на тери-
торията на Република България посредством логистичната система LOGFAS представя 
следните резултати:

При вариант 1

Натовареност на пристанището за стоварване
3 Техника:
n на 9 ден: 24 бр. верижна техника и 183 бр. колесна техника;
n на 8 ден: 275 бр. колесна техника;
n на 4 ден: 9 бр. авиационна техника и 118 бр. колесна техника;

3 Материални ресурси (техника):
n на 9 ден: 3821 тона / 2011 линейни метра / 4186 м2/ 11350 м3;
n на 8 ден: 3385 тона / 2232 линейни метра / 4497 м2/ 11401 м3;
n на 4 ден: 1527 тона / 1200 линейни метра / 2265 м2/ 6200 м3;

3 Материални ресурси (клас I, III  и V):
n пристигане на формированията с една СДНС: 233 тона (14,6 т. бутилирана вода; 7,5 

т. хранителни пакети; 42,8 т. гориво; 168,4 т. бойни припаси), което приравнено със заложените 
в модула SPM опции за пакетиране е 30 бр. 20 футови контейнери (2 бр. за бутилирана вода; 1 
бр. за хранителни пакети; 6 бр. за гориво; 21 бр. за бойни припаси), от които на:

– 9 ден: 102 тона;
– 8 ден: 91 тона;
– 4 ден: 40 тона;
n пристигане на формированията с три СДНС: 700 тона (43,7 т. бутилирана вода; 23,3 

т. хранителни пакети; 128,3 т. гориво; 505,4 т. бойни припаси), което приравнено със заложени-
те в модула SPM опции за пакетиране е 84 бр. 20 футови контейнери (5 бр. за бутилирана вода; 
2 бр. за хранителни пакети; 16 бр. за гориво; 61 бр. за бойни припаси), от които на:

– 9 ден: 308 тона;
– 8 ден: 273 тона;
– 4 ден: 119 тона;
n пристигане на формированията със седем СДНС: 1635 тона (102 т. бутилирана 

вода; 54,4 т. хранителни пакети; 299,3 т. гориво; 1179,4 т. бойни припаси), което приравнено 
със заложените в модула SPM опции за пакетиране е 193 бр. 20 футови контейнери (10 бр. за 
бутилирана вода; 4 бр. за хранителни пакети; 38 бр. за гориво; 141 бр. за бойни припаси), от 
които на:

– 9 ден: 719 тона;
– 8 ден: 638 тона;
– 4 ден: 278 тона;
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Натовареност на летището за стоварване
3 Личен състав:
n на 6 ден: 1430 души;
n на 5 ден: 1849 души;
n на 4 ден: 1581 души;

Натовареност на района за разполагане
3 Личен състав:
n на 6 ден: 1430 души;
n на 5 ден: 1849 души;
n на 4 ден: 1581 души;

3 Техника:
n на 6 ден: 105 бр. колесна техника;
n на 5 ден: 24 бр. верижна техника и 231 бр. колесна техника;
n на 4 ден: 9 бр. авиационна техника и 240 бр. колесна техника;

3 Материални ресурси (техника):
n на 6 ден: 1399 тона / 1123 линейни метра / 2090 м2/ 5688 м3;
n на 5 ден: 4787 тона / 2760 линейни метра / 5490 м2/ 14868 м3;
n на 4 ден: 2547 тона / 1560 линейни метра / 3368 м2/ 8395 м3;

3 Материални ресурси (клас I, III и V):
n пристигане на формированията с една СДНС: 233 тона, от които на:

– 6 ден: 35 тона;
– 5 ден: 130 тона;
– 4 ден: 68 тона;
n пристигане на формированията с три СДНС: 700 тона, от които на:

– 6 ден: 105 тона;
– 5 ден: 392 тона;
– 4 ден: 203 тона;
n пристигане на формированията със седем СДНС: 1635 тона, от които на:

– 6 ден: 245 тона;
– 5 ден: 916 тона;
– 4 ден: 474 тона;

Необходими способности за придвижване до района за разполагане
3 Личен съставxiv:
n на 6 ден: 1430 души, от които:

– на един рейс – 26 автобуса;
– на два рейса – 13 автобуса;
– на три рейса – 9 автобуса;
n на 5 ден: 1849 души, от които:

– на един рейс – 34 автобуса;
– на два рейса – 17 автобуса;
– на три рейса – 12 автобуса;
3 Техника и материални ресурсиxv:
n на 6 ден: 105 бр. колесна техника (1399 тона/1123 линейни метра) и:

xiv Използвани са данните заложени в LOGFAS, при които транспортното средство AAABUS може да превозва 
дo 55 пътници.

xv  Използвани са данните заложени в LOGFAS, при които транспортното средство AAAMIXTRAIN може да пре-
возва до 800 тона или 400 линейни метра или 600 пътници.
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– 35 тона материални ресурси (1 СДНС) – 3 влакови композиции;
– 105 тона материални ресурси (3 СДНС) – 3 влакови композиции;
– 245 тона материални ресурси (7 СДНС) – 4 влакови композиции;
n на 5 ден: 24 бр. верижна техника и 231 бр. колесна техника (4787 тона/2760 л.м.) и:

– 130 тона материални ресурси (1 СДНС) – 7 влакови композиции;
– 392 тона материални ресурси (3 СДНС) – 8 влакови композиции;
– 916 тона материални ресурси (7 СДНС) – 8 влакови композиции;
n на 4 ден: 9 бр. авиационна техника и 240 бр. колесна техника (2547 тона / 1560 л.м.) и:

– 68 тона материални ресурси (1 СДНС) – 5 влакови композиции;
– 203 тона материални ресурси (3 СДНС) – 5 влакови композиции;
– 474 тона материални ресурси (7 СДНС) – 6 влакови композиции;

Необходимост от център за осигуряване на конвои (CSC). Поради изчисленото 
време и дистанция за придвижване от SA до крайните дестинации (около 6 часа шофиране и 
250 км.), няма необходимост от създаване на център за осигуряване на конвои.

Необходими способности към формированиятаxvi:
– 1 (едно) формирование за действие на летище назначено като пункт за стоварване; 
– 2 (две) формирования за действие на пристанище назначено като пункт за стоварване;
– 2 (две) формирования за операции на ж.п. гари;
– 1 (едно) формирование осигуряващо операциите в зоната за разполагане (Staging Area 

Operating Unit).

xvi Съгласно Reception, Staging and Onward Movement (RSOM) Procedures ATP – 3.13.1

Графи ка № 5. Брой личен състав пристигащ в центъра за осигуряване на конвои

При вариант 2
Натовареност на пристанищата за стоварване – не касае поддръжката от Репу-

блика България като страна домакин.
Натовареност на летищата за стоварване – не касае поддръжката от Република 

България като страна домакин.
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Необходимост, площ и инфраструктура на района за разполагане (SA) – не касае 
поддръжката от Република България като страна домакин.

Натовареност на център за осигуряване на конвои (CSC):
3 Личен състав (графика 5):
– на 6 ден: 1130 души;
– на 5 ден: 1110 души;
– на 4 ден: 1360 души;
– на 3 ден: 1270 души.

3 Техника (графика 6):
– на 6 ден: 163 бр. колесна техника;
– на 5 ден: 3 бр. верижна техника и 173 бр. колесна техника;
– на 4 ден: 21 бр. верижна техника, 9 бр. авиационна техника и 109 бр. колесна техника;
– на 3 ден: 131 бр. колесна техника.
Необходими способности към формированията: 2 (два) Центъра за осигуряване на 

конвои (Convoy Support Centre).
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Република България като страна членуваща в НАТО има определени дейности, които трябва 
да бъдат хармонизирани в  процеса на отбранително планиране Defence Planning Process 

(DPP) като адаптира основните доктринални документи и използва стандартизирани, съвмес-
тими софтуерни продукти.

Ако направим анализ на класификацията на операциите изпълнявани от въоръжените 
сили в „Доктрина за провеждане на операции“ (НП-3)1 и в частност операции провеждани от 
Сухопътни войски в „Доктрина за сухопътни операции“ (НП-3.2)2 става ясно, че основният фокус 
е насочен към участие на формирования от Сухопътни войски в съюзни операции и по-малка 
част към операции в чисто национален мащаб. 

Във въоръжените сили на Република България съществуват две основни категории пла-
ниране: предварително планиране и планиране в отговор на криза.3

Процесът на планиране в отговор на криза в национален формат от Сухопътни войски 
на тактическо ниво е регламентиран в „Ръководството за планиране на операции“ – Част IІI и 
се нарича „Процес на вземане на решение“ (ПВР) – Military decision making process (MDMP).4 

ПВР се състои от детайлизиране на процедурите, приоритизиране на последовател-
ността на действията и разпределение на отговорностите на планиращия личен състав.

Процесът на вземане решение има за цел да формулира задачите на командирите на 
тактическо ниво до изпълнение на прости тактически действия за реализиране на целите на 
старшия щаб.

Използването на все повече софтуерни продукти във военното дело5, които подпомагат 
военния персонал при планиране и управление на сили и средства, като отразяват реалността 
на основата на предварително зададени параметри необходими за изчислението на опреде-
лени резултати чрез различни системи за моделиране и симулации за минимизиране на су-
бективни грешки.

За да подкрепят процеса на отбранително планиране в НАТО редица държави използват 
софтуерни продукти, като системата за оперативно планиране, активация и симулация на сили –  
Tool for Operational Planning, Force Activation and Simulation System (TOPFAS) – за оперативно 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНАТА 
СИСТЕМА НА НАТО LOGFAS ПРИ ПЛАНИРАНЕ  

И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ  
НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ  
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планиране и системата Logistics Functional Area Service (LOGFAS) за планиране и управление 
логистичното осигуряване на тактическо ниво.6 

Системата за оперативно планиране, активация и симулация на сили TOPFAS подпомага 
планирането в НАТО на различните йерархични нива (стратегическо, оперативно и тактиче-
ско), като позволява на нациите да използват унифицирани, стандартизирани и оперативно 
съвместими инструменти за обмен на информация, както по хоризонталните връзки на дадено 
йерархично ниво, така и по вертикалните връзки между различните йерархични нива.

Тези унифицирани, стандартизирани и оперативно съвместими инструменти за обмен на 
информация се явяват различни завършени продукти, които са следствие в процеса на пла-
ниране на оперативно ниво, но могат директно да се използват при планиране и управление 
логистичното осигуряване на тактическо ниво. Системата на НАТО за планиране и управление 
на логистичното осигуряване (LOGFAS) обединява основните функционални области на логис-
тиката: придвижване и транспортиране (M&T), снабдяване с материални средства (ACROSS и 
SPM), а така също и системата за логистични доклади (LOGREP).

1. Основни области, модули и подсистеми изграждащи системата 
Logistics Functional Area Service (LOGFAS)7

Автоматизираната поддръжка на процеса на оперативното логистично планиране в 
НАТО се осигурява от LOGFAS и обхващаща инструментите за планиране, анализ, изпълнение 
и докладване. 

Модул за управление на географски данни –  
Geographical Data Management Module (GeoMan)

Може да се използват за:
● създаване, настройване, визуализиране и изтриване на картни проекти;
● създаване или използване съществуващи в базата данни местоположения – 

Geographical Locations – GeoLocs (например пристанища, летища, RSOM локации и др.);
● създаване и извличане на информация за параметрите от инфраструктурата (напри-

мер капацитет на пристанища, мостове, летища и др.);
● създаване и използване на съществуващи база данни за сухопътни, железопътни, во-

дни и въздушни мрежи. GeoMan е самостоятелно приложение, но ресурсите му се използват от 
всички области на LOGFAS. Основната част от функционалността на GeoMan е пряко налична 
в подсистемите ADAMS, CORSOM, EVE и SDM.

Модул за управление на данните в LOGFAS – LOGFAS Data Management Module (LDM)
LDM е основният модул на LOGFAS за управление на данни с негеографски характер. 

Той дава възможност за създаване и управление на следните структури и планове: артикули 
(Items); формирования и сили (Units and Forces); организационно-щатна структура на силите и 
запасите (Force Organization and Holdings); профил за снабдяване на силите (Force Resupply 
Profile); план за операцията (Plan of operation); списък с изискванията към силите (SOR); нацио-
нален списък за разположение на силите (National Disposition List).

Модул за планиране на осигуряването - Sustainment Planning Module (SPM)
SPM е предназначен главно за оперативно планиране и изчисление на минимално не-

обходимите запаси на формирования в многонационална операция. Използва методологията 
Level of Effort (LOE). Методологията представлява математически модел за изчисления на не-
обходимата потребност въз основа на:

● количеството консуматори (Consumer); 
● дневната консумацията от един консуматор (Consumption Rates);
● модифициращи фактори влияещи на консумацията (Modification Factors);
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● Планираните бойните дни за консумация от консуматорите.
Модул за дистрибуция на снабдяването – Supply Distribution Model (SDM)

SDM е проектиран като инструмент, позволяващ на планиращите логистичното осигуря-
ване да симулират и тестват организацията на снабдяването с материални средства в опера-
циите.

SDM разширява възможностите за анализ на организацията на снабдяването с матери-
ални средства, транспортирането им и използването на транспортните средства. 

SDM работи чрез данните, вече създадени в един SPM сценарии. В един SPM сценарии 
оперативните поддържащи изисквания и поддържащият анализ може да бъде изчислен. SDM 
разширява този анализ като се включват транспортирането на стоките/ресурсите и използва-
нето на транспортните активи.

Използвайки SDM се създава имитационен модел на организацията на снабдяването с ма-
териални средства, който дава възможност да се отговори на въпроса „Какво? / ако“. (what? / if).

Логистична база данни Logistic Database (LOGBASE)
Базата данни са създадени за прилагане в широк спектър логистични дейности, които 

се отнасят до материални средства, въоръжени сили, география, инфраструктура, медицина, 
придвижвания, запаси и други. В базата данни има информация/данни, които са постоянни и 
не могат да бъдат изтривани от потребителите, а те могат само да ги използват при работата 
си. Освен това може да се създават нови данни, които могат да бъдат управлявани и модифи-
цирани.

Логистичната система за доклади Logistic reports – (LOGREP)
LOGREP е средство за навременно осигуряване на осъвременена информация за мате-

риалното осигуряване на мисията във всички функционални области в логистиката. 
LOGREP използва всички общи модули на системата LOGFAS, като дава ясна представа 

на командира и съответни щабове за прозрачна логистична оценка за състоянието на ресурси-
те в различните йерархични нива в мирно време, както и за логистично осигуряване на всяка 
една операция.

Директивата „BI-SC Reporting Directive 80-3 Volume V“ е документът регламентиращ ло-
гистичните доклади. Логистичните доклади в тази директива, които се създават чрез системата 
LOGREP са: Logistic Update Report (LOGUPDATE) и Logistics Assessment Report. Най-важния 
доклад в LOGREP е докладът за логистичната картина „LOGUPDATE“.

Система за коалиционно развръщане и придвижване – Allied Deployment and Movements  
System (ADAMS)

Целта на ADAMS е да планира развръщането на силите от пунктовете за постоянна ди-
слокация Home Base (HB) до крайните дестинации Final destination (FD) и да осигури средства 
за обмен на национални данни и планове за развръщане. Използва се за планиране, оценяване 
и симулиране на придвижването и транспортирането при многонационалните операции, при 
спазване на принципа най-ефективно използване на транспортните средства. Данните включ-
ват списък на личния състав, оборудването, консумативите, начините на транспортиране, ли-
нии за комуникации и графици за движение. 

Система за планиране на коалиционното приемане, разполагане и по-нататъшно 
придвижване – Coalition Reception, Staging and Onward Movement (CORSOM)

CORSOM е модул, предназначен за планиране, мониторинг и премахване на конфликти-
те на дейностите по процеса на приемане, настаняване, по-нататъшно придвижване и инте-
гриране (ПРППИ) – Reception, Staging, Onward Movement and Integration (RSOM&I) по време на 
развръщането на силите. Той дава възможност за:



106     ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ...

● детайлно планиране и управление на оперативното развръщане на силите от момен-
та на дебаркиране на личния състав, техниката и материалните средства до достигането на 
крайната дестинация на вече сглобените сили8;

● мониторинг на управлението на трафика, конвоите (вкл. ж.п. транспорт), планиране, 
анализи на информация за състоянието, избор на алтернативни маршрути, споделяне на ин-
формация и много други.

Системата за контрол на изпълнението на развръщането –  
Effective Visual Execution (EVE)

EVE е инструмент, създаден за да осигури визуализация на придвижванията на транс-
портните средства и тяхното осигуряване, приоритизирането и премахването на конфликти в 
транспортните потоци при изпълнението на плановете. Системата позволява на потребителите 
да правят промени в придвижванията на индивидуалните транспортни средства според специ-
фичните условия на оперативната обстановка, без да се правят промени в оригиналния DDP. 
Това е инструмент за изпълнение на планове, разработени в ADAMS.

Системата за оптимизиране на ресурсите за осигуряване – Allied Command  
Resource Optimization Software System (АСROSS)

За да подкрепят процеса на отбранително планиране в НАТО, редица държави използват 
ACROSS. ACROSS е информационна подсистема за подпомагане на процеса на вземане на 
решения при планирането на потребността и съхранението (stockpiles) на средства решителни 
за изхода на бойните действия. ACROSS е базирана на методологията за ниво на поразяване 
на целите (Target Oriented Methodology), която изисква поразяване на минимум 95% от зада-
дените цели и е независима от фактора време. Система „ACROSS“ изчислява тези запаси и 
предоставя най-ефективната комбинация от бойни припаси, необходими за унищожаването на 
приоритизирани цели, които са зададени от съответната страна.

Състои се от обща база данни (LOGBASE) и четири модула за изчисляване на разходите 
за боеприпаси:

● модул за мониторинг на разходите на боеприпаси за противовъздушната отбрана – 
Air Defense Munitions Expenditure Model (ADMEM);

● модул за мониторинг на разходите на боеприпаси за стрелба по наземни цели – Air-to-
Ground Munitions Expenditure Model (AGMEM);

● модул за оборудването на сухопътни войски и разходи за боеприпаси – Land Forces 
Equipment and Munitions Expenditure Model (LEMEM);

● модул за разходите на морски боеприпаси – Maritime Munitions Expenditure Model 
(MARMEM).

2. Възможности за използване на системата LOGFAS при планиране и управление  
на логистичното осигуряване на операции

Възможности за използване на системата LOGFAS при „Получаване на мисията“
Офицерите по планиране на логистично осигуряване към момента на получаване на ини-

цииращия документ извършват, подготвят и актуализират (при нужда) информацията подготве-
на в предкризисния период необходима за работа на система LOGFAS на работните си места, 
като извършват предварителни дейности и дейности по състоянието на формированията:

● Създаване нова база данни (Database) за предстоящата операция в LCM;
● Зареждане на създадената база от данни, разработена за даденото формирование в 

LCM; 
● Извършване на проверка и добавяне на нови (при необходимост) в съществуваща 

база от данни в LDM; 
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● Извършване проверка на съществуващи на локации (GeoLocs) в GeoMan на ППД на 
формированията и присъединяването им в LDM;

● Създаване план за операцията с конкретна дата на започване на операцията;
● Проверка за наличност на артикули в Item List и наличните количества от дадения вид 

отбранителни продукти модула LDM в системата LOGREP, дава широк спектър от възможности 
за извличане на необходимата информация за кратко време за текущото състоянието на запа-
сите, 

● Позволява бърз анализ, сравнение и оценка на текущото състояние чрез генериране-
то на дигитални продукти представени във вид на таблици или стандартни доклади шаблони/
темплейти, класифицирани по определен признак;

● Всеки един планираш офицер в своята област има възможност да добавя в списък 
с материални средства от особена важност за изпълнението на операция с унифициран код 
Reportable Items Code (RIC) в Reportable Items List (RIL) Изнасянето (Export) на стандартни до-
клади в различни формати използвани от други приложения;

● Създаване National Parameter Sets с цел създаване и обединяване на база данни от 
разходни норми и модифициращи фактори, които могат да се използват и в бъдещи операции; 

● Търсене на определени материални средства със специфични RIC;
● Всеки един планираш офицер в своята област има възможност в системата SPM да 

заложи разходните норми за консумация (горива, смазки, боеприпаси, храна, вода и други) и 
основните нива на запаси, съхранявани (основна зарядка, дажба, боекомплект и други) в отдел-
ните артикули;

Създаденият масив от данни в предкризисния период и по време на „Получаване на ми-
сията“ служи като основа за планиране на снабдяването и в предстоящия „Анализ на мисията“.

Възможности за използване на системата LOGFAS при „Анализ на мисията“
В подсистемата SPM има възможности да отчита влиянието на редица фактори, които 

ще имат съществена роля при планиране на логистичното осигуряване. Факторите, които са за-
ложени в подсистемата SPM пряко влияят най-вече на разхода (консумацията) на материални 
средства и са разделени на 2 (две) групи, както следва:

● Количествени фактори (Quantitative factors);
● Качествени фактори (Qualitative factors).
Отделните качествени фактори в подсистемата SPM са обособени в отделни падащи 

прозорци като всеки фактор притежава различен на брой опции (отделни падащи прозорци), 
които могат да бъдат избрани от планиращите офицери след оценка на влиянието им от усло-
вията на средата при „Анализ на мисията“. 

Тези качествени фактори се използват и от модулa SDM при изграждане на веригата за 
снабдяване като има възможност за промяна на времето на техните изменения.

Всеки планиращ офицер по своето направление може да създаде списък с модифици-
ращите фактори за всички артикули като съобрази, че има реална възможност за влияние на 
количествения и/или качествения фактор с конкретна стойност върху конкретния артикул. 

Системата има възможност за задаване на фактор (фактори) на цели групи от артикули, 
с което намалява драстично времето за анализ. Процедурата е аналогична с единствената 
разлика, че сортиране на артикулите се извършва по RIC.

От създадения списък с модифициращи фактори и на базата своята експертиза всички 
планиращи офицери могат да направят избор кой фактор, кога и колко ще влияе на логистич-
ното осигуряване. В зависимост от конкретните условия изборът на фактори към момента на 
анализ на мисията е един, но в процеса на планиране и последващото изпълнение на плана 
могат да настъпят промени в обстановката от различен характер. Системата предлага гъвкав 
подход за решаване на евентуалните проблеми при настъпилите изменения. 
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В системата LDM планиращите офицери имат възможност от всички модифициращи 
фактори да направят избор на фактор влияещ върху елементи на системата (артикули, форми-
рования и други) чрез създаването на Case Study. 

Като под вариант за действие не трябва да се разбира същността на термина в процеса 
на планиране на операциите. По скоро това е определен времеви период и през неговото вре-
метраене определените фактори ще влияят на логистичното осигуряване.

След като бъде зададен периода за действие за определения случай трябва да опреде-
лят кои качествени и количествени фактори ще оказват влияние. 

При избора на качествени фактори има варианта да се зададе възможността факторът 
да влияе на единичен артикул или на група от артикули. Под стойност на фактора се има в 
предвид коригираната стойност под влиянието на фактора. 

При определянето на факторите трябва да се има под внимание, че веднъж направен 
избора от една област фактори (количествен и качествен) има възможност само за една опция 
или стойност за даден артикул или група артикули. 

Логическата връзка между подсистемата LDM и SPM се явява National Parameter Set, 
който обединява: 

● нормите за разход (consumption rates) от материални средства (commodity) за всеки 
консуматор (consumer);

● модифициращите фактори (количествени и качествени);
● опаковките – контейнери, палета и други;
В системата LDM има възможност за регистриране на информация от иницииращия до-

кумент (наименование на операцията, състав на силите и средствата и други) и да се въвеждат 
във Force Holdings (NIC centric). 

Системата LDM позволява да се въвеждат и визуализират потребностите от необходи-
мите ресурси като Required On-Hand (Req. Onhand), наличните съхранявани ресурси Actual 
Onhand (Act. Onhand), запаси съхранявани от формированията за конкретната операция 
Operationally Onhand (Ops Onhand), количествата планирани за доставка (приемане Dues In и 
сдаване Dues Out), метода за изчисление Required Method (Req. Method), факторите влияещи 
дадения артикул, като могат да се определят количествата на запасяване както на конкретен 
артикул, така и за отделно формирование.

Системата LDM автоматично пресмята процентното ниво на окомплектованост, потреб-
ностите от ресурси (артикули) необходими за съхранение плюс резерв Required Total (Req. 
Total) и цялото количество от ресурси съхранявано за операцията и операцията плюс резерв 
Actual Total (Act. Total).

Системата LDM Preferences/ Force Holdings Smileys притежава интегриран визуален ин-
дикатор (Smileys), които прави връзка между текущо състояние на запасите на съхранение във 
формированието Act. Total, количествата заделени на съхранение за операцията Ops Onhand 
и запасите необходими за операцията Req. Onhand, като процентно окомплектоване и размера 
дневните норми на снабдяване Day of supply (DOS).

С помощта на общия модул за управление на географски данни GeoMan могат да започ-
нат да се подготвят картните проекти на бъдещата зона за операцията. Да се визуализира съ-
ответно иницииращата информация на картния проект като започне своевременно логистична-
та оценка на прилежащата инфраструктура в зоната на операцията. Модулът има възможности 
да се създават GeoLocs източниците на снабдяване на старшата инстанция. 

Ако старшата инстанция също използва LOGFAS заедно с иницииращите документи мо-
гат да бъдат изпратени на файл GeoLocs в GeoMan същите да бъдат внесени в системата, като 
се спести времето по създаване и се избегне субективната грешка при разчитане и задаване на 
точните координати на локацията.
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Модулът GeoMan има „Distance Tool“, което позволява да се измерва и пресмята разстоя-
ние и времето между две или повече точки на отворения на екрана картен проект и планира 
местата на почивки по време на придвижването.

Модулът GeoMan има възможности за създаване на множество обекти Map Objects кла-
сифицирани по определен признак или вмъкване на такива заложени в съществуващата база 
данни LOGBASE.

Всички тези Map Objects в зависимост от своето предназначение имат възможност за 
въвеждане на определен брой параметри, които могат зададени при правилна оценка на окол-
ната среда и в един момент да ограничат нашите способности. Например при оценка пътна-
та инфраструктура имаме информация за съоръжение (мост, тунел и други) по маршрута за 
изнасяне на формированието за ограничение на един или няколко параметрите (дименсии) 
(товароносимост, широчина, височина и други), което ще окаже съществено влияние на пла-
нирането и осъществяването на придвижването за някои артикули в зависимост от техните 
тактико-технически параметри зададени при създаването им в LDM. 

Също така тези Map Objects можем да ги получим като информация от особена важност 
от старшия щаб с останалите GeoLocs и да бъдат внесени в системата.

Системата за логистични доклади LOGREP има възможности за извличане на разноо-
бразна информация относно дефицити (излишъци) на базата на разликата между количество 
от ресурси съхранявано за операцията и операцията плюс резерв Act. Total и потребностите от 
ресурси (артикули), необходими за съхранение плюс резерв Req. Total. Системата позволява 
изнасянето на своевременна информация в многообразен вид (таблици, темплейти, електрон-
ни файлове и други) за дефицити както на отделни артикули и формирования, така и за фор-
мированията. 

Своевременното откриване, анализиране и отчитане на неблагоприятното влияние на 
недостига от материални средства може да доведе до набелязване на адекватни мерки за 
минимизиране на риска и неговото рационално управление.

Възможности за използване на системата LOGFAS  
при „Разработване на вариантите за действие“

Чрез системата ADAMS се създава възможност за планиране на придвижването на фор-
мированията от ППД (HB) до техните крайни дестинации при участието им в чисто национална 
или многонационална (съюзна) операция. Използването на ADAMS има за цел да сведе до 
минимум разходите при придвижване и транспортиране на силите като даде гъвкави решения 
за използване на транспортните средства. Резултат от планирането в системата ADAMS е DDP. 
DDP се разработва на базата на план SOR за всяко конкретно формирование и ADL изисква-
нията и приоритетите на старшия щаб в LDM. 

Allied Force List (AFL) съдържа в себе си необходимите сили към всеки SOR и крайните 
дестинации, до които ще се придвижват определените сили. 

Системата ADAMS има следните възможности при планиране на придвижването:
● използване всички данни създадени по време на „Анализ на мисията“ като GeoLocs, 

различни пътни мрежи, картни проекти в GeoMan и всички артикули, формирования, организа-
ционно-щатни структури, планове, списъци и други в LDМ, за да се създаде целия процес на 
придвижването; 

● декомпозиране на формированията в зависимост от задачи определени от старшия 
командир (преден отряд, авангард и други); 

● изграждане на последователност и координиране на действия при използването на 
различните видове транспорт;

При участие на формирования от Сухопътни войски в операции в национален формат 
ще използват предимно автомобилен и железопътен транспорт. При участие на формирования 
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от Сухопътни войски в многонационални операции ще се използват няколко вида транспорт в 
зависимост от географското местоположение и пространствените параметри на операцията.

● разработване на разчети с времена съобразени с изискванията на командира;
● синхронизирането на времената между отделните формирования при използването 

на различни видове транспорт довежда до своевременно изпълнение на планираните прид-
вижвания без натоварване на транспортната система (закъснения, ограничаване на свободата 
на придвижването, претоварване възможностите на пътища, летища, пристанища и други);

● определяне на транспортните изисквания за превозване на формированията (компо-
нент).

Системата ADAMS пресмята необходимостта от транспортни средства на базата на оком-
плектованост (личен състав, обем и тегло на материалните средства, обем и тегло на техника и 
въоръжение) за различните видове транспорт за натоварване. Системата има възможност да 
използва въведени с параметри собствени транспортни средства (Assets) в LDM по време на 
„Получаване на мисията“.

За всеки вариант за действие можем да създадем отделен сценарий в SPM, Calculation 
and report / Scenario Manger като зададем формированията със съответните случай Case Study 
за снабдяване със съответните модифициращите фактори, които ще влияят на формировани-
ята и изберем класа на снабдяване.

Модулът SPM има възможности да пресметне бъдещата консумация от материални сред-
ства от даден клас за определено формирование и изчисли бъдещите оперативни изисквания 
за нивата на запасите за операцията (количествата необходими за операцията, минималното 
нивото за поддръжка на формированията преди да е необходимо снабдяване и други). След 
изчисленията за консумацията от формированията има възможност данните да бъдат изпрате-
ни и ползвани при създаването на снабдителната верига в SDM. 

За да се създаде модел на снабдяването се използва модула SDM. SDM разширява въз-
можностите на SPM по отношение анализа на запасите от материални средства във формиро-
ванията, тяхното попълване и използването на транспортните средства.

За да бъде създаден модел (сценарий) за снабдяване са необходими дейности направе-
ни в предишните стъпки в модулите LDM, SPM и GeoMan.

Моделът за снабдяването се създава в LDM, Force Resupply Profile като се организира 
подчиненост на снабдяване между осигуряващи и осигурявани формирования за всички класо-
ве материални средства.

SDM има възможност да моделира веригата за снабдяване на базата на варианта за 
действие (CASE STUDY), създадени в LDM и количествени и качествени фактори създадени 
в SPM, които ще се използват при изчисленията на запасите. Моделът за снабдяване е също 
така свързан към картен проект, който се създава в GeoMan.

За да бъде моделирана веригата за снабдяване с материални средства е необходимо да 
бъдат определени три параметъра:

● Разполагаемите транспортни средства («Assets Holding“) показват количеството 
транспортни средства, които са в наличност и какъв процент от тях ще бъдат използвани за 
транспортиране на материални средства.

● Ниво на заявка (Reorder Level);
● За попълване на запасите от материални средства изразходвани по време на опе-

рацията в SDM е заложен способа „издърпване“ („pull“). При достигане на зададено ниво на 
запасите (Reorder Level) от конкретен вид материално средство, формированието изпраща за-
явка до формированието от което се снабдява, което получава заявката, формира конвой и го 
изпраща до осигуряваното формирование.

● Ситуации (Events).
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SDM дава възможност да се анализира организацията на снабдяването с материални 
средства, чрез отговор на въпроса какво/ако (what/if). Ситуациите (Events), които се моделират 
със SDM включват фактори, които влияят върху разхода на материални средства за всички 
формирования от щатно-длъжностното разписание и фактори които влияят само за отделни 
формирования Force Events.

По същество тези фактори (Event Type) са част от качествени фактори в SPM, които опре-
делят условията за провеждане операцията и SDM дава възможност те да бъдат променяни чрез 
задаване на факторите (Event Data), техните опции и времето за тяхната промяна (Occurs at). 

Факторите (Event Type), които влияят върху разхода от материални средства върху всич-
ки формирования от щатно-длъжностното разписание са:

● климат: студен, горещ, умерен и много студен;
● интензивност на бойните действия: асиметрични, висока интензивност, ниска интен-

зивност и подготовка за операция;
● оперативно темпо: високо, ниско, без темпо (например в пристанище);
● ядрена, химическа, биологична обстановка: с наличие на заплаха или без наличие на 

заплаха.
Възможности за използване на системата LOGFAS  

при „Анализ, проиграване и сравнение на вариантите за действие“
Системата LOGFAS притежава множество инструменти за анализ на информацията, 

която гарантира вземането на адекватни решения от командира. Особено важна може да се 
окаже информацията за състоянието на формированията, тяхната способност за поддържане 
необходимото ниво на бойна ефективност с цел постигане на желаните цели на операцията.

На базата на направените изчисления за всеки вариант на действие SPM има способност 
да се анализира информацията за критичните недостизи от материални средства от даден клас 
за формированията, за да се вземат мерки за ранното им преразпределяне или преизчислява-
не на запасите за логистична готовност на застрашеното ниво на запасяване.

SPM дава възможност за анализ на необходимостта от транспортни средства, средства 
за транспортиране (контейнери, палета и други опаковки) за дадения вариант на действие, за 
да се определят необходимите транспортни изисквания при планиране на придвижването и 
транспортирането и създаване на веригата снабдяване в SDM.

SPM дава възможност за анализ на необходимостта от финансови средства за ресурсно обез-
печаване на варианта за действие като оценката от процеса може да придобие особена важност при 
оценяване на модела за логистично осигуряване и сериозно предимство за избор на вариант.

Всички анализи на моделите за логистично осигуряване се извършват на базата на ин-
формацията от различни доклади, класифицирани при определени признаци с помощта на ма-
тематически модел 

SDM дава възможност за анализ на измененията в следствие на промяна на факторите 
влияещи върху разхода материални средства в динамично променяща се среда като отчитат 
новите изисквания в елементите на снабдителната система. Модулът дава отговор на въпроса 
Какво? (What?) ще се случи, ако (if) се променят условията при провеждане на операцията и 
могат да се извличат коригиращи действия за адекватно приспособяване на системата към 
промените на средата.

По време на проиграване на вариантите за действие модулите SPM и SDM имат възмож-
ност за извършване на коригиращи действия за всеки от вариантите при настъпили изменения 
или използвани на предварително превантивно планирани действия още при „Анализ за вари-
ант за действие“. Също така в модулите (ADAMS, EVE и SDM) има вградени симулатори, които 
могат да бъдат използвани за проверка на настъпилите промени или заложени ограничения 
като се отчитат в реално време за адекватност на предприетите действия.
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След залагането на инфраструктурни ограничения при разработване на вариантите за 
действия при придвижването на формированието и на база на създадените в LDM параметри 
на дадените артикули в системата ADAMS ще пренасочи по алтернативни маршрути за движе-
ние формированията, които имат в щатно-длъжностното си разписание такива артикули.

Анализът на имитационния модел (SDM scenario) дава възможност да бъдат разкрити 
недостатъците на веригата за снабдяване с материални средства.

Възможности за използване на системата LOGFAS  
при „Сравнение на вариантите за действие“

На базата на извършените изчисления и направеният анализ на вариантите за действие 
могат да се дадат оценки на критериите в област снабдяване (сложност на изпълнение, рен-
табилност, приоритетност) за отделните класове материални средства и се определи общия 
теглови коефициент за снабдяване. 

Заключение
Динамичното развитие на технологиите във всички обществени сфери на живота ще уве-

личават тяхното значение и в бъдеще. В сферата на военното дело използването на софтуерни 
продукти за планиране и управление на материални средства на всички нива (стратегическо, 
оперативно и тактическо) ще се задълбочи с развитието на свръх модерни високотехнологич-
ни изделия. Управлението на цялостния жизнен цикъл на тези скъпоструващи материални 
средства и най-вече тяхното планирано използване за постигане на определени военни цели 
ще играе все по-важна роля. Използването на универсални софтуерни продукти обхващайки 
по широк спектър от възможности за придобиване на максимално близка картина в различни 
условия на средата, в най-кратки срокове при планирането на логистичното осигуряване ще 
реализират икономически обосновани решения.

Отчитайки всичко до тук се забелязва, че системата LOGFAS има възможности да опти-
мизира дейностите в процеса на планиране и управление на логистичното осигуряване. Сис-
темата LOGFAS може да се използва за осъществяване на хармония между различно проти-
чащите логистични процеси при планирането и управлението на логистичното осигуряване в 
процеса на вземане на решение на тактическо ниво.
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Всички участващи в операции и учения провеждани под ръководството на НАТО са задъл-
жени да използват информационната система LOGFAS. LOGFAS се разпространява без-

платно, поддържа се и непрекъснато се развива. Това налага изучаването им от планиращите 
логистичното осигуряване, познаването на предназначението, възможностите и слабостите на 
общите и специализирани инструменти на LOGFAS.

1. Предназначение
SDM е проектиран като инструмент, позволяващ на планиращите логистичното оси-

гуряване да симулират и тестват организацията на снабдяването с материални средства в 
операциите. SDM е част от LOGFAS,  разширение на SPM и ползва данните съдържащи се 
в LOGBASE, които са необходими при работа с M&T, ACROSS и LOGREP. На фигура 1 са изо-
бразени подсистемите и модулите на LOGFAS. 

Базата данни LOGBASE е обща за всички програми 
(подсистеми, модули) на LOGFAS. Информацията може да 
бъде споделяна с други вътрешни системи за планиране на 
NATO като TOPFAS и външни като NIRIS, система за Логис-
тика на БА и др.

Трите модула, които позволяват работа с базата данни са:
– Географския модул, Geographical Data Management 

Module (GeoMan) – всичко което касае географията, като ге-
ографски локации, транспортни мрежи;

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДОСТАТЪЦИ 
НА SDM (SUPPLY DISTRIBUTION MODEL) ОТ LOGFAS
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Фиг. 1. Подсистеми и модули 
на LOGFAS
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– LOGFAS Data Management Module (LDM) – формирования, номенклатури, личен състав, 
транспортни средства, генериране на силите;

– Sustainment Planning Module (SPM) – норми за разход, модифициращи фактори, опа-
ковки (контейнери, палета и др.), сценария за поддръжка. В SPM се извършват анализите на 
изискванията за логистична готовност и поддръжка по време на операцията.

SDM разширява възможностите за анализ на организацията на снабдяването с матери-
ални средства, транспортирането им и използването на транспортните средства. Използвайки 
SDM се създава имитационен модел на организацията на снабдяването с материални сред-
ства, който дава възможност да се отговори на въпроса: какво ../ако . (what … /if …).

За да се създаде сценария на снабдяването (имитационния модел) е необходимо да се 
разполага със следните данни:1

● От LDM: Щатно-длъжностното разписание на формированията (Force Profile and 
Holding (FPH)):

– формированията с тяхната организационна структура (command hierarchy);
– комплектуването на формированията с консумираните материални средства 

(consumable materiel);
– редът за попълване на запасите на формированията с класовете материални средства 

(Resupply Profile – източника за снабдяване на всяко формирование с всеки клас материални 
средства);

– различните варианти за действие (CASE STUDY) и факторите – количествени и качест-
вени, които ще оказват влияние върху разхода на материални средства.

● В SPM, National Parameter Set(s) се определят:
– нормите за разход (consumption rates) от материални средства (commodity) за всеки 

консуматор (consumer);
– модифициращите фактори – количествени и качествени;
– опаковките – контейнери, палета и др.
В SPM при създаването на сценария се избира варианта за действие (CASE STUDY) 

от вариантите за действие създадени в LDM и съдържа продължителност на варианта за 
действие, показателите на количествените фактори (създадени в SPM) и кои качествени фак-
тори (създадени в SPM) ще се използват при изчисленията на запасите.

SDM разширява възможностите на SPM по отношение анализа на запасите от материални 
средства във формированията, тяхното попълване и използването на транспортните средства. 

2. Анализ на модела за снабдяване с материални средства SDM  
(supply distribution model)

2.1. Възможности
Анализът на имитационния модел (SDM scenario) дава възможност да бъдат разкрити 

недостатъците на веригата за снабдяване с материални средства. SDM е инструмент, който 
може да бъде използван от офицерите планиращи снабдяването с материални средства при 
създаването, проиграването и сравняването на различни варианти за действие.

2.2. Имитационен модел SDM (scenario)
За да бъде моделирана веригата за снабдяване с материални средства е необходимо да 

бъдат определени три параметъра:
– Разполагаемите транспортни средства (Assets Holding);
– Ниво на заявка (Reorder Level);
– Ситуации (Events).
Разполагаемите транспортни средства (Assets Holding) показват количеството транспорт-

ни средства, които са в наличност и какъв процент от тях ще бъдат използвани за транспорти-



115ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ...

ране на материални средства (фиг. 2).
В случая батальонът за логистично осигу-

ряване на механизираната бригада има в налич-
ност 75 автомобила за транспортиране на течни 
товари, от които могат да бъдат използвани 70 
бр или 93,33% и 62 автомобила за твърди това-
ри, от които могат да бъдат използвани 50 бр или 
80,65%.

За попълване на запасите от материал-
ни средства изразходвани по време на операцията в SDM е заложен способът „издърпване“ 
(„pull“). При достигане на зададено ниво на запасите (Reorder Level) от конкретен вид матери-
ално средство, формированието изпраща заявка до формированието от което се снабдява, 
което получава заявката, формира конвой и го изпраща до осигуряваното формирование (фиг. 
3). За разлика от SDM в SPM се използва политика за снабдяване (Supply Policies), базирана 
на способа за снабдяване „избутване“ („push“) в дни за снабдяване (Days of Supply), като не 
се отчита реалното състояние на нивото на 
запасите във формированията.

На фигура 3 е показано, че при спа-
дане нивото на запасите от дизелово го-
риво на 1мб на 20332 литра, което количе-
ство е 75% от изискваното ниво на запас, 
се генерира заявка за попълване. Заявка-
та се удовлетворява на принципа „първа 
получена, първа удовлетворена“.

За разлика от SDM, в SPM се използва политика за снабдяване (Supply Policies) базирана 
на способа за снабдяване  „избутване“ („push“) в дни за снабдяване (Days of Supply), като не се 
отчита реалното състояние на нивото на запасите във формированията.

SDM дава възможност да се анализи-
ра организацията на снабдяването с мате-
риални средства, чрез отговор на въпроса: 
какво/ако (what/if). Ситуациите (EVENTS), 
които се моделират с SDM, включват фак-
тори, които влияят върху разхода на мате-
риални средства за всички формирования 
от щатно-длъжностното разписание (ЩДР) 
– Scenario Events (фиг. 4) и фактори, които 
влияят само за отделни формирования от 
ЩДР – Force Events.

Факторите (Event Type), които влияят 
върху разхода от материални средства върху всички фор-
мирования от ЩДР са:

– Климат – студен, горещ, умерен, много студен;
В примера на фигура 5 климатът се променя на сту-

ден от 00 часа на първия ден.
– Интензивност на бойните действия – асиметрич-

ни, висока интензивност, ниска интензивност, подготовка 
за операция;

– Оперативно темпо – високо, ниско, без темпо (на-
пример в пристанище);

Фиг. 2. Разполагаеми транспортни средства 
(Assets Holding)

Фиг. 3. Ниво на запасите, при което достигане се 
генерира заявка

Фиг. 4. Фактори влияещи върху разхода от ма-
териални средства във всички формирования 

Scenario Events

Фиг. 5. Фактор климат с неговите опции
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– Ядрена, химическа, биологична обстановка – има или няма заплаха. 
По същество тези фактори (Event Type) определят условията, при които се провежда 

операцията и SDM дава възможност те да бъдат променяни чрез задаване на факторите (Event 
Data), техните опции и времето за тяхната промяна (Occurs at). Стойността на коригиращите 
коефициенти се задава в SPM.

На фигура 6 се вижда гра-
фиката показваща разхода на ди-
зелово гориво без модифициращи 
фактори. Зелената линия показва 
какво количество гориво трябва да 
има във формированието (в приме-
ра 16000литра), синята линия по-
казва наличното количество гориво 
(в началото, 0нулев час – 16000 л, 
на 12ия час – 15000, на 24ия час – 
14000 л), червената линя показва 
количеството гориво, при достига-

нето на което от осигуряваното формирование се генерира заявка към осигуряващото фор-
мирование.

Таблица 1

Графика от фигура 6 в Excel формат

PF31AZ: POL-FUEL-DSL-MIL-F54
Time 

(days) On hand (Litre) Required (Litre) Re-order Level 
(Litre)

Consumption 
(Litre)

0 16000 16000 8000 2000
1 14000 16000 8000 2000
2 12000 16000 8000 2000
3 10000 16000 8000 2000
4 8000 16000 8000 2000
5 6000 16000 8000 2000

Както показват фигура 6 и таблица 1, разходът за денонощие (24часа) от дизелово гори-
во е равномерен – 2000л. Този разход е в зависимост от ЩДР на формированието, консумато-
рите на дизелово гориво и стандартните норми за разход за операцията. При този разход на 
дизелово гориво (PF31AZ: POL-FUEL-DSL-MIL-F54) в тези условия за провеждане на опера-
цията, танковата рота (TCOY) има автономност за осем денонощия. Какво ще се случи ако се 
променят някои от условията за провеждане на операцията е показано на фигура7 и таблица 2.

През първия ден на операци-
ята (0ия ден) разходът е 2000л. От 
00.00 часа на 2ия ден се променят 
оперативното темпо – високо (кори-
гиращ коефициент 2) и интензитета 

Фиг. 6. Графика на разхода на дизелово гориво без мо-
дифициращи фактори

Фиг. 7. Графика на разхода 
на дизелово гориво 
с модифициращи фактори
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на бойните действия – висок (коригиращ коефициент 2), при което разходът на дизелово гориво 
през 2ия ден на операцията се променя на 8000л. От 00.00 часа на 3ия ден се променят опе-
ративното темпо – ниско (коригиращ коефициент 1), интензитетът на бойните действия – нисък 
(коригиращ коефициент 1) и климатът – студен (коригиращ коефициент 1,5), при което разхо-
дът се променя на 3000 л. Както показват фигура 7 и таблица 2, в тези условия за провеждане 
на операцията танковата рота има автономност за четири денонощия.

2.3. Направления за бъдещо развитие на SDM
Направленията за бъдещо развитие на SDM са свързани с преодоляване на слабостите 

на симулационния модел. Системата позволява на едно транспортно средство да бъдат нато-
варени материални средства само от един вид, един артикул. Практически това не позволява 
да бъде използван пълния капацитет на транспортните средства.

На следващо място, системата генерира конвой за допопълване запасите само на едно 
формирование, като е заложен принципът „първа постъпила заявка, първа удовлетворена“. 
Конвоите попълват запасите на формированието, след което се връщат в източника за снабдя-
ване за генериране на следващия конвой, т.е. няма възможност да бъдат снабдявани няколко 
формирования чрез използване например на пунктове за приемане и предаване на материал-
ни средства.

На сегашния етап SDM няма възможност да бъдат генерирани заявки към определено 
оперативно време, те се генерират в произволен момент при достигане на определено ниво 
(Reorder Level). При придвижването си за осъществяването на доставките, конвоите не използ-
ват пътната инфраструктура, а се движат по права линия между осигуряваното и осигуряващо-
то формирование (фиг.8).

На фигура 8 е показана организацията 
за снабдяване с материални средства – 3 клас 
(ГСМ) на механизирана бригада в отбрана. 
Снабдяването се извършва чрез издърпва-
не (pull), червените триъгълници представят 
конвоите, като тези обозначени с черна точка 
са натоварени с материални средства, а тези 
без, се връщат празни към осигуряващото 
формирование, БЛО на механизираната бри-
гада. Придвижването на конвоите се осъщест-
вява по права линия между осигуряващото и 
осигуряваното формирование.

Таблица 2
Графика от фигура 7 в Excel формат

PF31AZ: POL-FUEL-DSL-MIL-F54
Time 

(days)
Onhand 
(Litre)

Required 
(Litre)

Re-order Level 
(Litre)

Consumption 
(Litre)

0 16000 16000 8000 2000
1 14000 16000 8000 8000
2 6000 16000 8000 3000
3 3000 16000 8000 3000
4 0 16000 8000
5 0 16000 8000

Фиг. 8. Модел на снабдителен процес в SDM
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Бъдещото развитие на SDM е свързано и с възможностите за усъвършенстване на спо-
соба за снабдяване, чрез съчетаване на „push“ и „pull“ стратегията за попълване на запасите от 
материални средства във формированията.

Заключение
SDM е инструмент, който може да бъде използван в процеса на планиране на логистич-

ното осигуряване и най- вече за разработване на различни варианти за организация на снабдя-
ването, тяхното проиграване и сравняване.

Получените резултати от „проиграването“ на вариантите за снабдяване чрез SDM се из-
образяват под формата на таблици и диаграми,

1 Logistic functional area services: Supply distribution model (SDM), version 6.3.1., 2018.



Recently we have witnessed a revival of interest shown for military and defence issues. This 
phenomenon can be observed on global level - followed by dramatic remarks of the tectonic 

disturbances in the geo-strategic theater. However, the increased public interest reflects daily political 
inputs; it is not the result of substantial changes in the attitude of citizens towards the formulation 
and implementation of public policies, or increased awareness of the problems of modern societies. 
Therefore, one cannot speak of a different positioning of the defence, as one of the policy areas in 
relation to other public policies, nor does it present the revaluation of defence issues in society - it 
shows an increased level of forms which are primarily determined by highly emotional patterns used 
in approaching these issues. Such an increase in the public interest is generally inversely proportional 
to the relevance of the topic involved. The main reason for this is found in over-simplification of the 
issues and their arbitrary and superficial contextualization.

The prerequisite for identifying repositioning of defence in a society is still amounts to the 
volume of mythical, dogmatic material we are ready to give up. Consequently, the main issue is not 
the quantity of defence themes represented in the public media space, but did defence gain a policy 
status as it is a case for example with the area of health, public administration, the judiciary, etc, or do 
they only represent a surrogate of public policy.

This paper examines the position of defence in modern societies; discusses the attitude of 
society towards the defence, especially the civil-military relations issues and involvement of the 
military in non-military acticities. Strong involvement of the military in non-military activities, beyond 
any doubt, can significantly contribute to improvement of its image in public. At the same time, it could 
lead to excessive relying of the society on military potentials and creation of a specific dependence 
on the military.

Regardless potential dangers from excessive militarization of the area of crises management, 
participation of the military in non-military activities of giving support to civilian institutions and 
population is a useful channel for strengthening connection between the military and society and for 
building new, post-modern model of civil-military relations.

Defence as a Policy Issue
Is defence, therefore, at all public policy? If we take as a criterion meeting the needs and 

community interest, there is no doubt defence should be treated as policy. To feel protected and 
secure is one of the basic needs of people, citizens, and communities. When it comes to its formulation 
and implementation, defence is relatively distant from the policy if one takes into account the influence 
criterion of the policy stakeholders (taken in the broadest sense). Policy stakeholders, that are not 
part of the national management mechanism, especially those who operate within its horizontal 
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dimensions, have been excluded from the overall policy cycle to the extent that is not the case with 
any other public policy. 

There are three key reasons for such a position of defence or defence policy in the society:
1. Defence Policy is still highly militarized; Defence is conceptually identified with the Military, 

which as a consequence has implications in the area of management; it focuses defence mainly in the 
zone of the state, and beyond the reach of the society, and the area of defence policy gets a dose of 
mystification inherent to military organization;

2. Consequently, the Armed Forces as one of the mechanisms for the implementation of the 
policy becomes a policy stakeholder (and within the vertical dimension of the policy);

3. Civil defence managers do not have the required level of expertise to position the defence 
as public policy, and therefore this void is filled by military expertise provided by the military structure. 
Citizens are not seen as policy stakeholders, but as objects of that policy. 

4. In modern Europe we can observe two parallel processes: one, where the society shows 
below-average interest in defence issues, and the one where periodical intensified interest in defence 
is shown, induced by daily political content, filled with superficial and irrelevant topics.

Historical Context of Understanding the Military Phenomenon
Understanding of the military segment of defence policy, or, moreover, civil-military relations, is 

opening the way to withdraw from the dogmatic approach to defence and to liberate it from mystification.
During its historical development, the military as an institution has undergone many transformations. 

Independently of their significance and proportions, it is worth saying that changes have been a constant 
characteristic of its historical duration. In that regard, three key points of the military transition can be 
distinguished. Each of them is denoted with new concepts and requirements in relation to military 
organization and its mission. So, in late 18th century, concurrently with social and political changes that 
were given impetus by American and French revolution, the idea was born of modern mass (national) 
military. Basic premise of this concept was conscription of the citizens in defence of their state-nation.

The idea of mass military was widely accepted, particularly after 1870 and eventually adopted 
at the time of both World Wars. This model that had prevailed for a long time underwent deep 
metamorphosis in Cold War.

At the end of the Cold War modern mass military entered a transition that has changed its 
organization, the purpose of existence and it is called post-modern armed force. That is beginning of 
expansion of the military’s domestic role that now includes assistance in disasters as well as a series 
of functions connected with lawfulness, social order and governmental organizational system that has 
automatically brought changes as regards civil-military relations too. These changes will certainly lead 
up to a question whether the military should outgrow its role as deterrent force or whether it should be 
a force for constructive change at home or abroad.

Generally, numerous references in literature associated with military issues could be divided into 
two groups: one, that refers to the narrative of the military in the social and political context (including its 
foreign policy, and the internal policy function), and the other relating to military expertise (in terms of overall 
knowledge, skills, and many more elements the military organization possesses, builds them, or aims to). A 
somewhat paradoxical conclusion could be drawn from that fact. We can almost unanimously agree about 
the military being a government institution that to the fullest extent personifies the essence of the modern 
state, which is completely monopolized by the state, and that in most of the countries has a special and 
highly idealized and emotionalized status; however, the same society is much less involved in studying this 
phenomenon, but, it is the case with many other phenomena. There are much more serious and relevant 
researches conducted not only on the Military but also on its position in the wider social and political context, 
created under the patronage of that same Military, than had been performed from the other areas. 

Key challenges for the military organization, and even more for their managers and for the social 
environment are not in the political or military institution-building; not even in mastering technological 
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capabilities and their application for military purposes; challenge is by no means defined by the 
number of troops and the corresponding weapons. The key challenges are in understanding the 
phenomenon of the military and its functions, and in using this basis to build appropriate relationships 
and management processes. To respond to this challenge there is a lot more needed than declarative 
siding with the liberal-democratic tradition. It will not be achieved through any organizational changes 
in the neither military, nor generous military budget, nor through attractive political messages aimed 
at military “ears”. The only way to deal with these challenges is breaking existing dogmas and myths.

In those new circumstances, change of the missions of the military organization and with that of the 
officers’ role has driven to intermingling of the military and political issues. An officer is forced to deal with 
complex political- strategic issues, and therefore military professionalization has caused one undesired but 
necessary consequence – instead of separating officers from politics, it has driven to merging of the military 
and political roles. However, such kind of political roles of the professional officers does not mean disruption 
of the concept of political neutrality. In some ordinary democratic context, a demand that a professional 
soldier is above politics implies his/her lack of connection with political parties and inexpressible affiliation 
to a political party. However, that party neutrality does not mean apolitical attitude, particularly not in the 
part in which the mentioned new officer’s role also includes a political role (e.g. advisory) (Smerić, 2005: 
458). Therefore, we could say that only when bounds are crossed of such «political» engagement into 
participation in politics that would not be a result of the governmental regulation and institutionalization but 
of an autonomous decision of the military élite, it would represent an unallowed political engagement of the 
military. Only such an engagement represents disruption of the norm of political neutrality, and Huntington 
warns that such participation of officers in politics represents a factor of diminishing professionalism and 
professional competency and is a source of interprofessional divisions (Huntington, 1994: 71).

Although there is almost universal consensus stating that the Western democracies built an effective, 
well balanced control over the military, it would be too presumptuous to draw the conclusion that all the 
challenges have ceased to exist and there is no need for further consideration and possible improvement 
of civil-military relations. Like any other organization, a military organization presents a dynamic organism, 
and thus the civil-military relations are subject to certain dynamism. Military organizations are changing 
over time, in response to changing conditions. Key factors influencing the transformation of the military 
profession are: the growing importance of the role of technology, the weakening of social isolation of 
the Military due to amassing of the armed forces and due to the modeling of deterring strategies in the 
nuclear era. These changes, which have occurred mainly in the second half of the 20th century, have 
resulted in the weakening of the boundaries between the military and civil society and they set targets for 
the military organization to participate more actively in the broader social context with the imperative to 
maintain the autonomy, competence and group cohesion (Smerić, 2005: 200-201).

There is an evident increase in the convergence of military and civilian institutions, and a more 
powerful intertwining of military and civilian sectors of society, due to technological and organizational 
revolution. Complex consequences of this process reflecting on the characteristics of the military 
organization Janowitz called “civilianization” (Janowitz, 1974.). It is the result of technological 
development of the complex machinery of warfare, which has weakened the line distinguishing military 
and non-military organizations, and therefore the military establishment is increasingly showing 
characteristics typical of any large organization1. No doubt, through such intertwining of military and 
civilian spheres, control of the military was faced with new challenges. If there is no longer such a 
clear distinction between military and civilian, how is it possible to set up an effective control over the 

Christopher Gibson and Don Snider investigated the dynamics of civil-military relations in the United States, focusing 
on the decision-making process. They showed that the Armed Forces have a large capacity to participate at the highest levels 
of decision-making, and a growing experience in political decision-making (Gibson, Snider, 1999). This is also the case in Latin 
America. The Armed Forces, are not only taking over new missions that are predominantly of civilian nature, but are enhancing 
their ability to influence government decisions in other areas and departments. Latin American countries are a good example 
that shows an increased level of involvement of the military in government decision-making process (Diamint 2003: 71).
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military? On the other hand, some theorists, in the Huntington manner warn that military organizational 
authority is now compromised by social marginalization of the Armed forces (in areas of “post-military” 
societies without war), despite the strengthening of their operational capabilities. This is done through 
a redefinition of the old and the emerging of new “non-traditional” military tasks, reducing the autonomy 
of action (caused by building and strengthening global norms and powerful transnational movements 
and institutions), and the transformation of the Armed forces from the organization that “personifies” 
the state, to being the one of the actors among many who require the allocation of state resources. 
This way Military organization loses its exclusivity in its relations with the state. These are certainly not 
contradictory processes but processes that exist parallely. Democratic societies are confronted with a 
very ambivalent processes and warnings: radical liberals will in interweaving of military and civilian roles 
and tasks see creeping, almost imperceptibly militarization of society, while the advocates of radically 
exclusive military professionalism will see the elements of “eroding” of military professionalism, and 
degradation of unity of the military profession (the weakening component of officers being oriented 
towards expertise in the “management of violence” - combat-oriented, and to the growing technical, 
administrative and techno managerial component), while the allocation of new “non-traditional tasks” 
to the Armed Forces on the one hand will be interpreted as an expression of a dynamic environment, 
and in the way just indicated the ability of the Armed Forces to answer to changes in their environment 
with necessary structural and functional adaptations, while on the other hand, it would be perceived 
as a way to marginalize the Military.

When considering the established model of civil-military relations and the overall elements 
of what we call defence policy framework, the dominant type of political culture is a factor of critical 
importance. Although it is changing over time, these changes are very slow and gradual. Numerous 
sources are having influence on the creation of a dominant type of political culture, but the biggest 
impact probably lays in the historical heritage and the key processes in different segments of society.

Crisis management and decision-making process
When analysing the area of crisis management, discussion is mostly held about organizational 

problems resulting from insufficiently developed coordination between civilian and military structures, 
ambivalent and demanding environment etc.  For the military that is included in implementation of 
such activities, high level of improvisations it has been facing in this connection is very problematic. 
But there are numerous other challenges connected with such engagement of the military as too 
wide reliance by society and state institutions on the military, or creating a certain dependency on 
the military; pushing the military in daily political conflicts; weakening of the traditional patterns of 
corporatism, cohesion and social responsibility of the military etc. On the other hand however, in 
conditions when traditional image of a soldier as protector of the Homeland is lost and with that his 
strong connection with society, inclusion in activities of providing assistance to civilian institutions and 
population can be perceived as a manner of strengthening that connection.

What happen in case of disaster? When disasters happen in any country, the affected population 
does not praise the services intended to deal with such events. It is understandable that in such 
situations, people have to “get rid” of their bitterness, they must find the “culprit”, and those who are 
first responders are usually their first target. Nevertheless, the problem is if those emotional reactions 
become the main driver for the changes in the entire government system. 

Participation of Military in support of civil institutions and citizens in situations of major natural, 
technical-technological and other accidents and catastrophes is important due to the respectable 
capacities of the Military, which can be used in these activities (the rationality principle), and due to 
the strengthening the link between the Armed Forces and society (Military showing its general social 
usefulness). However, in those situations Military cannot become “the first responder”, i.e., control and 
coordination functions must be carried out through civil institutions and specialized services.

Regardless of motives and the occasion for exploration/examination of the changing role of the 
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Armed Forces in non-military activities, it is important for this issue to be viewed in a broader context 
that includes the nature of civil-military relations. In recent years situations around the world have 
shown that citizens have become more benevolent to the process of limiting the freedom, if in return 
they can expect a higher level of safety. Consequently, increased caution is necessary, strengthening 
the liberal-democratic standards, which includes the civil democratic control over the Armed Forces 
and preventing the “militarization” of Defense Policy.

Far more useful and necessary than potential aspirations to change the power ratio between 
the institutions involved in providing assistance to the affected population in cases of natural and other 
disasters/catastrophes, would be a discussion regarding capabilities which we need as a society to 
improve and/or develop in order to raise the level of resilience, i.e., reduce vulnerability.

Myths about Military Effectiveness
As we are seeing more frequently natural disasters of a large scale, it has become almost 

natural to expect from the Military to get actively involved, moreover to take a more significant role. 
However, such expectations are not accompanied by a parallel expectations related to strengthening 
of a different type of capabilities of the Armed Forces, different doctrinal principles and organizational 
solutions or different elements of decision-making process. Expectations that the Military with the 
existing capabilities, doctrine and organization, will somehow manage, respectively, handle situation 
better than any other organization, lies in fairly widespread myth about the flexibility of the Military 
organization. In general, the opposite is true - the Military is probably one of the most conservative 
institutions; very slow to adapt to the changes, but once they are adopted, they are being strongly 
enveloped in military tradition and “concreted”. The Military, more than any other organization 
has a lot of traditional, kitschy-pathetic, protocol elements without any real substance. Where is 
then the myth of military flexibility and adaptability coming from? The secret lies in the relative 
hermetical nature of the large military organization, that is, in the large discrepancy between the 
real situation and the manifestation of that condition. Publicly manifested forms of order, labor, and 
hierarchy are making a deep impression on the observers from the outside, especially in situations 
characterized by a high level of entropy. Various types of emergencies, whether caused by natural 
or man-made disasters, always result in an increased level of uncertainty; they bring disorder and 
unpredictability into the usual order. In these situations, a semblance of order and organization 
provided by the Military falls on fertile ground. From the Armed Forces point of view, the reason 
for the increased involvement in non-military activities, i.e., the increased interest in such activities 
lies in the opportunity to improve the public image, and to carry out the training (Hofmann, Hudson, 
2009). Additionally, it is not insignificant that in the period when Defense Budgets is faced with the 
constant threat of further reducing, the Military actually gets a good argument to justify the amount 
of military spending by extending its activities to other areas.

From the society standpoint, one can say that there are at least two important reasons for the 
very active participation of the Military in such activities:

1. The Military typically has respectable capacities that can be used in these activities, and 
therefore taking into account the need for rationality there is no need to develop those capacities in 
other sectors of society;

2. In circumstances when the Military loses (or completely lost) it’s natural role of being the 
builder and the protector of the nation, and consequently loses a strong bond with the society, such 
activities are an important element in developing these already weak bonds and the method of proving 
the general social usefulness of the Military (Domjančić, 2013: 148).

At the same time, it should be taken into consideration that this kind of activity can have 
implications on the identity of the Military, if it becomes its core business, and that the society would 
through an excessive and frequent reliance on military capabilities develop a dependence/reliance on 
the Military and neglect development of specific capacities (Domjančić, 2013).
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Broadening the Role of the Military
In addition to the above pros and cons regarding military involvement in non-military activities, 

there is a set of questions in the civil-military domain and political-military relations that deserve a more 
detailed deliberation. One of the most important is the expansion of the military’s role in responding 
to disasters.

Critics of such an orientation, on the one hand emphasize the centralization and militarization, 
and on the other hand, reduction of traditional military capabilities. In both cases one can speak of 
threat to the freedom of citizens.

Expanding the role of the military in some other areas, can be viewed apart from the complex 
civil-military relations, and, in the light of relations between the state and society, views on the role of 
the state and the concept of statehood in modern conditions.

In globalization process the state shows its limited governing power, when faced with a crisis 
whose occurrence cannot be predicted, much less controlled, it becomes all the more determined in 
finding mechanisms which will strengthen the ability of governing. In this sense, the military, as an 
authentic, traditional and highly emotionalized symbol of state sovereignty, is becoming an important 
pillar of the state in the era of post-modern ambivalence.

It is not questionable that the Military has respectable facilities, many of which can be used 
in non-military activities (such as transport, etc.). However, the question arises regarding dedicated 
capacities, dedicated capabilities for tasks to help civilian institutions and populations? Should the 
Armed Forces develop such skills? There is not an easy or straightforward answer to this question. If 
the Armed Forces remain a key defense component (and it is obvious that it is so), they should just 
take the burden of new security realities. It is not enough to just assign tasks to the Armed Forces, 
tasks that previously were not imminent to the military organization because that would open the 
space for intolerable militarization of the non-military sector, but rather to profile the Armed Forces as 
the organization dimensioned, structured and trained in accordance with the concepts of universality 
and demilitarization of modern security issues (Domjančić, 2009: 58). So, if the Armed Forces are 
given non-military tasks, then we have to structure them accordingly in order to avoid militarization of 
the non-military sector. However, are we exposing the Armed Forces and society to the new dangers? 
Are we not going to demilitarize the Military and take away her fundamental elements of the identity?

In addition, the Military itself has been confronted, in the so-called post- military societies without 
war, with an increased risk of losing a substantial part of the budget, and is actively seeking new areas of 
its engagement beyond the traditional spheres (Smerić, 2005: 214). Actually, Military is not judging in terms 
of the interests and needs of society, but often according to its own narrow interests. Is it really rational to 
develop (or improve) some non-military capabilities within the Armed Forces or would it be better to do it 
somewhere else? So, it is not the key question of whether the Military is successfully and efficiently engaged 
in firefighting, floods, MEDEVAC etc., but can someone else do it as efficiently and at the lower cost. 

The controversy of using the military in non-military, humanitarian missions has been recognized 
globally and got certain international legal aspects. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
- OCHA, adopted in 1994 Generic Guidelines on Humanitarian Civil-Military Coordination and the Use 
of Military and Civil Defense Assets ( “Oslo Guidelines”)2. This document is an attempt to merge two 
opposing principles: on one hand, advocating greater reliance on the Military, to the extent that these 
types of activities become the core business of the Armed Forces3, and on the other hand, the principle 
that it is a predominantly civilian function and therefore the Armed Forces should be a “last resort”.

2 Referring to a document Guidelines on the Use of Military and Civil Defense Assets in Disaster Relief – “Oslo 
Guidelines” from 1994. In 2007 this document has been revised and the title has been changed: before the word “Military” the 
word “Foreign” was added and the document specifically emphasizes the international and transnational dimension.

3 Interesting is the opinion of the New Zealand Defense Minister Waynne Mapp regarding the increasing occurrence 
of natural disasters, where specialized, mainly local services for Protection and Rescue cannot handle the situation, and the 
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It was pointed out in recent years that the very attention has been given to the international 
dimension of the Armed Forces involvement in humanitarian missions, and such engagement is 
subject to significant monitoring in order to avoid situations of biased actions of the Armed Forces 
when carrying out humanitarian tasks outside the national territory. Generally, all other operational 
aspects of the Armed Forces abroad are being controlled. However, the use of the Armed Forces in 
humanitarian and similar activities in the country presents a fairly unexplored area of no great interest 
(Madiwale, Virk, 2011). 

Advocates of greater reliance on the Military usually put emphasis on two key advantages 
of the Military: capability to respond quickly and respectable logistics capacities (especially 
transportation). A report4 prepared by the Stockholm International Peace Research Institute, in 
cooperation with UN OCHA in 2008 on the effectiveness of engagement of the Armed Forces in 
response to natural disasters, concludes that time is the key factor when engaging the Military. 
The Military has the ability to respond quickly, due to its organization and doctrine, as well as due 
to logistic capacities.

However, besides these advantages, there are disadvantages in engaging the Military: the main 
problem relates to the coordination of military activities with civilian institutions. Differences in cultural 
patterns, priorities, the doctrinal principles and organizational arrangements between the military and 
civilian organizations/services vary greatly. Instead of seeing synergy during execution/implementation 
of activities we are very often seeing competition, a battle for public opinion, and efforts to create the 
best possible impression. 

Although the civilian democratic control over the Armed Forces is undoubtedly an achievement 
of liberal democracy, the Military still perceives that control in a more restrictive version than civilians 
do. For the Military, the supervision of the Military is more a matter of a formal framework and 
mechanism for ensuring budget resources, than a matter of genuine management and especially 
when it comes to the execution of tasks. This element is very clearly articulated in the implementation 
of both military and non-military tasks. Military will be seeing civilian institutions and organizations 
in the implementation of the military/combat tasks either in support function or as hinderers of its 
activity (most frequently non-governmental organizations will be categorized as hindering factor). 
Therefore, in the implementation of non-military tasks, even unconsciously, many elements of such an 
understanding of civil-military interaction will be present.

When talking about civil-military interaction in exercising non-military tasks, humanitarian 
activities, or crisis management - the most frequently used word is “coordination”. Overall generality 
and imprecision of the terms used is in correlation with the frequency of its use. The problem is 
that word was coined in the legislation, without having gained clearer contours. When we say that 
one organization will coordinate something with the other organization, we are enabling both sides 
to see themselves as being the subject of interaction. But the problem is that at the same time the 
other side is being perceived as an object. So, if I am “coordinating” something, then the other one is 
“coordinated” by me. Inflation of various “co-ordination” bodies most often refers to the inconsistent 
regulation of relations between the various organizations, institutions and agencies; lack of clear lines 
of responsibility and control mechanisms. Coordination has become surogat for the effective regulated 
decision-making process.

Conclusion
Fundamental issues arisen in post-modern context concern expression of general social 

usefulness of the military, its relevance and identity? Strong involvement of the military in non-military 
activities, beyond any doubt, can significantly contribute to improvement of its image in public. At the 
armed forces have to accept this task as one of their key tasks; non-military tasks for the armed forces should become a “military 
business” and not a side, added task (Fischer, 2011).

4 Report: „Effectiveness of Foreign Military Assets in Natural Disaster Response“



126     ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ...

same time, it could lead to excessive relying of the society on military potentials and creation of a 
specific dependence on the military. In the end it would lead to weakening of the task capacities of the 
society for different types of emergencies and crises. 

In post-modern society traditional mission of the military has been redefined. Traditional 
interpretation of the military mission is that fundamental purpose of the armed forces, their essential 
mission respectively, is connected with increased combat capability and readiness. In globalized post-
modern context, that mission has to be redefined, if the military wishes to preserve its relevance. 
However, concurrent building of the military’s identity and of its profile solely on the mission of 
participation in crisis response operations beyond national territory, would lead to serious disruption 
of the stratified civilian-military relations or rather, weakening of the relation between the military and 
society.

Regardless potential dangers from excessive militarization of the area of crises management, 
participation of the military in non-military activities of giving support to civilian institutions and 
population is a useful channel for strengthening connection between the military and society and for 
building new, post-modern model of civil-military relations. 
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През последното десетилетие начинът на използване на въоръжените сили изглежда да над-
хвърли съществуващите, традиционните и добре познати рамки. Едно от по-интересните, 

актуални тенденции в областта на военните операции се явява нарастващото значение на спе-
циалните операции (СпО) и ролята на ССО.

Началото на ХХI век бележи подем в развитието на силите за специални операции, които 
постепенно се превърнаха във важен, добре функциониращ и отделен компонент на съвремен-
ните въоръжени сили, със собствени структури и доктрини.

Все по-често специалните операции придобиват „съвместен характер“1, доказвайки своя-
та огромна полезност в целия спектър от съвременни конфликти и следователно имат пряко 
влияние върху оперативното изкуство, разработването на стратегии и провеждането на военни 
операции.

Може да се твърди, че силите за специални операции в момента са предшественик на 
промените в начина, по който съвременните операции се възприемат и провеждат. В допъл-
нение, те предлагат повече ефективни и легитимни варианти при традиционния подход за из-
ползване на сила от държавата.

„От гледна точка на теорията на войната най-значимият аспект по отношение на силите 
за специални операции е признаването на тяхната оперативна полезност.“2 Ефективността на 
някои видове военни операции, като се вземе предвид курсът и изходът от конфликта, зави-
си в повечето случаи от използването на силите за специални операции. Те могат да повли-
яят на резултата от даден конфликт на тактическо ниво по пряк начин, докато на оперативно 
ниво, ефектът може да бъде както косвен, така и директен. Заедно с това силите за специални 
операции мултиплицират възможностите за действие на другите конвенционални компоненти, 
действащи в зоната на операцията, като по този начин предоставят на командващия инстру-
мент, с който да разреши всяка една криза. На следващо място, ССО разширяват обхвата от 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРУКТУРАТА  
НА ССО В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ

Резюме: Еволюиращата среда за сигурност в световен и регионален мащаб поставят 
нови предизвикателства пред структурите за сигурност. Като един от най-ефективните 
инструменти за справяне с кризи е необходимо и силите за специални операции да се 
адаптират към новите реалности. В този аспект архитектурата им се явява важен 
фактор, определящ успешното изпълнение на специалните операции. Ето защо проблемите 
свързани с организацията и структурата на силите за специални операции акумулира все 
по-голяма актуалност.
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наличните възможности за осъществяване на политически и военни цели, използвайки сила по 
гъвкав, ограничен и прецизен начин, постигайки своите дипломатически цели.

Стеснявайки обхвата в геополитически аспект, може да се каже, че във военно-политиче-
ската обстановка в Европа и Балканския регион, разнообразието от рискове и заплахи за мира 
и необходимостта от прилагането на широко обхватни подходи за гарантиране на сигурността 
също наложиха редица изменения в теорията за използване на войските и силите. От способ-
ността да се прогнозират и анализират тези изменения ще зависи до голяма степен реализира-
нето на инструментите на националната мощ на страните в съвременните военни конфликти. 
Съвременните заплахи, в частност за националната сигурност на Република България стават 
все по-трудни за прогнозиране. Но въпреки това може да се приеме, че основните предизви-
кателства за националната сигурност на страната ще бъдат главно от регионален характер. 
Независимо от това, че Република България не разглежда нито една страна като противник се 
допуска, че страната може да бъде въвлечена във военнополитическа криза главно вследствие 
на разпространяване на военен или въоръжен конфликт в близост до държавните граници.

Ето защо въоръжените сили (ВС) трябва спешно да се приспособят към реалностите 
на един нов свят, в който национализмът и класическият принцип за държавния суверенитет 
постоянно отстъпват пред глобалните международни организации, институции и действия. 
Принципните промени във ВС стават задължителна предпоставка в намирането на адекватен 
отговор на предизвикателствата на едно ново време, в чиито условия заплахата от вражеско 
нашествие на национална територия изглежда все по-нереалистична. Вместо това, възмож-
ността от избухване на локални и регионални конфликти с различна интензивност, изблици на 
етническо насилие и актове на политически тероризъм стават все по реалистични. Очевидна 
става необходимостта от спешно намиране на правилния отговор на един глобален въпрос – 
как въоръжените сили да се приспособят към променящата се среда за сигурност в началото 
на XXI век, за да могат успешно да посрещнат присъщите им опасности и предизвикателства.

Трябва да се отбележи, че „ Днес, в условията на един толкова променен свят, отново 
се налага провеждане на разрушителни операции от страна на особени екипи, които действат 
напрегнато и често пъти напълно самостоятелно...“3

Такива екипи се явяват силите за специални операции. Като формирование от въоръже-
ните сили на Република България те играят важна роля в процеса на тяхното изграждане, мо-
дернизиране и развитие. В бъдеще ССО на базата на рисковете и заплахите за нашата страна 
ще се използуват не само в бойни операции, а и при разрешаване на кризи от невоенен харак-
тер, в условията на международна хуманитарна криза, при операции по поддържане на мира и 
други операции различни от война. ССО представляват съществен елемент от съвременните 
военни операции. Новите изисквания и предизвикателства и техните уникални характеристи-
ки – „ефективни, модулни, компактни, маневрени, боеспособни, относително самостоятелни и 
всестранно осигурени“4 ги правят най-близки до съвременните критерии за надежден инстру-
мент в противодействието на заплахи за националната сигурност (фиг. 1).

За тяхното пълноценно използване, всяко едно държавно и военно ръководство трябва 
да полага значителни усилия за организационното им изграждане, поддържане и развитие. 
Поради спецификата на тяхната военна структура и за постигане на гъвкавост и многовари-
антност при използването им е необходимо изграждането на една работеща архитектура на 
силите за специални операции.

Съществуват две основни тенденциии по отношение на изграждането на архитектурата 
на ССО в днешно време.

Първата тенденция се наблюдава в страни, които имат големи армии и където всеки 
вид въоръжени сили – СВ, ВВС, ВМС имат собствени напълно самостоятелни ССО в състав 
командване, щабни, бойни и осигуряващи подразделения. Такива ССО притежават страни като 
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Русия, САЩ, Великобритания, Тур-
ция и други. Втората тенденция при 
изграждането на ССО е в страни, 
които имат значително по-малочис-
лени ВС, като там ССО са по-малки 
по състав, значително по-малоброй-
ни и са обединени в една съвмест-
на структура, като в някои случаи 
отделни елементи е възможно да 
се развръщат в пълен състав само 
при необходимост. Пример в това 
отношение са Румъния, Словакия, 
Словения и други.5

И двата модела на изграждане 
на ССО имат своите положителни и 
отрицателни страни. На следващо място тяхното прилагане трябва да бъде съобразено и с 
различни фактори като: политическата визия за равитие и човешкият ресурс, които имат въ-
оръжените сили, и в частност ССО; финансовото състояние на икономиката, респективно раз-
мерът на разходите за материално-техническо осигуряване, въоръжение и инфраструктура на 
ССО; адекватност по отношение на значението и ефективността на ССО в съвременни условия 
и други.

От друга страна за постигането на оперативна съвместимост при формиране на съв-
местни многонационални ССО в рамките на НАТО, Алиансът споделя намерението всяка една 
страна членка в състава на своите ВС да има ясно определена и изградена структура на са-
мостоятелни ССО на централно подчинение, съобразно своите възможности и способности. 

Предвид споменатото до тук, както и историческия опит на съществуване на ССО в бъл-
гарската армия; трансформациите от последните години, тенденциите, плановете и визиите 
за развитие на ВС на страната може да се посочи, че за националните ни условия значително 
по-подходящ е вторият модел на архитектура на ССО – самостоятелна структура в рамките на 
БА със собствено командване и пряко подчинени на него съвместни сили за специални опера-
ции.6 Политическото и военното ръководство на Република България, оценявайки промените 
в средата за сигурност, осъзна необходимостта от промени по отношение на силите за специ-
ални операции. Така през 2019 г. беше създадено Съвместно командване на специалните опе-
рации (СКСО), пряко подчинено на началника на отбраната (НО). Дискусиите относно неговата 
конкретна структура и щат все още продължават. Целесъобразно е обаче то да има следната 
примерна структура:

● командир и щаб; 
● щабни подразделения, секции и отделения; 
● бойни подразделения – групи за специални операции, които могат да бъдат сухопът-

ни и морски; 
● подразделения за различни видове осигуряване; 
● учебен център за подготовка на ССО;
● служби и други елементи7 (фиг.2).
Този модел на структура „…би позволил ССО на българската армия да имат преди всич-

ко единно и професионално командване, еднакво разбиране по отношение на предназначение, 
функции, мисии и задачи на различните ССО, централизирано ръководство, управление, подго-
товка и осигуряване, въвеждане на единни програми и критерии за подбор на военнослужещи, 
първоначална и основна подготовка в състава на ССО, пълна взаимозаменяемост на отдел-

Фиг. 1. Приложимост на СпО в пълния спектър 
от потенциални операции на въоръжените сили



130     ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ...

ните отряди и тимове 
не само при учения и 
тренировки, а и при 
участие на ССО във 
всяка една операция, 
при всякакви условия 
и други.“8

„Командването 
на силите за специал-
ни операции (КССО) 
в мирно време, при 
липса на кризисна си-
туация трябва да осъ-
ществява непосред-
ственото ръководство 
и контрол на пряко 

подчинените формирования за специални операции и да отговаря за тяхната подготовка и подър-
жане на постоянна бойна готовност.“9 То има значителни отговорности, по-важните от които са:

● определя цялостната политика и визия за развитието и дейността на ССО;
● ръководи мероприятията в ССО по планиране на способности адекватни на потенци-

алните заплахи;
● планира и провежда специални операции;
● разработва основните концептуални, доктринални и други документи на ССО;
● организацията, провеждането и контролът на парашутно-скоковата дейност в българ-

ската армия и др.
В мирно време при кризи от невоенен характер, в условията на международна хумани-

тарна криза при операции за поддържане на мира и други операции различни от война, КССО 
във взаимодействие с МВР и други структури извършва общото и детайлно планиране на ми-
сиите, координира и ръководи провеждането на специални операции.

В условията на ескалираща военнополитическа криза и преки заплахи за страната или в 
случай на военен конфликт срещу Република България, КССО във взаимодействие с остана-
лите видове въоръжени сили участва в планирането, подготовката, съгласуването и провежда-
нето на съвместни специални операции.

Командирът на СКСО е непосредствено подчинен на Началника на отбраната (НО), като от-
говаря за изпълнението на всички негови указания, заповеди и разпореждания. Чрез щаба на ко-
мандването той осъществява не само ефективна координация, планиране и управление на СпО, 
но и осигурява единството на усилията в хода на цялостното изпълнение на мисиите на ССО.

На стратегическо ниво, в щаба на отбраната е необходимо да функционира самостояте-
лен щабен елемент за планиране и взаимодействие на специални операции, пряко подчинен 
на началника на отбраната и неговите заместници.

Самостоятелният щабен елемент (отдел) е необходимо да се състои от експертен състав 
в областта на специалните операции, който да подпомага министъра на отбраната, началника 
на отбраната и неговите заместници, както и висшето държавно и военно ръководство при 
създаване и провеждане на политика по придобиване и поддържане на способности от ССО, 
да предоставя необходими експертни оценки на министъра и началника на отбраната за разра-
ботване и развитие на концептуална и доктринна база за нуждите на ССО и др. 

Щабът на СКСО е основна структура, която планира, подготвя и ръководи провеждането 
на специални операции и различни други задачи, възложени на ССО. Щабът следва да бъде 

Фиг. 2. Вариант на съвместно командване 
на специалните операции

Фиг. 2. Вариант на съвместно командване 
на специалните операции
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изграден с всички необходими отдели и служби. По този начин той ще може да отговаря за 
всички аспекти касаещи ССО – изграждане, подготовка, обучение и пълно осигуряване на ССО.

Групите за специални операции (ГрСО) са основните бойни подразделения в състава на 
СКСО. Те са пряко подчинени на командира на КССО и трябва да притежават декларираните 
способности за провеждане на специални операции. Резонно е да бъдат с ранг на самостоятел-
на част (полк) и щатен личен състав от около 200 – 250 и повече военнослужещи. 

Всяка една ГрСО следва да има командир, щаб, отряди за специални операции (ОСО) и 
осигуряващи подразделения, и способност да подготвя и провежда самостоятелна специална 
операция в предварително определена зона.

Авиационното звено (транспортни самолети и вертолети) е необходимо да бъде дисло-
цирано в близост до ГрСО, с цел да осигури бързото транспортиране на органите. Поради 
характера на релефа на Република България е целесъобразно използването на многоцелеви 
модерни вертолети. Разполагайки със собствена транспортна и вертолетна авиация, КССО ще 
увеличи многократно своите способности за инфилтрация, ексфилтрация, евакуация и като 
цяло за провеждане на специални операции.

Целесъобразно е морският специален разузнавателен отряд (МСРО) да има способности да 
формира морска тактическа група за специални операции и да бъде включен в състава на КССО. 
Спецификата на работа на отряда до голяма степен се доближава до тази на подразделенията от 
КССО, като те взаимно се допълват. Това предполага изпълнението на много съвместни задачи, 
които ще бъде невъзможно да се осъществят без съвместни тренировки и учения. Останал извън 
структурата, МСРО подчинен на ВМС, до голяма степен ще се отдалечава от уеднаквяването на 
процедурите за работа с КССО, което ще направи съвместната им работа доста по-трудна. 

Звеното дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) трябва да има летателни 
средства, добре обучен личен състав и способности за осигуряване на наблюдение и разузна-
ване от въздуха както на тактическо, така и на оперативно ниво

Подразделението за комуникационно и информационно осигуряване на КССО е необхо-
димо да изгражда и поддържа както КВ и УКВ комуникация, така и сателитни такива.

Инженерното подразделение трябва да притежава способности за осигуряване в инже-
нерно отношение действията на органите за специални операции в пълния спектър от изпъл-
нявани мисии.

Логистичното подразделение следва да притежава способности за снабдяване с ГСМ, ремонт 
и поддръжка на въоръжение, автомобилна и бойна техника, възможности за осигуряване на ТГрСО 
при изпълнение на по-продължителни мисии както на собствена, така и на чужда територия.10

Медицинският пункт следва да разполага с личен състав способен да оказва първа меди-
цинска помощ и лечение на военнослужещи от ССО, същото така трябва да има възможности 
за обучение на личния състав на ГрСО и ОСО за оказване на медицинска помощ и лечение по 
време на провеждане на СпО, както и да притежава средства за транспортиране на пострадали 
до съответните лечебни заведения както по земя, така и по въздух.

Учебен център е една належаща структура в състава на СКСО. Необходимо е да позво-
лява едновременна подготовка на няколко подразделения от състава на СКСО. В този център 
е целесъобразно да работят подготвени инструктори и специалисти, които да ръководят обу-
чението и подпомагат подготовката на военнослужещите от ССО. С цел усъвършенстване на 
подготовката е необходимо центърът да е оборудван със средства за видеозапис на отделните 
полигони, което допълнително ще повиши подготовката на ССО посредством извършване на 
прецизни разбори и анализи както на отделни действия, така и на цели занятия.11

Така развърнат и изграден, центърът ще позволява не само непрекъснато обучение на 
новопостъпили военнослужещи в състава на ССО и подготовка на цели подразделения, но и 
възможности за обучение на висококвалифициран сержантски състав за нуждите на ССО.
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Такава една архитектурата на ССО обаче, предполага един период на изготвяне на не-
обходимите нормативни документи, формулиране на процедури за работа, попълване с личен 
състав. Това ще бъде един дълъг процес и от една друга гледна точка а именно, утвърждаване 
на командването сред останалите видове въоръжени сили. С формирането на СКСО ще се 
синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на ССО на Република 
България с тази на страните членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адап-
тиране към рязко променящата се военнополитическата обстановка при кризи, конфликти и 
непредвидени обстоятелства, чрез включване на ССО в процеса на създаване на база данни 
за обмен и анализиране на разузнавателна информация и стартиране процеса на планиране 
на възможно най-ранна фаза.

Създаването на СКСО дава възможност за осъществяване на командването и управле-
нието на компонент от сили за специални операции или отделни формирования от ССО от 
името на стратегическия командващ, при участие в национални/многонационални операции, 
без развръщане на други компоненти.

Освен това с началото на пълноценното функциониране на СКСО, силите за специални 
операции на българската армия ще имат способности да изпълняват различни задачи за пости-
гане на стратегически и оперативни цели, което превръща силите за специални операции в 
приоритет на политика на държавата по отношение гарантиране на националната ѝ сигурност.

1 Концепция на силите за специални операции, С, МО, 2012.
2 Broyles D, Blankenship B., The role of special operations forces in global competition, 2017.
3 Лийберт Д., Специалните операции от Ахил до Ал Кайда, 2010.
4 МС–437/2 – NATO Special Operations Policy, Bruxelles, 2015.
5 Състояние и перспективи за развитие на Въоръжените сили на страните от Балканския и Черноморски регион 

до 2020 г. : Информация. – София, 2019 г.
6 Геров, Р., Й. Петков, Х. Георгиев. – В: Специални операции, част I. София: Военна академия „Г. С. Раковски“, 

2019.
7 Пак там.
8 Пак там.
9 Doctrine for Joint Special Operations (АJP 3-05 А1), Bruxelles, 2019.
10 Пак там.
11 Геров, Р., Й. Петков, Х. Георгиев. – В: Специални операции, част I. София: Военна академия „Г. С. Раковски“ 

2019.



Прегледът на последните стратегически документи в българската армия показват, че към 
медицинското осигуряване на мисиите се подхожда формално2,14. Постановката за мулти-

болничната система при операции на територията на страната14, основана на Военномедицин-
ска академия (ВМА) и включваща всички лечебни заведения – полеви и стационарни от роля 
1 до роля 4 е неправилна от теоретична и доктринална гледна точка1,8,15,18,21,22. Декларираните 
намерения за снабдяване с модерни реанимобили с възможности за телемедицински консулта-
ции, оборудване на вертолетна площадка и поддържане на медицински хеликоптер за нуждите 
на въоръжените сили могат и да са приложими при бедствия, аварии и катастрофи, но нямат 
значение за бойни операции и мисии в чужбина14. Не са отчетени проблемите по осигуряване 
на български контингенти зад граница свързани с:

● годността за военна служба;
● уврежданията в резултат на екзотични заразни заболявания и посттравматичния 

стрес;
● осигуряване на кръв и кръвни продукти за собствените контингенти зад граница;
● разрешаване на употреба на лекарствени продукти, които не се използват в Бълга-

рия10;
● контрола над заразните болести;
● щатното интегриране на националното медицинско подразделение.
По тази причина при разработване на настоящия доклад са изследвани необходимите 

промени в законите за:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЦИНСКОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ В ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕЖДАНИ ИЗВЪН 

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Резюме: В доклада се анализират предизвикателствата пред медицинското 
осигуряване в операции, провеждани извън територията на страната. Изследвани са 
законите за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, лекарствените продукти 
в хуманната медицина, лечебните заведения и здравето, и на тази база са предложени 
законодателни промени и са определени необходимите организационни и щатни промени 
в структурата на батальонната бойна група и насоките в обучението на младшия 
медицински персонал за постигане на минималните медицински способности на роля 1.

Ключови думи: медицинско осигуряване, медицинска евакуация, батальонна бойна 
група, екзотични болести, кръв, имунизации
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● отбраната и въоръжените сили на Република България;
● кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
● лекарствените продукти в хуманната медицина;
● лечебните заведения;
● здравето3,4,5,6,7.
Проблемите с годността за военна служба – медицинска и психологична имат над два-

десет годишна история. Те възникват при подбора на участниците в мисията United Nations 
Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) в Камбоджа през 1992 г. Установени са и в послед-
ващите проведени операции от българската армия извън територията на страната, като в по-
следните години, едно от интересните изследвания е направено от Татяна Янчева и Милена 
Кулева, именно с български контингент, участващ във военна мисия в Афганистан20,23. Те уста-
новяват закономерности при стратегиите за справяне със стреса, които биха били ценен ориен-
тир както по отношение на подбора на участниците във военни мисии, така и по отношение на 
оценка на риска в поведение на военнослужещите и осигуряване на тяхната безопасност. Една 
от причините е в различните дефиниции на понятието „годност“ в Допълнителни разпоредби на 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), § 1, т. 3 и 4, които 
по същество са с еднакво съдържание7. Целесъобразно е дефиницията да бъде обединена 
в една, а ако има различни медицински и психологични критерии, те да намерят отражение в 
подзаконовия акт приеман от министрите на здравеопазването и отбраната, а не както досега 
в наредба на Министерството на отбраната11. При определяне на годността за военна служба 
е целесъобразно да се спазват изискванията за противопоказания за служба зад граница на 
ООН, доколкото в Алианса не съществуват единни такива. До операции зад граница не бива 
да се допускат военнослужещи с исхемична болест, хипертонична болест лекувана с лекар-
ствени препарати, захарна болест, злокачествени новообразувания, язвена болест на стомах 
и дванадесетопръстник, язвен колит, хроничен бронхит, астма, белодробен енфизем, бъбреч-
но-каменна болест, алергии срещу противомаларийни препарати, СПИН, употреба на нарко-
тици, преживян посттравматичен стресов синдром и др. Целесъобразно е да се възприемат 
критериите на въоръжените сили на САЩ относно дъвкателния апарат, според които при 95% 
от военнослужещите във формированието не се очакват зъболечебни проблеми в следващите 
дванадесет месеца, а при 5% от личния състав се допускат само леки проблеми, които могат 
да бъдат отстранени на място10.

В ЗОВСРБ е необходимо да бъдат уредени последствията от преболедуване от екзо-
тичните заразни болести и развитието на посттравматичен стресов синдром. По тази причина 
хипотезите в т. 8 и 9 на § 1, границите на телесните увреди следва да се разширят със споме-
натите заразни болести и психическото увреждане, които трябва да се обвържат не само със 
съдържанието, но и с мястото за изпълнение на военната служба7.

Важно значение при мисии зад граница има осигуряването с кръв и кръвни продукти. 
Според Стандартизационно споразумение на НАТО 293917, те се осигуряват от всяка държава 
членка с кръв за собствените ѝ контингенти9. Такова изискване не е открито при проучване 
на медицинските стандарти на ООН. Споразумението не е прилагано от българска страна по 
време на операцията „Stabilization Forces in Iraq“ (SFIR). Същото не е намерило отражение и 
в националното законодателство. По тази причина е целесъобразно да се разшири хипотеза-
та на чл. 5а от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, който регламентира 
дейността на ВМА по предоставяне на кръв и кръвни продукти. Процедурата за износ на кръв 
в алинея 1 на чл. 7 трябва да се допълни с нова точка – за „осигуряване на български военни 
контингенти в операции зад граница“, като организирането на износа се възложи на министрите 
на здравеопазването и отбраната.

Количествата пълноценна кръв трябва да осигурят кръвопреливане на 10% от числения 
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състав на контингента. Разпределението ѝ по кръвни групи е показано в таблица 1. Кръвта 
се осигурява във формированието на роля 2 или 3 (според предварителните договорености), 
което осигурява българския контингент.

Таблица 1

Разпределение на кръвта по кръвни групи и Rh фактор
(По Попов13)

Пълноценна кръв по кръвни групи  
и Rh фактор

В % от общото количество  
пълноценна кръв 

А Rh(+) 37, 5
А Rh(-) 5,7
В Rh(+) 13,9
В Rh(-) 2,2
О Rh(+) 28,2
О Rh(-) 4,4

АВ Rh(+) 7,2
АВ Rh(-) 0,9

При операции зад граница в редица случаи се налага внос и употреба на лекарствени 
продукти за първична профилактика на здравето на военнослужещите при подготовката и в 
хода на мисията. Така например при операция UNTAC в Камбоджа (1992 – 1993 г.) се налага 
извършване на имунизация на личния състав с ваксина срещу японски енцефалит и профилак-
тика на маларията с препарата „Лариам“.

И двата продукта по това време не са разрешени за употреба у нас поради това, че не 
се ползват в българското здравеопазване19. Подобни случаи са възможни и в бъдеще. Това 
налага да се разширят правомощията на министъра на здравеопазването (чл. 10 от Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина) да разрешава лечение за определен срок 
с лекарствен продукт, който не е разрешен в страната, но това се изисква от участието ни в 
конктретна мисия.

Важна роля за предпазването на здравето на военнослужещите имат предпазните имуни-
зации срещу заразни заболявания. При проучване на Стандартизационно споразумение 2037 
се установи, че част от имунизациите в Алианса съответстват на българския имунизационен 
календар (табл. 2).

Таблица 2

Стандартни имунизации в НАТО и Република България
Срещу заразни заболявания НАТО Р. България

Дифтерия + +
Морбили + +
Заушка + +
Коклюш + +
Детски паралич + +
Рубеола + +
Тетанус + +

В член 205 на споразумението са определени т.нар. допълнителни ваксини, които се при-
лагат, когато е възможно войските на НАТО да бъдат изложени на риск от контакт с причини-
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тели на определени заболявания. В таблица 3 е показано какво е състоянието на проблема в 
нашата страна10,16.

Таблица 3

Допълнителни имунизации в НАТО и Република България*

Срещу заразни заболявания НАТО Състояние в Р. България
Хепатит А + -
Хепатит В - +
Японски енцефалит + -
Менингококов менингит + Препоръчителен
Бяс + Лечебна ваксина
Коремен тиф + Препоръчителен
Жълта треска + Препоръчителен

* със знак (-) са показани имунизации, които не са задължителни.

Като се имат предвид кратките срокове за подготовка на контингентите е целесъобразно 
да се обсъди възможността за разширяване на националния имунизационен календар само 
за военнослужещи, както и разширяване на правомощия на министъра на здравеопазването 
да разпорежда (чл. 59 от Закона за здравето) имунизации и реимунизация извън Националния 
имунизационен календар и на контингенти, заминаващи на мисии19.

Последното направление за промяна в нормативната база е свързано със статута на 
медицинските подразделения (роля 1) в механизираните батальони12. Добре известно е, 
че статутът на лекарите в частите не е уреден в Закона за лечебните заведения6. По тази 
причина те са включени в състава на ВМА, което противоречи на принципа на единонача-
лието и на изискванията на доктрината на НАТО за медицинска поддръжка AJP 4.10. Спо-
ред нея подразделенията за роля 1 и 2 трябва да са щатно интегрирани в съединенията и 
частите, които осигуряват. Допуснатата преди години грешка може да бъде изправена чрез 
иницииране на промени в Закона за здравето чрез създаване на нов чл. 120а. По аналогия 
със съществуващия чл. 120, той трябва да уреди дейностите на здравните служби в съ-
единенията и частите на българската армия на територията на страната и при мисии зад 
граница по:

● оказване на медицинска помощ на военнослужещите на място;
● подготовка на пострадали за евакуация към специализирани лечебни заведения;
● временно лечение на неподлежащи за евакуация по медицински показания с цел 

по-доброто стабилизиране на жизнените им функции;
● изолиране на инфекциозно болни (съмнителни) и организиране наблюдението над 

контактните;
● провеждане на профилактични мероприятия, в това число и за предотвратяване на 

бойния стрес;
● медицинско разузнаване в зоната за отговорност на батальона/дивизиона;
● снабдяване с медицински материални средства;
● регистрация на пострадалите и изготвяне на установените доклади по команден ред 

и до старшия медицински началник.
● военномедицинска подготовка на личния състав в техниките на оказване на първа 

помощ и способите за предпазване от заболявания;
● проверка на годността на личния състав за изпълнение на бойни задачи;
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● активно издирване на лицата с прояви на боен стрес и временното им извеждане от 
подразделенията;

● психологични мероприятия с лицата с боен стрес;
● амбулаторни прегледи по обращаемост на заболели военнослужещи и временно ле-

чение на пациенти със срок за възстановяване 2 – 3 денонощия;
● контрол над хранене, водоснабдяване, банно – перално обслужване, настаняване и 

утилизиране на отпадъците.
С отделни алинеи трябва да се уточнят трудово-правните отношения с лекарите и сестрите 

от тези здравни служби, редът за финансирането им и редът за контрол върху дейността им.
Освен законовите изменения, направленията за оптимизиране на медицинското осигуря-

ване могат да бъда насочени към оптимизиране на обучението на санитарите и санитарните 
инструктори (табл. 4).

Таблица 4

Насоки за оптимизиране на обучението на санитари и санитарни инструктори 
(По Димитров1)

По вид
По съдържание

Продължителност на обучението
Придобивани умения

Базово Поддържащо

Санитари

Теоретично обучение – 
40-50 часа и практическо 
обучение – 50-60 часа 
практика (около 20 учебни 
дни, при 5-6 часов учебен 
ден).

Ежегоден 30-часов 
опреснителен курс 
поради това, че не 
упражняват ежедневно 
придобитите умения .

Временно кръвоспиране, 
обездвижване при счупвания, 
да поставят пациента в 
благоприятна позиция 
за транспортиране, да 
използват готови автоматични 
инжектори за еднократна 
употреба с противоболкови и 
противошокови разтвори за 
мускулно приложение.

Санитарни 
инструктори

Теоретично обучение – 
400 часа (около 80 учебни 
дни, средно 4 месеца) и 
след това задължително 
практическо обучение в 
болничен екип на спешна 
помощ до 6 месеца.

Не се налага, тъй като 
ежедневно упражняват 
придобитите умения.

Посочените умения на 
санитарите, допълнени с 
възможности за работа с 
апаратура за подаване на 
кислород, мониторен контрол 
на сърдечната дейност, 
работа с дефибрилатор 
за непрофесионалисти, 
вътревенозни вливания, 
реанимиране на критично 
болни по време на евакуация.

При такова обучение санитарните инструктори са подходящи за включване в състава 
на патрули и за съпровождане на пострадали по време на евакуация с наземни или въздушни 
линейки.

Количеството на медицинския персонал трябва да осигурява следните минимални меди-
цински способности на батальонна бойна група – роля 1 (табл. 5).
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Таблица 5

Минимални медицински способности в батальонната бойна група – роля 1 
(По Димитров1)

Наименования на мероприятията Медицински 
способности 

Първа помощ на бойното поле от санитарни инструктори и санитари (бр. пострадали 
за 1 час от един санитар) 9

Сортиране на пострадали (бр. пострадали за 1 час от един лекарско-сестрински 
екип) 6-12

Помощ от или под ръководството на общо практикуващ лекар, (бр. пациенти за 6-7 
часов работен ден от един лекарско-сестрински екип) 20-40

Възможности за психологична помощ да
Възможности за реанимация да
Възможности за ехографска диагностика да
Развърнати реанимационни легла – бр 4
Възможности за дезинфекция, дезинсекция и дератизация да

За постигане на посочените минималните медицински способности, батальонната бойна 
група трябва да разполага със следните щатни структури в механизираните роти и към щаба 
на батальона (табл. 6).

Таблица 6

Медицински структури в батальонната бойна група – роля 1 
Наименование на медицинското подразделение и длъжността Количество, бр.

Санитарно отделение на ротата
Командир – санитарен инструктор 1
Санитар 2
Всичко в санитарното отделение на ротата 3
Медицинско подразделение  на батальона за роля 1
Началник – лекар по обща медицина 1
Старша медицинска сестра – операционна 1
Лекар – ординатор 1
Началник аптека – помощник фармацевт 1
Медицинска сестра – анестезиологична 1
Медицинска сестра – операционна 1
Медицинска сестра – палатна 1
Санитарни инструктори 2
Всичко в медицинско подразделение на батальона за роля 1 9

От опита от Фолклендската криза е необходимо да се разработят и внедрят диагностични 
и лечебни алгоритми за нуждите на роля 1, които да опишат поведението на медицинския пер-
сонал от всички категории при:

● множествена травма; 
● черепно-мозъчна травма; 
● травми на гръбначен стълб, гръбначен мозък и периферна нервна система;
● счупвания на дълги тръбести кости и таз;
● гръдни и коремни травми;
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● травми на големи периферни съдове;
● лицево-челюстни увреждания;
● термична травма (изгаряния) и отравяния от взривни газове.
За разполагане в полеви условия медицинското формирование на батальонната бойна 

група трябва да разполага със следната техника:
● Бронирани средства за предна медицинска евакуация, които могат да бъдат част от 

доставяната за превъоръжаване бронирана техника. Целесъобразно е тя да бъде преработена 
в санитарен вариант от фирмата доставчик в заводски условия;

● Автомобилна превързочна. Контейнерът на автопревързочната трябва да бъде твър-
достенен с трикратно увеличаващ се обем, климатична инсталация, вградени електроагрегат 
4 кW с възможности за включване към постоянна електрическа мрежа и резервоар за гориво. 
Базовите автомобили на автопревързочната е целесъобрзно да бъдат с дизелов двигател, ра-
ботещ с единно стандартизирано гориво на НАТО и колесна формула – 6х6;

● Автомобилен зъболекарски кабинет с аналогични на горните изисквания.
Необходимите знания за организиране на медицинското осигуряване на механизирания 

батальон трябва да бъдат групирани в медицински устав, по подобие на американските полеви 
устави за медицински формирования22. Уставът може да има следното примерно съдържание:

● Медицински рискове в операциите;
● Цел и принципи на организиране на медицинското осигуряване на механизирания ба-

тальон;
● Задачи и щатно разписание на медицинската служба на механизирания батальон;
● Обща характеристика на действията на механизирания батальон в бойни операции и 

операции различни от война, и влиянието им върху медицинското осигуряване;
● Организиране на медицинското осигуряване на механизирания батальон (бригада) в 

бойни операции и операции различни от война – полево разполагане и преместване, организи-
ране на превантивната медицина и др.;

● Логистична поддръжка на медицинското формирование на роля 1.
Като приложение могат да бъдат дадени образците документи, които трябва да се водят 

в медицинското формирование на механизирания батальон – санитарен евакуационен билет 
и медицинско свидетелство за смърт, съобразени със съответните стандартизационни спора-
зумения на НАТО, както и национално приложимите удостоверение за раняване, ежедневно 
донесение на командира на взвода, книга за регистрация на постъпили ранени и болни, книга 
за ранени и болни настанени за временно лечение/реанимация, превързочна книга и др.

В заключение, след извършените изследвания в доклада могат да се направят следните 
изводи:

1. Разработени са някои насоки за усъвършенстване на медицинското осигуряване в ми-
сии зад граница чрез предложения за промени в Законите за: отбраната и въоръжените сили на 
Република България; кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; лекарствените продукти в 
хуманната медицина; лечебните заведения и здравето.

2. Определени са и необходимите организационни и щатни промени в структурата на 
батальонната бойна група и насоките в обучението на младшия медицински персонал за пости-
гане на минималните медицински способности на роля 1 по критериите на Алианса.

1 Димитров, Ал., Насоки за развитие на полевата медицинска помощ при ликвидиране на последствията от 
кризи от невоенен характер, дисертация, София, 2010.

2 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Решение на Минис-
терски съвет на Република България № 209 от 27.03.2015 г., София, (по http://www.mod.bg)

3 Закон за здравето, ДВ, бр. 70, 2004.
4 Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, ДВ, бр. 102, 2003.
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7 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, ДВ, бр.35, 2009.
8 Картър, Бр., Военният лекар и поддържането на боеспособността, Military Medicine, Vol. 158,6, 1993.
9 Кирилов, Д., Възможности за подобряване на поддръжката от страната домакин чрез използването на групата 

за съвместна логистична поддръжка. – В: Годишник на Факултет „Командно-щабен“, том, стр. 310 – 318. София: Военна 
академия „Г. С. Раковски“, 2017, ISSN 1312-2991.
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13 Попов, Р., Н. Петров, В. Васева. Разпространение на кръвните групи от системата АВО при имунохематоло-

гичната диагностика във ВМА. – В: Български медицински журнал, бр. 2, 2012 г.
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Най-важният атрибут за управленческия процес във военната сфера е информацията. 
Още от най-ранните етапи на историческото развитие на военното дело, тя се явява 

като обект на ожесточена битка. Елементите на информационната война са присъствали в 
почти всички войни, а генералите в древността са вярвали, че „най-добрата война е да се 
разрушат плановете на врага“1. В доклад на Съвместната комисия по сигурността в САЩ 
от 1993 – 1994 г. се казва, че: „…мрежите за данни са се превърнали в бойното поле на 
бъдещето“2. Обмяната на информация винаги е била от ключово значение за военните 
сили. Ежедневното използване на компютърните системи за пренос и обмен на инфор-
мацията в сферата на отбраната налага формулирането на специални и силно защитени 
информационни системи. В съвременния цифровизиран свят, армията използваща на-
деждни комуникационни и информационни системи и мрежи е военната сила на бъдещето, 
която ще притежава превъзходство и предимство пред останалите традиционни армии. С 
навлизането на технологиите обаче, групата от заплахи също се разширява. Неоторизи-
раният достъп, зловредните софтуери, промяната на базата данни и унищожаването им, 
нарастващата опасност от кибершпионаж и кибервойна сериозно могат да нарушат нацио-
налната сигурност. Именно опазването на автентичността, поверителността и целостта на 
информацията са от ключово значение при приемането на ефективни и ефикасни мерки за 
управление и защита на комуникационните и информационни системи. Именно провежда-
нето на успешна комуникация между всички участници на всички равнища на национално 
и наднационално ниво са от изключително значение, както за националната, така и за 
международната сигурност. Опазването на комуникационните канали от нерегламентиран 
достъп дава стратегически и оперативни предимства на страните.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ  
И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Резюме: В настоящия доклад се разглежда въпросът за управлението на сигурността 
на КИС на Българската армия като част от националната сигурност. Опазването на 
класифицираната информация от нерегламентиран достъп е от основополагащо значение 
за осигуряване на безпроблемна комуникация във военните формирования на всички 
равнища. Когато се говори за сигурността на КИС се ражда необходимостта от посочване 
на различните компоненти на системата на сигурността на КИС.

Ключови думи: управление, защита, сигурност, информация, комуникационни и 
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1. Управление на сигурността на КИС
1.1. Основни понятия и дефиниции

Информационни системи (ИС) е съвкупност от взаимносвързани елемен-
ти и/или компоненти, които събират (въвеждат), манипулират (обработват), съхра-
няват и разпространяват (извеждат) данни и информация, и осигуряват коригира-
ща реакция (механизъм за обратна връзка), за да се достигне до определена цел.3

 Те представляват взаимносвързани съвкупности от средства, методи и персонал, използва-
ни за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на 
поставена цел4 с помощта на компютърни системи. Организиран набор от ресурси (хардуер, 
софтуер, персонал, данни и процедури), използвани за обработка и разпространяване на ин-
формация.5

Обобщеният модел (фиг. 1) дава най обща представа за същността, структурата и пред-
назначението на една система. Той пояснява входовете, изходите и процеса на трансформа-

ция, извършван в системата.6

Комуникационните и информа-
ционните системи (КИС), представляват 
„съвкупност от хардуер, софтуер, база 
данни, комуникационни и човешки ре-
сурси, както и процедури, осигуряващи 
функционирането на организацията с 
оглед постигането на предварително 
поставени цели и е предназначена да 
събира и съхранява данни, свързани с 

тази организация“7. Когато говорим за КИС, трябва да се има предвид, че такива системи се 
използват за създаване, съхраняване, разпространение на класифицирана информация (КИ) 
като се използват така, че информацията да бъде защитена срещу неоторизиран достъп или 
изменение.8

Сигурност на комуникационните и информационните системи „представлява 
система от принципи и мерки за защита от нерегламентиран достъп до класифицираната ин-
формация (КИ), създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в КИС“9.

Компрометиране на сигурността на КИС – пълна или частична загуба на конфиден-
циалност, интегритет или достъпност.

1. 2. Организация на сигурността в КИС
Когато говорим за защита на КИС трябва да се има в предвид, че тя се свързва с из-

пълнението на мерки и дейности, произтичащи от изискванията ведомствените, нацио-
налните и наднационалните норма-
тивни документи, които се отнасят 
до опазването на служебна и/или 
държавна тайна от случайно или умиш-
лено разкриване, неправомерно използ-
ване или унищожаване. Защитата от 
такъв тип нерегламентирано посегател-
ство е неизменна част от защитата на 
националната сигурност, тъй като КИС 
използвани в българската армия са част 
от критичната инфраструктура на стра-
ната. Няколко конкретни области от си-

Фиг. 1. Обобщен модел на ИС

Фиг. 2. Области на сигурността на КИС на БА
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гурността10 (фиг. 2) са в основата на дефинирането на общата система за сигурност на КИС.
1.3. Елементи на системата на сигурността на КИС

Когато говорим за сигурност на КИС се има предвид опазването на системите и мрежите 
от нерегламентиран достъп до КИ. Именно поради тази причина системата на сигурността на 
КИС се гради върху няколко елемента:

● Идентификация – способността да се идентифицира еднозначно потребител на сис-
тема или приложение, което работи в самата система;11

● Автентификация – установява се дали потребителят е този, който твърди. Потре-
бителите използват различни компютърни приложения чрез потребителски идентификатор;12

● Оторизация – с този процес се определя това, дали даден потребител има разреше-
ние за достъп да прочете, промени, вмъкне или изтрие някакви данни или да използва опреде-
лени програми. По-специално, това е набор от права и привилегии на достъп на потребител, за 
да се възползва от даден системен ресурс.13

● Контрол на достъпа – процес, с който се определя кой какво прави и за какво, въз 
основа на определена политика на достъп за всеки системен ресурс;14

● Конфиденциалност – отнася се до защитата на чувствителната информация от не-
разрешено разкриване;15

● Управление на отказ от услуги (DoS) – предотвратяване на нерегламентирано 
проникване в компютрите на незащитени потребители чрез вируси;

● Цялостност на данните (интегритет) – услугата за интегритет на данните от-
крива дали е имало нерегламентирано изменение на данните. Има два начина, по които да-
нните могат да бъдат променени: случайно, чрез хардуерни грешки и поради умишлена атака. 
Много хардуерни продукти и протоколи за предаване имат механизми за откриване и кориги-
ране на хардуерни и грешки при предаване. Целта на услугата за интегритет на данните е да 
открие умишлена атака. Услугата за интегритет на данните цели само да открие дали данните 
са променени. Тя няма за цел да възстанови данните в първоначалното им състояние;16

● Доказване на източника на данните – невъзможност за отказ от авторство.

2. Основни средства, осигуряващи защита на KИС в българската армия
2.1. Законодателни средства

Съвкупност от нормативни и регламентиращи документи по сигурността на информация-
та. Нормативната база е създадена на базата на нуждите на определени структури. Съответно 
документите могат да бъдат създадени от конкретно ведомство или да имат национален харак-
тер. Надхвърлили границите на националната комуникация като част от НАТО и ЕС, участвайки 
в редица международни операции, документите касаещи сигурността на КИС могат да имат и 
наднационален характер. Този тип документи е съобразен изцяло с политиките на двата меж-
дународни съюза.

2.2. Апаратни и програмни средства
Политиката за сигурност на КИС е сложна и многокомпонентна. Освен нормативните 

актове, тя включва в себе си и апаратни и програмни средства за защита. Те представляват 
антивирусни програми, използване на подходящ комуникационен хардуер и софтуер, с цел 
запазване качеството на връзките и сигурността на пренасяната класифицирана информа-
ция – маршрутизатори, защитни стени и др.

2.3. Криптографски средства
Информационните системи на Министерство на отбраната и въоръжените сили, както и 

всички специализирани организации имат нужда от особено мощна кибер защита, защото загу-
бата на класифицирана информация или данни не е опция в отбранителния сектор и военните 
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организации. Голяма част от приложенията и класифицираната комуникация са силно защите-
ни чрез жизнено необходимото криптиране17 и съответните криптиращи устройства.

2.4. Организационни средства
Вътрешно ведомствени нормативно-правни актове. Те определят процесите на функциони-

ране на КИС и също така регламентират взаимоотношенията между потребителите и системите, 
с цел изключване възможността за несанкциониран достъп или унищожаване на информация.

2.5. Физически средства
Различни устройства, съоръжения и мероприятия, които възпрепятстват или правят не-

възможно проникването на потенциални нарушители до местата, от където има достъп до за-
щитавана информация.

3. Органи по сигурността на КИС18,19

Изводи:
● За да се говори за 

сигурност на КИС е необхо-
димо да бъдат разяснени и 
дефинирани основни поня-
тия.

● Гарантирането на 
сигурността на КИС е от 
изключително значение за 
националната сигурност.

● Като част от кри-
тичната инфраструктура, 
КИС в българската армия 
са един от най-важните 
елементи, които трябва да бъдат опазени от нерегламентиран достъп до информацията.

● Когато се говори за управление на сигурност в КИС се има предвид всяка една от 
областите на сигурност, които са в обхвата на сигурността.

● Принципите на сигурността и мрежовата поддръжка подчертават необходимостта от 
безпроблемен обмен на информация.

● За да се осигури надеждността при обмяната на информацията е необходимо да се 
приемат редица ефективни и ефикасни мерки за осигуряване на сигурността на КИС на ведом-
ствено, национално и наднационално равнище.

● Органите по сигурността на национално и вътрешно-организационно ниво работят в 
тясно сътрудничество за предотвратяването на неразрешен достъп до КИ, като изготвят нор-
мативна база и приемат различни мерки, с цел предотвратяване на умишлени атаки.

Заключение
Двадесет и първи век е векът на технологичния прогрес. Светът вече е навлязъл в ерата 

на технологиите, затова и отхвърлянето на рискови заплахи за комуникационните и информа-
ционните системи е немислимо. Недоброжелателите също живеят в цифровия свят, те също 
са запознати с новите технологии и ги използват като инструменти за постигането на различни 
цели – кражба или унищожение на информация с цел постигане на политически, икономиче-
ски, военни или други цели. Именно опазването на класифицираната информация е и една 
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от основните и най-значими задачи за правителството. Представителите от различните ве-
домствени организации трябва успешно да изпълнят своята спояваща функция, като приемат 
единни законови рамки и разработят планове за ефективна политика за защита от нежелани 
посегателства на КИС. Нерегламентираното проникване, неправилната работа с КИС, невол-
ните грешки на потребителите са само част от действията, които могат да доведат до повреда 
или изтичане на КИ, което автоматично се превръща в потенциална заплаха за националната 
сигурност. Сигурността е най-важният компонент, който спомага за нормалното функциониране 
на държавата, за осъществяването на комуникация на различно равнище в българската армия 
и за безопасното съществуване на гражданите. Нарастващата зависимост на инфраструктури-
те и увеличаването на заплахи за сигурността, както и рисковете от използване на зловредни 
кодове за увреждането им, са поредното предизвикателство пред националната и глобалната 
сигурност. Възможността да бъдат открити уязвимостите в информационните системи се уве-
личава. Ето защо трябва да се изработят и използват определени механизми за сигурност. 
Приемането на адекватна политика за управление на сигурността на КИС би позволила да се 
осъществи безпроблемна комуникация между всички участници във военните единици.
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An unmanned aircraft is “an aircraft which is intended to be operated independently or is 
remotely controlled without a pilot on board” according to the Bulgarian Civil Aviation Act1. 

Recently, both in Bulgaria and abroad, citizenship and broad use have been made of the term 
drone. It has become popular and broadly used, and is generally referred to as Remotely 
Piloted Aircraft Systems (RPAS).

RPAS are typically under control of a remote pilot-in-command for the entire flight under 
normal conditions and movements on the ground. However, on-board automation can trigger 
manoeuvres in the absence of pilot command, in specific non-normal failure conditions: loss 
of command and control (C2) link and imminent risk of mid-air collision with another aircraft. 
RPAS belong to the wider family of Unmanned Aircraft Systems (UAS), which also comprise 
‘autonomous’ RPAS (i.e. no human action is necessary after take-off).

Currently International Civil Aviation Organisation (ICAO) is limiting the scope of its 
recommendations to RPAS (for use by international civil aviation). The ICAO principle is 
formulated in Circular 3282. This Roadmap considers RPAS as aircraft, i.e. RPAS should be 
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able to operate in airspace, together with a variety of manned aircraft (e.g. from gliders to large 
airliners) under instrument (IFR) or visual (VFR) flight rules adhering to the requirements of 
the specific airspace in which they are operating. For this reason RPAS have to comply with 
the aviation rules. In other words, RPAS must be integrated to the present air traffic and this 
one integration should not impact on the current airspace users (i.e. no degradation of the 
safety in the air; no disruption of current operations; no modification of ATC procedures; no 
additional mandatory equipment caused by RPAS). In consequence, the Roadmap considers 
that RPAS behaviour in operations must be equivalent to manned aviation, including for the air 
traffic control (ATC). RPAS must comply with the Communication, Navigation and Surveillance 
requirements applicable to the class of airspace within which they are intended to operate.

The Roadmap also considers that, as in manned aviation, an RPAS operator will obtain a 
permission to operate only when essential pre-requisites to safeguard the total aviation safety 
system are in place. The three following basic pre-requisites are expected to apply to RPAS2:

1. RPAS must be approved by a competent authority. According to ICAO, they are systems 
comprising a remotely piloted aircraft (RPA), one or more associated Remote Pilot Stations 
(RPS), the required Command and Control (C2) links, including those supported by satellite 
communications, and any other components as specified in the type design of the RPAS. In 
this scope, military information systems, such as those C2 typically operate in data exchange 
mode with others, including civilian ones. Ensuring compatibility is feasible as presented in the 
material3. 

2. The RPAS operator must hold a valid RPAS operator certificate. 
3. The remote pilot must hold a valid licence. 
In addition, the majority of the emerging civil and commercial applications in Europe are 

undertaken with light RPAS. At present 15 European countries have developed (and others 
are developing) some elements of regulation, due to the mounting pressure from civil RPAS 
operators. Curently, the Czech Republic, France, Ireland, Italy, Sweden, Switzerland and the 
UK have national rules and regulations in place, and national regulations are being prepared 
in Belgium, Denmark, The Netherlands, Norway and Spain. Now a Strategic Security and 
Defense Review is being conducted in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. Its basic 
results are summarized in national political documents, like the White Paper on Defense, the 
Capability Development Program and long-range strategic plans, developed for the national 
security interests and goals to be declared as well as defining proper policies and capabilities for 
their execution4. Defense planning is also a basic prerequisite for maintaining the existing ones 
and developing new defense capabilities5. The Program for the Development of the Defense 
Capabilities of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria is the basis for upgrading the 
country’s defense potential6,7.

The size, content and granularity of these regulations are different, however. Hence, 
the conditions for the mutual recognition between European countries has not yet been 
reached, with a direct impact to cross-border operations. In addition, the experience of the first 
European operators and services providers clearly shows that solid business cases require 
internationalisation of the activities beyond the national market. A true European Single Market 
for RPAS based on common rules is necessary to support the development of the European 
industry.

Nowadays Unmanned Aerial Vehicles (i.e. without pilot on a board) of various types and 
sizes are widely entering various civil and military sectors to perform a wide range of special 
missions, including public safety ones as it is shown in Table 18. Also it is important to take into 
account issues related to determining information requirements for conducting specific missions 
and cybersecurity issues as well 9,10,11.
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Table 1
Range of Special missions using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Mission Description
Civil use

Advertising
Towing publicity banners, skywriting, airships with publicity projected from 
inside on the inside of the external envelope or publicity mounted on the 
outside of the external envelope.

Aerial Acrobatics & 
Special Effects 

For the cinema & TV industry and for public entertainment purposes. 

Aerial Photography & 
Film/Video Footage

Production of aerial photography & film/video footage for the production of 
documentaries, advertisements, video clips, printed publications or news 
broadcasting (news illustration purposes on television).

Deterring Flight operation with the purpose to chase animals in wild nature or in 
protected animal parks.

Dispensing Aerial distribution of fertilisers, herbicides, etc.

Exploration The act of searching the earth’s surface & subsurface with the intent of finding 
minerals, oil, etc. 

Mapping Process of creating a diagrammatic representation (incl. 3D modelling). 

Manipulation The modification of a direction or position, or the displacement, of an inert 
object. 

Measuring The process of measuring using a particular standard. 
Monitoring Observation on a regular basis over a period of time. 
Observation Examination of an activity, person, group, area or phenomena. 

Sky Painting Flightscarriedoutbydronesequipped with varioustypesof lighting and/orsmoke 
generating devices to create an aerial spectacle.

Sky Writing
Flight carried out to create an aerial written message using smoke generated 
on the aircraft involved. A computer can generate the master plan and 
electronic signals can control the smoke output.

Spraying The process of spreading liquid substances [e.g. insecticide, fertiliser] 
Testing Ascertaining a capability or correct functioning. 
Dual use (both Civil/
Military)
Identification The process of recognizing as being a certain person or thing or activity. 

Inspection Examination with the intent to find faults, errors, problems, malfunctions or 
specific phenomena. 

Localisation 
Supplying the geographical coordinates of activities, faults, errors, 
malfunctions, equipment, structures, persons, lifestock or specific phenomena/ 
intelligencefor troops location.

Patrolling Searching for a specific activity, person, group or phenomena in a given 
geographical area on a regular basis.

Relief Flight 
Flight carried out for humanitarian purposes to carry relief supplies such as 
food, clothing, shelter, medical and other items during or after an emergency 
and/or disaster.
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Sensing Looking for & analysing or defi ning the geographical coordinates of 
phenomena & transmitting or registering them.

Special Purpose Flights serving a specifi c purpose [e.g. communication/radio-relay point]

Spotting Looking for an activity, object, person, group or phenomena & registering their 
geographical coordinates.

Search & Rescue Looking for missing persons/intelligence.
Surveillance Close observation of an activity, person, group, area or phenomena. 

Surveying
Detailed inspection of a geo-referenced section of the earth’s surface (incl. 
structures) with the purpose to study or measure altitudes, angles, distances, 
phenomena & structures fl own over, and recording them.

Tracking The process of following something or someone.
Transport – Goods Flight carried out for the carriage & delivery of goods/equipment/weapons.
Transport - Persons Flight carried out for the carriage & delivery of persons/troops.

Validation Confi rmation by examination and provision of objective evidence that the 
particular requirements for a specifi c intended use are fulfi lled.

Fire-fi ghting Flight carried out with the intent to extinguish fi re or stop it from spreading.

Some mission related tasks from the table above as observation, localization and spotting 
are widely discussed in a paper12 as part of a more general application of Geographical Information 
System (GIS) technologies in crisis prevention. 

Roads and possible obstacles are the minimal required geographic data for collection but there 
are many specifi c regional features as landslides, fl uid zones, referenced accelerations in earthquakes 
and others. Determining the visibility and signal propagation are important in most cases. This is a 
complex analysis which takes place not only at the observed stages, but also in the next, “orient” stage 
of “the decision-making cycle.” Signifi cant moments are sensor data collection and geographic data 
manipulation, as shown on Fig. 1.

As it is shown in the table, there is a wide range of 
missions as part of Crisis Response Operations that 
use UAF. The impact of using RPAS to perform special 
missions related to combating forest fi res in 
wild nature is analysed in the paper as an 
example of a kind of disaster.

2. Peculiarities of forest fi res
It should be noted that wildland fi res 

have the following features:
● they spread on large areas because there is 

a lot of vegetation on them;
● they spread rapidly due to the presence of 

winds that accelerate the process;
● in many cases, such fi res are started in more 

than one place (for example, in the event of lightning o r 
malicious human actions);

● often forest fi res are in highly intersected areas that are diffi cult for fi remen and related fi re-
fi ghting equipment to reach.

The use of aviation technologies has a place at all stages in the fi ght against forest fi res - fi re 
reconnaissance, fi re extinguishing and observation after fi re extinguishing ends.

Fig. 1. GIS used for critical infrastructure
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„Fire reconnaissance“. Before proceeding to fire extinguishing in a mountainous area, it is 
necessary to carry out fire reconnaissance to collect initial information about fire. Armed with this 
preliminary information, the fire-fighting manager will be able to make an informed decision based 
on what method and with what technology to deal with the fire. In order to obtain the preliminary 
information about the fire, the drone must be equipped with a high-resolution video-camera, and it is 
also highly desirable to have a multi-spectral video-camera, or at least one operating in the infrared 
light range.

The drone’s remote control system incorporates a GPS receiver, which allows the remote flight 
control centre to obtain flight coordinates in real time, allowing it to quickly delineate the boundaries of 
a fire and to calculate its area.

When more than one fire is located, it is usually necessary to perform simultaneous (parallel) 
reconnaissance using additional drones (i.e. multi-drones reconnaissance).

Based on the carried out reconnaissance, the Fire manager develops a fire-fighting plan.
„Fire Extinguishing“. At this stage, the use of aviation technologies is based on the use of 

specialized airplanes or helicopters. The main tasks performed at this stage are:
● attacks on the fire - delivery of fire extinguishing agents (water or chemicals);
● spreading chemical agents to cause artificial rainfall, in the presence of suitable clouds;
● real-time monitoring of the results of the extinguishing;
● real-time monitoring of the fire spread rate and the main spread directions;
● real-time monitoring to trace if new fires are starting.
If new fires are detected, it is necessary that fire reconnaissance is carried out for them, too.
„Observation after fire extinguishing ends“. This is real-time post-fire monitoring about the 

potential restart of fire on the same area(s). The duration of the observation is different depending on 
the risk degree of fire restart, which is a function of a large number of factors that are specific to each 
fire.

When performing Crisis Response Operations and at all stages in the forest firefighting in 
particular, cybersecurity and capability for immediate response on cyber attacks is a very important 
aspect13,14,15

3. Operation analysis of the use of traditional aircraft for fire-fighting
In the case of fires in mountain areas, the use of specialized fire-fighting aircraft (i.e. fixed-wing 

aircraft/air-tanker) has the following advantages:
● fast and high-quality intelligence of the area of fire;
● high operability for fire-extinguishing agents (water or chemicals) delivery;
● the possibility of spreading chemical agents to cause artificial rainfall, in the presence of 

suitable clouds;
● high efficiency of the extinguishing action (attacks) on the fire, which does not depend on the 

availability of road infrastructure;
● speed and high flexibility to transport firefighters, equipment or medical personnel to the site 

of a fire, as well as the evacuation of victims;
● high safety for the people while extinguishing operations are in progress;
The air-tankers have following weaknesses:
● restrictions of flights due to highly intersected mountain areas;
● limited manoeuvrability to follow precisely fire borders;
● the need for a take-off/landing airport;
● there is no possibility to use limited-sized water resources located near the fire.
Due to the weaknesses mentioned above of the fire-fighting aircraft,  heavy military helicopters 

are usually used in Bulgaria both for fire reconnaissance and fire-fighting. The use of fire-fighting 
helicopters has the following strengths:
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● short mobilization time for the available helicopters after receiving a notification for a fire;
● need for a limited-size landing/take-off site that can be prepared relatively quickly;
● more flexible manoeuvring capabilities, including low-speed movement;
● capability to “hover” over a fixed point;
● versatility - depending on the built-in or hanging equipment, the helicopter can be flexibly 

used to perform a variety of missions;
● capability to take water from nearby and small-size water sources.
It should be noted that helicopters also have some restrictions on flight, such as:
● in case of limited visibility due to fog or strong smoke over the fire area;
● the value of angle of Crane when executing manoeuvres at heights up to 50 m and at low 

flight speeds (from 120 up to 250 km/h);
● flight in the event of the so-called “conventional jet” (convective column) when performing 

hovering manoeuvre;
● the speed of the wind (front, side, and rear winds) as well as when engines are started and 

stopped at take-off/landing as well as the in-flight mode.
The flight restrictions mentioned above are necessary to ensure the needed reserve for 

longitudinal and transverse control, especially in the cases of a specific maximum take-off mass.

4. Economic aspects of using UAV and traditional aviation technologies for fire fighting
It should be noted that the currently used aviation technologies are costly and have low economic 

efficiency for the following reasons:
● the high initial acquisition value (from several million to several tens of millions USD/Euro);
● high operating costs;
● high technical maintenance/repair costs associated with the availability of suitable facilities 

and trained technical staff;
● high flight crew wages;
● high crew cost training and additional simulator training costs;
● costs for designing and maintaining a certified take-off/landing ground or fee paid as hangar 

costs in the absence of its own.
In 16 it is shown the average flight hourly cost was 1161 Euros under a contract of up to 5 fire-

fighting helicopters and the average 900 flight hours per year. For the period 2001-2005 the new 
contract for wildland fire suppression was signed (for the same Tuscany region in Italy) covering 1600 
flight hours per year, and the average flight hourly cost increased up to 1239 Euros.

From psychological point of view another significant factor is the human one in terms of pilot/
flight operator training17,18,19,20. It is very important to indicate needs to train certified pilots capable 
to performing special missions. In response to constantly changing and unpredictable threats to 
national interests and security, the Bulgarian Armed Forces need to maintain readiness in order to 
conduct operations which are characterized with broad diversity and at the same time to transform 
their structure and concepts. It is needed to develop capabilities for response to threats and to achieve 
adequate combat power in conducting special missions, like using unmanned aerial vehicles in 
fire-fighting. The constant need for changes necessitates higher requirements to the Armed Forces 
training system.21 The pilot’s training takes a lot of time and is expensive, and in this case, it is difficult 
to even estimate the costs as they depend on where the preparation takes place and  what type and 
model helicopter is concerned. 

It should also be borne in mind that the training of pilots is specialized for the type and model 
of the helicopter, so that if the equipment is changed, the re-qualification of the new helicopter type is 
necessary, which, in addition to being expensive, also takes considerable time. In this case it is very 
efficient to apply the method of hybrid learning22 because pilots can choose to interact more with their 
peers – to get their support when something is not very clear, to collaborate on a given assignment, 
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to share ideas on the topic of discussions, etc. As a result of such collaboration between pilots, and 
between pilots and the instructor, the so called “active learning” happens that results in better test 
performance and subject knowledge. In this way, personalised learning is achieved and its main 
benefit for pilots is that it focuses on each individual’s active contribution to the learning process. 
Application of the hybrid mode fosters positive attitude towards learning while preparing pilots for 
effective performance of their duties.

Finally, the helicopter benefits are directly related to the amount of weight that the helicopter 
can carry. So, as a fire suppression tool the lifting capability of a helicopter at the fire is the main 
characteristic. It is important to keep in mind that the lifting capability (often referred to as helicopter 
performance), depends on the altitude and temperature of operation.23

The presented above facts clearly show that the use of aviation equipment and helicopters in 
particular, though effective in fighting forest fires, is at the same time ineffective from a financial point 
of view.

5. The use of UAV for Crisis Response Operations and special disaster missions related  
to forest fire-fighting

UAV production and management technologies have already developed fast enough to allow 
these devices to combine all the benefits of helicopters with the absence of their inherent drawbacks 
and flight limitations. The only area of activity in which today’s widely available UAVs are not competitive 
is the process of a direct impact on the fire (i.e. direct fire extinguishing). The latter results from the fact 
that the mass-used UAVs (excluding those for military purposes) have limited payload capacity, but 
nevertheless they have the following indisputable advantages, such as:

● low acquisition cost – from a few hundred to several thousand USD/Euro, including the 
specialized equipment, remote control equipment and related software;

● huge fuel cost savings and high ecological effect;
● very low operating and technical maintenance expenses;
● no expenses for a specialized repair base as well as the relevant maintenance staff;
● no expenses to hire flight crews, as well as training/ongoing training costs;
● no expenses to own (or to rent) a certified take-off/landing ground and no hangar expenses;
● high readiness for use – within a few minutes of the disaster alert.
It is very important to point out the great effect of minimizing the time for the fire reconnaissance 

stage to reduce the damage (losses). As it was mentioned above, the preliminary information collection 
is obligatory before starting the fire extinguishing process. That is why, the application of any method 
that allows firefighting to begin earlier, the intervention will result in an increase in the efficiency of 
firefighting.24

As it was stated above all the expenses (including operational ones) are 3-4 or more orders of 
magnitude lower than those for aircraft or helicopters. So, from an economic point view, UAVs’ cost, as 
well as all other related expenses, prove the higher efficiency of UAVs compared to traditionally used 
airplanes and helicopters. Nevertheless UAVs are able to perform with the same effectiveness and 
even better than airplanes and helicopters on all fire-fighting stages, except in the process of direct fire 
suppression. In addition, the advantages of UAVs also have a direct economic effect on reducing the 
damage (losses) caused by fires.

Like any technology, currently UAVs have the following main disadvantages:
● the remote control is possible within the zone of Visual Line of Sight (VLOS);
● limited flight time (due to limited power options);
● limited payload capacity;
● need for a certified operator.
The limited payload capacity does not obstruct the use of UAVs in combating forest fires as long 

as the latter is not used to impact the fire but to solve all other tasks in crisis response operations. 
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At present widely available UAV (except those made for military applications only) has a payload 
of several kilograms to several tens of kilograms, which is enough to equip it with the necessary 
communication and video devices.

The remote control of the UAV for many reasons is mainly by VHF/UHF links. It is known that the 
radio waves from these ranges require Visual Line of Sight for dependable communication.25 The latter 
requirement greatly impedes the use of RPAS in heavily intersected areas. Overcoming this obstacle 
can be accomplished by:

● the use of a satellite communication channel;
● the use of a command/management channel and video-streaming channel by using a public 

cellular communication network – preferably a 3G/4G type.
Organizing and using a satellite communication channel is possible but it is more complex 

and is also related to technical constraints, especially in mountain areas26,27. On the other hand, the 
organization of a real-time command and video channels via a cellular network is easy to realize. The 
modern 3G/4G networks offer high-speed communication that ensures the delivery of real-time high-
quality video streaming.

The flight time limitation exists due to the limited energy capabilities of modern rechargeable 
batteries. For most modern non-military UAV flight time is usually within 20-40 minutes. This time is 
extremely unsatisfactory in terms of the execution of forest firefighting tasks, which generally lasts for 
hours, and with some fires may continue for days. The possibility of solving this serious problem is the 
use of the so-called “hybrid drones”, which have an electrical generator on-board powered by a low-
powered internal combustion engine. In-flight, the generator powers the electric motors and all other 
drone equipment and the battery is connected in parallel. In this way flight time is limited only by the 
amount of fuel that can be stored on-board as well as by the specific instantaneous fuel consumption 
of the generator. In the case of engine failure, the drone uses the battery to return to its start place.

Finally, the preparation of a certified drone operator can be done quickly (for a few days) and 
is incomparably cheaper than the training of a helicopter’s pilot. Also, a qualified operator after a brief 
training (even just a few hours) may learn to manage drone made by another manufacturer.

6. Conclusion
The present work outlines some aspects of the possibilities of using both remotely piloted 

aircraft systems and unmanned aircraft vehicles to perform special missions. It is shown that there is 
a wide range of missions as part of Crisis Response Operations that use UAV.

The impact of using UAV to perform special missions related to combating forest fires in wild 
nature is analysed in the paper as an example of a kind of disaster mainly in intersected mountain 
areas. The peculiarities of wildland fires and the main stages of combating them have also been 
considered.

The analysis of the advantages, disadvantages, and limitations of traditional aircraft, helicopters 
in particular, in forest fire-fighting has been performed. As a result, the lower economic efficiency of 
these aerial tools has been justified.

The paper examines the strengths and weaknesses of drones in the fight against wildland fires 
and their higher efficiency has been found. It shows the advantages and the high economic efficiency 
of drones during all stages of fire-fighting, except for direct fire attack.

Finally, the ways to avoid the drone’s weaknesses in the fire-fighting process in a highly 
intersected mountainous area have been described.
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Република България непрекъснато развива способностите1 на въоръжените си сили в съответ-
ствие с динамичните промените в средата на сигурност. Изграждането и развитието им се ос-

новават на принципите на интеграция, мобилност, достатъчност, приоритетност, съвместимост, 
ефективност, адаптивност, отчитане на ресурсите, приемственост, прозрачност и други.

Въоръжените сили (ВС) на Република България участват в колективната отбрана на Ор-
ганизацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и в реализирането на Общата политика 
за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ЕС). Те допълват усилията на страната в под-
крепа на мира и стабилността в света. Участието в международни учения, мисии, операции и 
инициативи, заедно с партньорите ни от НАТО и ЕС е част от новите реалности и трябва да се 
разглежда като трайно и ефективно направление за укрепване на международния мир и сигур-
ност и се явява важно условие за приобщаването на нашата страна към евроатлантическите 
структури за сигурност.

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 бед-
ствия, аварии и катастрофи. 

Военноморските сили пряко изпълняват ангажиментите на Република България към 
НАТО и ЕС, както и по отношение на повишаването на сигурността в Черноморския регион с 
участието си в: 

НАСОКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИ 
ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА ЗА ГОТОВНОСТ НА НАТО 

(NATO READINESS INITIATIVE - NRI)

Резюме: Силите за отговор на НАТО са сили с висока готовност и бързо реагиране. 
От 2018 година все повече добива популярност и новата инициатива на НАТО, която условно 
може да бъде наречена „30-30-30-30“. Инициативата е базирана на стъпки повишаващи 
постепенно готовността на съюзните сили. В настоящия доклад са разгледани насоки за 
изграждане и развитие на способности от ВМС за участие в Инициативата за готовност 
на НАТО.

Ключови думи: сили за отговор на НАТО, инициатива за готовност, способност, 
модернизация
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Abstract: NRF is a high readiness force capable of being deployed quickly. As of 2018, the new 
NATO initiative, tentatively called “30-30-30-30”, is gaining popularity. The initiative builds on a series 
of steps taken to increase the readiness of Allied forces. This report examines trends in establishment 
and development of Bulgarian naval capabilities for participation in NRI.
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1 Според „Доктрина за подготовка на ВС на Република България“ способност е: възможност за изпълняване на 
действие за постигане на определен ефект при определени условия и в съответствие с приети стандарти.
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● операции, мисии, постоянни групи и учения със съюзниците от НАТО и ЕС; 
● операции на ООН; 
● регионални инициативи;
● включване на сили на ВМС в състава на бойните групи и други формирования на ЕС. 
В съответствие с мисиите и задачите, поетите политически ангажименти и структурата на 

силите на НАТО (МС-317/1), ВМС като част от въоръжените сили на Република България във 
функционално отношение се делят на Сили за развръщане и Сили за отбрана.

Съгласно „План за развитие на въоръжените сили до 2020“:
● „Сили за развръщане“ са военни формирования от въоръжените сили с висока мо-

билност, с висока и по-ниска степен на готовност, способни да участват в операции на НАТО на 
територията на Алианса или извън нея по смисъла на член 5 от Вашингтонския договор, както 
и в операции в отговор на кризи. Те включват в състава си формированията декларирани за 
целите на колективната отбрана, в съответствие с поетите задължения и отговорности;

● „Сили за отбрана“ са формирования от въоръжените сили с ограничена мобилност, с 
висока и по-ниска степен на готовност, способни да участват в операции по защита на терито-
риалната цялост на страната или съседните държави в системата на колективната сигурност и 
отбрана, по защита на въздушния и морския суверенитет на страната с интегрирани системи в 
общата система на НАТО, осигуряващи принос към националната сигурност в мирно време и 
противодействие на потенциални асиметрични заплахи.

Към момента сроковете на готовност на формированията от ВМС са според приетата 
категоризация на военните формирования на въоръжените сили и в съответствие с установе-
ната система на НАТО (MC 317/1). Готовността на формированията осигурява необходимата 
гъвкавост при планирането и провеждането на операции. 

Категоризацията включва 11 категории с период от 2 до над 365 денонощия. Формирова-
нията от ВС с категории от 1 до 9 формират Силите с нарастваща готовност. Формированията 
с категории 10 и 11 формират Силите с голяма продължителност на нарастване. Силите с 
нарастваща готовност се подразделят на Сили с висока готовност и Сили с по-ниска готовност. 
Силите с висока готовност са формирования от въоръжените сили с категория от 1 до 8 и с 
готовност за използване от 2 до 90 денонощия. Част от формированията с висока готовност 
формират Силите за незабавно действие.

Силите за отговор на НАТО (NATO Response Force – NRF) са сили с висока готовност и 
бързо реагиране и включват сухопътни, въздушни, морски и специални части, способни бързо 
да бъдат задействани в операции, когато това е необходимо. Целта е NRF да предоставя на 
НАТО висококачествени сили в подкрепа на мисиите на Алианса когато се наложи. Концеп-
цията за създаването на NRF е одобрена за първи път от държавните ръководители на стра-
ните членки на Срещата на върха в Прага през 2002 г. През юни 2003 г. документът получава 
одобрението и на министрите на отбраната от Алианса, а през октомври в Италия е създаден 
първия щаб на NRF. NRF са сертифицирани от НАТО за изпълнение на голям брой задачи, 
включително и при задействане на член 5 от Вашингтонския договор. Основните задачи са 
операции за управление на кризи, първоначално развръщане, операции по укрепване на мира, 
помощ при бедствия и защита на критична инфраструктура. 

По време на Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. лидерите на НАТО вземат 
решение да създадат сили с много висока степен на готовност (Very High Readiness Joint Task 
Force – VJTF) като неделима част от NRF. На тази среща е решено още NRF да достигнат 
до 30000 военнослужещи. Лидерите на Алианса решават да сформират VJTF в отговор на 
променената среда за сигурност, включително агресивните действия на Русия срещу Украйна 
и нестабилността в Северна Африка и Близкия изток. В Уелс на VJTF се гледа с много оптими-
зъм и решимост да се сформират сили с много висока степен на бойна готовност, способни да 
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реагират срещу всяка заплаха за суверенитета на НАТО в най-кратки срокове. Силите предста-
вляват бригада от 5000 военнослужещи, подкрепена от въздушни, морски и специални части. В 
случай на много голяма криза VJTF получават съдействие от още две сухопътни бригади. Тези 
сили са наречени още Spearhead Force („Върхът на копието“).

Структура на NRF:
● елемент за командване и управление: базиран на развърнат съвместен щаб на опе-

ративното съединение;
● VJTF: сили с много висока степен на готовност на НАТО, състоящи се от сухопътен 

компонент, поддържан от въздушен, морски и компонент сили за специални операции. При 
необходимост, те могат да се развърнат в рамките на няколко дни в отговор на всички заплахи 
или предизвикателства, които могат да възникнат;

● сили на НАТО за първоначално въвеждане (Initial Follow On Force Group – IFFG): това 
са сили с висока готовност, които могат да се разгърнат бързо, следвайки VJTF в отговор на 
криза;

● сили на НАТО за последващо въвеждане (Follow On Force Group – FFG): обхващат 
широк спектър от военни способности включващи подразделения за командване и контрол, 
бойни сили, сили за бойна поддръжка и осигуряване.

Постоянните ВМС на НАТО (Standing Naval Forces – SNF) осигуряват на Алианса непре-
къснатото военноморско присъствие в моретата и океаните. Тази мултинационална възпираща 
сила предоставя морски способности на Алианса и е важен елемент в морските изисквания 
поставени пред Алианса. Изпълнявайки програмата си с редовни тренировки, маневри и уче-
ния, както и посещения на пристанища, те могат бързо да бъдат развърнати по време на криза 
или конфликт.

SNF се състоят от четири групи:
● две постоянни военноморски групи на НАТО (Standing NATO Maritime Group – SNMG), 

съответно SNMG 1 и SNMG 2;
● две постоянни противоминни групи на НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures 

Group – SNMCMG), съответно SNMCMG 1 и SNMCMG 2. 
Тези четири групи представляват интегрирани морски съединения, съставени от различ-

ни класове бойни или за бойна поддръжка кораби (патрулни и противоминни) и спомагателни 
(щабни) кораби от различни съюзнически държави. Тези единици са постоянно на разполо-
жение на НАТО, за да изпълняват различни задачи, вариращи от учения до изпълнение на 
конкретни операции като: контрол на корабоплаването, водене на бойни действия в морските 
пространства, борба с асиметрични заплахи на море, изграждане и поддържане на опозната 
картина на морската обстановка, ескорт на търговски и военни кораби, търсене и спасяване 
на море, евакуация на цивилни граждани, провеждане на противоминни операции и други. Те 
помагат на Алианса да демонстрира солидарност, като провеждат рутинни дипломатически 
посещения в различни страни, указват подкрепа на партньорите по поети ангажименти и оси-
гуряват необходимите военноморски способности за текущите мисии. Техният състав варира 
през периода на активация, но обикновено е около пет кораба.

Всичките четири групи са част от NRF и са ВМС на Алианса за бързо реагиране. SNMGs и 
SNMCMGs са под оперативното ръководство на Съюзното военноморско командване на НАТО 
(Allied Maritime Command – MARCOM), Нортууд, Великобритания, като оперативен център за 
всички морски операции на Алианса. MARCOM също има две подчинени структури – Командва-
не на подводните сили (Submarine Command – COMSUBNATO) и Командване на военноморска-
та авиация (Maritime Air Command – COMMARAIR), както и Център на НАТО за корабоплаване 
(NATO Shipping Centre – NSC), който играе важна роля в борбата с пиратството.

Ежегодно със заповед на командващия на ВМС, от декларираните кораби от състава на 
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ВМС се обявява кораб в дежурство в състава на FFG като част от NRF, с определена готовност 
за развръщане (Notice to Move – NTM).

От 2018 година все повече добива популярност и новата инициатива на НАТО, която 
условно може да бъде наречена „30-30-30-30“. Тя предвижда Алиансът да предоставя от 
своите ВС допълнително общо 30 военноморски кораба, 30 тежки и средни маневрени ба-
тальона и 30 бойни въздушни ескадрили с помощни подразделения, намиращи се в такова 
състояние на бойна готовност, което им позволява да пристъпят в изпълнение на задачите 
за 30 дни или по-рано. 

На 7 юни 2018 година на среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО 
в Брюксел, Кралство Белгия, се приема официално Инициатива за готовност (NATO Readiness 
Initiative – NRI). Съюзниците потвърждават готовност до 2020 година NRI да е с NTM до 30 дни 
и да се състои от:

● 30 батальона;
● 30 въздушни ескадрили;
● 30 бойни кораба.
Инициативата има за цел да разшири готовността на наличните национални сили и тех-

ните способности за развръщане през Европа и Атлантика в отговор на напълно непредви-
димата среда на сигурност. Важно е да се отбележи, че това не е създаване на нови сили, а 
надграждане на готовността за развръщане на настоящите сили – сили, готови за колективна 
отбрана и участие в операции в отговор на кризи. Инициативата е базирана на стъпки повиша-
ващи постепенно готовността на съюзните сили. 

За ефективното членство на страната ни в НАТО и ЕС и реализирането и защитата на 
националните ни интереси е много важно, българските ВМС да бъдат подготвени и серти-
фицирани за участие в ръководени от НАТО, ЕС или ООН операции за поддържане на мира 
и стабилизиращи операции в непосредствена близост до националните ни граници или в 
географски отдалечени региони. Затова и ВМС трябва да дадат своя принос към Алианса и 
да бъдат част от NRI.

При евентуално участие на ВМС в тази инициатива се изисква старателно разработване 
на план за провеждането на подготовката в посочените срокове, отчитащ всички фактори на 
динамичната среда за сигурност. Необходимо е създаване на организация за разработване и 
изпълнение на индивидуални планове за повишаване на готовността на корабите от състава на 
ВМС, декларирани за участие в NRI. Те трябва да са с цел достигане на стандартите на НАТО 
по отношение на:

● попълване с личен състав;
● подготовка;
● екипировка;
● въоръжение.
Нужен е първоначален подробен анализ на моментното състояние на декларираните 

кораби, включващ окомплектоване с личен състав, бойна и спомагателна техника, оборудва-
не и екипировка, подготовка на личния състав, логистично осигуряване, налични и липсващи 
способности. Трябва да се посочат проблемни въпроси, както и начини и срокове за реша-
ването им. Финансовото и ресурсното осигуряване на декларираните кораби трябва да е с 
най-висок приоритет. 

Декларираните кораби от ВМС на Република България са от състава на патрулните и 
противоминните дивизиони. Към момента по-удачен изглежда избор на противоминен кораб за 
участие в Инициативата, като определящият фактор е чисто финансов. 

При избор на базов миночистач е нужно да се вземе под внимание, че миночистачите на 
въоръжение в българските ВМС са руско производство и се експлоатират вече над 35 годи-



160     ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ...

ни. Тяхното въоръжение и оборудване са значително остарели и  отстъпват на съвременните 
образци. Производството на резервни части за тях е спряно или са наложени ограничения за 
внос, което силно ограничава възможността за своевременно въвеждане на материалната част 
в строя и плановото ѝ поддържане. Всичко това значително редуцира способностите на ВМС 
за водене на противоминни действия. Като се има предвид, че Република България е една от 
малкото страни в НАТО имаща на въоръжение миночистачи и в предвид техните способности, 
които на места превъзхождат способностите на минните ловци е необходимо извършването на 
модернизация на корабите. С модернизирането на корабите ще се повишат техните способ-
ности и ще се достигне по-високо ниво на оперативна съвместимост със силите на НАТО, а с 
това и нужната NTM до 30 денонощия.

Необходимо е извършване на следните модернизации:
● интегриран навигационен мостик с навигационен радар с приставка ARPA, Военна 

автоматична идентификационна система (W-AIS), Военна Система за изобразяване на елек-
тронни карти и информация за корабоплаването (W-ECDIS) и др.; 

● интегриран навигационен комплекс с Инерциална жироскопична система (лазерен 
или оптичен жироскоп), магнитен компас, лаг, ехолот, диференциален GPS (DGPS), апаратура 
за приемане на навигационна и хидрометеорологична информация, корабна хидро-метеороло-
гична станция, сървър с навигационни данни и система репитери;

● модернизиране на хидроакустичните станции за откриване на мини – наличните стан-
ции на корабите са от 80-те години на миналият век и трудно биха се справили с предизвика-
телствата предоставени от новите образци минно оръжие. Монтирането на сонар за търсене 
и класификация на дънни и котвени мини ще даде възможност на корабите да изпълняват и 
задачи присъщи на минните ловци, като търсене на мини в зададени райони, което ще повиши 
до голяма степен възможностите на миночистачите и ще доведе до повишаване на вероятност-
та за обезопасяване на районите опасни от мини;

● придобиване на дистанционно управляемо подводно средство за откриване, класи-
фикация и унищожаване на открити мини. Такова средство би повишило възможностите на 
корабите за борба с трудно откриваеми мини и мини, които са устойчиви на въздействието на 
наличното противоминно оборудване на корабите;

● комуникационно оборудване – разполагане на корабите със съвременни комуника-
ционни средства за достигане на пълна съвместимост с корабите на НАТО в комуникационно 
отношение;

● вътрешно-корабна комуникационна система, включваща система за контрол на кому-
никациите и система за вътрешно-корабно оповестяване и свръзка;

● IFF – Identification Friend or Foe (система за опознаване „свой-чужд“). 
Според „Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България“, при-

ета на 23.03.2018 г., едно от направленията за постигане на адекватни на съвременните риско-
ве и заплахи способности за защита на национална сигурност е „модернизация на ВС и подмяна 
на основните остарели оръжейни платформи; прекъсване на зависимостта при поддръжката на 
отбранителните способности на ВС от държави извън НАТО и ЕС. Така, задължително предиз-
викателство пред ВМС се явява придобиване на нови кораби клас „минен ловец“. Евентуалното 
им закупуване ще ги превърне в основни кораби за участие в NRI. Не случайно и в началото на 
месец ноември 2019 г. Министерският съвет одобри проект на договор между правителството 
на Република България и правителството на Кралство Нидерландия за закупуване на два ко-
раба минни ловци за сумата от 1 996 000 евро без ДДС. Придобиването на минните ловци ще 
допринесе за повишаване на способностите на българските ВМС за изпълнение в пълен обем 
на задълженията за провеждане на противоминни операции за осигуряване безопасността на 
корабоплаването в морското ни пространство в мирно време, както и за успешно изпълнение на 
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военновременните задачи в национален и съюзнически формат в НАТО и ЕС. Съгласно Закона 
за международните договори на Република България, с одобряването на проекта на договор за 
закупуване на двата кораба, правителството упълномощава министъра на отбраната да прове-
де преговори и да подпише договора, при условие на последваща ратификация от Народното 
събрание на Република България.

Република България се стреми да изгражда оперативно съвместими и модерни въоръ-
жени сили, отговарящи на съвременните рискове и заплахи, чиито способности се развиват в 
съответствие с тенденциите в развитието на променящата се среда на сигурност и ресурсните 
възможности на страната. Стартирането на приоритетни инвестиционни проекти за превъоръ-
жаване и модернизация, и повишаването ефективността на обучение и бойната подготовка на 
ВМС ще доведат до изграждане и развитие на способности на ВМС, даващи реална възмож-
ност за участие в пълния спектър от мисии, операции и инициативи на НАТО.

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, София, 2018 г.
Доктрина за морски операции – НП-3.1, Варна, 2013 г.
Доктрина на ВС на Република България НП-01, издание (А), София, ноември 2017 г.
Костадинов, К., Аспекти на противоминните действия в контекста на развитие на противоминните сили. – В: 

Годишник на факултет „Командно-щабен“, 2018. София: Военна академия „Г. С. Раковски“, ISSN 1312-2991.
Костадинов, К., Изграждане на способности на ВМС в контекста на морската стратегия на НАТО и ЕС – В: Го-

дишник на факултет „Командно-щабен“, 2017, втора част. София: Военна академия „Г. С. Раковски“, ISSN 1312-2991.
План за развитие  на въоръжените сили до 2020, София, 2015.
Програма за развитие на отбранителните способности на ВС 2020, София, 2015.
https://www.nato.int – Интернет страница на НАТО, (прегледан на 06.11.2019 г.).
https://jfcbs.nato.int – Интернет страница на Joint Force Command Brunssum, (прегледан на 07.11.2019 г.).



С появата на летателните апарати се появяват и авиационните произшествия. В началото 
болшинството от тези произшествия са причинени от отказ на техниката или други фактори, 

които са извън контрола на пилота. Важна стъпка за повишаване безопасността на полетите е 
замяната на двигателите с вътрешно горене на самолетите с реактивни такива, които със своя-
та надеждност съществено намаляват броя на авиационните инциденти. Новите и по-надежд-
ни двигатели, както и останалите усъвършенствани и надеждни технологии на борда водят до 
това, че в периода от 1959 г. до 1979 г. делът на авиационните инциденти по технически при-
чини пада до около 15%, но се оказва, че на преден план излизат друг тип причини: останалите 
около 80% от инцидентите са причинени от така наречената пилотска грешка.1

Пример за сериозността на последствията от човешката грешка в авиацията е сблъсъкът 
на два пътнически самолета Boeing 747 на полосата за излитане и кацане на летището в Тенери-
фе, Канарски острови през 1977 г. Тази катастрофа остава в историята като най-смъртоносното 
авиационно произшествие до днес с общо 583 жертви. Причината за катастрофата е взаимното 
неразбиране между командира на екипажа и ръководителя на въздушното движение – кула.2

Въвеждането в експлоатация на черни кутии и звукозаписващи устройства на борда на 
въздухоплавателните средства, развива нови възгледи за причините на авиационните прои-
зшествия. В резултат на анализа на информацията събрана посредством тях се стига до изво-
да, че много от случилите се произшествия са породени не от технически проблеми на летател-
ното средство или някоя от системите му, нито от липсата на технически уменията на екипажа. 
Оказва се, че най-често срещаните причини за катастрофите на въздухоплавателните средства 
се коренят в неспособността на екипажите да отреагират адекватно на създала се ситуация.3

Като начин за справяне с човешките фактори, които допринасят за случаите на авиа-
ционни произшествия, водещи изследователи от НАСА и различни образователни и авиа-
ционни институции в САЩ разработват програма за обучение на летателните екипажи, която 
да предоставя необходимите нетехническите умения и познания за пълноценно и ефективно 
взаимодействие с екипажа и за повишаване безопасността по време на полет. В последствие, 
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Резюме: Управлението на ресурсите на екипажа е подготовка на летателните 
екипажи, която цели оптималното използване от страна на екипажа на всички налични 
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това обучение получава названието „Управление на ресурсите на екипажа“ (Crew Resource 
Management). 

Предназначено да намали грешките и да увеличи ефективността на работата на лета-
телните екипажи, управлението на ресурсите на екипажа (УРЕ) може да бъде определено като 
оптималното използване от страна на екипажа на всички налични ресурси (информация, обо-
рудване и човешки ресурси) за постигането на безопасен и ефективен полет.4 На екипажа за-
почва да се гледа не само като сбор от специалисти със строго регламентирани задълженията, 
квалифицирани за извършване на летателна работа, а като и на екип, който е общност от хора, 
които имат допълващи се умения, общи намерения и работни цели, които споделят взаимна 
отговорност за тяхното осъществяване.5

За официално начало на Управление на ресурсите на екипажа (УРЕ) се счита 1979 годи-
на, когато НАСА провежда семинар на тема „Управление на ресурсите в пилотската кабина“, 
по време на който човешката грешка се определя като основната причина за няколко сериоз-
ни авиационни произшествия през 70-те години на миналия век, съпроводени с огромен брой 
жертви.6

Управление на ресурсите на екипажа започва да се развива въз основа на новите възгле-
ди за причините на авиационните произшествия. Програмите за подготовка в това направление 
включват няколко модула, които разглеждат три различни ключови идеи, отнасящи се към ле-
тателната работа: командване (което включва даването на насоки, процесите на комуникация 
и вземането на решение); лидерство (което обхваща идеите за мениджмънта, работния климат 
и екипната организационна култура) и управление на ресурсите (което се състои от самото 
управление на ресурсите, разпределянето на натовареността между членовете на екипажа и 
извършването на анализ на реалната ситуация). Обучението по УРЕ за летателните екипажи 
обхваща набор от поведенчески практики и стратегии за справяне със ситуации, на които еки-
пажът трябва да бъде обучен да следва.

Според Наръчника на ICAO за влиянието на човешкия фактор в авиацията (Human 
Factors Training Manual) обхватът на подготовката по УРЕ включва следните умения и необхо-
дими компетенции, които важат за всеки един от членовете на екипажа (табл. 1)7:

Таблица 1

Обхват на УРЕ – основни умения и компетенции
Обхват на УРЕ Умения/компетенции на членовете на екипажа

1. Лидерство/
Командване 

Използва по подходящ начин своята власт, за да осигури фокусиране над 
задачата и отчитане на съображенията на екипажа. Подкрепя другите при 
изпълнението на задачите им.

2. Вземане на 
решение

Следи за отклонения от желаното състояние, оценява проблема, генерира 
варианти за действие, определя рисковете и избира най-добрия вариант за 
действие. В последствие оценява избрания вариант с цел да се извлекат 
поуки и да се променят практиките за поведение на екипажа.

3. Комуникация Демонстрира умения за ясно и ефективно вербално изразяване и отговаря 
на получена обратна връзка, плановете са изказани и е елиминирана всяка 
неяснота. Това се демонстрира най-вече чрез провеждането на предполетни 
и следполетни брифинги, при които целият екипаж участва активно.

4. Ситуационна 
осведоменост

Разбира добре условията на  използваната система и на околната среда 
и очаква бъдещите им промени по време на полета. Има способността да 
предвижда промени, които могат да настъпят по време на полета.
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Обхват на УРЕ Умения/компетенции на членовете на екипажа
5. Екипност Задава приоритети при изпълнението на задачите и използва наличните 

ресурси на екипажа, за да постигне поставените цели. Допринася за 
подобряването на междуличностните отношения в екипажа.

6. Управление на 
натоварването

Ефективно приоритизира и делегира задачите, за да поддържа фокуса върху 
основните такива. Държи всички да са осведомени за случващото се чрез 
осъществяване на активна комуникация. Постоянно следи за състоянието 
на полета.

7. Бдителност Не допуска отпускане по време на полет. Следи за показанията на системите 
и за изменения в околната среда, като своевременно информира останалите 
членове на екипажа за потенциални заплахи или допуснати грешки.

8. Управление на 
автоматизацията

Използва системите за автоматизация за подпомагане на дейностите 
по управление на полета, особено в случаите с голяма интензивност на 
натоварването. Следи за изменения в режимите на работа и предвижда 
развитието на ситуацията.

9. Кондиция и 
работоспособност

Осъзнава съществуването на лични и човешки ограничения, разпознава 
признаците на прекомерни нива на стрес и претоварване, без колебание 
заостря вниманието на членовете на екипажа, ако забележи такива признаци 
в поведението им.

10. Изнасяне на 
брифинги

Задава тон за отворена комуникация, проверява разбирането на другите 
чрез даването на възможност за въпроси и коментари. По време на брифинга 
поставя акцент върху особеностите от оперативен характер.

11. Взискване на 
стандарти

Запознат е с действията на екипажа, особено с евентуалните пропуски по 
отношение на процедурите, които могат да бъдат допуснати. Изказва на глас 
своите съображения и мнение, ако съществуващите рискове биха увеличили 
податливостта на екипажа за допускане на грешки по време на полет.

12. Управление 
на извънредните 
ситуации

Следи постоянно за всяка промяна по време на полета. Оценява заплахите и 
планира извънредни действия, за да преодолее всяко затруднение по време 
на полет.

13. Оценка на 
плановете

Изучава избрания вариант за действие. Търси експертиза от страна на 
членовете на екипажа, за да анализира колко успешно са преодолени 
заплахите и допуснатите грешки и по какъв начин екипажът може да подобри 
представянето си за в бъдеще.

14. Отстояване на 
собствената позиция

Задава въпроси относно действията и решенията на другите, особено 
в специфични ситуации, с цел изясняване на целите на предприетите 
действия. Конструктивно изразява позиция въз основа на своята експертиза 
и ситуационна осведоменост и допринася за цялостната ефективност на 
екипната работа в екипажа.

Уменията, които се определят като умения за прилагане на УРЕ много често се препокри-
ват, като основната им цел е осигуряването безопасността на полета и ефективното изпълне-
ние на поставената задача.

Програмите за УРЕ обръщат внимание на природата на грешката, като се отбелязва, че 
това да се греши е присъщо на човешката природа. За да бъдат сведени до минимум човешки-
те грешки са създадени ясно определени работни процедури, а на екипажите са предоставени 
начини, с които свободно да докладват за допуснати грешки, без това да бъде последвано от 
санкция. Този тип комуникация, както и натрупаните бази данни по отношение на допусканите 
грешки по време на полет, помагат да бъде създадена проактивна система за подобряване на 
работата на летателните екипажи, като целта е да бъдат създадени „бариери“ пред грешките, 
преди те да бъдат допуснати. 
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Чрез разглеждането на екипажа като едно цяло и чрез използването на практически насо-
чена методология, която се основава на активно участие по време на обученията и взаимното 
учене един от друг, програмата по УРЕ се стреми да промени нагласите и да създаде реално 
работещи екипи, в които без да бъде нарушавана йерархията в работата, всеки един от члено-
вете на екипажа да може да анализира собственото си представяне и да се самокоригира, с цел 
оптимизиране на работата и осъществяването на по-безопасен полет.8

УРЕ се прилага повсеместно в гражданската авиация, но също така и във военната ави-
ация на много държави. То се явява световно призната програма за подготовка и обучение на 
летателните екипажи за развиване на управленски умения и способности за подобрена кому-
никация, вземане на решения и сработване в критични ситуации. Появата на УРЕ е ключов 
момент в отношението между психологията и авиацията. То води до радикална промяна в на-
чина, по който се разглежда авиационната безопасност. Благодарение на УРЕ психологията 
става основен стълб при провеждането на изследвания на полетната безопасност и помощник 
на авиационната индустрия при разработването на програми за подготовка на летателните 
екипажи, фокусирана върху човешкия фактор и целяща намаляването на човешката грешка и 
постигането на ефективност по време на полет. 

1 Dahlström, N., Laursen, J., & Bergström, J. Crew Resource Management, Threat and Error Management and 
Assessment of CRM skills – current situation and development of knowledge, methods and practice. Swedish CAA. 2008. < 
https://portal.research.lu.se/ws/files/5545527/1981944.pdf>.
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International Symposium on Aviation Psychology The Ohio State University. USA.1999.
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Системата за командване и управление (СКУ) на военновъздушния компонент (ВВК) в съв-
местните операции се изгражда от функционални модули, осигуряващи интегрирано ко-

мандване и управление на оперативно и тактическо ниво. Структурата и съставът им може 
да бъде различен и се определя от специфичните особености на всяка конкретна операция1.

От функционална гледна точка тези елементи са организирани на три нива – планиращо, 
ниво на поставяне на задачи и изпълнителско ниво2 (фиг. 1).

Важен инструмент за изпълнение на мисията 
на командира на ВВК (КОМВВК), посредством тран-
сформиране на неговия замисъл в конкретни дейст-
вия на тактическите формирования е заповедта за 
въздушните операции (Air Tasking Order – ATO). Доку-
ментът е продукт от процеса на планиране и поставя-
не на задачите във ВВК, реализиран във фазата на 
изпълнение на въздушните операции (ВО). Водеща 
роля за ефективното протичане на този сложен по 
същността си процес имат функционалните елемен-

ти на бойния щаб (БЩ) на компонента, който е част от бойния състав на СКУ.
Настоящото изследване има за задача да анализира процеса на планиране и поставяне на 

задачите във ВВК от гледна точка на теорията на ограниченията3. Целта е да бъдат разкрити оне-
зи негови елементи, съдържащи потенциални ограничения, чието усъвършенстване би довело 
до повишаване на ефективността на процеса като цяло4. За постигане на целта са представени 
структурата и функциите на елементите на БЩ, чиято дейност принадлежи към „критичната вери-
га (critical chain)“5 на процеса, до началото на изпълнение на ежедневната АТО.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦИКЪЛА НА ПЛАНИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ 
НА ЗАДАЧИТЕ ВЪВ ВВК ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ 

НА ТЕОРИЯТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

Резюме: Предложено е изследване, при което посредством прилагане на теорията 
на ограниченията са разкрити потенциални ограничения в критичната верига на цикъла 
на планиране и поставяне на задачите във ВВК. Направена е кратка характеристика на 
системата за командване и управление на компонента. Разгледани са фазите на един 
цикъл и взаимовръзката между паралелно протичащи пет такива цикъла. Представена е 
същността на теорията на ограниченията и метода на критичната верига.

Ключови думи: планиране, поставяне на задачи, заповед за въздушните операции, 
ВВК, теория на ограниченията
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Abstract: A study has been proposed whereby potential limitations in the critical chain of 
the AOC planning and tasking cycle have been identifi ed through the application of the Theory of 
Constraints. A brief description of the ACC command and control system is made. The phases of one 
cycle and the relationship between fi ve such cycles in parallel are considered. The essence of the 
Theory of Constraint and the Critical Chain Method is presented.
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Фиг. 1. Функционални нива на командване 
и управление на ВВК
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Причина за изследването е едно от предизвикателствата, акцентирани в стратегията за 
съвместна въздушна мощ на Алианса – балансът между нейното количествено и качествено 
изражение. Важен извод от нейния анализ е, че БЩ на ВВС/ВВК трябва да е в състояние да 
планира и използва по-големи количества авиационна техника, в различни групи и с различни 
назначения.

1. Функционални елементи на бойния щаб на ВВК
Бойният щаб на ВВК (фиг. 2) е функционална единица, реализираща задачите на пла-

ниращото ниво и нивото на разпределяне и поставяне на задачите. В него се трансформират 
указанията, заложени в ОПЛАН и получени посредством съвместна координационна заповед, 
съвместен списък на приоритизираните цели, оценка на операцията и искания от другите ком-
поненти/участници, в указания по планирането на КОМВВК за действията на компонента след 
72+ часа, чрез издаване на Директива за въздушните операции (Air Operations Directive – AOD) 
и приоритизиран списък на целите6.

Основна дейност на група „Стратегия“ е пла-
нирането на ВО за период от 72 часа напред. В 
нея се трансформира намерението на КОМВВК в 
тактически указания и се осъществява процеса по 
таргетинг на компонентно ниво. Групата включва 
секции „Планиране“ и „Въздушни операции“, и екс-
перти по функционални области.

Група „Разузнаване“ осигурява разузнава-
телна информация и експертиза при планиране и 
управление на ВО, таргетинг и оценка, и анализ 
на резултатите от действията на компонента. На-
личната експертиза може да се разпредели в два 
подмодула – група „Разузнаване“ и сектор „Разуз-
наване“ към Център „Въздушни операции“ (ЦВО) 
или само в група „Разузнаване“, която осигурява дейността на целия БЩ. В предложеното из-
следване се разглежда първият подход.

Център „Въздушни операции“ (фиг. 3) реализира централизираното планиране и упра-
вление, и децентрализираното изпълнение на действията на ВВК. В него въз основа на указа-
нията заложени в AOD се изготвят детайлни тактически инструкции към формированията чрез 
ATO и заповедта за управление на използването на въздушното пространство (Airspace Control 
Order – ACO).

В сектор „Текущо планиране“ се планират действията на 
ВВК за следващите от 24 до 72 часа7. Към него се интегрират 
функционални клетки, отговарящи 
за планирането на действията по 
направления: офанзивни, дефан-
зивни операции, въздушно разуз-
наване, въздушен транспорт, 
наблюдение на въздушното пространство (ВП), 
разработване на ACO, специални инструкции и 
комуникации.

Анализът показва, че задачите на останалите елементи 
на БЩ не принадлежат към „критичната верига“ на процеса 
на планиране и поставяне на задачите, поради което те не се 
разглеждат в повече детайли.

Фиг. 2. Примерна структура на боен щаб на ВВК

Фиг. 3. Примерна структура на 
Център „Въздушни операции“

В сектор „Текущо планиране“ се планират действията на 
ВВК за следващите от 24 до 72 часа7. Към него се интегрират 

наблюдение на въздушното пространство (ВП), 
разработване на ACO, специални инструкции и 

Анализът показва, че задачите на останалите елементи 
на БЩ не принадлежат към „критичната верига“ на процеса 
на планиране и поставяне на задачите, поради което те не се 
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Като се има предвид, че численият състав на посочените функционални елементи зави-
си от особеностите на всяка отделна ВО, за нуждите на изследването е използван примерен, 
който цели единствено качествен, но не и количествен анализ на подпроцесите за разкриване 
на потенциални ограничения.

2. Процес на планиране и поставяне на задачите във ВВК
Изпълнението на всяка ВО включва организиране и протичане на двупосочен итеративен 

процес, наречен цикъл на планиране и поставяне на задачите. Началото му се поставя с 
разработване на стратегията на КОМВВК, относно намеренията му за провеж-

дане на операцията за определен период от време (дефинирани в AOD). 
Последователно стратегията се декомпозира в междинни продукти 

за действие на формированията за периоди от по 24 часа, какъв-
то е Главният план за въздушните операции (Master Air Operations 
Plan – MAOP), преминава през ежедневно разработване и разпрос-
транение на напълно завършен краен продукт – ATO и завършва с 

изпълнението на заповедта и оценка на резултатите от действията. 
Цикълът има шест основни фази (фиг. 4)8.

Изследването се фокусира 
върху фаза 1 до фаза 4 с 
цел анализ на подпроцеси-
те, протичащи в описаните 

функционални елементи на БЩ и идентифициране на 
потенциални ограничения. На фигура 5 е изобразена 
хронологията на основните дейности от АТО цикъла с 
продължителност 72 часа (при 24-часов ритъм на ра-
бота на БЩ).

В действителност обаче отделните цикли на 
планиране и поставяне на задачите не се реализират 
самостоятелно във времевата рамка на изпълнение 

на ВО. Погле-
днато по-гло-
бално, във всеки един момент от време съществуват 
пет взаимносвързани такива цикъла, намиращи се в 
различна фаза на изпълнение (фиг. 6)9.

Поради тази причина в изследването е използ-
ван подход на анализ на един отделен цикъл от про-
цеса с последващ синтез и прилагане на теорията на 
ограниченията за всички пет взаимносвързани цикъла.

3. Теория на ограниченията
Теорията на ограниченията (ТО) разкрива процес на определяне на ограниченията в про-

изводителността на дадена система (обмен на информация, производство на продукция и др.) 
и впоследствие тяхното активно управление. Така ръководителят на организацията е осведо-
мен за критичните звена във функционалната верига, което позволява съсредоточаване на 
допълнителни ресурси и внимание за неутрализирането или управлението им. За целта може 
да бъде използвана предложената от д-р Голдарт последователност от действия включваща 
пет основни стъпки, които са основата на неговата теория10:

1. Идентифициране на Ограничението на системата – кой елемент на системата е най-сла-
бото звено и каква е природата на ограничението – организационна, физическа, ресурсна и т.н.;

Фиг. 4. Цикъл на планиране и 
поставяне на задачите

Фиг. 5. Времева рамка на цикъла на 
планиране и поставяне на задачите

разработване на стратегията на КОМВВК, относно намеренията му за провеж-

Фиг. 6. Свързаност между циклите на 
планиране и поставяне на задачите
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2. Отслабване на влиянието на Ограничението – включва елемент на анализ, след който 
трябва да се вземе решение „Как без големи допълнителни загуби да се използва ефективно огра-
ничаващият елемент и да се снижи негативното му влияние върху работата на цялата система?“;

3. Съсредоточаване на всички усилия върху Ограничението – цялата система трябва да 
се промени по начин, който да реализира взетото в предходната стъпка решение, като напри-
мер да се забави една част и да се ускори друга от останалите процеси в системата. Стъпката 
завършва с анализ на резултатите от предприетите действия. В случай, че желаният ефект 
върху Ограничението е постигнат – се преминава към последната стъпка 5 на подхода. В про-
тивен случай – към стъпка 4;

4. Отстраняване на Ограничението – ако направените до този момент промени не са дос-
татъчни е необходимо да се вземат по-радикални мерки. Това е стъпката, в която се реализират 
мащабни изменения в съществуващата система – реорганизация, преразпределяне на ресурси 
и правомощия и др., което може да е свързано с изразходване на значителен времеви, работен 
и/или финансов ресурс. В резултат обаче, Ограничението трябва да бъде премахнато напълно;

5. Затваряне на цикъла и избягване на „инерционност“ – търсенето и откриването на 
ограничения в системата е непрекъснат процес, което формира своеобразен цикъл от посо-
чените стъпки. Важно е при следващи промени да не се допусне повторно възникване на вече 
отстранено Ограничение.

Теорията на ограниченията поставя началото на намерилия широко приложение днес ме-
тод за управление на проекти – метод на критичната верига (Critical Chain Project Management 
– CCPM), който в същността си е приложение на Ойлеровата теория на графите. Той гласи, че 
времето за изпълнение на даден проект се определя от задачите, прилежащи към критичната 
(най-продължителната) верига на процеса (фиг. 7).

Методът на критичната верига е ресурсно 
ориентиран подход, при който се акцентира върху 
ресурсите – работни, материални и финансови, не-
обходими за изпълнението на всяка задача от про-
цеса. CCPM се различава от традиционните методи 
(Метод на критичния път – CPPM или Техника за 
преглед и оценка на програми – PERT), при които 
повече внимание е съсредоточено върху изпълне-
нието на възложените задачи и стриктното спазване 
на установения график.

При мрежата от процеси, които се управляват по CCPM метода, стремежът е ресурсите 
да не се пренатоварват, а да се използват равномерно, като същевременно се повиши тяхната 
ефективност. Като резултат той позволява съкращаване на времето за изпълнение на проект 
или процес, при увеличаване на вероятността за завършване в срок. Сред водещите организа-
ции използващи CCPM за управление на проектите си са Boeing, Lockheеd Martin, NASA, USAF, 
Seagate, Harris Semiconductor и др.

Подходящ пример за предимствата му е проектът по разработване на многофункционал-
ната авиационна платформа F-22 Raptor (Lockheed Martin/Boeing). Чрез прилагане на CCPM, 
проекта е реализиран за около 2 пъти по-дълго време в сравнение с този на F-15 Eagle, при 
условие, че обемът от дейности е приблизително 10 пъти повече11.

По отношение на цикъла на планиране и поставяне на задачите във ВВК, ССРМ предос-
тавя възможност за задълбочен анализ и разкриване на потенциални или съществуващи огра-
ничения в работните ресурси на функционалните елементи на БЩ, присъединени за изпълне-
ние на поредицата от задачи на процеса. Това формира основата на гъвкав подход за вземане 
на решение с цел рационализация на техните състав и структура в зависимост от особеностите 

Фиг. 7. Критична верига на процес 
(с числата е посочена 

продължителността на задачите)
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на всяка конкретна въздушна операция.
За потвърждение на хипотезата е представен използваният подход и получените резул-

тати от изследването на цикъла на планиране и поставяне на задачите, чрез прилагане на 
метода на Критичната верига, базиращ се на теорията на ограниченията.

4. Подход и резултати
За реализиране на целта на изследването е разработен и приложен алгоритъм на работа 

(фиг. 8) при направени следните допускания:
– в БЩ на ВВК е приложен 24-часов боен ри-

тъм на работа;
– елементите на БЩ имат състав, осигуря-

ващ планиране и управление на до 100 самолето-
излитания (с/и) на денонощие (OCA, DCA, CAS, AI, 
SEAD, RECCE и др.);

– всички задачи от критичната верига на 
процеса трябва да бъдат завършени в срок или 
съществува опасност от закъснение в разпростра-
нението на АТО;

– елементите на БЩ разполагат с наличната 
към момента програмна среда за планиране и по-
ставяне на задачите и притежават необходимата 
подготовка;

– времето за изпълнение на всяка задача от 
критичната верига е случайна величина;

– не се изследват процесите, които не принадлежат към критичната верига, както и тези 
след началото на изпълнение на ежедневната АТО.

До тук бяха разгледани някои основни моменти, отнасящи се до първите четири етапа на 
алгоритъма на фигура 8.

При изпълнението на етап 5 от него е използван един от достъпните софтуерни инстру-
менти за управление на проекти – MS Project, разработен от „Microsoft Corporation“. Основни по-

требители на този продукт са ръководители на 
проекти при разработване на планове, присъе-
диняване на ресурси към задачи, проследяване 
на напредъка на проекти, управление на бюджет 
и анализ на натоварването12. Създаденият чрез 
него компютърен модел на АТО цикъла (фиг. 9) 
ясно показва подпроцесите, прилежащи към кри-
тичната му верига (в червен цвят).

Видно е, че тяхното изпълнение е свър-
зано с разработване на информационни про-
дукти в строго определена последователност и 
зависимост, които могат да бъдат считани като 

„критични“ за целия процес.
Тъй като всеки от подпроцесите има 

фиксирана продължителност (съгласно бойния ритъм на БЩ), основен фактор, влияещ върху 
своевременното изготвяне на продуктите, са присъединените към всеки от тях работни ресурси 
от функционалните елементи на БЩ. За нуждите на изследването е възприет примерен техен 
състав въз основа на изследваните литературни източници.

Анализът на използването на работните ресурси във времето за един АТО цикъл показ-

Фиг. 8. Примерен подход за CCPM 
анализ на цикъл на планиране 

и поставяне на задачите

Фиг. 9. Gantt Chart на цикъл на планиране и 
поставяне на задачите
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ва, че при така възприетите структура и състав, най-голяма натовареност в абсолютна стойност 
от разглежданите елементи на БЩ на ВВК има сектор „Текущо планиране“ на ЦВО, без обаче 
да е налице свръхнатовареност на никой от присъединените работни ресурси (фиг. 10).

Въз основа на резултатите от изследването на един отделен цикъл на планиране и поста-
вяне на задачите могат да бъдат направени следните изводи:

1. Задачите по критичната верига на процеса са негови потенциални ограничения и във 
всички случаи е необходимо те да бъдат завършвани в срок;

2. Не може да бъде ясно дефиниран времеви буфер, чрез който да се компенсира възник-
нало забавяне при някоя от задачите;

3. Възможната липса на такъв буфер, заедно със случайния характер на времето за про-
тичане на подпроцесите създава риск от проявяване на ефекта на ковариацията13 и задълбо-
чаване на закъснението във всяка следваща фаза на цикъла;

4. Комплексността на подпроцесите по разработване на детайлни МАОР и АТО довежда до 
най-голяма абсолютна натовареност на работните ресурси от сектор „Текущо планиране“ на ЦВО.

Малко по-различно изглеждат нещата при изследването на пет паралелно протичащи 
цикъла на планиране и поставяне на задачите (фиг. 11).

Въпреки че направените до момента изводи са напълно валидни и тук, в този случай се 
проявява още едно съществено ресурсно ограничение в критичната верига на процеса. Неза-
висимо, че спрямо първия случай работните ресурси (състава), с които разполагат елементите 
на БЩ са увеличени два пъти, анализът показва, че е налице свръхнатовареност на тези в 
сектор „Текущо планиране“ и в по-малка степен в група „Разузнаване“.

Изводи
Прилагането на Теорията на ограниченията и в частност на метода на Критичната верига 

при изследването на процеса на планиране и поставяне на задачите във ВВК, позволява да 
бъдат разкрити потенциалните или съществуващи ограничения по критичната му верига с цел 
вземане на мерки за тяхното управление или отстраняване.

Получените резултати показват, че разработеният компютърен модел на процеса е под-
ходящ инструмент за целта, който дава ясна представа за абсолютното натоварване на ра-
ботните ресурси във функционалните елементи на БЩ при конкретните условия – структура, 
състав, продължителност на подпроцесите (съгласно утвърдения боен ритъм) и др.

Предложеното изследване може да послужи за основа на гъвкав подход за вземане на 
решение по какъв начин и на каква цена би могло да се снижи или премахне напълно влиянието 
на Ограничението върху функционирането на системата. 

Въпреки че част от ограниченията могат да бъдат компенсирани чрез рационализиране 

Фиг. 10. Изразходвани ресурси за един цикъл на планиране и поставяне на задачите
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на състава и структурата на БЩ в съответствие с характеристиките и особеностите на всяка 
отделна въздушна операция, това не винаги е възможно по напълно обективни причини. Целе-
съобразно в случая е да се търсят и алтернативни подходи за усъвършенстване на дейността 
на функционалните елементи.

Подобен съвременен подход е автоматизирането на процесите чрез създаване и внедря-
ване в практиката на симулационни модели, подпомагащи процесите на вземане на решения. 
Моделирането на бойните действия и в частност действията на авиацията във ВО, биха могли 
да осигурят необходимата многовариантност за решаване на разглежданата проблематика.
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Фиг. 11. Изразходвани ресурси за присъединени цикли на планиране и поставяне на задачите



Постигането на ясно разбиране на профила на риска е от основно значение за правилно 
насочване на подходящите ресурси и усилия за превенция, готовност, реагиране и въз-

становяване. Профилът на риска осигурява обективна представа за природната, социалната, 
инфраструктурната и икономическата сфера в изследвания район и посочва вероятността от 
въздействие на различните заплахи върху компонентите на средата. Включва анализ на веро-
ятността и последствията от реализацията на заплахите.

За да бъде успешно управлението на риска трябва да се определят критерии за преценка 
на неговата значимост, като се оценят отделните видове неопределеност (материални и нема-
териални), начина за определяне и измерване на последствията и вероятността за възниква-
нето им, факторите, свързани с времето и способностите на структурите за управлението му. 
Оценяването на риска е цялостния процес на идентифициране, анализ и преценка.1

Обективната оценка е основен фактор за овладяване на кризисните ситуации, нама-
ляване на загубите и ликвидиране на последствията. За целта е необходимо предварител-
но прогнозиране, планиране и съгласуване на мероприятията по защитата на населението и 
собствеността от органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и местната 
администрация2.

Често поради липсата на експертиза и достатъчно данни относно вероятността и въз-
действието, в Европейските страни се възприемат общи критерии, за да категоризират запла-
хите чрез използване на полу количествен анализ.

Като се има предвид сложността и динамиката на рисковете, тяхното разнообразие и вза-
имодействието помежду им във времето и пространството, най-обективен подход за оценка на 
риска е комплексният, а не такъв, който анализира всяко възможно развитие на отделна заплаха. 
Поради предизвикателствата при комплексната оценка обикновено се следва подход с анализ на 
риска от конкретна заплаха, с отчитането на съществуващите зависимости и каскадни ефекти.

 РИСКЪТ ОТ БЕДСТВИЯ – РАЗБИРАНЕ, 
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ

Резюме: В доклада се представят общите принципи и етапите, през които преминава 
оценката на рисковете от бедствия в страните в Европа. Целта е установяване на 
общо разбиране за същността на рисковете и формиране на единен подход за прилагане 
на различните методи като основа за обективната им оценка и управление. Това е 
задължително условие за определяне на адекватни превантивни мерки и намаляването на 
нивото на риска.
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Идентификация на риска
При идентифицирането се откриват, разпознават и описват рисковете, като се вземат 

предвид фактори като материални и нематериални източници на риск, причини и събития, за-
плахи и възможности, които могат да възникнат, както и силните и слабите страни на организа-
цията и измененията във вътрешната и външната среда (контекст). Анализът на риска включва 
събиране и анализ на информация с цел определяне на нивото на риска. При анализа се отчи-
тат зависимостите между различни източници на риск (заплахите), причините за активирането 
им и последствията от тях, на съществуващите мерки за контрол и управление, възможните 
каскадни ефекти и др.

При идентификацията на риска в процеса на неговата оценка в международната прак-
тика се открояват два различни подхода: някои използват различни бази данни и историческа 
информация, за да определят най-честите събития и последствията произтичащи от тях за 
страната; други основават своята идентификация върху застрашените обекти, които следва да 
бъдат защитени. Често двата подхода се комбинират. Независимо от това, в допълнение към 
регистрираните вече загуби възникнали при минали събития, се отчитат и потенциалните про-
гнозни щети в резултат на бедствия, които биха могли да настъпят в бъдеще. Това е перспекти-
вен подход, улесняващ откриването на потенциални пропуски в планирането на способностите 
за превенция, готовност и реакция.

Прилагането на съвременните технологии позволява осъществяването на ефективен 
мониторинг и изработване на цифрови карти за рисковете и опасностите, и създаване на ин-
формационно-управляеми процеси по веригата: „прогнозиране на бедствията и авариите – 
прогнозиране на последиците – определяне на сценарии за реагиране“, обединени в единна 
държавна информационна система. Усилията могат и да бъдат насочени към разработване на 
технология за оценяване и управление на комплексните рискове с отчитане на тяхната динами-
ка и измененията на национално, регионално и локално ниво.3

Финландия обобщава потенциалните рискове за различните обществено икономически 
сектори в над 60 „карти на риска“. В Унгария екипи от специалисти от различни институти и 
административни структури създават сценарии, развивани по-късно от експерти от областта 
на икономиката, околната среда и националната сигурност. За идентифициране на възможните 
последици, които би трябвало да бъдат управлявани на национално ниво, Датската агенция 
за управление при извънредни ситуации (DEMA) използва контролни списъци (чек-листи) за 
евентуални щети върху имуществото, околната среда, като енергоснабдяване, комуникации, 
водоснабдяване или транспорт.4

Норвегия например, добавя към рисковете за околната среда, обществото, икономиката 
и индустрията и вече актуалните последствия, които биха произтекли от кибератаки, топлинни 
вълни и устойчиви на антибиотици бактерии.5

За оценка на рисковите фактори обикновено се разработват сценарии. Основната им цел 
е експертите вземащи решения, да придобият информация и реална представа за потенци-
алната ситуация, в която ще трябва да действат. Оценка на риска за определен тип опасност 
може да се извърши въз основа на един или два сценария, свързани с основното събитие, като 
наводнения, промишлени аварии или тероризъм. В техния контекст те се разглеждат заедно 
с възможните събития, които ги предизвикват и последствията въз основа на предишен опит. 
Поради тази причина сценариите обикновено описват най-неблагоприятното, но възможно съ-
битие (фиг. 1).

Например за пожари са представени два сценария. Най-вероятният сценарий описва 
ситуация, която обикновено се случва през лятото, когато горски пожари заплашват хора и 
имоти, но овладяването им е сравнително бързо (от няколко часа до няколко дни). За най-ло-
шия възможен сценарий е описана ситуация с екстремни климатични условия (продължително 
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засушаване, силен вятър, високи температури, гръмотевични бури), които благоприятстват 
развитието на множество и едновременни горски и полски пожари с големи размери.

Необходими са ресурси от незасегнатите части на страната за овладяване на ситуаци-
ята. Необходими са дни или дори седмица, поради крайно тежките метеорологични условия. 
Заплахата изисква да бъдат евакуирани големи групи от хора, включително туристи. Застраше-
на е критична инфраструктура, възникват задръствания по пътищата и проблеми с транспорта.

За да се анализира по-късно вероятността 
от активирането на дадена заплаха и нейните въз-
действия при разработването на сценарии, риско-
вете трябва да бъдат подробно описани. Необхо-
димо е в рамките на избраното основно бедствие 
да се разграничи не само от къде произтича за-
плахата, но и факторът, който я активира, подход 
използван в Полша (табл. 1). Речното наводнение 
е основно събитие и може да бъде причинено от 
обилни валежи, но и от топене на сняг, лед или 
приливи и отливи. Управлението на риска от това 
бедствие е сложен комплекс от дейности на ин-
ституциите и изисква оперативно взаимодействие, 
съвместимост и унификация, като особено се ак-
центира върху отговорностите. Необходимо е вза-
имното сътрудничество между институциите и органите за управление на национално и местно 
ниво на основата на обща политика, споделена отговорност и оперативна съвместимост. Край-
ната цел е контролиране на опасността, защита на населението и съхраняване на ресурси.6

Таблица 1
Описание на случаите на наводнения и причините за тях (Poland, RCB, 2015)

Наводнение вследствие 
на валежи

Наводнение вследствие 
на снеготопене

Наводнение вследствие 
на ледоход

причини

Тежки метеорологични 
условия: умерени, но 
продължителни валежи 
или интензивни валежи, 
съпроводени с бури. 

Силно снеготопене, усилено 
от внезапно затопляне и 
превалявания. 

Блокиране или ограничаване 
от струпване на лед в 
речните корита и намаляване 
на оттока. 

местонахождение... 

Технологичните инциденти също могат да са причинени от природни бедствия. Детайл-
ният анализ на природните заплахи улеснява определянето на възможните последици заедно 
с евентуалните прояви на каскаден ефект. Сценариите обхващат средносрочните заплахи за 
националната сигурност (обикновено до пет години), съдържащи: (1) инцидента, бедствието 
(заплахата) засягащо страната; (2) развитието на процеса и източника, който активира запла-
хата; (3) контекста на събития (промените в средата); (4) последиците от инцидента, заедно с 
реакцията и контролните мерки; (5) ефекта за върху критичната инфраструктура.7

Фиг. 1. Матрица за оценка на риска 
(DUZS – National Protection and Rescue 

Directorate, Croatia (2015)
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След като рисковете са дефинирани, тяхната вероятност и тежестта на техните потенци-
ални последствия съгласно описаните сценарии се определят въз основа на набор от катего-
рии, които измерват компонентите на риска „вероятност“ и „въздействие“. Те се комбинират, за 
да се получи стойността на риска представена в рискова матрица.

Вероятността за настъпване на конкретно бедствие, което може да бъде качествено или 
количествено оценено дава отговор доколко е възможно събитието да се случи. Използват се 
набор от критерии за категоризиране на вероятността от различните заплахи, понякога отра-
зяващи възможността от възникване от много вероятни събития, до много малко вероятни или 
пренебрежими събития.

Поради естеството на събитията категориите за вероятност могат да бъдат различни. 
Докато „често“ за наводнение е веднъж на 10 години, за земетресение „често“ може да се опре-
дели като веднъж на 100 години или по-малко.

В съвременните практики за оценка на риска, критериите за резултатите от въздействи-
ето (последствията) се основават на по-широко разбиране от основните „ценности за защита“, 
понякога наричани „жизненоважни или критични обществени интереси“. Те могат да бъдат:

● последствия за хората: брой засегнати – включително смърт, тежко ранени или забо-
лели, разселени поради загуба на дом или препитание.

● икономически последствия: финансова оценка на загубите – остойностяване на ще-
тите, разходите за възстановяване, за спешни мерки, за дългосрочно възстановяване (косвени 
разходи от прекъсване на икономическите дейности, безработица, косвени социални разходи 
за възстановяване на образователните и здравните системи).

● въздействие върху околната среда: включва загубата и структурните щети в природо-
защитни зони, екосистеми и защитени видове, както и общо замърсяване на околната среда. 
Разходите за възстановяване на околната среда в повечето случаи се разглежда като част от 
икономическото въздействие.

● политически и социални въздействия: политически последствия, социално психологи-
ческо въздействие, нарушаване на обществения ред; може да включва и последствия за раз-
витието и растежа, изостряне на социалното неравенство.

Категориите на ниво въздействие ще се определят от заинтересованите и ще са раз-
лични за различните страни. Съществуват разнообразни дефиниции за въздействията и кри-
териите които описват. Те могат да се оценяват количествено (брой, хектари, евро, часове 
на ден) или качествено.8

Категориите за последствията могат да бъдат в различни формати. Например нивата 
на загубите могат да бъдат определени като абсолютна финансова загуба или като про-
цент от брутния вътрешен продукт. Изборът на наименованията свързани с всяка катего-
рия, може да е чувствителен въпрос, тъй като това би било свързано с отношението към 
риска от правителствата и обществото в европейските държави. И в този случай, както при 
вероятността, една страна може да определи като „незначително“ въздействие не повече 
от 10 смъртни случая, повече от 50 ранени и липсата на необходимост от евакуация; друга 
обаче, може да влага в тази категория отсъствието на смъртни случаи и малък брой ране-
ни. По тази причина съществува стремеж към унифициране на критериите, като показате-
лите за оценка обхващат основно броя на ранените или заболелите, броя на повредени 
или разрушени жилища, броя на евакуираните, преките загуби на икономически, селско-
стопански и други производствени активи или културно – историческо наследство, както и 
щети за критичната инфраструктура.

В случай на полуколичествен анализ за всеки критерий, характеризиращ категория, се 
определя стойност въз основа на щетите, така че въздействието се движи от ограничено/не-
значително, минимално/значимо до катастрофално. В някои случаи критериите се претеглят 
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по различен начин, за да осигурят крайна стойност за категорията на въздействие. Може да се 
обобщи, че категориите и критериите са:

● въздействие върху населението, като се имат предвид смъртните случаи, ранените и 
заболелите, евакуираните или тези, които губят достъп до основни услуги. Критериите обикно-
вено са количествени;

● въздействие върху околната среда, основаващо се на вреди върху природните ресур-
си и екосистемни услуги;

● икономическо въздействие, което отчита финансови и материални загуби (вкл. кул-
турно - историческо наследство );

● социално въздействие, включително нарушаване на достъпа до енергия, вода, храна, 
здравеопазване и др. социални вълнения;

● политически последствия, свързани със способността да се управлява и контролира 
страната.

Стойностите на вероятността и въздействието се комбинират в матрица на риска, след-
ваща обикновено подхода 4х4 или 5х5, в зависимост от броя на дефинирани категории на ве-
роятност/въздействие (фиг.2).

Представени са две матрици, в които събитията са групирани и категоризирани въз осно-
ва на правдоподобност и на вероятност. В случай на оценки на риска, който не използва подход 
базиран на сценарии, а на оценки основани на исторически събития и без да се отчита вероят-
ността, рисковите матрици могат да приемат различни форми, например като тази използвана 
в Дания (фиг. 3).

Оценката се основава на последиците, така че в крайното представяне позицията на 
инцидента (разстоянието от центъра) определя тежестта на последствията.

Най-близките до центъра инциденти са тези с най-сериозни последици, отбелязани тук 
като „критични“.

Оценките на многобройни и разнообразни рискове, които отчитат връзките между запла-
хите и уязвимостта на различите обекти в една и съща зона или по едно и също време, преми-
нават от индивидуална оценка към оценка за многорисков анализ. Първоначално се представя 
сценарий за всяко едно негативно събитие, като се отчитат и възможните иницииращи фактори 

Фиг. 2. Матрици за оценка на риска (UK Cabinet Offi ce, National Risk Register of Civil 
Emergencies, 2015)
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и основните последствия. За да се 
оцени последователността от запла-
хи и потенциалните им въздействия 
изобразени в сценария, се опреде-
лят секторите в социално-икономи-
ческо отношение, които ще бъдат 
засегнати.

Например, при „засушаване“ 
сценариите могат да изобразяват по-
следствията за селското стопанство, 
горите и околната среда. Каскадните 
ефекти в случая ще бъдат опасности 
от горски пожари или разпростране-
ние на вредители.

Анализират се историческите 
данни за заплахата, оценява се и 
вероятността и критериите за въз-
действие. Резултатите се обработ-
ват чрез рискова матрица за различ-

ните подсценарии със съответните варианти за вероятност и последствия във всяка категория. 
Методиката разглежда три категории въздействия: за хората, икономически и екологични, и 
социални и политически (фиг. 4).

Оценка на риска
За да се определи нивото на риска, резултатите от анализа се съпоставят с критерии, 

определящи дали рискът (неговата величина) е приемлив или поносим според Европейските 
насоки за оценка на риска. Определянето на „приемливо“ или „поносимо“ ниво на риск може 
да бъде определено на базата на реално възприеманите от обществата нива и въведено чрез 
законодателни норми или стандарти. За известните опасности в Европейския съюз съществу-
ват правни актове и общоприети правила, които определят конкретни стандарти за превенция. 
Ако липсват, те могат да бъдат определени чрез подхода разходи и ползи, и проучвания за 
социалното възприемане на риска.

Резултатът от този етап ще бъде определяне на приоритетите при управлението на ри-
сковете чрез спешни мерки за намаляване вероятността и или последствията. Определянето 
върху кои рискове трябва да се акцентира е от решаващо значение в процеса на вземане на 

Фиг. 3. Матрица за оценка на риска, базирана на по-
следствията (Denmark, DEMA, 2013)

Фиг. 4. Матрици за оценка на общото ниво на риска според последствията по различни сценарии
 (Ministry of Interior of Lithuania, 2013)
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решения, както следващата стъпка е оценката на капацитета за бъдещи действия – определя-
не на способностите и идентифициране на пропуските.

Все още много организации използват подхода за оценка на заплахите поотделно. Не-
обходимо е активно участие на научните и браншовите организации за подпомагане на дър-
жавната администрация при формирането на политиката за защита при бедствия и аварии. 
Възприемането на комплексните оценки на риска, с отчитане на взаимодействието на различни 
заплахи и техните последици ще доведе до повече реализъм в оценката на риска при извън-
редни ситуации и ще допринесе за оптимизиране на процеса на неговото управление.

1 Ангелова, Р. Насоки за определяне на риска и изготвяне на оценка за възможни случаи на непосредствена 
заплаха и на причинени екологични щети. Годишник на факултет „Командно-щабен“, 2018 г. София: Военна академия 
„Г. С. Раковски“, ISSN 0861 -33-62.

2 Георгиев, Г. Взаимодействие между областната и общинската администрация с Българската армия в упра-
влението при бедствия и аварии. Годишник на факултет „Командно-щабен“, 2018 г. София: Военна академия „Г. С. 
Раковски“, ISSN 0861 -33-62.

3 Недевски, Д. Насоки за развитие на националните способности за мониторинг, прогнозиране и ранно преду-
преждение при бедствия и аварии. Списание „Наука” бр. 1, стр. 24-31, 2010, ISSN 0861 -33-62.

4 European Commission : Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face, SWD(2017) 
176 final, Brussels, 23.5.2017.
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6 Дуганова, Д. Управление на риска от наводнения. Международна военнонаучна конференция „Съвременни 
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7 http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prevention_risk_assessment.htm.
8 Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия, http:// www.

saveti.government.bg/web/cc_801/1.



Съвременното общество се характеризира с бързото навлизане на високите технологии и 
информационни системи във всички сфери на човешката дейност.

Целта на информационните системи е да подобри комуникацията и връзките между слу-
жителите, да предоставя необходимата информация, да намали разходите на организациите 
и съкрати ръчния труд.

Информационната система „Логистика на Българската армия“ /ИСЛБА/ е ERP система 
от последно поколение. ERP системите се считат за най-високия клас програмно осигуряване.

ERP /Enterprise Resource Planning/ системата е компютърно интегрирана, многомерна и 
многофункционална система, изградена на база клиент – сървър технология, основана на биз-
нес модела за планиране, контрол и глобална оптимизация на цялостната логистична верига 
на процесите, през целия жизнен цикъл на материалните средства и съпътстващите ги финан-
сови операции.

ИСЛБА представлява система за мониторинг, управление и контрол на логистични и 
финансови процеси, извършвани в българската армия. Същата има за цел да подобри ефек-
тивността на управлението на логистичното осигуряване на армията, като свърже в единна 
работна среда логистичните органи от всички управленски нива.

Системата осигурява в реално време актуална информация за наличните материални 
и финансови ресурси и предоставя средства за управление и контрол на протичащите логис-
тични процеси.1

1 Михайлов, Ж.. Логистичната ИС на БА – проект без алтернатива.
https://cio.bg/digitalizacia/2014/07/23/3440488_logistichnata_is_na_ba_proekt_bez_alternativa/
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Обучението на потребителите на ИСЛБА се провежда в офиса на информационната сис-
тема в административната сграда в гр. София, бул. „Тотлебен“ № 34 или на място във военните 
формирования.

Курсовете в офиса се провеждат на групи по десет обучаеми, а във военните формирова-
ния в зависимост от броя на развърнатите работни места, по предварително утвърден график 
от Началника на отбраната. Обучението се извършва по специализирани програми изготвени 
от Съвместното командване на силите /СКС/, в съответствие с функционалните задължения на 
крайните потребители. На успешно преминалите курса на обучение се издава сертификат за 
работа със системата, подписан от Командващия на СКС.

Методология на изследването
Изследването е базирано на проведено обучение от авторите, чрез попълване на ан-

кетни карти на хартиен носител от преминалите обучение потребители. Резултатите са важни 
както за обучаемите – какво са научили по-бързо и до колко им е полезно, така и за екипа, 
провеждащ обучението – какви недостатъци има в учебния план.

Целевата група на анкетираните е съставена от военнослужещи и цивилни служители –  
мъже и жени на различна възраст, различно образование, заемащи различни длъжности (За-
местник командири по логистиката, материално отговорни лица и специалисти от звено за 
финансов и материален отчет от военните формирования на ВВС). Анкетното проучване е 
проведено непосредствено след приключване на обучението през месец юли 2019 г.

Анкетата е един често използван метод за социологическо проучване. Според различни из-
точници тя създава по-голямо чувство за независимост у респондента, поради дистанцията на анке-
тьора при попълване на анкетната карта, а обстановката предразполага към по-голяма откровеност.

Анкетата е много гъвкав инструмент, тъй като въпросите могат да се зададат по раз-
лични начини. Въпросите се подразделят на: открити – има възможност за отговор със свои 
думи, закрити – включени са възможни варианти за отговор и респондента избира един от тях 
и полузакрити – наред със структурираните отговори се дава възможност и за други отговори 
и допълнения.

Общо попълнените анкетни карти по образеца от приложение 1 са дванадесет броя.
Целта на зададените въпроси в анкетата е да се получи информация относно ефектив-

ността на провежданото обучение и насоки за подобряването му в бъдеще.
Съдържание на анкетата:
Първите четири въпроса изясняват дали обучението и учебните пособия отговарят на 

очакванията на обучаемите и дали отделеното време обхваща процесите, свързани със задъл-
женията на обучаемите.

От следващите два въпроса се разбира дали обучението има практическо приложение и 
последователна логика при изпълнение на служебните задължения.

От седми и осми въпрос се разбира дали обучаемите могат самостоятелно да работят 
с документите след проведения курс и ще могат ли да оказват помощ на други потребители.

От девети и десети въпрос става ясно има ли несъответствия между вида обучение и 
реалното изпълнение на задачите и какви трудности срещат потребителите.

Последният, единадесети въпрос дава възможност на обучаемите да посочат какви препоръ-
ки имат към екипа, който провежда обучението и какво биха променили, ако имаха тази възможност.

Анализ на получените резултати
Основната цел на изследването е да се установи до колко е ефективно проведеното 

обучение, има ли недостатъци и какви предложения има за подобряването му. 
На първия и втория въпрос дали проведеното обучение отговаря на очакванията на обу-

чаемите и дали учебните пособия помагат – всички са отговорили положително.
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На трети и четвърти въпрос – отделеното време за обучение достатъчно ли е и дали 
обучението обхваща процеси, свързани със задълженията на служителите, всички отговарят 
положително.

От отговорите на пети и шести въпрос става ясно обучението има ли практическо прило-
жение за изпълнение на заповяданите дейности и има ли последователност в обучението за 
процеса по миграция на данните към ИСЛБА. Всички обучаеми са отговорили с „да“.

На следващия въпрос, могат ли самостоятелно да се справят обучаемите с документите 
необходими за миграция на данните – 80% отговарят положително, а 20% посочват, че не биха 
се справили сами, но не посочват причините за това.

На осми въпрос, смятат ли, че с получените знания ще могат да оказват помощ на други-
те потребители – отново всички дават положителен отговор.

Отговорите на седми и осми въпрос са взаимносвързани. Отговорите показват, че има 
20% несигурни в самостоятелната си работа, които обаче ще могат да оказват помощ на други, 
което е явно надценяване на възможностите си.

На девети въпрос анкетираните имат възможност да отговарят и със свои думи. Голяма 
част от обучаемите – 85% са отговорили, че няма несъответствия между вида обучение и ре-
алното изпълнение на дейностите по графика за въвеждане в експлоатация на ИСЛБА. Само 
15% посочват, че има такова несъответствие и изтъкват като основни причини недостатъчен 
персонал във военните формирования и недостатъчно време за извършване на преименуване 
на материалните средства. Посочването на „недостатъчно време“ като проблем не отговаря на 
зададения въпрос, това се изследва от десети въпрос.

Десети въпрос е отворен въпрос и обучаемите трябва да отговарят със свои думи. Какви 
проблеми срещат потребителите с подготовката на данните за миграция на данните от из-
ползвания софтуер към ИСЛБА, 10% отговарят, че не се затрудняват с тази дейност, но 90% 
от обучаемите посочват различни проблеми: ниска компютърна грамотност на част от личния 
състав, неосигуреност с компютърни конфигурации за работа, липса на КИС „ЩиТ“ във воен-
ните формирования, недостатъчно време за извършване на преименуване на материалните 
средства от големите складове.

На последния въпрос какво биха променили в обучението курсистите и какви са препоръ-
ките им към екипа провеждащ обучението, 40% отговарят, че са доволни и не биха променили 
нищо. Останалите обучаеми препоръчват организирането на повече практически упражнения. 
Също така предлагат провеждане на начално обучение за работа с програма Excel на личния 
състав, участващ по въвеждане на информационна система „Логистика на Българската армия“.

Чрез оценяване ефективността на обучението се осигурява информация, която е полезна в две 
насоки. Тя е източник на обратна информация за силните и слабите страни на проведеното обучение, 
описват се постигнатите ползи, самите обучавани оценяват процесите, в които участват. Екипът про-
веждащ обучението може да направи необходими корекции за подобряване на учебния план.

Изводи:
От получените отговори в анкетата става ясно, че обучаемите са доволни от проведеното 

изцяло практически насочено обучение.
Проблеми:
– липсва КИС „ЩиТ“ във военните формирования (формированието с КИС „ЩиТ“ счето-

водно и складово води още няколко подчинени);
– служителите нямат достатъчно време за извършване на определени задачи, свързани 

с въвеждането в експлоатация на информационната система;
– ниската компютърна грамотност на част от служителите.
Необходимо е:
– организиране на начално обучение по компютърна грамотност;
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– повече време за практически упражнения в провеждания курс. Тази препоръка е повече 
от изненадваща, тъй като 90% от времето за обучение е свързано с практически дейности с 
реални данни изкарани от техния софтуер за двустранно счетоводно отчитане Алгос.

Приложение 1
ВЪПРОСНИК

Анализ на обучението на потребители 
на „Информационна система Логистика на БА“

____________________________________________________________________
Звание, име, презиме, фамилия,

_____________________________________
военно формирование

1. Отговори ли проведеното обучение на очакванията Ви?
а. Да
б. Не
ако не защо:....................................................................................

2. Учебните пособия, които използвахте достатъчни ли са и подпомогнаха ли Ви?
а. Да
б. Не
ако не защо:
...............................................................................................................................

3. Времето отделено за обучение, достатъчно ли беше за изучаване на предвидените в учеб-
ната програма въпроси?
а. Да
б. Не
ако не защо:
......................................................................................................................................

4. Обучението обхваща ли процесите, свързани с непосредствените Ви задължения?
а. Да
б. Не
ако не защо:
....................................................................................................................................

5. Обучението има ли практическо приложение за изпълнение на заповяданите Ви дейности?
а. Да
б. Не
ако не защо:
......................................................................................................

6. Има ли последователна логика в обучението за процеса по миграция на данните към ИСЛБА?
а. Да
б. Не
ако не защо:
......................................................................................................
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7. Можете ли самостоятелно да се справите при работата с документите необходими за мигра-
цията на данните?
а. Да
б. Не
ако не защо:
.......................................................................................................................................

8. Считате ли, че с получените знания ще можете да оказвате помощ на други потребители?
а. Да
б. Не
ако не защо:
.......................................................................................................................................

9. Има ли несъответствия между вида обучение и реалното изпълнение на заповяданите дей-
ности по графика за ВЕ на ИСЛБА?
а. Да. Причини/проблеми:
.......................................................................................................................................
б. Не. Причини/проблеми:
.......................................................................................................................................

10. Какви проблеми/трудности срещате с подготовката на данните за миграция на данните от 
използвания от Вас софтуер към ИСЛБА?
1......................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................

11. Какво бихте променили в обучението, ако Вие го ръководехте и какви са препоръките Ви към 
екипа, провеждащ обучението?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

_____________________________________
/звание, подпис, име и фамилия/



Артилерията от много години се изгради като сложна комплексна система, а процесът на 
поразяването на целите и синхронизирането на артилерийския огън с всички останали еле-

менти на бойното поле изисква повече от обикновеното поразяване на определени цели в оп-
ределено време. Тази система включва в себе си ефективни системи и методи за наблюдение 
и определяне на целите, обвързани в системата за командване и управление, преминава през 
надеждни и точни оръжейни системи и накрая, но не на последно място завършва с надеждна 
логистична и техническа поддръжка.

Това, което винаги е стояло като изискване към артилерията е голямата далекобойност 
и повишената точност на огъня. За да запазят стойността си и днес, тези два важни елемен-
та, които позволяват водене на огън от закрити огневи позиции, трябва да се превърнат в 
неразделна част от сценариите, при които минимизирането на косвените загуби е от първо-
степенно значение. Друг елемент е времето за решаването на задачата поради факта, че 
целите особено TST са изключително мобилни (факт е, че мобилността е станала изискуема 
норма) и цикълът разузнай – порази трябва да бъде съкратен колкото е възможно повече. 
С други думи, целият процес на въздействието върху целите започвайки от откриването на 
целта, преминава през нейното поразяване и завършва с оценка на степента на поразяване, 
и за всичко това неизменно стоят съвременни средства с висока ефективност и ефикасност, 
което ни води към въпроса за модернизацията на отделните подсистеми на системата на 
огневата поддръжка от артилерията, които в своето съвместно използване водят до получа-
ването на синергичен ефект.

Отчитайки изискванията на концепцията за съвместна огнева поддръжка1 приета през 
2016 г. за изграждане на необходими способности е целесъобразно да се изведат онези, които 
се отнасят до системата за индиректна огнева поддръжка на сухопътните войски. За целта 
следва да се позовем на формулираните в AArtyP-5 NATO FIRE SUPPORT DOCTRINE елемен-
ти на сухопътната система за индиректна огнева поддръжка. Това е система от подсистеми и 
включва следните пет елемента:

1. Системи за наблюдение, следене и определяне местоположението на целите, които да 
са обвързани в по-широката ISTAR система;

2. Автоматизирана система за командване, управление и контрол, която осигурява ця-
лостна командна и контролна мрежа над бойното поле и позволява на командирите да дейст-
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ват като координатори на огъня и ефекта, които също отговарят за управлението на оператив-
ната среда във всички измерения;

3. Огневи системи в това число минохвъргачки, гаубици, оръдия, бойни машини, както и 
въоръжени безпилотни летателни апарати (БЛА),

4. Разнообразие от прецизни, конвенционални и несмъртоносни боеприпаси, включител-
но боеприпаси с висок поразяващ ефект;

5. Система за снабдяване с боеприпаси.2

За системите за наблюдение, следене и определяне местоположението на це-
лите, които да са обвързани в по-широката ISTAR система, като тенденция се запазва 
въвеждането в армиите на средства за разузнаване от типа на радиолокационни станции за 
контрабатарейна борба и комплекси за звуково разузнаване, основно за голямокалибрената 
артилерия, която е в състава на артилерията за обща поддръжка. Това би следвало да се отна-
ся и за нашата армия поради факта, че намиращият се на въоръжение звукометричен комплекс 
„АЗК-5“ е морално и материално остарял, а радарите за контрабатарейна борба отдавна са 
извън строя. Освен въвеждането на посочените радари се запазва и тенденцията за въвеж-
дане в артилерията за непосредствена поддръжка на съвременни комбинирани прибори за 
разузнаване с възможност за интегриране в система за управление на огъня и това в комплект 
на бронираната машина, предназначена основно за артилерийските предни наблюдатели. От-
читайки тези тенденции следва да се посочи, че това което е съвременно и съответно перспек-
тивно на световната сцена и което може да удовлетвори изискванията на първата подсистема 
на системата за индиректна огнева поддръжка, са радари като американските AN/TPQ-47 или 
усъвършенстван AN/TPQ-37 Block II с дълбочина на засичане на стрелящи батареи – 60 км3,  
AN/TPS-80 G/ATOR, като варианта Block II се очаква да бъде завършен към 2025 г., с дълбочина 
на засичане на стрелящи батареи – 70 км4. Разбира се може да се заложи и на доказали се към 
момента радари като KOBRA или ARTHUR с дълбочина на засичане на артилерийски системи 
на 15 – 20 км. и РСЗО на дълбочина 50 – 60 км. 

Придобиването обаче на средства за разузнаване от типа на радиолокационни станции за 
контрабатарейна борба и комплекси за звуково разузнаване с възможностите на системите да 
покриват зона с размери 120 км на 30 км за артилерийските звукометричени комплекси и 40 км 
или повече, за радиолокационните станции за откриване на стрелящи системи спрямо собстве-
ната позиция, е възможност за повишаване на способностите на подсистемата за разузнаване, 
въпреки че за съвременния високоманеврен огневи двубой засичането на целите след начало-
то на огневата им дейност не гарантира успех поради факта, че поразяването на целите става 
само за времето, през което те се намират на позиция. Като се премахне времето за обработка 
на данните и реакция на огневите системи, плюс времелетенето на боеприпасите (което за 
средни разстояния на стрелбата е около 30 – 45 сек), почти не остава време за въздействие по 
целите. Ето защо, следва да се обърне повече внимание на въздушното разузнаване в интерес 
на огневата поддръжка от артилерията, за засичане на целите в реално време и започване на 
въздействието по тях със заемането им на позиция (за артилерийските системи). Тук времето 
за предаването на информация зависи само от закъснението на сигнала от разузнавателното 
средство, а точността на засичане на целите (определяне на координатите) е сравнително 
точна и е в рамките на изискванията за артилерията. Дори за малките разузнавателни ДУЛС 
като RАVEN RQ 11B, отклонението от центъра на целта по полярни координати е до 45 м в 
разстояние и 0 – 20 в направление, (като това беше доказано на артилерийско-стрелковите 
тренировки с 61-ви САДН през настоящата година) е с достатъчна точност за поразяване на 
площни (групови) цели. Ето защо придобиването на безпилотни летателни апарати клас II (так-
тически) и то за нуждите на артилерията, а не за батальоните ISTAR, наистина ще доведе до 
повишаване на способностите на подсистемата за разузнаване. Защо визираме конкретно за 
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дивизионите? – защото взаимодействието с другите разузнавателни средства и формирования 
е свързано основно с времеемкост, а както споменахме по-горе тя е от изключително значение 
за контрабатарейната борба.

Не трябва да се оставят нещата без развитие на средствата за непосредственото раз-
узнаване, с които следва да се оборудват АПНГ. Към настоящия момент те са представени от 
лазерен далекомер от типа ЛДБ 20М, лазерен далекомер VECTOR 21 и дългообхватен мно-
гофункционален термовизионен бинокуляр MilCam Recon III Locat IR, като последните не са 
съвместими с автоматизираната система за управление на огъня на артилерийския дивизион 
(АСУОД) „Вулкан“. В следствие на това, засечените данни се въвеждат ръчно в системата, 
което увеличава времето за изпълнение на задачите и изисква решение на проблема на соф-
туерно ниво. Отчитайки факта, че ще се запази тенденцията към въвеждането на комбинирани 
прибори за разузнаване с дълбочина на засичане на целите 10 – 15 км, с намалени размери и 
повишени характеристики по отношение възможностите им за интегриране в система за упра-
вление на огъня, за нуждите на българската артилерия е целесъобразно цялостно оборудване 
на бронирана машина на предния артилерийски наблюдател, както и придобиване на средства 
за разузнаване от типа на радиолокационни станции за разузнаване на движещи се цели. При 
изготвянето на заданието следва да се отчитат и всички недостатъци на сегашните средства за 
разузнаване на АПНГ и същите да се изключат.

Следващият елемент е системата за командване и управление.
Развитието на информационните технологии са в основата на усъвършенстването на 

автоматизирани системи за управление на огъня и пряко влияят на ефективността на система-
та за огнева поддръжка. Те способстват както за оптимизиране на задачите, така и за тяхното 
бързо изпълнение. Не случайно, още в зората на компютърните технологии ние заложихме на 
автоматизираните системи за управление на огъня и сега се стремим да поддържаме едно 
добро ниво, като целта е на базата на системата за управление на огъня на артилерийски 
дивизион „Вулкан“ да се създаде единна система за управление на огъня на артилерията на 
сухопътните войски. Това беше и една от основните цели на занятията провеждани през по-
следните години, където се експериментира и начин за управление на огъня на артилерията 
на сухопътните войски чрез предаване на пакет от данни към формированията за огнева под-
дръжка. Постигнатите резултати показаха, че значително се снижава времето за поразяване на 
целите. Освен това системата позволява да се поставят задачи както на артилерията за обща 
поддръжка, така и на артилерията за непосредствена поддръжка с цел съсредоточаване на 
усилията на артилерията на дадени направления за поразяване на особено важни цели на бой-
ното поле. Всичко това е добре, но на национално ниво. На преден план излиза въпросът какво 
е положението обаче, ако трябва да се участва в многонационални учения или операции. Така 
експериментираната мрежа за управление (защото това не е система) не може да се обвър-
же със системи за управление на други армии. От гледна точка на хардуера, създаването на 
оперативна съвместимост за командване и управление, е основата позволяваща използването 
на артилерийските формирования в обща цифрова мрежа, която позволява обмен на данни и 
информация в реално време, предаване на команди и инструкции за ефективно изпълнение на 
задачите на огневата поддръжка. Ето защо решението на проблема следва да се търси в об-
вързване на системата за управление на огъня „Вулкан“ със системата ASCA (Artillery Systems 
Cooperation Activities), въпреки че нашата система е от затворен тип и следва да се търсят 
решения за нейното интегриране.

В тази връзка, развитието на системата за командване и управление през следващите 
години следва да бъде насочено на първо място към развитие и модернизация на автома-
тизирана система за управление на огъня на самоходен артилерийски дивизион (АСУОАД) 
„Вулкан – С“; на следващо място свързване (интегриране) на системата за огнева поддръжка 
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с „Обща оперативна картина“ и сухопътната разузнавателна (ISTAR) система, с възможност 
за интерфейс между „Съвместен център за координиране на огъня“ и „Център за осигуряване 
на съвместен удар“, и разпределение на целите до съответните средства за поразяване; 
изграждане на единна система за планиране и управление на огневата поддръжка; обвърз-
ване на системата за управление на огъня „Вулкан“ със системата ASCA (Artillery Systems 
CooperationActivities) и не на последно място, развитие на системата за командване и упра-
вление на артилерията с възможности за наблюдение на обстановката в реално време, въз-
можност за споделяне и обмен на информация чрез обща оперативна картина, и използване 
на мерки за минимизиране на уязвимостта от електронни атаки и възстановяване на упра-
влението след извършване на такива.

Другият вариант е придобиване на нова система, заедно с придобиването на нови сред-
ства за огнева поддръжка.

Следващият елемент от системата са средствата за огнева поддръжка.
Повишаването на мобилността на полевата артилерия чрез въвеждане на самоход-

ни артилерийски системи, снабдени с GPS позволи по-бързо извършване на маньовър с 
формированията и бързото изпълнение на поставените им огневи задачи. Изпълнявайки 
изискванията към непосредствената огнева поддръжка за дълбочина 40 км се наблюдава 
тенденция към постепенно уеднаквяване на калибъра и далекобойността на системите 
чрез въвеждане на самоходни системи с калибър 155 и с далекобойност 40 км (далекобой-
ност с обикновен боеприпас в рамките на 24 – 30 км и с активно реактивен снаряд или 
така наречения дънен газогенератор – 40 км). По този начин се подобрява мобилността, 
живучестта (чрез постоянен маньовър с цел избягване на противникова огнева дейност) 
на системите и в същото време се осигурява непрекъсната поддържка на маневрените 
формирования. В тази връзка е и заложеното придобиване на нова система за артилери-
ята на сухопътните войски за нуждите на механизираните бригади. Какво обаче може да 
се направи в краткосрочен план? Един от пътищата е увеличаване на далекобойността на 
сегашните системи чрез нов боеприпас, като за 120 мм МХ „Тунджа“ на пазара се предлага 
български боеприпас с далекобойност 7200 м с термобарична бойна част. За да се увеличи 
далекобойността на 122 мм самоходна артилерийска установка 2С-1 „Гвоздика“ почти 1,5 
пъти са необходими боеприпаси предлагани на пазара (включително и от държава членка 
на НАТО). За пример може да се посочи Полша, която през 2016 г. сключва договор за 
доставка на 3200 бр. HB-D-30 снаряда за 122 мм СГ 2С-1 „Гвоздика“ с Chemical Works 
NITRO-CHEM S.A. Стойността на договора възлиза на около 490 лв. на снаряд. Така дале-
кобойността на самоходните дивизиони, които са оборудвани с полската автоматизирана 
система за управление на огъня TOPAZ достигa 21900 м. Това е решение, което не изисква 
промяна на средството за огнево поразяване (122 мм СГ 2С-1), а необходимост от промяна 
в софтуера на автоматизираната система за управление на огъня на артилерийския диви-
зион „Вулкан – С ПИКИС“ за работа с подобен вид боеприпаси или стрелба по класическия 
способ за определяне на данните за стрелба (без автоматизираната система).5

По същия начин стои въпросът и с артилерията за обща поддръжка, където се предвижда 
модернизиране на системите БМ 21 чрез увеличаване на далекобойността на системите на 
40 км и внедряване на система за управление на огъня. За изпълнение на условията за дале-
кобойност над 150 км, постепенно ще доведе до превъоръжаване със съвременни системи, 
които са по-леки, на колесна база за по-голяма мобилност и за възможност за пренасяне по 
въздуха, с възможност за бърза смяна на пакетите с цел мобилност и непрекъснатост на огъня, 
тъй като сегашните системи са ограничени откъм модулност (пакета на БМ 21 е несменяем и 
зареждането му от земя е за около 30 мин). Решаването на въпроса може да се постигне чрез 
модернизация на БМ 21 или закупуване на нова система от типа на HIMARS. 
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На следващо място идва и въпросът с бойните припаси. 
Съвременните бойни действия се характеризират с провеждането им в урбанизирана 

среда, където недопускането на съпътстващи загуби е от съществено значение. Ето защо все 
повече на дневен ред стои въпросът за внедряване на високоточни боеприпаси, които ще сни-
жат до минимум разхода на обикновени такива и значително ще увеличат ефективността на 
стрелбата. 

Високоточните боеприпаси ограничават нуждата от пристрелка на цели, подготовка на 
данните за стрелба на пълна подготовка, както и от създаване и престрелка на репери, водещо 
до минимизиране на времето за откриване на огън по цели, а в някои случаи и до демаскиране 
на огневите позиции на стрелящите системи.

Въвеждането на съвременни системи за поразяване от една страна води до подобря-
ване на системите за насочване чрез отчитане на всички условия влияещи на стрелбата 
и от друга страна е възможността за използване на високоточни боеприпаси, разбира се 
последното е с цената за сметка на намаляване на нежеланите ефекти. Цената е характерна 
за всички видове, без значение от начина на действие. Въпрос на преценка е кое от двете ще 
се окаже водещо – цената или точността.

На последно място, въпросът за системата за снабдяване с боеприпаси.
Осигуряването със съвременни бойни припаси с висок поразяващ ефект и минимизиране 

на съпътстващи загуби е обвързано и с възможност за осигуряване на по-малък логистичен 
товар. Към настоящия момент няма изисквания по линия на НАТО за завишаване на возимия 
запас от бойни припаси за системите и снабдяването с бойни припаси си остава национална 
отговорност. В тази връзка не се очаква внедряване на нови или допълнителни елементи към 
системата.

В заключение следва да се подчертае, че предизвикателствата пред системата за инди-
ректна огнева поддръжка на СВ са комплексни и не следва да се подхожда частично към реша-
ването на проблемите, а следва да се търси цялостно решение, така както за придобиването 
на нов боен самолет за ВВС. 

1 Концепция за съвместна огнева поддръжка• София• 2016.
2 AArtyP-5  NATO FIRE SUPPORT DOCTRINE • Edition B •Version 1•NOVEMBER• 2015.
3 https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/an-tpq-47.htm.
4 https://www.northropgrumman.com/Capabilities/gator/Pages/default.aspx.
5 Марков, Д. Повишаване на способностите на артилерийските системи за изпълнение на задачи в системата за 

артилерийска поддръжка на сухопътен компонент. Сборник доклади от международна научна конференция, с. 842-851, 
2019. В.Търново: НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481.

Пенчев, Р. Тенденции в развитието на бойната техника за нуждите на сухопътните войски. Международна кон-
ференция 2016.

Пенчев, Р. Тенденции в развитието на артилерийските минохвъргачните системи. Факултет „Артилерия, ПВО и 
КИС“, 2007. В. Търново: НВУ „Васил Левски“, ISBN - 978-954-9681-20-8.



От началото на второто десетилетие на нашия век сме свидетели на безпрецедентно дина-
мично изменение на средата за сигурност в негативен план на глобално ниво.

Въпросът за военното укрепване на основите на колективната отбрана стана важен за 
действията на НАТО в условията на икономически и финансови кризи, поради което Алиансът 
прави изводи, че има необходимост от подходящ инструмент1 за повишаване на способностите 
на организацията. Този инструмент е „Smart Defense“.

Европейският съюз от своя страна приема подобна концепция в лицето на инициативата 
„Pooling and Sharing“.

Концепцията на инициативата на Алианса е всеобхватен подход към изграждане на ко-
лективни отбранителни способности в основата на който са принципите на:

● коопериране;
● специализация;
● ефикасност на системите за управление;
● ефикасност на оръжейните платформи.
Предвид разглеждането на концепцията на инициативата и обхвата на проектите в ло-

гистично отношение може да определим, че „интелигентната отбрана“ притежава следните 
основни характеристики:

● адекватност;
● ефективност; 
● ефикасност; 
● всеобхватност; 
● научност.
За пълна ефективност и ефикасност на логистичната поддръжка на силите на НАТО е не-

ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ИНИЦИАТИВАТА НА НАТО 
SMART DEFENSE ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНАТА 

ПОДДРЪЖКА НА СИЛИ НА НАТО
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обходимо оптимално съчетаване на самостоятелната логистична поддръжка и интегрираната 
логистична поддръжка с възможностите на многонационалната логистика и страната домакин2.

Проектите по инициативата за Интелигентна отбрана ни дават възможност за осъщест-
вяване на това взаимодействие за постигане на прогнозиране, планиране и реализиране на 
адекватна логистична поддръжка.

Една от възможностите на инициативата за подобряване на логистичната поддръжка е 
оптимизиране на процеса на планиране на „Развръщане на силите“.

Развръщането на силите е процес състоящ се от 5 елемента, които обхващат развръща-
нето на войските от начална точка до крайната дестинация, както следва:

● стратегическо развръщане;
● приемане на войски;
● сглобяване;
● по-нататъшно придвижване;
● интегриране.
Чрез инструмента за споделяне на способности „Smart Defense“ имаме възможност за 

оптимизиране на цялостния процес на развръщане на силите на Алианса3. Използването на 
различни проекти или комбинация от такива в различните етапи на развръщане, дава възмож-
ност за оптимизиране на процеса и същевременно спестяване на сили, време, пари и ресурси 
на НАТО.

За по-добро осъществяване на стратегическото транспортиране на войски и тежка еки-
пировка по въздух е създаден и се използва успешно проектът от интелигентната отбрана оза-
главен Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) – Решение за стратегически въздушен транспорт.

Инициативата Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) дава на Алианса способност да 
транспортира по въздуха тежко оборудване по целия свят. Проектът е инициатива на 16 страни 
на НАТО и 2 страни партньори. Официално функционира от 2006 година. За него отговаря 
Агенцията на НАТО по поддръжка (NSPA). Чрез тази инициатива НАТО придобива способнос-
тта да предислоцира огромни количества оборудване, екипировка, личен състав, тежки брони-
рани машини и хеликоптери. За осъществяването на това използва втория по големина само-
лет в света: Ан – 124 – 100. Също така предоставят способности за стратегическо развръщане 
на членки с намалени бюджети:

Проектите, които имат за цел да подпомогнат този процес, са:
– Strategic Airlift Interim Solution (SALIS);
– Maritime Support Ashore;
– Theatre Opening Capability (TOC);
– Reception, Staging and Onward Movement (RSOM).
Друга възможност за подобряване на логистичната поддръжка на силите на НАТО е чрез 

прилагане на инициативата при процеса на планиране на логистичната система на стратегиче-
ско и оперативно ниво и използването на многонационалната логистика за намаляване цената 
за разполагане и поддръжка на личния състав и оборудването. Това може да се приложи при:

● планиране на транспорта и придвижването;
● планиране на медицинското осигуряване;
● планиране на снабдяването и поддръжката на техниката;
● роля на поддръжката от страната домакин в планирането на логистичното осигуряване;
● планиране използването на инфраструктурата;
● планиране на договарянето и финансирането;
● планиране участието на страни извън НАТО;
● координация с националните поддържащи елементи;
● планиране изтеглянето на войските;
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● координация с неправителствени организации;
● планиране различните фази на операцията.
Например, проект 2.49 (RSOM), 1.13 Joint Logistics Support Group (JLSG HQ) ни дават 

възможност за по-добро планиране при разполагане и поддръжка на личния състав и оборуд-
ването4.

Проектите свързани с оптимизиране на планирането на транспорта и придвижването, 
предоставят възможности за транспорт на ресурси в зоната на операцията, бързо развръщане 
и готовност за работа в пунктовете за дебаркиране, складиране, обработка и придвижване на 
материални ресурси, повишаване мобилните медицински способности на НАТО, което от своя 
страна подпомага оптимално планирането на операцията.

Има многообразие от механизми, чрез които може да се осигури логистичната поддръжка 
на силите на Алианса, в т.ч. многонационални и двустранни споразумения.5 В същото време 
материално-техническите средства на националните нива трябва да са достатъчни за дости-
гане на определените стандарти на готовност, живучест и мобилност за осигуряване на не-
обходимата боеспособност по време на мир, криза и конфликт. Всяка поддържаща структура 
трябва да признае факта, че наличността на материални запаси, тактически и стратегически 
транспортни средства може да представлява ограничение. В съответствие с това трябва да са 
налице съвместни процедури, които да гарантират, че съюзниците не се конкурират за оскъдни 
ресурси. Там където е възможно, се очаква страните да си сътрудничат или двустранно или 
чрез други общи подходи, за да оптимизират осигуряването и използването на ограничени ре-
сурси. Част от тези механизми са:

– концепцията за логистично осигуряване трябва да бъде достатъчно гъвкава и да поз-
волява приспособяване, за да отговори на променящите се изисквания в различни ТВД или 
мисии;

– простите планове, заповеди и ориентираните към несложни задачи организации по ло-
гистичното осигуряване минимизират объркването и помагат да се гарантира, че осигурената 
поддръжка отговаря на изискванията на оперативния командир. Освен това простите меха-
низми за отчет гарантират точното и ефикасно разпространение на информация до всички оне-
зи, които се нуждаят от нея;

– за да бъде истински ефективна, всяка многонационална организация трябва да се из-
гражда върху щата на съставните части. Многонационалната логистика в общата концепция 
трябва да бъде ориентирана към определени щатове на участващите страни. Това служи да 
осигури по-ефикасна поддръжка на всички войски и така създава по-солидна концепция за ло-
гистично осигуряване. Една ефективна многонационална логистична концепция изисква плано-
виците от НАТО и страните участващи с войски, да признаят това обединяване на усилията и 
ползата от чистата печалба, която се постига от това;

– разработването и прилагането на ефективна структура за логистично осигуряване из-
исква значително планиране и координация между НАТО и страните. Тъй като най-критичната 
фаза от логистичното изпълнение е развръщането и началната оперативна настройка е особе-
но важно, логистичните силите на националното и многонационално ниво и упълномощените 
сили да бъдат одобрени и на място много преди да започне развръщането;

– материалните средства за логистична поддръжка често са скъпи и не достигат. 
Съответно трябва да има механизми, които да гарантират, че те се използват възможно 

най-ефективно и ефикасно като се имат предвид оперативните заповеди. Това включва да се 
гарантира поддържането на запаси в ТВД при минимално ниво, съизмеримо с очакваното опе-
ративно темпо, възможността на линиите за комуникации и очакваното време за провеждане. 
Взаимните структури и механизми за поддръжка като многонационални логистични организа-
ции и поддръжката от страната домакин трябва да са налице, за да се постигнат значителни 
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икономии, да се увеличи резервния капацитет/възможност и да се подобри цялостното качест-
во на поддръжката. Целта е да се постигнат тези преимущества като едновременно се миними-
зират оперативните разходи и разходите по доставките. 

Съгласно „Доктрина за съюзно съвместно логистичното осигуряване – AJP – 4“6 от важно 
значение за успеха на операцията е наличието на гъвкава структура за логистичното команд-
ване и управление на МСОС при осъществяването на координиращи функции на национал-
ната или многонационална логистична поддръжка и осигуряване изпълнението концепцията 
на операцията. Действията за реализиране на командването и управлението трябва да бъдат 
организирани и базирани на основата на оперативната задача и координирани със страните, 
с цел получаване на поддръжка и личен състав за попълване на структурата. Командната и 
контролна структура за логистична поддръжка е необходимо да осигурява изчерпателна ин-
формация необходима на командира от НАТО и ясна визия за логистичните дейности, които 
ще окажат влияние върху изпълнението на операцията.

Недостигът на стратегически транспорт е във фокуса на планиращите органи на Алианса 
и на него се обръща особено внимание през последните години. В резултат на редица инициа-
тиви този недостиг се редуцира.

За Българската армия е от важно значение:
 ● постигането на оперативна съвместимост по отношение на логистичното осигуряване 

на декларираните за НАТО сили и за формированията участващи в мисии, като това изисква 
прилагането на стандартите на Алианса в тази област. Република България, като пълноправен 
член на НАТО участва в процеса на усъвършенстване на концептуалните и доктринални доку-
менти на НАТО за логистично осигуряване, поради което е необходимо процесът да се познава 
в детайли и да се използват възможностите на интелигентната отбрана;

 ● решаването на проблема с недостига на способности за стратегически транспорт в 
рамките на НАТО е предизвикателство за политическите и военните органи на Алианса, както и 
на отделните страни членки. Анализирането на съществуващите инициативи за стратегически 
транспорт и определянето на възможни решения, са част от направленията за преодоляване 
на недостига на способности. Тези дейности следва да се извършват прецизно и задълбочено, 
с оглед на провеждане на ефективна инвестиционна политика и необходимостта от изразход-
ване на значителни финансови ресурси за продължителен период от време;

 ● използването на формите на многонационална логистика за осигуряване на силите на 
НАТО при участието им в операции и учения на Алианса е алтернатива, която в голяма степен 
понижава стойността на осигуряването. В тази връзка, познаването на възможностите на про-
ектите по интелигентната отбрана се явява основополагащо за избор на ефективни решения.

Многонационалната логистика предоставя подход на нациите, чрез който те да придо-
бият възможността за по-ефективно разпределение на материалните средства, икономия на 
ресурси, споделяне на способности, време и хора, което дава възможност на силите на НАТО 
да бъдат гъвкави, подвижни и способни да се развръщат при съюзна съвместна операция. Чрез 
многонационалната логистика значително се намаляват разходите и използваните ресурси.

Страните от НАТО активно се възползват от концепцията на интелигентната отбрана в 
областта на логистиката осъществявайки по този начин придобиването на нови способности, 
спестявайки пари и време.

Очакваните ползи от проектите по Smart Defense са свързани с повишаване ефектив-
ността на логистичната поддръжка в многонационална среда, подобряване на командването 
и управлението на логистичната система и намаляване на разходите на страните участнички.

Проектите свързани с оптимизирането на логистичната поддръжка предоставят възмож-
ности за: транспорт на ресурси в зоната на операцията; бързо развръщане и готовност за рабо-
та в пунктовете за дебаркиране; складиране, обработка и придвижване на материални ресурси; 
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повишаване мобилните медицински способности на НАТО, което от своя страна подпомага 
оптимално планирането на операцията.

Постоянно променящата се политическа и икономическа среда принуждава Алианса да 
се трансфомира и постоянно да се адаптира по отношение на сигурността. Интелигентната 
отбрана се явява начин за създаване на по-благоприятни условия в сферата на сигурността с 
използването на по-малко средства, чрез по-тясно и по-гъвкаво сътрудничество.

Многонационалните проекти свързани с прилагането на Smart Defense подпомагат отбра-
нителното планиране, осигуряват изграждането на по-ефективна и ефикасна система за логис-
тична поддръжка в многонационална среда и спомагат за постигане на по-висока ефективност 
и намаляване на разходите.

Многонационалната логистика прилагана в НАТО, подпомагана с програмите от иници-
ативата за интелигентна отбрана в областта на логистикат, дава възможност за по-ефективно 
разпределение на материалните средства, постигане на икономия на ресурси, споделяне на 
способности, време и хора.

Проектите по инициативата Smart Defense подпомагат организацията на логистичната 
поддръжка на силите на НАТО в многонационална среда, по-бързото развръщане и готовност 
за работа в пунктовете за дебаркиране, складиране, обработка и придвижване на материални-
те ресурси и намаляване на разходите на страните участнички.

Ключов момент е връзката между новата стратегическата концепция на НАТО и идеята за 
инициативата Smart Defence проекта, предоставя възможност на Алианса за:

– оптимизиране на многонационалната логистика;
– възможност на страните членки на Алианса да придобият отбранителни способности 

отговарящи на изискванията на НАТО, за сметка на по-малки разходи на ресурси;
– възможност да имат по-високо ниво на сигурност въпреки намаления бюджет за отбра-

на на страните. 
Може да кажем, че ключът към успеха е правилното координиране на действията между 

участващите нации. В този контекст ролята на НАТО би била решаваща за да действа като по-
средник, като помага на нациите да създават общи стратегии и решения, като споделят своите 
отбранителни способности.

В заключение генералният секретар изтъкна, че интелигентната отбрана не е метод на 
НАТО да налага своите виждания и очаквания на страните членки, а способ който дава възмож-
ността страните да работят заедно по-добре, по-ефективно и по-ефикасно.

Той казва „...понятието интелигентна отбрана създава у много хора асоциации за голе-
ми очаквания и неподозирани възможности. Реализацията на инициативата обаче означава и 
предприемането на трудни стъпки. Интелигентната отбрана е нещо много повече от постигане 
на съгласие по няколко, макар и ключови многонационални проекта. Интелигентната отбрана 
означава нова култура на сътрудничество и промяна в подходите на НАТО и съюзниците в 
период на продължителна икономическа стагнация. Затова Smart Defense не е бърз проект 
за фиксиране. Ще отнеме време. Но когато заработи в пълен обем ще имаме един по-добре 
работещ Алианс“.

Анализирането на съществуващите инициативи Smart Defense и определянето на въз-
можни решения за приложението им, са част от направленията за преодоляване на недостига 
на способности. Тези дейности следва да се извършват прецизно и задълбочено, с оглед на 
провеждане на ефективна инвестиционна политика и необходимостта от изразходване на зна-
чителни финансови ресурси за продължителен период от време.
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В ерата на технологичния прогрес и информационната осведоменост е нужно много повече от 
опит да се провеждат успешни военни операции.

Технологичната еволюция дава много изобретения и инструменти да се води умната вой-
на и военнослужещите да се превърнат във „войници на бъдещето“. Но само опита и техно-
логиите не са достатъчни на участниците на бойното поле, в ситуации, в които инициативата 
не е на тяхна страна, да предвидят действията на противника, да се противопоставят на тези 
действия и да успеят да защитят интересите на своите военачалници. За спечелването на 
войната е нужно много повече от противопоставяне на действията на противника, а именно 
да се поеме инициативата и да се диктува темпото на войната. За тези амбиции трябва нещо 
повече от високотехнологични „играчки“, та макар и това да са устройства снабдени с изкуствен 
интелект. Поемането на инициативата може да стане реалност чрез повлияване на мисленето 
и модифициране на възприятията на противника.

От друга страна, за изпълнението на цялостната концепция за войната на командването 
и управлението е необходимо познаването на целите за постигане/поразяване, инструментите 
с които може да се постигнат тези цели и най-важното – способите за използване на тези ин-
струменти. Правилното определяне на целите, изборът за използване на един или друг инстру-
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мент, както и може би най-важното – правилното дозиране на тези инструменти в операциите 
според специфичните особености на средата, противниковата и собствената система, си оста-
ва отговорност на командира и щаба при планиране на всеобхватните действия, изразяващи се 
с понятието „война на командването и управлението“. Успешното провеждане на тази „война“ 
ще е в основата на постигане на успеха на операцията.

Съществува обаче една палитра от способности, умения, талант и опит, една творческа 
дейност на човешкото същество, която е над тези технологични инструменти и информационни 
данни, над всички анализи, разчети и оценки. Тази дейност във военната среда се интерпре-
тира в умелото използване на въоръжени сили, в хармония с други инструменти на мощта, 
за постигане на стратегически цели посредством моделиране, организиране, интегриране и 
провеждане на кампании и мащабни операции. Това е свързващото звено между стратегията и 
тактиката – наречено Оперативно изкуство.

Нуждата от познаването и владеенето на оперативното изкуство ескалира в наши дни, 
когато военните действия се пренасят на територии много по-големи и далечни от обхвата 
на човешките възприятия и освен добре познатите ни суша, море и въздух обхващат космос 
и киберпространство описани като многослойни операции/сражения1. И докато операциите 
провеждани до сега са провеждани в среда обхващала не повече от три оперативни слоя, в 
настоящите условия е сигурно че координацията и сътрудничеството в, и между тези слоеве 
ще изисква много по задълбочено и всеобхватно използване на съвкупността от умения, талант 
и опит, както и разгръщане на творческия потенциал на онези, които в бъдеще ще планират и 
ръководят операции.

Примери подкрепящи тези твърдения са действията на една от водещите военни сили в 
света – САЩ. Всяка от въоръжените сили на САЩ има инициатива насочена към многослойни-
те операции. Концепцията на армията – първоначално представени като многослойно сраже-
ние2, въпреки че впоследствие преименувани на многослойни операции, подчертава операции 
във времето и пространството във, през и между петте3 среди на провеждане на операциите. 
Съвременният подход на ВВС на САЩ също взема името многослойни операции, фокусирайки 
се предимно върху интегрирането на операциите във въздуха, космоса и киберпространство-
то. Развиващата се концепция на флота също прокламира общо използване на многослойни 
възможности, като поставя ударение върху синергията между слоевете, в която интегрираните 
операции между няколко слоя са допълващи се, а не просто добавки. Всяка от дейностите и 
съвместните концепции за многослойни операции има като основен компонент необходимостта 
от ефективно управление и контрол в рамките на, през и между слоевете. Всички тези необхо-
дими съображения за да може да бъде приложено оперативното изкуство от военачалниците, 
са определени като основни елементи4 на оперативното изкуство със своите характеристики. 

За да бъде повлияно на елементите на оперативното изкуство е редно да се изследват 
необходимите условия за промяна в състоянието на системата за командване и управление. 
Кои слабости, пропуски или недостатъци в основни елементи на системата или важни усло-
вия, характеристики, способности, връзки, специфични ресурси или влияния могат да бъдат 
използвани, за да се променят способностите или поведението на системата за командване 
и управление на участниците. Изследването на тези елементи е целесъобразно да премине в 
следната последователност:

1  Multi-domain operations/battle
2  Multi-domain battle
3  т.180 от НП-01 Доктрина на въоръжените сили на Република България, Издание (А), ноември 2017 г.
4  Съгласно Приложение 1 на НП – 5 Доктрина за планиране на операции, издание А, 2018 г., основните еле-

менти на оперативното изкуство са: синергия; едновременност и дълбочина; очакване; баланс; преимущество; време и 
темп; оперативен обхват и подход; сили и функции; организиране на операции, центрове на тежестта, директен срещу 
индиректен подход, критични точки, кулминация и прекратяване.
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– определяне на критичните способности необходими за съществуването на всеки един 
от елементите;

– определяне на конкретните условия, компоненти или ресурси, които са много важни 
за поддържането на критичните способности и които, ако не бъдат осигурени, ще понижат или 
напълно елиминират дадена критична способност и обратно условия, компоненти и/или ресур-
си, които ще доведат до дисбаланс в системата за командване и управление на противника 
(критични изисквания);

– Критични уязвимости. Критично изискване, което е в намален размер и излага опреде-
лена критична способност на увреждане или загуба. Могат да бъдат определени едва след като 
целият този модел бъде приложен в конкретна среда и бъдат изследвани конкретни системи на 
противостоящите и собствените сили.

Основните цели (обекти, области, процеси), които е подходящо да се посочат трябва да 
бъдат разделени в две основни направления очертани от обекта на въздействие, а именно 
собствената или противниковата система за командване и управление – C2S. Подходящо е да 
се направи пояснението, че от тук нататък говорейки за въздействие върху всяка една цел по 
отношение на противниковата C2S следва да се разбира атакувана, а въздействие върху всяка 
една цел на по отношение на собствената C2S следва да се разбира защитавана.

Синергизмът е крайната цел на всички синхронизирани и координирани усилия. Той оце-
нява сумарния/общия резултат, постигнат от няколко отделни действия. Добрият синергизъм 
води до общ ефект, който значително надхвърля сумата от ефектите на тези отделни действия. 
Той се постига чрез обединяване и съгласуване на действията, което по същество се припокри-
ва с идеята за всеобхватния подход. По отношение на този елемент могат да бъдат определе-
ни следните критични способности и условия за подкрепа на тези способности:

А. Критична способност – всеобхватно планиране:
● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– пълнота на придобитата информация;
– наличие на всички необходими специалисти в планиращите групи.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– скриване на информационни данни – защита на силите, EW, заблуда.
Б. Критична способност – Синхронизация на усилията – изразява се чрез осъществяване 

на връзка и взаимното подкрепяне, допълване и съгласуване на отделните бойните функции. 
Синхронът на действията може да се постигне чрез координиране на действията – огневи и 
маньовър, както и чрез информационни дейности:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– единна визия за операцията;
– непрекъсната информационна осведоменост – непрекъснатост по всички информа-

ционни канали;
– съгласуваност на действията.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– разстройване на действията на формированията чрез огнево поразяване и маньовър;
– прекъсване на комуникацията между отделните формирования на противника по хори-

зонтала и вертикала на командната верига.
Едновременност и дълбочина – групите за планиране на операции определят до каква 

степен съответните сили ще действат едновременно, за да осигурят създаването на критични 
условия в дълбочина на зоната на операцията. Наличните военни ресурси и тяхната оператив-
ност в конкретната зона осигуряват дълбочината. Стремежът за постигане на ефективност е 
насочен към постигане на превъзходство на войските и силите чрез комбиниране на ефектите 
от едновременните действия и запазване на посоката на главното усилие колкото се може 
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по-дълго, неутрализирайки по този начин способността на противостоящите сили за ефективен 
отговор. Тук способностите могат да бъдат:

А. Критична способност – обединяването на усилията на определена военна групировка 
чрез осъществяване на единно командване и/или управление:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– постоянна и устойчива C2 (command and control)
Б. Критична способност – способност за наблюдение и управление на формирования във 

и около зоната на операцията – изразява се в осигуряване на постоянна и всеобхватна картина 
на средата:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– дълбочина на разузнаването
Предвиждане на варианти и последствия (очакването). Последната и най-важна стъп-

ка в процеса на моделиране на операции е да се предвидят вероятности при провеждането на 
основната операция и да се определят алтернативни линии на ангажиране на стратегическо 
ниво, а на оперативно ниво – линии на операцията и последователност от действия, които 
също биха довели до постигане на крайната цел. За всяко действие съществува поредица от 
възможни резултати, които биха или не биха могли да постигнат желаните ефекти или очак-
ваните промени на условията. Благоприятните резултати предоставят възможности за успех 
и обратно, резултатите, които са по-неблагоприятни от очакваните, представляват рискове, 
които трябва да бъдат намалени.

А. Критична способност – разбиране на условията на обстановката и заобикалящата ни 
среда добиването на обратна информация за управляваните системи и за своята собствена 
ефективност (одит):

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– осигуряване на защитена, постоянна и вярна обратна информация.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– предоставяне на никаква, грешна, объркваща или информация, която противникът 

„иска“ да види – използване на заблуда, маскировка и информационно затъмнение като основ-
ни инструменти.

Б. Критична способност – оказването на влияние и коригиращи мерки – обвързва се с 
правата връзка на предаване на информацията от старшия към младшите или упражняването 
на формалните властови аспекти на командването:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– постоянна комуникация с подчинените сили.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– невъзможност да предаде обратно коригиращите мерки.
Баланс – изразява се в равновесието между ефективност и ефикасност.
Ефективността се изразява в това да се планират и изпълняват правилните действия съ-

образно ситуацията. Измерването на ефективността се изразява в проверка дали планираните 
действия и ефекти отговарят на очакваното и постигат целите.

Ефикасността показва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените ресурси 
(материални, информационни). Ефикасността е свързана с рационалността на използване на 
ресурсите и силите. Чрез нея се дава отговор на въпроса, дали нещата се вършат по правилния 
начин. Колкото вложените разходи са по-малки, толкова по-ефикасни са действията и меро-
приятията. Ефикасността е постигане на максимални резултати от използваните ресурси при 
осъществяване на дейността. Може да се постигне чрез съсредоточаване на съвместните уси-
лия на собствените сили срещу критични уязвими места на противостоящите сили, създавайки 
критични условия за комплексно използване на всички елементи на мощта.
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Пример за неефикасност е операция БАРБАРОСА в Съветския съюз през 1941 г.
Германското нашествие в Съветския съюз през юни 1941 г. представлява класически не-

успех да се балансират цели, начини и средства. Германската стратегическа цел е била да 
доведе до разпадането на Съветския съюз (края) чрез кратка, но решителна кампания (пътя). 
Свръх самоувереността и лошата информационна осведоменост обаче довели до фундамен-
тално погрешно пресмятане на ресурсите (средствата). Не е имало значителна икономическа 
мобилизация и нивата на сила, сравними с тези, ангажирани с нахлуването във Франция, са 
счетени за адекватни. Предположението, че руснаците могат да разположат само около 300 
дивизии, се оказало погрешно. Всъщност те успяват да съберат 600 до декември 1941 г. В 
същото време колебанието за съветския център на тежестта (накрая съгласувана като Москва) 
е довело до постоянни промени в германската концепция за операцията. В резултат на това 
Съветският съюз, въпреки че през 1941 г. са загубили близо пет милиона мъже, запазва спо-
собността си да продължи войната.

В този аспект необходими способности могат да бъдат:
А. Критична способност – проверката за ефикасност, ефективност:
● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– навременна доставка на информация необходима за контрола.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– въздействие върху информацията протичаща към противниковия щаб.
Преимущество – изразява се в качество или свойство, в което може да се отличи един 

от друг и да бъде определен в това отношение като по-добър. По отношение на оперативното 
изкуство може да се каже, че всяко действие – планирано и изпълнено, което дава предимство 
в дадения момент от операцията на едната от двете страни, води до преимущество. Всеки от 
другите елементи могат да доставят преимущество на едната страна, ако водят до положение 
на по-изгодна позиция спрямо другата. Много е важно да се отбележи, че преимущество не 
трябва да се разбира само по отношение на чистата военна сила, а по-скоро да се композира 
съвместно с небойните инструменти5. 

А. Критична способност – запазване на собствената свобода чрез бързина и вариатив-
ност на действията:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– ограничаване на въздействието от противника;
– мисийно командване;
– маневреност.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– непрекъснато въздействие върху противника.
Б. Критична способност – скритост на управлението - ако в намерението на командира 

решителното действие е да изненада противника, то тогава тази способност може да бъде 
стабилния фундамент на който ще се гради цялата операция:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– защитени канали за предаване на информацията
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– навременно разкриване на намеренията
В. Критична способност – надеждност:
● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– осигуряване на защита на силите, защита и вариативност на комуникациите.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:

5 „В сражението само по себе си численото превъзходство не дава преимущество. Не трябва да се тръгва на 
атака, опирайки се само на голата военна мощ.“ Сун Дзъ „Изкуството на войната“, София, Хеликон, 2019 г.
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– заглушаване на комуникациите на притовника
Г. Критична способност – адаптацията на системата - осигуряването на необходимата 

гъвкавост, устойчивост и способност за реакция на войсковата единица като система, на въз-
действия отвън:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– вариативност на действията.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– канализиране на действията на противника.
Д. Критична способност – изпреварващи и/или изненадващи действия:
● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– скритост на подготовката, заблуждаващи действия;
– поддържане във висока степен на бойна готовност на боеготовите сили;
– ефективни разузнавателна и контраразузнавателна системи.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– осигуряване на прозрачност на действията.
Темпото е изражение на нивото на интензивност на действията. То въплъщава способ-

ността на войските и силите да осъществяват бърз преход от едно оперативно състояние в дру-
го, запазвайки инициативата на своя страна. Командирите развиват способността си да пред-
виждат действията на противостоящите сили и да действат съобразно измененията в опера-
тивната обстановка. Способността за определяне на темпото осигурява свобода на действията 
и създава необходимите критични условия за предпазване на собствените сили от кулминация 
и ускоряване на кулминацията на противостоящите.

А. Критична способност – осигуряване на време за вземане на решение и време за под-
готовка:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– изпреварваща информираност;
– изпреварващи действия.
Други способности оказващи влияние върху всички елементи:
А. Критична способност – мотивация и воля за участие в бойни действия:
● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– сплотеност, колективизъм, екипност и вяра в компетентността и лоялността на всеки 

индивид от колектива на щаба и от подчинените формирования.
Б. Критична способност – налагането на волята на командира и предаване намеренията 

на подчинените чрез упражняване на неформалните (мотивиране, лидерство и управление) 
аспекти на командването:

● Критични изисквания за защита на собствената C2S:
– осигуряване на доверие в командването на всички нива.
● Критични изисквания за въздействие върху противниковата C2S:
– инструменти за повлияването на мисленето могат да бъдат психологическите операции 

и употребата на сила като универсален инструмент за пречупване на волята на противника 
(мислене на индивида, мислене на групата, мотивация, страх).

В заключение може да се каже, че прилагането на оперативното изкуство от командирите 
има своя уникална природа и е един доста сложен процес. Уникалността се обуславя от синер-
гията на точната последователност на процесите от една страна и от творческия подход от дру-
га страна. Командирите и подчинените им щабове могат да успеят да приложат оперативното 
изкуство за постигане на зашеметяващ успех на планираната и проведената от тях операция, 
но само ако цялата система за командване и управление работи безупречно и безотказно. Това 
съвършенство на работа може да бъде постигнато чрез прилагане на инструментите и дейнос- 
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тите на войната на командването и управлението за силна защита на собствената система и 
масирано въздействие върху противниковата. Ясното дефиниране на критичните способности 
и критичните изисквания по отношение на елементите на оперативното изкуство са в основата 
на постигането на такива въздействия.
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Armed conflicts which take place in recent years between states from different areas of the world, 
declared as CBRN WMD holders or potential possessors have demonstrated the danger of using 

these weapons, with unimaginable consequences for both humanity and the environment. The danger 
is all the more so as there are states that own these types of weapons, which are not signatories 
to international conventions for banning them. The risks, threats, and dangers to global security 
are enhanced by the internal vulnerabilities of these states and by the phenomena associated with 
globalization.

During the planning and conduct of operations, it is vital for commanders at all levels to consider 
the occurrence of CBRN risks and apply appropriate CBRN defense measures against their effects. 
The characteristics of the threat and the associated protective measures must be continuously revised 
to ensure that the ability to survive and the freedom of movement of forces are maintained.

Tactical echelons with high combat space management capabilities are required to conduct 
operations in the context of these threats. The success of the operations depends on the achievement 
of the three pillars of the CBRN defense, namely: the prevention, protection, and consequences 
management following attacks with CBRN WMD. Based on these factors, we set out to approach the 
problem of CBRN information management at a tactical level, under CBRN conditions/environments.

The concept of CBRN information management is a doctrinal element that underlies one of the 
three pillars of CBRN defense, namely prevention. Within the CBRN hazard management process, the 
focus is mainly on the preventive measures that are carried out before the CBRN event is triggered, 
without unduly diminishing the operational capacity of the forces. Therefore, it is essential that CBRN 
information, especially critical issues, such as protection and warning messages, be conveyed with 
priority from the upper echelon to subordinate units, and vice versa on the chain of command. Also, 
messages are transmitted horizontally to other units, agencies and civil authorities in the vicinity, using 
efficient and rapid information management.

In the first part of the paper, we intend to create the necessary theoretical framework in which 
multinational joint forces with nuclear capabilities operate. In this respect, we will present conceptual 
aspects regarding the peculiarities of operations within the joint multinational forces.

Next, we will analyze the specific elements and missions that highlight the need for the active 
organization and functioning of the CBRN warning and reporting system. In this regard, we will detail 
the specific activities and responsibilities of the specialists within the system. They are conducted to 
provide the commander and the staff with the required information on CBRN incidents, in order to 
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assess their impact on plans and decisions, reduce the effects on forces and restore the essential 
functions affected by the operation.

In the last part of the paper, we will address the way specialized CBRN defense units will 
manage CBRN information management during nuclear attacks performed by both the adversary and 
the coalition forces possessing nuclear capabilities. Based on these aspects, we will emphasize the 
importance of the CBRN warning and reporting process in the situation of the execution of a nuclear 
attack by the allied forces. We intend to provide the necessary information so that units located close 
to the target area of the nuclear attack can take proper protective measures, both for personnel and 
their equipment. In the same way, they must be prepared for further exploitation of the effects of using 
nuclear strikes.

CBRN information management – Framing the problematic
In military actions, CBRN information management implies both a function of the command and 

control system and a CBRN defense component.
In this context, we appreciate the fact that CBRN information management comprises the set of 

activities at the tactical and operational level, performed within the operations center, for the collection, 
correlation, evaluation and dissemination of CBRN information. CBRN information is required in 
support of the decision-making process, the issuing of warning messages, and the formulation options 
of CBRN incidents.

CBRN information management is the process of collecting, storing, analyzing, and exploiting 
information that contributes to CBRN risks and threats assessment. It also provides input to 
commanders in the operational planning process before, during and after the CBRN incident, in order 
to alert and report on the situation and to decide how to intervene to limit and remove its consequences.

These definitions allow us to assert that the CBRN information management is the critical 
component of CBRN defense on the fulfillment of the specific objectives of prevention and ensuring 
the necessary conditions to protect the force and for CBRN consequences management.

The CBRN information management has as fancied end-state the achievement and 
dissemination of the CBRN common operational picture (COP) present in the area of operation. At 
the same time, it performs the function of warning and reporting following CBRN incidents and the 
resulting radioactive, biological, and chemical (RBC) contamination. Based on the staff’s estimates of 
the  WMD attack effects, specialized CBRN defense formations are engaged in missions to manage 
the situation and maintain the combat capability of the affected units.

In this respect, the efficiency of CBRN information management is guaranteed by the dynamic 
deployment of the information cycle that includes directing and planning information support, collecting, 
processing, and disseminating CBRN data and information to beneficiaries.

For an efficient information cycle process and a CBRN information management oriented to alert 
and report timely concerning CBRN incidents occurring in the area of operation, within the command 
and control system of the unit operates the Communications and Information Subsystem (CIS).

The CIS is designed to provide the technical support needed to run a real-time CBRN information 
management that shortens the collection, assessment, and dissemination of data and information with 
CBRN and meteorological significance to the beneficiaries.

In other words, effective management of CBRN information is ensured through the use of CIS 
and a specialized software dedicated to assessing and transforming data into CBRN information and 
disseminating them in order to warn tactical formations subject to CBRN incidents.

The analysis of these conceptual elements warrants the comprehensive approach of CBRN 
information management through the coherent and continuous deployment of information cycle phases, 
which integrates specialized personnel, functional relationships, specific operating procedures, and 
advanced communication and information equipment.

In the following, we will synthetically present the components of the CBRN information 
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management and will detail their involvement in the four phases of the information cycle, the directing 
and planning of CBRN information requirements, the collection, processing, and dissemination of 
CBRN data and information.

Components of CBRN information management
The efficient administration of CBRN information management in the operation of the tactical 

unit shall include:
– CBRN specialists, CBRN departments within tactical units (division, brigade);
– elements of the CBRN warning and reporting system (CBRN W&RS) established at the 

division and brigade level;
– communications and information subsystem (CIS).
CBRN officers and CBRN departments serve in staffs of the tactical units (Division, Brigade), 

operate at the operations center level and participate in all phases of the operational planning as 
decision-makers advisors on CBRN defense issues.

The primary responsibilities of CBRN specialists in the planning of the joint operation are:
– Assessing the CBRN threat and determining the degree of vulnerability of force;
– Integration of the CBRN situation into the informational preparation of the battlespace;
– Prognosis of the effects of CBRN incidents on force units;
– Updating the level of individual and collective CBRN protection;
– CBRN defense estimation to support the courses of action and commander s decision;
– Elaboration of the annex with CBRN defense tasks performed by the units and specialized 

structures.
We appreciate that these activities befall into the first phase of the information cycle called 

directing and planning.
Directing the information support that takes place within the unit headquarters to establish 

information requirements, planning information-gathering efforts, and assessing indicators and 
warnings also includes the need to collect CBRN data and information. In this respect, CBRN 
specialists cooperate in the information requirements formulation process, which also includes the 
CBRN data and information collection requirements demanded to address unit-based approach to the 
assemblage of the information collection plan in the area of responsibility.

CBRN specialists who possess a CBRN defense documentary base are also involved in 
carrying out information support planning activities. The documentary base guarantees that CBRN 
risks and threats are integrated into the information preparation of the battlefield (IPB), enabling 
the understanding of the conditions under which the units will operate, additional CBRN information 
requirements and the necessity for gradual implementation of protection measures.

The outcome of CBRN specialists’ work on directing and planning CBRN support for the 
centralized collection of CBRN data and information in the area of responsibility aims at organizing 
and operating the CBRN warning and reporting system (CBRN W&RS) at the tactical unit level for 
prevention, protection, and the CBRN consequences management following the incidents.

In this context, we appreciate that the CBRN Warning and Reporting System is the dynamic 
element of CBRN information management because it provides the collection, transmission, 
evaluation, dissemination, and storage of CBRN data and information. The CBRN W&RS is the 
specialized structure of the tactical unit commander designed to collect, assess, exchange, and warn 
about CBRN incidents occurring in the operations area.

Within the tactical units, the CBRN Warning and Reporting System consists of:
– CBRN analysis and prognosis elements;
– CBRN execution elements;
– Functional relationships and standing operating procedures (SPOs).
The CBRN Analysis and Prognosis elements comprise:
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– CBRN Analysis and Prognosis Centers (CAP CBRN) within the division headquarters;
– CBRN Analysis and Prognosis Sub-Centers (SAP CBRN) within the brigade headquarters;
– CBRN Cells (CELL CBRN) at the company and battalion units level.
Execution elements incorporate:
– Sources and sensors of CBRN information (technical sensors, stationary control points, CBRN 

reconnaissance units, aircraft, ships, mobile intervention detachments);
– CBRN assistance and support elements (deployable CBRN analysis laboratories, sampling 

teams, EOD-CBRN teams).
The second phase of the information cycle is the gathering of information, including CBRN data 

and information, by CBRN sources of information.
CBRN information sources are execution elements that collect and dispatch the baseline 

information on CBRN incidents produced in the area of responsibility to the CBRN analysis and 
prognosis structures, depending on the echelon in which they operate.

In this respect, CBRN sources of information transmit initial data on CBRN incidents across 
the chain of command, such as the CBRN cell (battalion), the CBRN analysis and prognosis sub-
center (brigade), the CBRN analysis and prognosis center (division), the CBRN control center (joint 
forces), and coordinating center (organized at the military-strategic level). This network articulated 
both vertically and horizontally, assures the integration of CBRN-related information within the CBRN 
warning and reporting system at all command and control hierarchal levels.

Stationary RBC control points are equipped with CBRN incidents, detection, identification, and 
monitoring systems. They operate automatically, continuously or periodically, at command points and 
other locations established in the area of operation of the tactical unit or joint force.

Mobile CBRN intervention detachments are specialized structures, equipped with detection 
equipment, CBRN identification, sampling, transport, and analysis of presumed contaminated 
samples. These elements are designed to carry out specific tasks requiring a high level of accuracy of 
the information on the effects of CBRN incidents.

CBRN reconnaissance squads are functional elements in the composition of the land, air, 
and maritime forces, which act to identify and determine contamination in areas not covered by the 
capabilities of stationary RBC control points or where CBRN incidents have occurred.

CBRN assistance and support elements complete the chart of units meant to provide CBRN 
information by collecting, transporting, analyzing, and evaluating contaminated RBC samples in order 
to adopt appropriate measures of protection by the decision-makers.

CBRN information sources harness the results of CBRN information gathering on CBRN 
incidents sites in standard CBRN reports. For differentiation, depending on the nature of the CBRN 
incident, the CBRN reports are labeled “CHEM”, “BIO”, “RAD”, “NUC” or “NKN”.

CBRN information sources collect and transmit CBRN data and information through the CBRN-
1 and CBRN-4 reports.

CBRN-1 is the baseline CBRN source information that provides CBRN incident data (CBRN 
attack, TIM emission, CBRN IED device) and refers to the incident date, location, means of use, type 
of agent used, and area details concerned.

CBRN-4 is the report on CBRN research, detection, monitoring, and observation data. In other 
words, the CBRN-4 report includes data from the direct execution of CBRN reconnaissance to detect 
and determine RBC contamination (execution of detection, CBRN sampling).

CBRN information sources transmit this CBRN reports directly to CBRN CELLs, CBRN SAP or 
CBRN CAP, without warning or alerting units in the area of responsibility.

The third and fourth phases of the information cycle are the CBRN information processing and 
dissemination and run at the headquarters of the units by CBRN analysis and prognosis elements 
(CBRN CELLs, CBRN SAP or CBRN CAP).
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The CBRN Analysis and Prognosis Centers and Sub-Centers are responsible for collecting, 
centralizing, correlating, and evaluating reports of CBRN incidents and resulting contamination in the 
area of operations. The process has the purpose of accomplishing the CBRN prognosis, alerting 
affected structures, exchanging information, and establishing the proper way to intervene to limit and 
remove the effects on the force.

CBRN cells carry out specific activities to assess the CBRN situation created within the affected 
units, alarming, information exchange, and intervention to manage the outgrowths of CBRN incidents.

The results of CBRN data processing and CBRN information processing by CBRN CAP and 
CBRN SAP, sometimes also by CBRN CELLs, are developed and conveyed through the CBRN-2 
reports.

CBRN-2 is the report on the provisional evaluation of data collected from CBRN-1 reports, which 
includes the CBRN attack/incident serial number and is transmitted hierarchically across the chain of 
command.

Dissemination of CBRN data and information is the main activity carried out by the CBRN CAP, 
CBRN SAP, and CBRN CELLs for immediate warning of units in the estimated hazard area (HA). This 
activity is carried out as a result of CBRN hazard prognosis and sending CBRN-3 and CBRN-5 reports.

CBRN-3 is the essential report generated by CBRN CAP and CBRN SAP, as it provides the 
necessary data for immediate warning of predicted contamination areas and hazard areas. It is 
broadcasted to all subordinate units in the danger zone and for information to the higher echelon, 
neighbors, other units with which they cooperate. The CBRN-3 report outlining the attack area (AA) 
and the predicted hazard area (HA) guides the commanders in establishing the most appropriate 
protection measures to maintain the operational capacity of the force.

CBRN-5 comprises the actual data of RBC contamination resulting from the CNRN-4 report 
evaluation. This report is directed to the higher echelon to inform about the real degree of contamination 
of the land resulting from the observation and reconnaissance data of the contaminated area.

CBRN information dissemination also includes the CBRN-6 and CBRN SITREP reporting 
reports.

CBRN-6 is the report containing detailed information on CBRN incidents produced in the 
operating area of the unit that has been targeted by the attack and is forwarded, upon request, to the 
higher echelon.

CBRN SITREP is a situational report that summarizes the CBRN activities disposed to manage 
the CBRN incident effects produced in the unit’s area of operation. This report is forwarded by CBRN 
specialists, to the commander or the superior echelon, in order to inform them concerning the CBRN 
situation and the activities carried out to manage it.

The circulation of CBRN and meteorological reports within the CBRN warning and reporting 
system to achieve performance management is based on the use of standing operating procedures 
(SOPs) that enable for more condensed time to warn, protect, and continue the mission with minimum 
loss.

Productive run of an informational cycle to ensure directing, collection, processing, and 
dissemination of CBRN data and information to the beneficiaries is based on the acquisition, integration, 
and capitalization of communication and information subsystem (informational subsystem).

The Communication and Information Subsystem is the set of specialized equipment, personnel, 
procedures, software. It is dedicated to ensuring the transmission, processing, storage, and exchange 
of CBRN information at all levels of command and control.

The Communication and Information Subsystem integrates communication networks, 
transmission media (cable lines, optical fibers, radio stations)1, and the computer network and ensures 

1 Gelu Alexandrescu, Gheorghe Boaru, Constantin Alexandrescu, Sisteme informaţionale pentru management, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2012, p.85.
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the collection, transport, processing, storage, and presentation of CBRN data and information to their 
use in decision-making.

As a result of this approach, we consider that CBRN information management, as a component 
of CBRN defense, ensures the timely transmission of alert and warning signals about the CBRN threat 
or incident, rapid collection, evaluation and dissemination of CBRN data created in to maintain the 
fighting capacity of affected structures.

In conclusion, the CBRN information management has as a dynamic element the CBRN 
warning and reporting system, which has technical support consisting of communication and 
information equipment, being integrated into the unit,s command, and control system. At the same 
time, it ensures the realization of a continuous informational flow in order to prevent, protect, and 
manage the consequences of CBRN incidents.

In order to increase the efficiency of CBRN information management, we consider it necessary 
to integrate the software platform of the communications and information subsystem for the automatic 
processing of information within the CBRN warning and reporting system of tactical or operational 
units (joint force, division, brigade).

Final remarks
CBRN information management is a function of the command and control system and an 

essential component of CBRN defense. It is designed to prevent the hazard and mitigate consequences 
of CBRN incidents in the area of operation.

CBRN-specific information management activities are carried out at the Operations Center 
and cover the collection, processing, and dissemination of CBRN information in order to predict the 
situation and warn the units subject to CBRN incidents. It also has the role of advising commanders in 
the planning, preparation, and execution of the operations process.

For a real-time activities progress, the CBRN warning and reporting system integrate the 
communications and information subsystem, which allows for complete CBRN analysis and timely 
dissemination of data and information of interest to all subordinates under the tactical units or 
joint forces. In conclusion, the CBRN information management includes specialized staff, special 
equipment, and specific procedures for planning, collecting, processing and disseminating CBRN 
data and information in order to apprehend the existing situation, alert promptly and generate the 
appropriate response to limit and remove the CBRN incidents consequences occurred in the area of 
operations.

AJP-3.8(A), Allied Joint Doctrine for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence.
Colectiv, Sisteme informaţionale pentru management, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 

2012.
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Abstract: The aim of this paper is to represent the logical connection between the study of 
the impact of a cyberattack on the Traffic Control Centre (TCC) and the Traffic Light System (TLS) of 
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Actually, when considering a DoS attack (Denial-of-Service), it means that the attacker aims to 
cause disrupting the service to a network, sending high volumes of data or traffic through it that 

makes lots of connection requests. These results in а network overload and respectively the normal 
functions of the network are impaired [1].

For example, Ping of Death (PoD) is a specific type of a DoS – attack in which an attacker 
attempts to crash, destabilize, or freeze the targeted computers or services by sending malformed or 
oversized packets using a ping command [2]. Ping is used for checking the availability of a host or 
local network in case that the IP addresses are known. The validation consists in sending a message 
to a remote computer using ICMP (Internet Control Message Protocol). If there is a response from the 
corresponding node, this means that the connectivity has been established. The number of packets 
lost and the time to transmit a message and receive a response from a node are the main variables 
that need to be evaluated and analyzed.

In case of PoD – attack it is enough the attacker to know the IP address of the target machine. 
This vulnerability, though best recognized for its exploitation by PoD – attacks, can actually be exploited 
by anything that sends an IP datagram – ICMP echo, TCP, UDP and IPX. 

One of the ways for prevention is blocking all ICMP ping messages at their firewalls. The 
result is that invalid packet attacks can be directed at any listening port – like FTP ports – and you 
may not want to block all of these, for operational reasons. Besides making a decision to block ping 
messages is not a good practice, because checking connections using ping is very important. The 
most reasonable solution would be selectively block fragmented pings, allowing actual ping traffic to 
pass through unhindered [see Reference 2].

Another kind of DoS-attack is APDDoS (Advanced Persistent Distributed Denial-of-Service) that 
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combines an APT (Advanced Persistent Threats) and DDoS (Distributed Denial-of-Service). APT is a 
specifi c class of cyberthreats that is characterized by a diffi cult detection of the threats for an extended 
period of time. Therefore, APDDoS – attack represents a serious harm to cybersecurity. 

Its mechanism includes the following steps:
● attacker will invade as many infected computers as possible by inserting or injecting 

computer malware into phishing websites or phishing texts. 
● the infected computers will be composed into a botnet that is controlled by the attacker. 
● when there are enough infected computers, the attacker can launch fl ood attack to targeted 

IPs (services of host) which will be blocked or broken down soon after the attack [3].
The DoS –attack on the TCC is simulated in the software Riverbed Modeler Academic Edition 

17.5. Its negative impact on the Traffi c Control Centre (TCC) is decreasing when the effectiveness of 
the fi rewall inserted is improved by confi guring it with appropriate security settings. Consequently, the 
traffi c situation is not infl uenced by cyberattacks, if the model of TCC is optimized using a fi rewall [4] 
that is confi gured to provide a maximum level of protection. If the protection of TCC is overcome by the 
attacker, the cyberattack may affect other key components of TMS (Transport Management System).

Fig. 1. The model of TCC with a fi rewall insertion under the impact of a DoS – attack

Based on the model of TCC is demonstrated how the potential proliferation of a cyberattack 
could continue to the light-signalling system disrupting the normal functioning of the traffi c lights. The 
possible effect of these disturbances is theoretically simulated using Aimsun 8.0 by changes in the 
duration of signalling (D) for the green light. The model of the road section used in the research is 
created in Aimsun 8.0 by a team of scientists that work in the area of traffi c optimization [5]. 

On the base of this model the author has developed an algorithm for simulating a cyberattack 
on it. This algorithm is in the form of a block diagram and although that it is executed in the simulation 
environment Aimsun 8.0 during the current research, it is very versatile and can be used in other 
products similar to Aimsun 8.0. The steps to be accomplished are shown in Figure 2 and described in 
the text below:

● input of the necessary and optimal input parameters for the simulation start: simulation 
time; time for running the simulation; statistical intervals; duration of signalling for the green light (D); 
traffi c fl ow F; variable parameters used for the model calibration (reaction time, zones of changing a 
traffi c lane).
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● generating values for output 
parameters: fl ow F, delay TD, mean 
queues Q, number of stops N and speed 
V respectively in the reference model and 
under the impact of two different in their 
essence cyberattacks (APT and DoS) by 
changing the duration of signaling for the 
green light (D). 

● set the duration of the 
simulation (D) before the generating the 
results to start.

● assessment of simulation 
results.

● analysis of simulation results
– the most important part of this empirical 
research is the analysis of the cyberattacks 
from the view point of their possible effect 
over the systems and their components. 
The right understanding the mechanism of various cyberattacks contributes to a proper quantitative 
and qualitative analysis of the simulation results. For example, the traffi c lights could stop working 
under the impact of a DoS – attack. In turn this can lead not only to stopping the road traffi c but also 
to accidents. In ATP is a nontraditional kind of threat characterized by a long latency period and its 
diffi cult detecting [6]. The tabular and graphical results from the simulation show the increasing F and 
TD under the potential impact of C1 and C2 compared to MRef. Consequently, it can be concluded 
that this could lead to the negative effects as mentioned above [7].

● recommendations based on the assessment and analysis of the simulation results.
Table 1 and the diagram in Figure 3 represent the dependence between the number of packets 

received TRmax under the impact of a DoS – attack on the TCC and the fl ow of vehicles F through 
the road section in the interval R = [20, 30] of the duration of the simulation. MFW1 is the model 
without a fi rewall, MFW1 is the model optimized by a fi rewall insertion and MFW2 is the model with a 
reconfi gured fi rewall.

Table 1

R [s]
F [veh/h]CDoS

[1, 10] [10, 20] [20, 30]
TRmax [packets/s] TRmax [packets/s] TRmax [packets/s]

MFW0 37 56 50 2653
MFW1 24 40 40 3171
MFW2 5 34 34 4094

This part of the research is based especially on a logical analysis of the impact of cyberattacks 
on TMS and in particular on two of its main components – TCC and TLS. Actually, using this approach 
is useful when there is not other way for analyzing simulation results obtained in two simulation 
environments that show different sides of a study and can not be compatible for this reason. 

In this case Riverbed Academic Edition 17.5 is a software for network modelling and simulation 
while Aimsun 8.0 is a product for simulation of the road traffi c. But the both products are recommended 
when the simulated models of TCC and road sections have to optimized.

As a qualitative method the logical analysis can support the statistical analysis when it is 

Fig. 2. A simulation algorithm executed in Aimsun 8.0
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necessary for the purposes of complex studies. Proving a logical connection between them can be 
achieved using the logical analysis because it is suitable for certain topics, in particular for revealing 
the interrelation of defi nitions, beliefs or evaluations [8]. 

[1] Cybersecurity Association. Denial of Service (DoS) Cyberattack. Available from: https://cybersecurityassociation.
co.uk/common-attacks/denial-service-dos-attack-advice/
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Fig. 3. F = f(TRmax) in the last interval R = [20, 30] of the simulation of a DoS – attack on TCC



От особена важност за човешкия живот и за обществения интерес са процесите, които се 
развиват в обособената екосистема на урбанизираната среда. Градът, това е сложен ме-

ханизъм за преобразуване и модулиране на ресурсите на средата, което го превръща в ос-
новен компонент на човешката култура.1,2 Може да се каже, че съвременните политически и 
социално-икономически процеси са градски процеси. Даже и селото живее, за да обслужва 
града. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са преди всичко предизвикателства на 
техногенната среда, както външни, така и вътрешни. Нещо повече – едните са отражение на 
другите, а първите влияят на вторите. Общоприето е да се трупат клишета, че живеем в сложно 
и динамично време на хаос и непредсказуемост. Тези клишета придават представа за тежест, 
при това достатъчно заплашително. Интересно е да отбележим, че изброените понятия носят 
конкретен математически смисъл, т.е. те произтичат от съществуващата теория на хаоса и на 
изчислителната сложност. Нещо повече, същите понятия при използване в горния контекст 
могат да доведат до интересни изводи, които да позволят по практикоприложен начин да се 
систематизира комплексната външна и вътрешна картина на жизнената среда, компонент на 
която е и средата за сигурност.

В края на XX век светът излезе от Студената война с надежда, която, уви, имаше кра-
тък живот. Всеобщият триумф на либералната демокрация и корпоративния капитализъм3 се 
превърна в поле за изява на множество нови играчи, както и на „отвързани от каишката“ на 
предишните си „господари“. След 11 септември 2001 г. този ефект породи войната срещу теро-
ризма, която по-късно прерасна в серията от цветни революции и Арабската пролет, „голямата 
шахматна дъска“ върви към втора студена война. Всичко това на фона на климатичните изме-
нения и борбата с тях, глобалната финансова криза от 2008 г. и продължаващата понастоящем 
рецесия. Хаосът обаче се поддава, ако не на контрол, то поне на анализ. Корените на горните 
явления могат да се проследят до концепцията на ООН за устойчиво развитие, появила се в 
резултат на усилията на Римския клуб през 70-те години.4

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ 
НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ

Резюме: Представеният доклад разглежда използването на елементи от теорията 
на хаоса по отношение на моделирането и симулацията на съвременната техногенна среда 
за сигурност. Използването на средства за виртуализация и съвременни математични 
подходи като клетъчни автомати, дава възможност да се наблюдава проявление на 
разждането на нови свойства с висока сложност и самоорганизиращи се системи.

Ключови думи: среда за сигурност, риск, системна теория, теория на хаоса, теория 
на игрите, изследване на операциите, изкуствен интелект, самоорганизация, клетъчни 
автомати.
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Идеята за устойчиво развитие се появява в отговор на малтусианското разбиране за 
ограничените ресурси, с които човечеството разполага на Земята. Ограниченият ресурс води 
до конфликти – както външни, така и вътрешни. Оставен да се развива, конфликтът води до 
революция, до разместване на слоевете.5 Последното е източник на заплаха за елитите, т.е. 
за всички, които са се разпределили по ключовите „хлебни“ позиции в глобалната хранилка. 
Проблемът обаче е, че „замразените“ конфликти и противоречия продължават да тлеят и да 
са източник на напрежение, което е невъзможно да бъде преодоляно. Единственият начин за 
справяне с проблема са канализирането и външното менажиране на противоречията. Проява 
на такъв мениджънт е въвеждането на правила и регулации, което е и ролята на всички между-
народни организации, начело с ООН.

Съществуващият световен ред е резултат от сложен и труден процес на самоорганиза-
ция. Последната на свой ред е проява на съществуващия хаос. В крайна сметка хаосът води до 
още по-голям хаос. Само по себе си, въпреки публичното възприятие, това не е нещо негатив-
но по същия начин, по който редът не е сам по себе си нещо позитивно. Как обаче следва да се 
тълкува „още по-големият“ хаос? В математически смисъл това е проява на свойства, описани 
в теорията на хаоса (фиг. 1):6

● Самовъзбуждане – пораждане на метаустойчиви структури, известни като солитони. 
Това е първият етап на самоорганизацията, добре известно явление в теорията на вълновите 
процеси.

● Поява на атрактори – обособени подвижни или кардинални решения, структури, които 
имат свой живот и характеристики и привличат състоянието на системата към себе си. При 
определение условия могат да се мултиплицират.

● Ефект на пеперудата – изчезващи малки смущения на входа на системата могат да 
доведат до качествени преходи към нови структури и непредвидени по-рано макроскопични 
последствия.

Ако проследим 
основните изменения в 
глобалната и регионал-
ната среда за сигурност, 
можем да видим модели 
на поведение и структу-
ри, които отговарят на 
горните явления. За да 
се отговори на съвре-
менните предизвикател-
ства, е нужна по-голяма 
гъвкавост. Ето защо се 
търсят иновационни ре-
шения, свързани с ми-
слене извън съществу-
ващите рамки. Наличието на тези решения носи инвестиции, но инвестициите сами по себе 
си не могат да породят такива решения.7 Решения се раждат при кръгозор с далечен хоризонт 
и голям пул от интелектуално достъпни инструменти. Един съвременен подход, който ражда 
иновации, е движението за отворена наука8, достъпно за неформални групи от мрежов тип, 
които се групират на функционален принцип в движение. Такива мрежи могат паралелно да 
генерират и тестват голям пул от решения, от които да селектират най-доброто (за съответната 
група), често чрез ефективни инструменти за симулация. Понякога и най-сложните проблеми 
имат прости решения. Плурализмът на широката дискусия при наличието на достатъчно обек-

  (а)                                               (б)

Фиг. 1. (а) Атрактор на Лоренц – пример за хаотично поведе-
ние на нелинейна система в метеорологията [courtesy of http://

topologicoceans.wordpress.com]; (б) Пример за фрактална геометрия
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тивна публика е достатъчен да индикира обществената необходимост, като архивирането на 
предишни дискусии и материалите върху тях превръща вече обработената работа в инстру-
ментариум за последващи иновации.

Системният подход към теорията на сигурността9 в своето развитие води до йерархична 
структура на предизвикателствата10, като разграничава на различно ниво11 опасности, заплахи 
и противници (конкуренти). Основната разлика между нивата се крие в когнитивните способ-
ности. Ако опасностите са скрити и стихийни, то за заплахите се получава и обработват инфор-
мация от околната среда. Наличието на взривоопасна субстанция е опасност, но противопехот-
ната мина е заплаха. На по-горно стъпало конкурентите и противниците могат да се разглеждат 
като йерархични мрежи, които обменят и обработват информация, като проявяват в различна 
степен когнитивни способности. По този начин една вълча глутница може да се разглежда като 
противник (в екосистемата е конкурент на човека). По същия начин могат да се разглеждат и 
действията на престъпни организации и терористични групировки.

В крайна сметка средата за сигурност е само едно от проявленията на екосистемата12, в 
която човешката култура е участник.13 Високата сложност на протичащите процеси в екосисте-
мата води до необходимост да се въвеждат математични инструменти за тяхното изучаване. 
Такъв инструмент с многобройни приложения е понятието за риск.14 Последното е удобно за 
оценка на събития и явления в качеството на компоненти на средата за сигурност. Инстру-
ментариумът, предлаган от теорията на риска, е пример как съвкупност от прости правила, 

които придобиват качеството елементар-
ност в математичен смисъл, са градивните 
„тухлички“, от които се изграждат модели 
и теории, способни да създадат картина 
на средата с достатъчно висока сложност. 
Например светофарният модел за оценка 
на риска, въпреки отчитането само на три 
възможни нива, е достатъчно интуитивен, 
за да бъде възприет на елементарно кпом-
понентно ниво. Чрез бифуркация двете 
двойни характеристики (фиг. 2): тежест 
(висока и ниска) и честота (често и рядко), 
дават три рискови кода – червено, жълто и 
зелено. Това позволява да бъде оцветена 

цяла карта, като цветът указва къде може да се ходи, къде трябва да се влиза с повишено 
внимание и къде не трябва да се влиза.

Сре дства за моделиране и симулация
Както бе илюстрирано по-горе, картата е възможно най-простият модел на средата. Про-

следяването на възможни сценарии за развитие на разглежданите ситуации превръща модела 
в информационен конструкт, който е прието да се нарича игра, колкото и несериозно да изглеж-
да на пръв поглед.* Изучаването на игрите е сериозен обект за много науки – лудологията (от 
лат. ludus – игра) е от важно значение15 за антропологията и когнитивната психология. От осо-
бен интерес са математичните подходи за постигане на успех, такива са теорията на игрите16

и изследването на операциите17. Изграждането на математичен модел на целите и задачите, 
поставени в рамките на конкретен сценарий, дава възможност да се прогнозира развитието на 
обстановката и да се търси вариант на решение. 

Фиг. 2. Завършен в смисъла на Тюринг клетъчен 
автомат – играта „Живот“ на Конуей (courtesy of David 

Warne, via Researchgate)

*  В забързаното ежедневие на възрастни забравяме, че децата използват играта като инструмент за изучаване 
на света около тях. Възпитанието и образованието са средства за канализиране на процеса.
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Създаването на математични модели позволява при участието на хора и използването 
на съвременни IT решения да се направи т.нар. симулация, или виртуална среда за сигурност, 
както и нейното изследване в лабораторни условия. В крайна сметка от древни времена стра-
тегическата подготовка на военни и държавни лидери става с помощта на стратегически игри.18 
Такива са шахматът, произлязъл от древноиндийската „Чатуранга“, китайската игра „Уей Чи“, 
известна на Запад с японското име „Го“, както и играта на табла, която се е появила в Древен 
Рим като емулация на дванадесетте подвига на Херкулес.

Стратегическите игри търпят дълга еволюция във времето.19 В първата половина на 
XIX век в Прусия се появява Kriegsspiel20 („Военна игра“), която към края на столетието се 
популяризира от стратези като Хелмут фон Молтке-старши. По-късно Хърбърт Уелс публи-
кува Little Wars21, която полага основите на на съвременния wargaming. Ако wargaming, или 
настолните стратегии, както са известни у нас, са възможност за проиграване на мащабни 
или имагинерни исторически и фантастични сражения, настолните ролеви игри дават въз-
можност да се моделират „малката война“ (guerilla – исп.) и т.нар. специални операции. В 
първоначалния си вариант игрите се играят с фигури върху игрово поле, докато компютрите 
много разширяват възможностите чрез виртуализация. Съществуващите на пазара ролеви 
игри са интересни, но фиксирани, докато движението за софтуер с отворен код предлага 
достъпни решения, като пакета rptools22. Това, което остава, е творческият компонент за съз-
даване на правила, сценарии и условия.

Клетъчни автомати
Стратегическите и ролевите игри са симулации на средата за сигурност или на обосо-

бени елементи от нея. Ефективното използване на симулационни инструменти означава из-
ползването на изкуствен интелект23 или човешки оператори в процеса на контрол на играта. 
Съвременната математика обаче предлага възможности тези интелигентни решения да се 
вградят в самата игра с използването на репликиращи правила чрез математичния конструкт 
на клетъчните автомати.24 Работата по тях започва още през 1950 г., когато Джон фон Нойман* 
доказва създаването на саморепликиращи се структури. Дефинирайки правила върху безкрай-
на шахматна дъска, той показва, че сложни самоорганизиращи се и репликиращи се елементи 
могат да се проявят в резултат на прилагането на прости правила. Използването на клетъчни 
автомати демонстрира как сложни социални процеси и взаимоотношения могат да се просле-
дят до първоначален набор от състояния и правила чрез свойство, познато в англоезичната 
литература като emergence**, т.е. в резултат на еволюционен процес. Клетъчните автомати 
дават възможности за интерактивни симулации, които да живеят свой собствен живот в кибер-
пространството. Последното разкрива нови измерения и предизвикателства пред сигурността.

Заключение
Съвременната среда за сигурност е основно градска или техногенна що се отнася до раз-

витите (индустриални и пост- такива) страни. Изучаването на сложните енергоинформационни 
процеси с висока свързаност е възможно чрез математични инструменти във вид на виртуални 
симулации. Съвременен подход към симулациите посредством клетъчни автомати позволява 
да се изпозлват инструментите на теорията на хаоса за изучаване и управление на развиващи-
те се във виртуална среда процеси.

* Участник в Манхатънския проект, един от бащите на съвременните компютри, etc.           
** И множество от явления, обозначени като emergent phenomena.
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Гражданското общество е понятие, което отвежда към различаването на организираното ци-
вилизовано общество от държавата. То предполага равенство на всички граждани и авто-

номност на индивида от полиса. Следователно за гражданско общество можем да говорим, ко-
гато са налице поне две основни предпоставки: политическо равенство и автономия на гражда-
ните. За първи път тезата за автономията на обществото е заложена в трудовете на Джон Лок, 
който разграничава обществото и системата на управление, като първото е решаващо. Двете 
са резултат от различни обединения между хората: социално и политическо. Политическият 
пакт дава суверенитет на държавата. Последовател на Лок става Георг Хегел, който определя 
гражданското общество като състояние между държавата и семейството, т.е. обществено със-
тояние, което не съвпада нито с публичната сфера на държавата, нито с частната сфера на 
личния живот. Маркс противопоставя политическата държава на гражданското общество, раз-
бирано като „цялостното материално общуване на индивидите“ на едно общество, т.е. иконо-
мическата система. Италианецът Антонио Грамши дава определение за гражданско общество, 
което в най-голяма степен се доближава до съвременната представа за него: съвкупността от 
организациите, обикновено наричани частни. Той твърди, че гражданското общество е активна-
та страна на обществото (а не държавата, както е при Хегел). 

Либералният възглед за гражданското общество го разглежда като общност от независи-
ми индивиди и техните организации, обхващаща цялата частна сфера. Това е организираната 
частна сфера, включително институциите на пазара, но също така гражданските, религиозните, 
културните и други асоциации и организации. Всичко това поставя въпроса дали гражданското 
общество не е единствено и само една от страните, наред с правовата държава, на демокраци-
ята. Гражданското общество може да съществува само при развитите демократични общности, 
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където има връзка управлявани – управляващи и обратно. Формалната част от него са непра-
вителствени организации, граждански инициативи и други граждански формирования с идеална 
цел. И макар да съществува още от времето на Перикъл, когато не е имало юридически структури 
на гражданите, в България то се превръща в значим инструмент в началото на 90-те години с при-
емането на демокрацията. Първата известна организирана гражданска инициатива е от 1987 г., 
когато шест русенски жени организират и оглавяват първата екологична демонстрация в Бълга-
рия срещу почти десетилетното обгазяване на града от химическия комбинат в Гюргево. Според 
оценката на институциите и медиите в периода 2011 – 2012 г. обществеността бележи растяща 
активност. Днес обществото е представлявано от неправителствени организации с нестопанска 
цел; автономни организации, като църкви и религиозни общности, университети и др.; автономни 
производители и контролиращи собствеността си фирми; свободни медии; групи за натиск; бла-
готворителни институции и фондации; независими интелектуалци и не на последно място активни 
и отговорни граждани. Независимо от многостранността на гражданските обединения може да ка-
жем, че в действителност в България има проблем при обединяването около някаква обществена 
кауза. Множеството изследвания в тази област го доказват. В повечето случаи гражданите са 
водени от и преследват единствено свои лични интереси. Общите интереси са приемани за кауза 
пердута особено когато става въпрос за модерните болести на нашето време. Такова негативно 
явление, за чието съществуване всеки предпочита да мълчи, щом не го засяга лично, е коруп-
цията. От етимологична гледна точка думата „корупция“ произтича от латинския глагол rempere, 
който означава „нарушавам“, а нейната практическа насоченост индикира нарушаване на приети-
те обществени норми и практики. В настоящия труд е заложено подобно интуитивно разбиране, 
че корупцията е неправилно поведение, намиращо се в разрез с определени обществени норми 
и предполагащо злоупотреби с публичната власт в името на частни интереси и облаги. В исто-
рически план за корупцията като естествен спътник на властта и управлението се говори още в 
Древна Индия, където единият от министрите на краля – Каутилия, четири века преди новата ера 
пише в своя трактат „Ата-Састра“ следното: „точно така, както е невъзможно да не погълнеш меда 
или отровата, които се намират на върха на езика ти, е невъзможно за правителствените служи-
тели да не погълнат поне малко от доходите на краля. Точно, както за рибата, която се движи под 
водата, не може да бъде установено пие ли вода или не, така и за чиновниците, наети да служат 
на правителството, не може да се установи присвояват ли пари или не“1.

Проблемът за корупцията и поставянето на частния интерес над общия е разгледан и 
от Аристотел, който говори за добрите и лошите форми на управление. Добрите той определя 
като осъществявани в името на общия интерес, а лошите, или неправилните, приема като изо-
пачаване на добрите, тъй като вземат под внимание само частния интерес на управляващите. 

Според Макиавели съществува пряка връзка между корупция и гражданска добродетел. 
Корупцията подкопава гражданската добродетел и води до нейното разрушаване. Доколкото 
хората са слаби по природа и повечето от тях не притежават граждански добродетели (освен 
ако не са вдъхновени от своя лидер), дотолкова корупцията е непрестанна заплаха за държа-
вата. Дори когато добродетелта на гражданите е корумпирана, един героичен лидер може да 
наложи своите добродетели на всички останали. Според Макиавели гражданската доброде-
тел се разяжда от неправилното лидерство. При добро водачество гражданите придобиват 
способността за саможертва и други патриотични добродетели. След него още много автори 
разглеждат и тълкуват наличието на корупция като негативно явление. Независимо от древния 
ѝ произход тя се приема за съвременен феномен. Модерното разбиране предполага, че за 
корупция може да се говори, когато са изпълнени следните условия: има ясно разграничение 
между сферата на публичното и частното; налице е добре дефиниран публичен интерес, а 

1 Bardhan, Pranab. Corruption and Development: A Review of Issueс. // Political Corruption: Concepts and Contexts. 
Edited by Arnold Heidenheimer &Michael Johnston. New Brunswick, N.J. Transaction Publishers, 2002, pp. 321-228. 
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не просто поддържане на реда в дадено политическо тяло, каквото е държавата; наличие на 
отклонение от стандартите на модерната бюрокрация, чиято жертва са гражданите. Именно те 
са в основата на първото организирано участие на гражданското общество в антикорупционни 
дейности в България от края на 90-те години на миналия век. Практически като основен про-
блем се очертава готовността на обществото в България да осъзнае и разбере, че съществува 
проблем, и едва след това да стигне до съгласие и да се обедини около прилагането на оп-
ределен инструмент за противодействие. Водено от законодателната рамка на корупцията в 
България, нашето общество все още се лута между това да разбере кое е допустимо и кое не, 
кога трябва да се защитават общи интереси и кога личните са над тях. 

Като член на Европейския съюз България е длъжна да се съобразява с неговите общи 
насоки и оценки за борба с корупцията. Въпреки това до началото на 2018 г. в националното 
ни законодателство няма единно правно определение на интересуващото ни понятие. Първото 
такова откриваме в чл. 3, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ): „Корупция по смисъла на този закон е нали-
це, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, 
нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на не-
следваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица“. В настоящия 
доклад приемаме това определение за неточно и изключващо по-голямата част от обществото. 
Корупцията не засяга само хората, заемащи висши публични длъжности, но и всяко едно на-
казателноотговорно лице. Друг съществен пропуск е да се отбележи ролята на гражданското 
общество в превенцията и противодействието на корупцията, или как този закон би формирал 
гражданско съзнание. Чл. 2 на този закон гласи, че основната му цел е да защитава интересите 
на обществото – твърде обща и неясна цел, без да претендира как точно ще бъде постигната. 

От гледна точка на съществуващата нормативна уредба основно и най-значимо място 
в системата на противодействие на корупцията на национално ниво заема Наказателният ко-
декс. Независимо че няма отделна глава, която да обедини всички деяния, представляващи 
корупционни престъпления, отчетено като недостатък от Европейския съюз и многократно да-
вано като препоръки, той обединява много голяма част от наказателно преследваните форми 
на престъпно поведение на гражданите и съдържащо елементи на корупцията. Чрез правните 
си разпоредби Кодексът защитава националните интереси и гарантира правата на гражданите. 
Съществуването на наказателните норми действа репресивно спрямо извършителите на ко-
рупционни престъпления и превантивно спрямо всички останали граждани. Поради латентния 
характер на корупцията тези престъпления са труднодоказуеми. Двете страни на престъпното 
деяние обикновено имат интерес случилото се да остане скрито за всички. Това увеличава 
рисковете за страната и пречи на държавата да защити своята безопасност и тази на своите 
граждани. Така корупцията се превръща в най-значимия негативен фактор във всяка страна 
от гледна точка на икономическия растеж, политическата легитимност и човешката сигурност.2 
Понятието „човешка сигурност“ е въведено за първи път през 1994 г. в текстове на Програмата 
на ООН за развитие (ПРООН) като една от основните видове сигурност наред с икономическа-
та сигурност, сигурността, свързана с изхранването, здравната сигурност, сигурността на окол-
ната среда, личната сигурност, сигурността на общностите и политическата сигурност.3 Според 
съвременното разбиране за това понятие човешката сигурност е „защита на фундаменталните 
свободи – свободите, които са същността на живота. Тя означава защита на хората от критич-
ни и широкоразпространени заплахи и ситуации и използването на процеси, които почиват на 
човешките сили и стремежи. Създаването на политически, социални, природни, икономически, 

2 Lovell, David. Corruption as a Transitional Phenomenon: Understanding Endemic Corruption in Post-Communist 
States. // Corruption: Anthropological Perspective. London: Pluto press, 2005, p. 79.

3 Altman, Dennis & Joseph Camilleri, et al. Why Human Security Matters: Rethinking Australian Foreign Policy. Allen & 
Unwin, 2012. 
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военни и културни системи, които заедно дават на хората основополагащите блокове на оце-
ляването, живота и достойнството. С представянето на Програмата някои страни възприемат 
понятието и започват незабавно да го развиват. Други обаче продължават да поставят на пър-
во място традиционния държавно-центриран възглед за сигурността, което зависи изцяло от 
политическата култура. Според западните възгледи отделната личност ще се чувства сигурна 
и защитена само ако такава е държавата. Но корупцията влияе негативно не само на отделната 
личност, но и на цялото гражданско общество. Корупцията е пряко свързана с националната 
сигурност. Връзката между двете е многопластова и неразрушима. В книгата „Трактат за бъл-
гарското управление“4 са систематизирани няколко типа връзки: развращаване на обществото, 
ликвидация на правовата държава; разхищение на ресурси; загуба на ефективност; разпад на 
административните институции; мафиотизация на държавата; криминализация на обществото. 

С цел покриване на липсите в законодателството и създаване на правилна институционал-
на рамка на национално ниво са създадени и в момента намират приложение няколко стратеги-
чески документа. На първо място е Стратегията за национална сигурност на Република България, 
приета с решение на Народното събрание през 2011 г. и актуализирана с решение от 2018 г., и в 
частност Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г. 
Следвайки съвременните принципи на демократичното ни общество, Стратегията за национална 
сигурност на Република България извежда на преден план защитата на сигурността на гражда-
ните, обществените и икономическите аспекти и едва след това поставя отбраната, външната 
политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на законността. Правното 
тълкуване на националната сигурност е обобщено като „гарантирането на човешката сигурност 
и защитата на свободата и достойнството на гражданина, както и защитата на суверенитета, те-
риториалната цялост и опазването на държавната граница“5. Сред основните национални ин-
тереси, заложени в Стратегията, са гарантиране на правата, свободите, сигурността, здравето 
и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата; превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност. Корупцията нанася редица вреди на стабилността и 
демократичното общество. Първо, тя уврежда основните функции на модерната администрация, 
а именно да оперира съгласно принципите на законността и рационалността спрямо гражданите. 
Второ, води до отчуждение на общността от политическия елит. Тя е в състояние да подрони 
политическата стабилност, тъй като отслабва върховенството на закона, а с това и легитимността 
на определени социални норми. Корупционните практики пораждат недоверие в правителството 
и неговите институции, към политическата система и държавата, към политическия процес и не-
говия интегритет, отслабват легитимността на държавата както в очите на нейните граждани, така 
и в очите на международната общественост. Като пряко засегнати и активни участници в оборота 
на обществените отношения гражданите приемат, че корупционни практики се допускат не пора-
ди липса на пари, а поради липса на морал. Развращаването на обществото и разрушаването 
на моралните му устои, особено на младото поколение, води до купуване на фалшива диплома, 
синекурна длъжност в ненужна структура. Променящата се среда на сигурност налага и степе-
нуване на приоритетите в политиката за сигурност, включване на цялостния институционален 
потенциал, прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправи-
телствения сектор, каквото е публично-частното партньорство.6

Стратегията за национална сигурност базира изпълнението си на редица принципи. Тя по-
ставя противодействието на корупцията наред с утвърждаването на върховенството на закона, 
които имат решаващо значение за политиката за национална сигурност като цяло и по отделните 
сектори. Ефективността зависи от прилагането на комплексни мерки, насочени към развиване на 

4 Долев, Александър. Трактат за българското управление. Български САРАКТ, 1998, с. 96.
5 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България. – В: Държавен вестник, бр. 26 от 

23 март 2018 г., чл. 3.
6 Пак там.
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междуинституционалния подход, укрепване на системата за управление, оптимизиране на ре-
гулациите и административните изисквания с оглед недопускане на корупционни практики, нор-
мативно осигуряване, административен капацитет, интегрирано управление на информационния 
ресурс, взаимодействие и международно сътрудничество и оперативно управление.

Изхождайки от всички препоръки в докладите на Европейската комисия, Националната 
стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г. приема корупцията 
като основна заплаха на демокрацията в България.7 Като приоритетна ос, заложена в нея, и 
жизненоважен механизъм е създаването на среда на обществена нетърпимост към корупци-
ята. Поради слабата политическа воля и липсата на строги мерки и правила тя бива приета 
от по-голямата част на обществото като обичайно явление, към което всички проявяват тър-
пимост и недостатъчна чувствителност. Гражданите се нуждаят от афиширане на вредите от 
корупционното поведение за икономическото развитие и деморализиращото и деструктивно 
влияние, което то оказва върху обществото. 

Според тълковния речник терминът „превенция“ идва от латински (praeventio) и означава 
изпреварвам, предупреждавам. На английски prevention е термин от пеналистиката, с който се 
означават предварителните правоохранителни мерки, насочени към предотвратяване извърш-
ването на престъпления и други правонарушения.

Теорията на правото познава:
1. Обща, или генерална превенция. Това е въздействието на изпълнението на наказанието 

върху обществото с цел въздържане от извършване на престъпления. Съществуването ѝ е по-
ставено в зависимост от наличието на материален закон, какъвто е Наказателният кодекс. Чрез 
правилното му и точно налагане спрямо извършителите на престъпни деяния се постигат целите 
на наказанието. Генералната превенция има важна роля за правосъзнанието и правната култура 
на човека. Взаимовръзката между нея и наказателната репресия не се изразява само в строгостта 
на наказанието, а и в неговата неотвратимост. Поради това тя преследва две основни цели:

● общовъзпитателна цел– да въздейства върху интелекта на останалите граждани да 
не вършат престъпления;

● предупредително-възпираща психологическа цел – да въздейства върху волята на 
останалите граждани, сплашвайки ги с наказанието на осъдения, респективно осъдените.

2. Частна, или специална превенция. Насочена е към предотвратяване извършването на 
престъпления от конкретен правонарушител съобразно с индивидуалните особености и спе-
цификата на престъпната дейност с цел да се поправи и превъзпита – да въздейства върху 
интелекта на осъдения за неповтаряне на престъплението в бъдеще, както и да подтикне осъ-
дения към промяна на неговия мироглед, така че да започне да се съобразява с установените 
в обществото правила и добри нрави.

Корупцията е феномен, който не може да бъде изкоренен напълно, но правилната по-
литика в тази посока би могла да го постави в разумно контролирани граници. Именно в това 
се състои ролята на превенцията. На национално ниво всички органи и институции, призвани 
да работят в посока на противодействие, трябва да бъдат готови да я прилагат. Превенция-
та трябва да бъде насочена към всички гражданскоправни субекти, както към обикновените 
граждани, така и към прозрачността в работата на контролните органи. Във всяка развита ев-
ропейска държава органите на МВР и съдебната система са натоварени с правомощията да 
разкриват, разследват и наказват корупционните престъпления. Наличието на корупция в тези 
органи може да обезсмисли цялата антикорупционна политика на правителствата. Поради тази 
причина Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г.  
залага на конкретни мерки, които биха повишили ефективността в работата на тези институции. 
Те са насочени освен към явно и прозрачно наказателно преследване на всички форми на ко-

7 Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г.
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рупция, така и към прилагане на превантивни мерки чрез новаторство и нововъведения. Една 
такава превенционна мярка е създаването на действаща система за проверка на почтеността 
(интегритета) на служителите в МВР, както и на ефективни методологии за оценка на риска от 
корупционно поведение, за чието прилагане ясна отговорност да носят съответните ръководите-
ли. Министерството на вътрешните работи като основен орган за разследване на престъпления, 
включително корупционни, е новатор в прилагането на превенционни мерки при противодействие 
на корупцията. Чисто нормативно Концепцията за превенция и противодействие на корупцията в 
МВР8 съществува още от 2016 г., но едва през последните две години тя се прилагана активно. 
Следвайки основните насоки на националната стратегия за реформи в органите на съдебната 
система и МВР, Концепцията залага на международно признатия 3-стълбов механизъм – обу-
чение, превенция и правоприлагане. Институционалната политика е достатъчно съзряла, за да  
осъзнае важната роля на превенцията. Обучението като първи и основен стълб също може да 
бъде прието за форма на превенционна дейност както спрямо гражданите, така и спрямо слу-
жителите на ведомството. Нейната основна цел е постигане на реални и трайни резултати, га-
рантиращи най-високите стандарти на професионален интегритет. Ето тук се припокриват двата 
стратегически документа – Националната стратегия и Концепцията в МВР. И двата залагат на 
изследването на интегритета на служителите с цел постигане на прозрачност, отговорност и яс-
нота в работата на институцията. В съвременното общество много важен момент е изграждането 
на по-високо ниво на доверие в работата на институцията. Водени от интереса на „дребната“ 
корупция, гражданите са изгубили своята вяра в работата на полицията. Нужни са общи усилия и 
воля, за да бъде изградена тя отново. Концепцията залага на ранното идентифициране на зоните 
с повишен корупционен риск и обучения, насочени към формиране на култура към прозрачност, 
етика и морал. Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 – 2020 е 
пример за добра антикорупционна стратегия и значителната роля на превенцията на институцио-
нално ниво. От 2017 г. в системата на силовото ведомство с успех се прилагат тестовете за инте-
гритет като високоефективно средство за проверка на изпълнението на служебните задължения 
на служителите. Тестовете се прилагат в рамките на административния контрол на ведомството и 
представляват нова форма на превенция, която дава отлични резултати. Тяхната роля за изпъл-
нението на Концепцията на Министерство на вътрешните работи може да бъде подсилена чрез 
активното участие на обществото и безспорната връзка между институцията и всеки гражданин. 
На национално ниво тестовете могат да намерят приложение в цялата държавна администра-
ция. Неправителствените организации биха могли активно да се включат в популяризирането на 
заложената мярка. Терминът „интегритет на правоприлагащите органи“ като цяло означава, че 
служителите в тях познават и уважават ценностите на организацията, припознават ги като свои и 
в поведението си ги утвърждават, действат активно за реализиране на организационните цели, 
които са в хармония с личните и професионалните им цели, и на базата на постигнатите резулта-
ти разполагат с доверието на обществото. 

Могат да бъдат предприети допълнителни мерки за популяризиране на водената антико-
рупционна политика чрез организиране на комуникационни антикорупционни кампании; въвеж-
дане на антикорупционното обучение като част от гражданското образование с цел обхващане 
на по-голямата част от обществото и формиране на национален морал. Чрез информационни-
те кампании, насочени към учениците, би могло да се внесе яснота и прозрачност в работата 
на институциите с цел изграждане на доверие и сигурност. 

В заключение можем да обобщим, че една успешна антикорупционна политика би била 
немислима без активното участие на гражданското общество, изградено на строги принципи, 
правила и висок морал. Формирането на активна гражданска позиция неизбежно е свързано с 
прилагането на съвременни методи за превенция на корупцията в България.

8 Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 – 2020.



МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТTA НА СИСТЕМИ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА КЪМ КИБЕРЗАПЛАХИ

Резюме: В разработката е предложена методика за оценка на уязвимостта на 
система за управление на транспорта към киберзаплахи чрез използване на метода на 
симулационното моделиране. Акцентира се върху логиката на функциониране на класически 
център за контрол на трафика (ЦКТ) на градска автомобилна транспортна система и 
възможностите за оптимизация на симулационен модел на такъв център с цел подобряване 
на неговата устойчивост към кибератаки. 
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Abstract: In this paper is proposed a methodology for assessing the vulnerability of Transport 
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system and opportunities for optimizing the simulation model of it in order to improve its resilience to 
cyberattacks.

Key words: cyberattack, cyberthreat, cybersecurity, methodology, simulation modelling, 
Transport Management System, Traffic Control Centre.

Йоана Иванова 
Нов български университет, yivanova@nbu.bg

Като сложна система, съставена от взаимносвързани и взаимозависими подсистеми, транс-
портната система се характеризира с ниво на уязвимост, което може да бъде количествено 

определено на базата на нивата на уязвимост на нейните подсистеми и компоненти. В кон-
кретния случай целта е да се определят стъпките за оценка на уязвимостта на системата за 
управление на транспорта и в частност на центъра за контрол на трафика на автомобилна 
транспортна система, като се има предвид, че логиката на функциониране на системите за 
управление на транспорта е в пряка зависимост от структурата и принципа на работа на цен-
тровете за контрол на трафика. 

Оценката на уязвимостта на дадена система към кибератаки се изразява в степента на 
излагане на риск от киберзаплахи, определяне на щетите под въздействие на кибератаката и 
определяне устойчивостта на системата.

Количественото определяне на уязвимостта е свързано с набор от недостатъци (сла-
бости) на системата и нейните компоненти по отношение на дизайн, експлоатация, функцио-
налност и управление. Вероятността от киберзаплаха и размерът на щетите при реализирана 
такава могат да бъдат оценени чрез специфични разработки, като в конкретния случай това е 
направено посредством метода на симулационното моделиране.

По-нататък в доклада ще бъдат представени методика за оценка на уязвимостта на 
системи за управление на транспорта към киберзаплахи и възможни мерки за повишаване 
на тяхната устойчивост, след което ще бъдат изяснени ключовите стъпки от методиката на 
базата на проведените от автора теоретично и емпирично изследване за частния случай 
на градска автомобилна транспортна система. Ще бъдат представени също функционална 
архитектура на класически център за управление на транспорта и в частност на трафика на 
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градска автомобилна транспортна система и вариант за оптимизиране на симулационен мо-
дел на типичен ЦКТ, който предварително е изграден в симулационна среда Riverbed Modeler 
Academic Edition 17.5.

1. Разработване на методика за оценка на уязвимостта и планиране на мерки  
за повишаване устойчивостта на система за управление на транспорта

Предложената методика е структурирана в следните стъпки:
1. Изпитване за надеждност. Необходимо е всички компоненти на системата, както и 

всички съставящи я агенти да бъдат подложени на изпитвания за надеждност. Това може да 
бъде постигнато чрез използване на хардуерни прототипи във физическа среда или във вир-
туална среда (тримерно пространство) с използване на специализирани софтуерни продукти. 
Препоръчва се вторият метод, тъй като дава възможност агентите (мрежови устройства, пре-
возни средства и др.) да бъдат моделирани, проектирани и тествани изцяло във виртуална 
среда. Например в инженерната сфера широко се използва SOLIDWORKS® 3D CAD [1].

2. Дефиниране на уязвими компоненти и агенти. На този етап е необходимо да се обър-
не внимание на съществуващите взаимовръзки между транспортната инфраструктура и други 
сектори на критичната инфраструктура, от които зависи нейното нормално функциониране, тъй 
като това е една от насоките, в които настоящото изследване може да бъде надградено. 

Потенциално уязвими от гледна точка на софтуер, хардуер, съоръжения и човешки ре-
сурс са комуникационно-информационните системи, от които зависи нормалната работа на 
всички останали сектори от критичната инфраструктура. 

3. Избор на инструментариум за оценка на уязвимостта. На база на направеното екс-
периментално изследване авторът препоръчва да се използват възможностите на избрания 
софтуер за симулационно моделиране (например Riverbed Modeler Academic Edition 17.5). В 
конкретния случай, след като бъдат определени потенциално уязвимите към кибератаки точки 
в разглежданата сложна система, може да се пристъпи към оценка на уязвимостите на устрой-
ствата, или т.нар. вероятност от инфектиране, в проценти.

4. Идентифициране и анализ на киберзаплахите. В случая е необходимо да се създаде 
таксономия на киберзаплахите, която да бъде периодично актуализирана. Паралелно с това е 
важно да се прави оценка на рисковете от конкретни киберзаплахи. За постигане на ефективно 
управление на риска се препоръчва да се вземе предвид опитът на икономически развити дър-
жави при разработване на политики за киберсигурност, включващи мерки за превенция с цел 
минимизиране на риска от киберзаплахи.

5. Анализ на симулацията. Акцентът на описаното изследване е поставен върху симула-
ционното моделиране като основно средство, което спомага за повишаване киберсигурността 
на системата. На практика анализът на симулацията и резултатите от нея са само част от 
многоетапен и продължителен процес за оценка на системната уязвимост. Това е обусловено 
от факта, че като сектор от критичната инфраструктура транспортната система включва техно-
логични, човешки и организационни аспекти, различни устройства и комуникационно-информа-
ционни системи. 

6. Мерки за повишаване устойчивостта към киберзаплахи. Всички предходни стъпки 
на предложената методика водят към нейната основна цел, която се съдържа именно в тази 
стъпка, свързана с предлагането на надеждни средства и разработването на политики за ки-
берзащита, чрез които да се повиши устойчивостта на системата към кибератаки.

7. Алгоритмизация на цялостния симулационен процес. Алгоритмизацията има за цел 
да начертае пътя за изпълнение на поставените изследователски задачи, включващ всички 
извършени стъпки. Съществуването на различни класификации на алгоритмите, обусловено от 
дизайна, имплементацията, приложението и сложността им, дава възможност за избор между 
различни методи за алгоритмизация. 
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Във връзка с конкретното изследване би било подходящо алгоритмите да бъдат предста-
вени в текстова или графична форма (блокова схема, UML диаграма и др.). Имайки предвид, 
че крайната цел е откриване и оценка на уязвимости в изследваната транспортна система, 
предлаганите алгоритми могат да бъдат причислени и към групата на диагностичните. 

8. Анализ на ползите от прилагане на симулационни методи за целите на админис- 
трацията и бизнеса. На този финален етап е необходимо да се пристъпи към разширяване об-
сега на изследването в посока предлагане на решения на глобални проблеми, като целта е да 
се покаже ролята на киберсигурността при подобряване качеството на живот на населението с 
оглед на неговата безопасност. Това позволява да бъдат направени изводи относно приложния 
принос на симулационното моделиране и в частност моделирането на кибератаки във връзка 
с работата на администрацията и бизнес сектора при решаване на конкретни проблеми, които 
съпътстват съвременния живот. Тъй като това изследване обхваща различни сфери на науката 
и технологиите, този етап от методиката може да включва следните подетапи:

● Събиране на данни за извършване на статистически анализи. От една страна, към 
глобалните проблеми се причисляват екологичните проблеми и в частност замърсяването на 
околната среда, което пряко влияе върху здравословното състояние на човека и живите ор-
ганизми. На този етап могат да се извършат различни измервания с подходяща апаратура. 
Освен това Националната стратегия за околна среда (2009 – 2018 г.) и Наредба № 12 от 15 
юли 2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух съдържат статистически данни и полезна ин-
формация, които могат да бъдат използвани при извършване на допълнителни статистически 
анализи. Във връзка с друг актуален проблем, изискващ вземане на неотложни мерки, какъвто 
е подобряване безопасността на движение по пътищата, могат да бъдат използвани данни от 
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Репу-
блика България (2011 – 2020 г.) и Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението 
по пътищата със светлинни сигнали.

● Анализ на взаимовръзките и взаимозависимостите между киберзаплахите и по-
тенциално уязвими компоненти на системата. Пример може да бъде даден с косвеното вли-
яние на кибератака върху изменението на климатичните условия. В конкретния случай авторът 
изследва по какъв начин потенциална кибератака би могла да причини повишени нива на за-
мърсителите във въздуха (азотни и въглеродни оксиди, прахови частици и др.). 

● Подбор и осигуряване на техническо оборудване и симулационен софтуер. В случая 
е използван симулационен софтуер Aimsun 8.0, като се прави условно допускане за наличието 
на уязвимости в системата за сигнализация на светофарите.

● Провеждане на серия експерименти в симулационна среда. Предходните подетапи 
дават възможност за извършване на сравнителни анализи между генерираните симулационни 
резултати и аналогични данни, придобити при измервания във физическа среда.

2. Функционална архитектура на център за управление на транспорта
От гледна точка на физическата архитектура системите за управление на транспорта 

представляват подсистеми на транспортните системи, които се състоят от отделни модули и 
комуникират помежду си чрез физически потоци от данни. Връзката между архитектурната 
рамка и външната среда най-често се реализира чрез устройства или системи за набавяне на 
данни. 

Основните логически части или функционалности на класически ЦКТ на интелигентна 
транспортна система са:

● събиране и обработване на данни за трафика – извършва се от пътни станции, а 
самите данни се съхраняват в хранилища;
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● разпространение на информация – това е текстова или графична информация за 
водачите на превозни средства, която те получават посредством указателни табели (дисплеи);

● предприемане на мерки за управление на трафика.
На фигура 1 е представена схема на актуализирана функционална архитектура на класи-

чески център за управление на транспорта, разработен от Министерството на транспорта в Ми-
чиган. В конкретното изследване на градска автомобилна транспортна система е необходимо 
да бъде представена връзката между ЦКТ и системата за сигнализация на светофарите, както 
и между ЦКТ и системата за наблюдение на трафика [2]. За по-голяма яснота схемата включва 
както функционална (компоненти от 23 до 26), така и техническа архитектура (компоненти от 27 
до 34) на системата за наблюдение на трафика.

Процесът на контрол се реализира чрез приложения за:
● графична визуализация на работата и състоянието на всеки сигнал за контрол на 

трафика;
● управление на информацията за трафика – за графично представяне на актуалната 

пътна обстановка – системите за управление на информация за трафика изчисляват трафич-
ния поток през кръстовищата на базата на данните, събирани от пътната инфраструктура. 

Съвременните системи за управление на транспорта могат да бъдат представени като 
системи за масово обслужване, които се характеризират със следните параметри:

● интервал на заявки в системата (I): I = T/N [min];
● интензивност на заявки (λ) в системата: λ  = N/T [заявки/min];
● време за обслужване на заявка в системата (t): t = Σn

i=1t/N [min];
● интензивност на обслужване на заявка (μ): μ = I/t [заявки/min];
● натоварване на системата (p): p = λ/μ = Σn

i=1t/T.
Изброените статистически характеристики могат да бъдат количествено определени, ако 

са известни следните параметри:
● брой заявки за определен период (N);
● общ брой часове (минути) за период T (час, ден, седмица, месец).
За повишаване ефективността на системата следва да се намали времето за обслуж-

ване на постъпилите заявки (t), което може да се постигне чрез увеличаване интензивността 
на обслужване, т.е. редуциране на времето на изчакване при постъпване на няколко заявки 
едновременно [3].

3. Оптимизиране на симулационен модел на център за контрол на трафика
Тъй като цялостната функционалност на ЦКТ е свързана със събиране, съхранение, 

обработка и разпространение на данни, трябва да бъдат изпълнени определени технически 
изисквания, чрез които: 

● да се осигури защитено предаване на данни – крайпътните съоръжения и ЦКТ са 
двете крайни точки, между които се извършва пренос на данни от трафика, затова е необходи-
мо данните да се криптират с технологията SSL/TLS или аналогична на нея; 

● да се предотврати загуба на данни – при необходимост информацията трябва да 
може да бъде изтеглена локално чрез компютър, като за целта пътната станция трябва да 
разполага с локален комуникационен интерфейс;

● да се провери физическата свързаност – чрез тестове;
● да се осигури комуникационна съвместимост – в случая интерфейсите на пътната 

станция за видеонаблюдение трябва да са съвместими с общата система за управление;
● да се избегне платформена зависимост – за целта софтуерът на системата се из-

гражда на модулен принцип;
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Фиг. 1. Функционална архитектура на класически център за управление на транспорта 
и в частност на трафика на градска автомобилна транспортна система
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● да бъде възможен обмен на данни с външни системи и устройства – това се взема 
предвид при разработването на софтуера.

На фигура 2 е представен модел на типичен ЦКТ, изграден със симулационния софтуер 
Riverbed Modeler Academic Edition 17.5, който е подложен на въздействие на DoS атака. 

Защитната стена, поставена на входа на мрежата, е първата стъпка от оптимизацията на 
модела [4, 5]. Процесът на оптимизация може да продължи с преконфигуриране на защитната 
стена с оглед подобряване на нейната функционалност. 

В таблица 1 съдържа информация за това какво е заложено в модела на ЦКТ, за да се 
увеличи устойчивостта му към кибератаки. Разгледани са следните три случая:

● DoS атака върху модела на ЦКТ без защитна стена – MFW0;.
● DoS атака върху модела на ЦКТ след въвеждане на ЗС1 с настройки по подразбира-

не – MFW1;.
● DoS атака върху модела на ЦКТ след преконфигуриране на ЗС1 в ЗС2 – MFW2.
Протоколът IGMP се настройва в прозореца Attributes на сървърите от IP > IP, Multicasting 

(многократно предаване) > IGMP Parameters, с цел да се предотврати загубата на пакети, т.е. 
системата да се стабилизира по начин, който не позволява на кибератаката да предизвиква 
вътрешни флуктуации в нея.

Таблица 1

Модел 
на ЦКТ

Свойства Функции Релации

MFW0 IGMP – RV (Robustness 
Variety) = 2 (Default)

Устойчивост към загуба на пакети Отсъстват вътрешни 
флуктуации под въздействие на 
кибератаката

MFW1 IPSec

Криптиране на данните; сигурни 
комуникации без скъпо ръчно 
конфигуриране

Въздействието на кибератаката 
намалява за сметка на забавяне 
в предаването на пакети поради 
обработката им от ЗС

Фиг. 2. Модел на ЦКТ с включена защитна стена под въздействие на DoS атака
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Модел 
на ЦКТ

Свойства Функции Релации

MFW2 L2TP/IPSec

Конфиденциалност, 
автентификация и цялост на 
пакетите; създаване на шаблон 
от параметри на L2TP контролен 
канал, които могат да бъдат 
наследени от различни класове

Въздействието на кибератаката 
намалява за сметка на забавяне 
в предаването на пакети поради 
обработката им от ЗС

Заключение
Оценката на системите за управление на транспорта включва редица критерии, сред кои-

то основните са осигуряване по-голяма функционалност на транспорта, бързо и лесно персо-
нализиране, редуциране на финансовите разходи и минимизиране на риска. Своевременното 
откриване и отстраняване на уязвимостите в системите води до редуциране на рисковете както 
от физически, така и от киберзаплахи.

Предложената в разработката методика за оценка на уязвимостта на системи за упра-
вление на транспорта включва стъпки, които могат да бъдат изпълнени в симулационна среда 
поради големите възможности на метода на симулационното моделиране. Например в симула-
ционния продукт Riverbed Modeler Academic Edition 17.5 стойността на системната уязвимост в 
проценти може да бъде въведена като входен параметър преди стартирането на симулацията, 
което е едно от предимствата на симулационния метод. По този начин реалните щети за сис-
темата напълно се избягват.

Освен това в професионалните продукти за симулационно моделиране на сложни сис-
теми съществува възможност за избор между множество реални устройства, които са предва-
рително настроени съобразно с изискванията за надеждност и същевременно могат да бъдат 
пренастроени по време на симулацията, ако е необходимо.

За подпомагане на процесите, свързани с оценка и анализ на уязвимостта, при необхо-
димост и в зависимост от поставените цели могат да бъдат използвани и други продукти, сред 
които Nessus (Linux), NeWT (Windows), GFI LANGuard (Windows), GFI (System Integrity Monitor 
(Windows) и др. [6].
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През последните години корупцията в държавния сектор за сигурност и обществен ред се 
превръща в проблемна област със сериозни негативни последици за гражданите и общес- 

твото. От направените анализи на извършените научни и приложни изследвания е установено, 
че най-сериозно внимание се обръща и се предприемат антикорупционни мерки предимно към 
проявите на корупция в органите на полицията. Това се обяснява с обстоятелството, че тази 
институция е в състояние да подкопае законовия ред, драстично да ощети правата на гражда-
ните и да отслаби доверието на обществото в демократичните устои на държавата. Характе-
ристиката на общите причини за полицейската корупция показва, че голяма част от корупцион-
ните деяния не могат да бъдат установени чрез традиционни изследователски инструменти, 
каквито са проучванията на общественото мнение. Например опитът с корупционните практики 
в полицейските структури в САЩ и някои страни от Западна Европа, станали публично извест-
ни в резултат на медийни разкрития или политически скандали, показва, че злоупотребите с 
власт във високите нива на полицейската йерархия и тези, свързани с тежката и организирана 
престъпност, са почти или напълно скрити за класическите изследователски инструменти. Ма-
кар самите полицейски органи да разполагат със сведения за динамиката на корупционните 
практики от този вид, те обикновено са недостъпни за външните изследователи, а в същото 
време рядко или почти не се анализират от антикорупционните органи.1

Тези и други причини през последните две десетилетия са в основата на решението в 
редица европейски страни да започне да се обръща все по-голямо внимание на тенденции-
те в проявите и разпространението на корупцията сред служителите на правоохранителните 
органи. Затова в много европейски страни са предприети редица реформи и са разработени 
мултиинституционални системи за противодействие на корупцията конкретно в полицейските 
структури. Днес на европейско равнище съществуват платформи като EPAC, където институ-
циите, отговорни за противодействието на корупцията, си сътрудничат и обменят опит. Поли-

БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА – БРИТАНСКИ ОПИТ  
В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ

Резюме: В доклада се поставят въпроси, свързани с модела на борба с корупцията 
в правоохранителните органи на страните, членки на Европейския съюз. Разгледан 
е европейският подход в изграждането на антикорупционния инструментариум за 
противодействие на корупционните прояви сред полицейските служители, като се 
акцентира върху приложението на британския опит в Министерството на вътрешните 
работи на Република България.

Ключови думи: Министерство на вътрешните работи, идентификация на 
корупцията, противодействие, антикорупционни механизми.

Pavlin Kodzhahristov, PhD. COMBATING CORRUPTION – THE BRITISH EXPERIENCE 
IN BULGARIAN CONDITIONS

Ministry of Interior, p.kodjahristov@gmail.com

Abstract: The report raised questions related to the model of anti-corruption in law enforcement 
in EU Member States. The European approach to the construction of anti-corruption tools for 
counteracting corruption among police officers is discussed, focusing on the application of the British 
experience at the Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria.

Key words: Ministry of Interior, identification of corruption, counteraction, anti-corruption 
mechanisms.

доктор Павлин Коджахристов 
Министерство на вътрешните работи, p.kodjahristov@gmail.com



234     ИНФОРМАЦИЯ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ...

цейските правоприлагащи агенции EUROPOL и INTERPOL също изработват и предлагат общи 
стандарти и добри практики за превенция и противодействие на корупцията сред служителите 
на полицейските служби.2

Исторически погледнато, борбата с корупцията в съвременните общества дълго време 
определя като своя основна мисия „лекуването на заболяването корупция“ и напълно прене-
брегва причините за съществуването на това отрицателно социално явление. Хората, които 
се занимават с антикорупция, често загърбват причините за сметка на вече създадените про-
блеми или пък тези причини се отхвърлят напълно като несвързани с въпросните проблеми. 
В научните изследвания по темата съществува схващането, че превенцията на корупцията 
във всичките ѝ аспекти може да повлияе в достатъчна степен, за да предизвика значителни 
положителни изменения преди възникването на корупционното поведение. Това може да се 
аргументира чисто научно, че съществува определена полза от превенцията, като се оказва 
цялостно въздействие върху физическото и емоционалното състояние на служителите. Откри-
ването на ранните симптоми за корупционно поведение дава преимуществено ефективни пре-
венционни резултати. Антикорупционният инструментариум се основава и на уроците, научени 
от сътрудничеството чрез Глобалната програма срещу корупцията, както и на Конвенцията на 
ООН против корупцията, която описва мерките за оценяване произхода и степента на корупция 
и използваните механизми за нейното предотвратяване чрез прилагането на опита от успеш-
ните национални антикорупционни стратегии.

Европейската практика днес показва, че страните, членки на ЕС, предприемат разноо-
бразни решения за осъществяване на контрол над дейността на полицейските служби и при 
извършване на разследванията на корупционни прояви от техните служители. В някои държави 
агенциите/службите, извършващи антикорупционни разследвания, са отделени от полицията, 
като са на пряко подчинение на вътрешните или правосъдните министерства. От друга страна, 
анализът разкрива, че в държавите с по-добре развита антикорупционна инфраструктура тези 
функции се осъществяват на няколко равнища – както в самите полицейски служби (за по-ма-
ловажните случаи), така и от институции, намиращи се извън полицията. За особено тежките 
корупционни престъпления се предполага използването на независими институции на централ-
но ниво, които често се назначават от Парламента или от президент/министър на съответната 
държава. Пример в тази посока са Белгийският комитет „Пе“, Независимата комисия по жалби-
те срещу полицията и Главният полицейски инспекторат във Великобритания.

Добре развитите антикорупционни системи във Великобритания и Белгия имат някои 
общи параметри, като:

● Системи за професионални стандарти, чрез които контролът и критериите за ка-
чество, свързани с ежедневната полицейска работа, са тясно обвързани с дисциплинарнонака-
зателните функции на органите.

● Институции за контрол на различни нива, при които се прави разграничаване на 
сериозната корупция и тежките престъпления от по-дребните дисциплинарно-административни 
нарушения. Сериозните престъпления се разследват или от специализирана следствена служ-
ба извън полицията, или от независими комисии, назначени от Парламента, докато дребните 
нарушения се обработват на местно ниво от отделите за вътрешен контрол и професионални 
стандарти чрез използването на прозрачни правила. Формирането на тази комплексна антико-
рупционна инфраструктура е резултат от прилагането на принципа на разделението и взаим-
ния контрол между институции и власти, което да осуети евентуални опити за повлияване на 
разследванията.

● Анализ и оценка на риска и проактивен контрол, в чиито рамки са съсредоточени 
значителни ресурси в изготвянето на оценки за заплахата и риска от корупция, които да послу-
жат за основа на важни стратегически и управленски решения.3
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Следва да се отбележи, че в България през последните няколко години и след присъе-
диняването ѝ към ЕС през 2007  г. са направени сериозни институционални и законодателни 
промени, които ограничиха полицейските злоупотреби на ниско и средно равнище. Под нати-
ска на ЕК бяха изградени антикорупционни институции, които постепенно разшириха обхвата 
на работата си и използват модерни методи за анализ на риска. Бяха създадени институции, 
предназначени за борба с корупцията и в полицията. В резултат на това разследванията на-
растват значително като брой проверени сигнали и наложени санкции. Специализираните ор-
гани, извършващи криминални разследвания на полицейска корупция, започват да прилагат и 
проактивен подход при идентифициране на нарушения. Основен проблем в България е недос-
татъчният брой служители, които да могат да разследват повече случаи на корупция. От друга 
страна, анализът показва, че сериозен недостатък на работата по противодействие на коруп-
цията в полицейските органи е липсата на филтър за дребни дисциплинарно-административни 
нарушения, който да позволи на специализираните разследващи органи да се концентрират 
само върху по-сериозните престъпления, които изискват специални оперативни подходи и по-
вече ресурси.4

Реалностите в борбата с корупцията в България са предмет на критичен анализ и непре-
къснато изследване от българската и международната научна общност. Във фокуса на изслед-
ванията попадат не само организацията на работа и компетентностите на антикорупционните 
органи в страната, но и въпросите, свързани с информационните бази данни и системи, необхо-
дими за управлението на човешките ресурси, оперативната информация и пр., не на последно 
място се отчита и недостатъчният брой квалифицирани хора, които работят по разследването 
и разкриването на корупционните деяния сред полицейските структури. В тази връзка следва 
да се отбележи, че в малка страна, каквато е България, с налична масова дребна корупция 
в полицията освен административно-управленски антикорупционни мерки трябва да се пред-
приемат и действия за осигуряването на повече и по-качествен човешки ресурс в дейностите 
по пресичане, противодействие и разкриване на проявите на корупция в правоохранителните 
органи на държавата.5

Основен антикорупционен орган в Министерството на вътрешните работи е Дирекция 
„Вътрешна сигурност“ към МВР (ДВС-МВР), която съгласно действащото законодателство е 
структура на МВР за оперативноиздирвателна, информационно-аналитична и организационна 
дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени 
от служители на МВР.6 Анализът на дейността на Дирекцията през последните години показва, 
че има засилен натиск върху корупцията в структурите на Гранична полиция, Пътна полиция, 
звената за издаване на свидетелства за управление на МПС и др., където вземането на дребни 
подкупи има системен характер.7

В отговор на предизвикателствата в борбата с корупцията сред служителите на Минис-
терството Дирекцията използва иновативни механизми, възприети от европейския опит за 
противодействие на това антисоциално явление. Сред най-успешните мерки в ДВС-МВР през 
последните години са тези в резултат от прилагането на британския опит в българската дейст-
вителност. Това основно се реализира чрез един от проектите, по който Дирекцията работи 
съвместно с Британското посолство в България и NSA Великобритания. В проекта е изследва-
на и изучена една от превенционните мерки за ранно откриване на корупцията и престъпното 
поведение на служители в Лондонската градска полиция.

През последните двайсет години в тази структура, наброяваща около 20 000 служители, 
е изградена система за ранна интервенция за идентифициране на полицейските служители, 
склонни към корупционно поведение. На базата на анализа на риска определени служители мо-
гат да бъдат идентифицирани като особено податливи на корупция без конкретно подозрение. 
Фокусът на тази конкретна функция за анализ е концентриран върху постъпили лични данни, 
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външни данни от гражданите, тъй като често пъти рисковете зависят от местата и средата, в 
които служителите работят.

Оказва се, че във всяко ведомство, не само в тези от системата за сигурност, се събират мно-
жество лични данни за работещите служители – често пъти и такива, характеризиращи материално-
то, емоционалното и здравословното им състояние преди постъпването на работа и впоследствие 
по време на изпълнение на службата. Предвид разностранния характер данните се събират от раз-
лични ведомствени структури – човешки ресурси, медицински служби, психологически институти, 
финансови структури и др. Много често се съхраняват там, където са постъпили, не се анализират в 
пълната им цялост и почти никога това не се прави предварително с превенционна цел, а едва след 
като в поведението на служителя настъпят временни или трайни промени.

Изградената система за ранна идентификация включва анализ на доброволно предоста-
вени от служителите данни за:

● Финансови постъпления и задължения – банкови заеми, кредитно досие, лизинги, 
глоби от неплатени данъци, данни за суми от хазарт, данъчни декларации и декларации за 
придобити недвижими имоти през годината и др.

● Начин на живот – данни, свързани с личния живот на служителите, семейно поло-
жение и деца, отпуски по болест или за починал родител, чести премествания в рамките на 
системата, употреба на алкохол, дрога, наказания за закъснения за работа и др.

● Информация от работното място – катастрофи и пътни нарушения с автомобила по 
време на работа, закъснения за смяна, микроклимат в колектива, награди, лидерски умения и др.

● Дисциплина и дисциплинарни проверки – неправомерни прояви в поведението, гру-
бости, проверки срещу служителя за проявено насилие срещу граждани, постъпили сигнали за 
домашно насилие, порочен начин на живот, инциденти и произшествия и др.

● Трафични данни – с какъв достъп до информация работи служителят, анализ на броя 
на справките за самоличност, извършвани от определения служител – ако е по-голям от този 
на служител с неговата позиция, това би могло да подскаже, че той извършва незаконни услуги 
на трети лица. Прави се анализ на служебните комуникатори и дали в телефонните сметки 
има позвънявания от служителя към лица, с които работи служебно, в необичайни часове на 
деня или извън работно време. Това може да даде информация за евентуални лични контакти, 
свързани с изградени зависимости на служителя.

● Социални медии – „Фейсбук“, „Туитър“, „Инстаграм“, затворени групи и професионал-
ни чатове. В тези отворени източници често има информация за служители със зависимости. 
Самите служители се постват от всяко място, на което ходят, включително по време на поли-
цейски операции, публикуват се снимки и постове от местата на разследванията, с което изтича 
информация към медии, чатове и групи за запознанство по интереси. Именно в такива профе-
сионални чатове се създават възможности служителите да бъдат изнудвани за контактите си и 
споделените от тях снимки и информация.

● Медицински данни – данни за отпуск по болест, документи за временни неразположе-
ния, документи от ежегодни психологически, физически и медицински прегледи на служителя, 
здравни картони, данни за злоупотреба с упойващи, наркотични вещества и алкохол и др.

Анализът на събраните данни се извършва от обучени служители със специализиран 
софтуер, който посочва определени пикове в тях. Към цялостната картина се прибавят оп-
лакванията от явни и анонимни източници, получени за определения служител. Често пъти, 
въпреки абстрактния си характер, постъпилите по телефон или имейл анонимни сигнали иг-
раят ролята на лакмус и характеризират определен служител, като се търсят изключения от 
стандартното поведение. На базата на алгоритъм се прави матрица за изчисляване на риска за 
организацията, като се поставят отметки в зависимост от това какви проблеми имат служители-
те – например алкохол, хазарт, наркотици, корупционно поведение, лоша дисциплина и инте-
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гритет и др. На ръководителя на ведомството се предлагат решения, които могат да включват 
самостоятелни или комплексни мерки.

В някои случаи за удачна мярка се възприема интервенцията, като при тези ситуации 
следва да се има предвид, че тя е по-скоро превантивна (коригираща) мярка, отколкото наказа-
телна. Това има своите позитивни страни – от една страна, се повишава склонността на поли-
цейските служители да споделят за участието си (волно/неволно) в различни проблеми, без да 
се страхуват, че ще бъдат наказвани. От друга страна, коригиращите интервенции спомагат за 
подобряване на комуникацията между полицейските служители и техните ръководители и имат 
по-голяма ефективност при съвместното решаване на проблемите. Интервенциите биха могли 
да бъдат много видове – напътстване, контрол, обучения и възможности за развитие, повиша-
ване на професионалната квалификация и личните умения. Сама по себе си интервенцията е 
коригираща мярка с положително въздействие върху всеки от участващите в нея служители.

Смята се, че интервенцията може да се прилага едновременно в различни варианти, а 
след това да се комбинират резултатите. При един от разгледаните варианти, прилагани при 
драстични прояви в поведението на служителя, се провежда така нареченото емоционално 
интервю. Извършва се от психолози на структурата, при което се дебатира със служителя за 
неговите проблеми и му се предлагат решения за тяхното преодоляване. Наблюдава се пове-
дението на служителя по време на интервюто и след неговото провеждане. 

При друг от вариантите (който обичайно се прилага при служители, изпълняващи дейността 
„служител на прикритие“) проблемните служители се изваждат от средата, в която са имали про-
блеми, или директно се разместват. Третият вариант се използва при различни пристрастявания 
към алкохол, упойващи вещества или наркотици, като служителите се насочат към здравни заве-
дения или социални служби, които да предоставят подходящо лечение или съвет.

Може да се обобщи, че едва ли приемането само на една от предлаганите антикоруп-
ционни мерки би имало самостоятелно въздействие върху категорията служители, но в ком-
плекс с останалите мерки, използвани от ДВС-МВР, като анонимни телефонни линии и интер-
нет страница за получаване на сигнали, център за видео- и аудиомониторинг на дейността на 
служителите от Пътна полиция и тестове за интегритет, може да се очаква по-голям ефект при 
постигането на високи антикорупционни резултати.

Корупционните прояви на полицейските служители като цяло са елемент от корупционната 
престъпност в страната. Те представляват относително масово и устойчиво явление, социално 
детерминирано и със свое структурно разпределение. Този вид корупционни престъпления са 
осезаеми за всеки гражданин и обществото и предизвикват безпокойство и несигурност в общес- 
твото и ръководството на държавата. Министерството на вътрешните работи обединява множес- 
тво специализирани в тези области държавни органи, което го прави носител на високи обществе-
ни очаквания при изпълнение на делегираните му функции. Наличието на корупционни прояви на 
служители от МВР при изпълнението на функциите на ведомството е груба форма на злоупотре-
ба с обществено доверие, оказвайки силен негативен ефект върху доверието в държавността и 
установения правов ред, поставя под съмнение демократичния характер на управлението, руши 
ценностната система на обществото и се явява средство за настъпление на престъпността, зася-
гайки основни граждански права и свободи. Прилагането на европейския опит ще позволи бъде-
щото модернизиране на системите и механизмите за ефективно противодействие на корупцията 
сред служителите на Министерството на вътрешните работи.

1 Джекова, Р., Ф. Гунев, Т. Безлов. Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията. София: 
Център за изследване на демокрацията, 2013, с.17-18.

2 Пак там, с. 9-10; виж също EPAC. [прегледан 26.09.2019]. https://www.epac-eacn.org/about/epac; EUROPOL. 
[прегледан 26.09.2019]. https://www.europol.europa.eu/about-europol; INTERPOL. [прегледан 26.09.2019]. https://www.
interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL
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6 Закон за Министерството на вътрешните работи. – В: Държавен вестник, бр.53 от 27 юни 2014 г.; Правил-

ник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. изм. и доп. Държавен вестник, бр. 33 от 
25.04.2017 г.; Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР 2016 – 2020, утвърдена със заповед на 
министъра на вътрешните работи през 2016 г.

7 Джекова, Р., Ф. Гунев, Т. Безлов. Европейският опит ..., с. 12.



Дигиталната компетентност е една от най-новите концепции, описваща уменията, свързани 
с цифровите технологии. През последните години се използват различни термини, за да се 

опишат уменията и компетентността за използване на цифрови технологии, като технологични 
умения, умения за ползване на информационни технологии, умения за XXI век, компютърна 
грамотност, информационна грамотност, цифрова грамотност и цифрови умения. Тези термини 
често се използват и като синоними, например дигитална компетентност и дигитална грамот-
ност. Понякога термините са тесни, например интернет умения, отнасящи се само до ограниче-
на област от цифрови технологии, а в други случаи те са по-широки и общи, например медийна 
или дигитална грамотност. 

Компютърната грамотност включва умения за работа с компютър, компютърна перифе-
рия, софтуерни продукти, информационни масиви и други дигитални средства за работа, обу-
чение или развлечение.

Интернет грамотността включва знания и умения за ползване на ресурси в глобалната 
мрежа; начините за намиране, анализиране и създаване на информация; умения за ползване 
на онлайн услуги, като поща, социални мрежи, пазаруване, банкиране и др.; познания за раз-
познаване на фалшиви и подвеждащи материали и сайтове; правила за безопасна работа в 
интернет и разпознаване на опитите за заблуди и измами.

Медийната грамотност включва умения и знания за анализиране, оценяване и създаване 
на мултимедийно съдържание. Освен чисто информативните познания за медиите тя трябва да 
включва и критично отношение към техните продукти.

Информационната грамотност е набор от знания и умения, необходими за откриване, 
анализиране, използване и съхранение на данни и информация. Информационно грамотният 
потребител знае как да намери, оцени и използва ефективно нужния му информационен ре-
сурс, с което да вземе правилното решение или да изпълни по най-добрия и ефективен начин 
стоящата пред него задача. Той трябва да може да извлече и подбере за своите нужди най-точ-
ната и полезна част от огромния информационен океан около него.

Дигиталната компетентност включва увереното и критично използване на електронни-

КОМПЮТЪРНАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ 
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Lieutenant-colonel Ivaylo Ignatov. COMPUTER SECURITY AND PROTECTION  
OF PERSONAL DATA AS PART OF DIGITAL COMPETENCE

 Rakovski National Defence College

Abstract: The article examines the digital competences defined by the European Digital 
competence framework for citizens, which are part of key competences. In a more expanded manner, 
safety issues are addressed as part of digital competence-device protection, data protection and 
digital identity protection. 

Key words: digital competence, security, safety.

подполковник Ивайло Игнатов 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“



240     ИНФОРМАЦИЯ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ...

те медии и цифровите технологии за работа, обучение, свободно време и комуникация. Тези 
компетенции са свързани с логическо и критично мислене, умения за ползване, управление и 
създаване на информация на високо ниво и добре развити комуникационни умения.

Притежаването на знания, умения и увереност за ефективно използване на цифровите 
технологии в днешното общество вече е необходимо във всички икономически и социални сфе-
ри. На практика почти всички дейности могат да се извършват онлайн, за някои от тях това е 
единственият начин. Всеки човек притежава или ползва компютър и мобилен телефон, плаща 
сметки и данъци, тегли и превежда пари на банкомати, нуждае се от информация и справки. 
Всичко това може да се извършва в офисите на банките, фирмите и държавните учреждения, 
но е свързано със загуба на време. Много по-бързо и лесно е съответната услуга да бъде по-
лучена онлайн.

Наред с предимствата, които има този вид дейност, тя носи и големи рискове, ако ползва-
телите не са запознати с възможните заплахи, не могат да идентифицират опитите за измами 
и злоупотреби и не познават методите за безопасна работа със съвременните цифрови тех-
нологии.

Целта на настоящата разработка е да запознае накратко читателите с това какво пред-
ставляват дигиталните компетентности, кои са различните области и компетенции и какви са 
основните правила, които следва да се спазват, за да се гарантира високо ниво на безопасност 
при ползването на дигиталните средства.

Какво представляват дигиталните компетенции?
В Препоръката на Съвета на Европа от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности 

за учене през целия живот1 са дефинирани осем ключови компетентности:
● езикова грамотност (комуникация на роден език); 
● многоезикова компетентност (комуникация на чужди езици);
● математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, техноло-

гиите и инженерството;
● дигитална компетентност; 
● личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване 

на умения за учене;
● гражданска компетентност; 
● предприемаческа компетентност;
● компетентност за културна осведоменост и изява.
Дигиталните умения са сред основните предпоставки за професионален и личен успех 

днес, именно чрез тях подрастващите и младите хора опознават и преживяват света. За да 
сме дигитално компетентни в днешния свят, се изисква не само достъп до и боравене с инфор-
мационно-комуникационните технологии (ИКТ), но и подходящи познания, умения и нагласи, 
свързани с тях.

Всеки трябва да има възможност за получаване на дигитални умения, за да бъде пълно-
правен член на съвременното общество. Това означава, че дигиталната грамотност е една от 
характеристиките на дигиталния гражданин – човек, който е отговорен за това как се използват 
технологиите, за да си взаимодейства със света около него.

E-грамотността включва способността да се използва и създава интернет съдържание. 
Тъй като интернет става все по-определен от потребителско създаденото съдържание, послед-
ният компонент е от решаващо значение. Непрекъснато растящата роля на новите технологии 
в образованието и обучението поставя на преден план необходимостта от повишаване диги-
талната култура на студентите и усвояване на определени умения и компетентности за учене 
в цифрова среда.

Европейската комисия приема Digital Competence Framework 2.02 – Рамка за дигитална 
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компетентност. В този документ, публикуван през 2017 г., са идентифицирани ключови ком-
поненти на дигиталната компетентност в пет основни области: 

1) Грамотност, свързана с информация и данни: да може да формулира нуждите от ин-
формация, да намира и извлича цифрови данни, информация и съдържание. Да преценява 
значимостта на източника и неговото съдържание. Да съхранява, управлява и организира ци-
фрови данни, информация и съдържание.

2) Комуникация и колаборации: да може да взаимодейства, комуникира и сътрудничи 
чрез цифрови технологии, като същевременно има предвид културното и поколенческото раз-
нообразие. Може да участва в обществения живот, като използва публични и частни цифрови 
услуги. Може да управлява собствената си цифрова идентичност и репутация.

3) Създаване на дигитално съдържание: може да създава и редактира цифрово съдър-
жание, да подобрява и интегрира информацията и съдържанието в съществуващи системи за 
управление на знания, като същевременно разбира как се прилагат авторските права и лицен-
зи. Знае как се дават разбираеми инструкции на компютърна система.

4) Сигурност: може да защитава цифрови устройства, съдържание, лични данни и по-
верителността в дигитална среда. Знае как да защитава физическото и психическото здраве 
и познава възможностите на цифровите технологии за повишаване на социалното благопо-
лучие и социалното включване. Осъзнава въздействието на цифровите технологии върху 
околната среда.

5) Решаване на проблеми: може да идентифицира потребности и проблеми и да решава 
концептуални проблеми в цифрова среда. Може да използва дигитални средства за създаване 
на иновативни процеси и продукти. Поддържа актуални знания за дигиталната еволюция.

Европейската комисия разработва т.нар. Европейска рамка за дигитална компетентност 
на гражданите (DigComp), включваща 21 компетенции в 5 области:

● Информация:
– преглеждане, търсене и филтриране на информация;
– оценяване на информация;
– съхраняване и извличане на информация.
● Комуникация:
– взаимодействие чрез технологии;
– споделяне на информация и съдържание;
– участие в онлайн гражданско общество;
– сътрудничество чрез дигитални канали;
– етични правила;
– управление на дигиталната идентичност.
● Създаване на съдържание:
– разработване на съдържание;
– авторски права и лицензи;
– интегриране и преработване на информация;
– изготвяне на мултимедийни и творчески продукти. програмиране.
● Безопасност:
– защита на устройствата;
– защита на данните и дигиталната идентичност;
– защита на здравето;
– защита на околната среда.
● Решаване на проблеми:
– решаване на технически проблеми;
– решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии;
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– предлагане на технологични решения на даден проблем;
– определяне на потребността от надграждане на дигиталната компетентност.
През 2018 г. излиза нова версия на документа, което е допълнение към Digital competences 

framework 2.0 – Рамка за дигитални компетентности за граждани с 8 нива на владеене и приме-
ри за употреба (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency 
levels and examples of use3).

Компютърната сигурност и защитата на личните данни  
като част от дигиталните компетентности

Гражданите по дефиниция са под закрилата на държавата, към която принадлежат. Те 
също имат право на закрила, когато са онлайн. Технологиите са източник на възможности и 
риск. Рискът не предполага непременно вреда, но вредата може да е пагубна за удоволствието 
да се използва дигиталното пространство. Дигиталният достъп излага младите хора на възмо-
жен риск, но също така повишава тяхната дигитална грамотност и умения за безопасност. Това 
означава, че е по-вероятно активните потребители да станат устойчиви потребители на тех-
нологии. Ето защо политиците, преподавателите, родителите и другите заинтересовани лица 
трябва да приложат конкретни стратегии, за да гарантират, че децата имат право на закрила, 
без това да намалява правото им на участие.

Защита на устройствата. Защитата на устройствата става все по-важна заради авто-
матизирането на процесите, събиращи данни от потребителите, и ръста на онлайн търговията 
и интернет банкирането. Тъй като тези процеси използват личните данни на потребителите, 
предпазването на устройствата е предпоставка за развиване и на другите компетентности, 
свързани с безопасността в интернет. 

Съвети как да защитите вашия компютър или телефон:
● Използвайте защитна стена.
● Дори и да имате достъп като администратор, създайте акаунт и работете като обикно-

вен потребител.
● Актуализирайте редовно всички софтуерни продукти, които ползвате.
● Инсталирайте антивирусен софтуер и обновявайте дефинициите.
● Уверете се, че паролите ви са защитени.
● Никога не отваряйте прикачени файлове от съмнителни податели.
● Не следвайте необичайни или съмнителни линкове и съобщения.
● Уверете се, че линкът, който ще натиснете, наистина води до страницата, която  

очаквате.
● Не посещавайте сайтове, които предлагат безплатно съдържание с авторски права. 

Такива сайтове обикновено инсталират злонамерен софтуер без ваше знание или такъв соф-
туер се съдържа във файловете, които сваляте.

● Не посещавайте пиратски сайтове.
● Не ползвайте външни носители, ако не сте сигурни в тяхното съдържание и произход.
● Включете функцията за заключване на екрана.
● Задайте парола или фигура за отключване на екрана. Използвайте функцията за от-

ключване с пръстов отпечатък, ако разполагате с такава възможност.
● Ако на съответното устройство се съхранява изключително важна и чувствителна 

информация, използвайте многостепенна защита, например пръстов отпечатък и парола или 
квалифициран електронен подпис.

Възползвайте се от възможностите за защита на съвременните телефони:
● Активирайте услугата „намиране на устройството“, която ви позволява при загубване 

на устройството да се свържете с него, да го локализирате, да го заключите или да изтриете 
информацията.
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● Използвайте възможността за изписване на имейл или друг телефонен номер върху екрана 
на заключеното устройство. Ако устройството бъде намерено от някого, той може да се свърже с вас.

● Съвременните устройства позволяват софтуерно или хардуерно криптиране на дан- 
ните и информацията. Така тези данни ще са недостъпни за лица, които не притежават ключа 
за декриптиране.

● Задайте след определен брой грешно въведени пароли устройството да се блокира.
● Забранете на браузера на мобилното устройство да съхранява акаунти и пароли.
● Не инсталирайте софтуер от ненадеждни източници. При техническа възможност заб-

ранете изобщо инсталирането от потребители без права на администратор.
● Използвайте лицензиран софтуер от сигурен източник. Много често различните про-

грами за генериране на ключове или кракване съдържат зловреден софтуер.
● В случай на предоставяне на достъп до доверена зона да се извършва щателен кон-

трол. 
● Ограничете данните, които могат да се качват и съхраняват в облачни услуги.
● Внимавайте на кого давате вашето устройство за ремонт или поддръжка. При замяна 

на устройството с ново се уверете, че всички данни от старото са изтрити надеждно.
● Имайте предвид, че дори и да бъде изтрита определена информация от носителя, тя може 

да бъде възстановена. Необходимо е специално изтриване или физическо разрушаване на носителя.
Ако вашето устройство попадне в друг човек и не е защитено, той ще има пълен достъп 

до вашата електронна идентичност – поща, адреси, телефони, профили, акаунти, бележки, 
файлове, банкови сметки, транзакции и друга информация, дори физически тази информация 
да не се намира на самото устройство.

Защита на данните и дигиталната идентичност. Информацията е валутата на интер-
нет. Вашата поверителност в интернет зависи от способността ви да контролирате обема лична 
информация, която предоставяте, и кой има достъп до нея. Всекидневната онлайн дейност може 
да разкриете лична информация, която да се използва от други лица за нарушаване на вашата 
поверителност. Безобидни на пръв поглед дейности, като абониране за услуга, качване на снимка 
или извършване на покупка, могат да доведат до разкриване на информация като адрес, текущо 
местонахождение, телефонен номер, номер на кредитна карта и др.

Вие или други лица може да сте публикували информация в социални мрежи, блогове и 
чатове. Ваши приятели може да са писали за вас или да са публикували ваши снимки или на 
вашето семейство.

Информацията, налична за вас онлайн, е важна поради две причини:
● Фирми и работодатели могат да използват тази информация, която представлява ва-

шата онлайн репутация, за да преценят дали сте подходящи за дадена работа.
● Престъпниците могат да използват данни за вас онлайн, за да ви набележат като цел 

за фишинг измами, за да откраднат самоличността ви и да извършат други престъпления. 
Можете да намалите този риск, като следвате съветите на специалистите и ограничите 

до минимум информацията, която качвате в мрежата. За разлика от данните, съхранявани на 
хартия, информацията, качена в мрежата, остава завинаги там. Дори и да изтриете тази инфор-
мация, възможно е копие от нея да е съхранено на друг сървър или сайт.

Съвети за споделяне на информация онлайн:
● Четете правилата за поверителност на уебсайта.
● Не споделяйте повече информация и данни, отколкото е необходимо. 
● Ако не искате дадена информация да е публична, не я качвайте в мрежата.
● Намалете обема на информацията, която идентифицира вас или вашето местона-

хождение. Споделянето на подробности за събитие, на което присъствате, може да изглежда 
безобидно, но всъщност посочвате на хората къде сте и че не сте вкъщи.
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● Не споделяйте своите номера, потребителки имена и пароли. Не създавайте и не 
съхранявайте на устройството файлове с акаунти и пароли за достъп.

● Споделяйте вашия основен имейл адрес или име за незабавно съобщение само с 
хора, които познавате, или с надеждни организации. Избягвайте включването на вашия адрес 
или име в интернет справочни услуги и сайтове за публикуване на предложения за работа.

● Въвеждайте само задължителна информация, често обозначена със звездичка (*), на 
формуляри за регистрация и други.

● Проверете настройките на приложенията, особено на вашия телефон. Бъдете вни-
мателни с разрешаването на достъп на приложенията до информация за местоположението, 
снимките, камерата или микрофона ви.

● Бъдете внимателни, когато добавяте контакти или приятели в социалните мрежи. Ако 
е възможно, проверете дали акаунтът е автентичен чрез независим източник или сайт. 

● Наблюдавайте какво публикуват другите, потърсете името си в интернет чрез попу-
лярни търсачки, включително чрез търсене на текст и изображения. Ако откриете поверителна 
информация за вас в уебсайт, потърсете информация за връзка с уебсайта и изпратете заявка 
за премахване на вашата информация.

● Преглеждайте какво пишат другите за вас в блогове, уебсайтове и социални мрежи.
● Избягвайте плащането на сметки, банкирането и пазаруването на служебни или пуб-

лични устройства (компютри, лаптопи или мобилни устройства), както и през публична безжич-
на мрежа.

● Внимателно подбирайте рекламите и линковете, които посещавате.
● Не вярвайте на съобщения, в които пише, че устройството или акаунтът ви са заразе-

ни и се изисква да предоставите паролата си или други данни. 
● Не отваряйте линкове, обещаващи големи печалби или нещо безплатно.
● Помнете, че в интернет всеки може да се представя за някой друг, като доста хора 

имат престъпни мотиви за това.

Заключение
Навлизането на цифровите технологии и устройства за общуване, обмен на информация, 

обучение и бизнес е очевидно и неизбежно. Затова включването на дигиталните компетенции 
в осемте ключови умения е логично и естествено. С увеличаване на броя на устройствата и 
потребителите се увеличава и броят на потенциалните цели за злонамерени действия. Въз-
растовата граница на потребителите също става все по-ниска, като включва и учениците от 
началните класове. Децата, поради тяхната доверчивост и липса на опит, лесно могат да ста-
нат жертви на измамници в интернет. Възрастните и високообразованите граждани също не са 
застраховани от измами и злоупотреби в мрежата. Всичко това налага извода, че е необходимо 
провеждане на обучение, което да обхване всички възрастови групи, както и всички групи от 
населението – ръководители, експерти, служители, дори и тези, на които работата не е свър-
зана с онлайн дейности. На практика вече всеки гражданин има смартфон с достъп до интер-
нет, което го прави потенциална жертва. Хората трябва да са запознати с всички удобства и 
предимства, които им дава технологията, но наред с това трябва да са наясно и със съществу-
ващите заплахи, както и с действията, които трябва да предприемат за предотвратяване или 
намаляване на риска от тези заплахи.

1 Препоръката на Съвета на Европа от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия 
живот (2018/C 189/01).

2 The Digital Competence Framework 2.0, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
3 DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/

bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf



Комуникация – същност, видове
Комуникацията е социално значим процес, при който се обменя информация, за да бъдат 

постигнати предварително поставени цели. Комуникацията е интерактивен процес – символ-
ното взаимодействие поражда възможност чрез обмен на информация хората да координират 
своите действия, да проявяват своите взаимоотношения. Според С. Алексиева1 растящата 
роля на комуникацията е от първостепенно значение при формирането на професионална сре-
да за развитие, изграждането на корпоративната отговорност и защитата на конкурентоспособ-
ността на бизнеса.

Процесът на комуникация е израз на общата нагласа за общуване, за създаване на връз-
ки и социални взаимозависимости между хората в организацията. Комуникационният процес е 
сложна структура от взаимносвързани елементи. 

За да бъде осъществена целево организираната комуникация, е необходимо да бъдат 
налице следните компоненти:2

● Комуникатор – той е инициатор на интерактивния социален процес.
● Съобщение – носи влаганото от комуникатора съдържание – идеи, чувства, сведения.
● Канал – средство, което пренася съобщението. Комуникацията в организацията е 

многоканална и многопосочна.
Кодиране – организиране, подреждане на елементите на съобщението, което ще се пре-

дава.
Декодиране – разбиране, осмисляне на прочетеното, чутото, видяното съобщение. 

1 Алексиева, С. Бизнес комуникации. София: НБУ, 2011. 
2 Петев, Т. Комуникационната спирала – трансформации и конфликти. София: Аскони-издат, 2009.
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● Получател – приема съобщението, декодира и интерпретира съдържанието.
● Контекст – подразбираните фактори и значения на разгръщащия се комуникационен 

процес. Контекстът влияе върху съдържанието и ефективността на цялостното комуникацион-
но начинание.

● Споделени значения – полето на споделяни значения отразява границите на взаимно 
разбиране: използваните символи, означения и знаци да предлагат еднозначен смисъл, който 
е договарян и уточняван в хода на самото комуникационно взаимодействие.

● Обратна връзка – това е всеки отговор, който един получател прави спрямо конкрет-
ното съобщение.

● Шум – всичко, което отклонява, пречи на хората да възприемат разпращаните съ-
общения. Шумът може да варира в широки граници: непознати думи и изрази, неразбираеми 
мимики, двусмислени жестове и др.

За съчетаването на посочените компоненти от ръководителите на дадена организация 
се изисква да притежават висока комуникационна компетентност. Комуникационната компе-
тентност се изразява в познаване на процеса и в умението да се съчетават по подходящ начин 
неговите компоненти при конкретните обстоятелства.

Комуникациите в организациите могат да бъдат формални и неформални. Във формал-
ните комуникационни мрежи посланията се пренасят чрез официални канали, като бюлетини, 
паметни бележки, докладни записки, решения, които отразяват йерархията на организацията. 
Неформалните комуникации се движат по неофициални канали и могат да включват мнения, 
изразяване на емоции, слухове. Неформалните комуникации често са междуличностни и хори-
зонтални, работещите вярват, че те са по-автентични от формалните.

Комуникациите от гледна точка на избраната среда биват:
● Вътрешноорганизационни – включват взаимоотношенията и контактите вътре в орга-

низацията: оперативки, събрания, инструктажи, семинари, заседания и др.
● Външноорганизационни – отразяват контактите и връзките на организацията с всички 

външни публики: клиенти, консултанти, доставчици, посредници и др. Тези комуникации са от 
ключово значение за развитието и позиционирането на една организация в публичното прос-
транство.

Комуникациите според броя на участниците са:
● Вътрешноличностна комуникация – общуване на човек сам със себе си (автокомуни-

кация), разговор с вътрешния глас.
● Междуличностна комуникация – участват двама, но понякога с присъствието си се 

включват наблюдатели, присъстващи свидетели.
● Групова комуникация – комуникация в група от хора, между група от хора и един чо-

век. Тук е необходима информация за състава, целите и намеренията на групата.
● Масова комуникация – получаване и използване на информация от голяма аудитория, 

различни видове публики с различни интереси, интелект и мотивация.
Комуникациите от гледна точка на използваните средства са:
● Вербална комуникация – чрез традиционното средство за общуване – човешката реч.
● Невербална комуникация – несловесна комуникация чрез използване на движение на 

тялото, жестове, изрази на лицето, начин на обличане, поза, маниери и др.
● Писмена (епистоларна) комуникация – тук се включват деловото общуване чрез доку-

менти, познания за служебната кореспонденция и нейното създаване, контролиране и архиви-
ране, всекидневни документи, като договори, докладни записки, презентации, доклади, оферти, 
препоръки, правилници и др.

● Интернет – използването на електронна поща, интранет, чатове, блогове и др. гаран-
тира всекидневно ускорение на дейността на организациите и техните служители.
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Маргарита Харизанова и Драгомир Бояджиев3 отбелязват, че комуникацията е двустра-
нен процес, който протича в няколко етапа.

Първи етап – това е етапът, в който комуникаторът обмисля и интерпретира информаци-
ята, която предстои да предаде. Тя носи белезите на неговите личностни особености – възпри-
ятия, представи, възгледи и др. Идеите, които желае да предаде комуникаторът чрез кодиране, 
се превръщат в система от символи. Така посланието придобива завършен вид и се изпраща в 
подходяща форма (вербална или невербална) чрез комуникационния канал.

Втори етап – това е актът на предаване на информацията до получателя. Тук от същест-
вено значение за успешната реализация на комуникацията е изправността на комуникационния 
канал. Наблюдават се смущения от различен характер – технически, смислов и др.

Трети етап – тук се осъществява актът на приемане на съобщението от получателя. По-
следният го преработва във вид, адекватен на неговите способности и предпочитания. Именно 
поради това в третия етап са възможни разминавания между подател и получател по отноше-
ние на намерения и реалности. Най-чести различия се откриват във възприятията на комуника-
тора и получателя, в използваните изразни средства и др.

Четвърти етап – същността му е ответната реакция на получателя във връзка с получе-
ната информация, т.е. предприемане на ответни действия. Последните са потвърждение за 
осъществена комуникация и се определят като обратна връзка в комуникационния процес.

Обратната връзка дава възможност да се разбере как е било възприето съобщението 
и какво следва. Във вътрешните комуникации в организацията по своя характер тя варира в 
широки граници – може да се прояви като моментална реакция (реплика, действие, нагласа), 
отложено действие, одобрение или неодобрение, неразбиране, отхвърляне на съобщението, 
повишаване и понижаване качеството на изпълнение на задачите, повишаване или понижава-
не нивото на мотивираност за участие в работния процес и дори напускане на организацията. 
Обратната връзка е своеобразен индикатор за ефективността на комуникацията. Именно ней-
ното наличие или отсъствие, а също и нейното проявление позволяват да се прецени дали и 
доколко процесът е дал желания от комуникатора резултат.4 

Според професор Петев5 ефективният комуникационен процес е изграден от три етапа. 
Добрата комуникация е като доброто актьорско изпълнение – изисква последователност и под-
готовка. 

1. Планиране. В организационните условия комуникационното планиране е необходи-
мост. Комуникаторът трябва да определи ясно целта, нейното значение за организацията и за 
самия него. Следвайки целта, той насочва другия участник към основната тема.

2. Изпълнение. Успешният комуникатор използва каналите и езиковите средства така, че 
да контролира хода на процеса. При тази фаза той не трябва да влиза в комуникационни рамки, 
налагани от другия събеседник.

3. Оценка. Ефективният комуникатор е наясно, че другата страна също планира своето 
комуникативно поведение. Комуникацията е социална игра. Игровият ѝ характер подтиква учас-
тниците към търсене на максимални положителни резултати при минимални разходи.

Ефективността е необходимост не само за оцеляване, но и за успешна активна адапта-
ция. Да бъдеш ефективен, това означава и комуникативен.

Комуникация и взаимодействие
Комуникацията в организацията е понятие, което се използва в управленската наука и 

практика за обозначаване на цялостната организация и процеса на професионалното общува-
3 Харизанова, М., Д. Бояджиев. Управление на човешките ресурси. Перспективи на мениджмънта. София, 2004. 
4 Христова, Е. Комуникациите и организацията в 21. век. София: Рой Комюникейшън, 2012. 
5 Петев, Т. Комуникации и етика в публичната администрация. София. Институт по публична администрация, 

2001.
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не между субординационните нива и по хоризонтала в работните групи, съставящи организаци-
ите. С помощта на комуникациите в организациите се създава интегритет на хората и групите 
и целенасоченост на усилията за постигане на организационните цели. Чрез комуникацията в 
организацията се осъществяват следните функции:

● даване на разпоредителна информация от горе надолу (ръководител – подчинени) 
чрез заповеди, указания, разпореждания, препоръки и др.;

● получаване на обратна информация от долу нагоре (подчинени – ръководител) за 
изпълнение на задачите;

● даване на оценка за изпълнение на задачите от подчинените;
От посоченото следва да се обобщи, че с понятието „комуникация“ може да се обозначи 

процесът на професионалното общуване в организацията.
Междуличностната комуникация е с участието на двама, но има ситуации, в които се 

включват с присъствието си наблюдатели, присъстващи свидетели и др. Експертите я опреде-
лят като един от идеалните модели за общуване поради яснотата на ситуацията и контрола над 
участниците. В междуличностното общуване комуникативните послания са израз на намерения, 
желания, емоционални нагласи и оценки, интереси и очаквания на личността, формулирани по 
определен начин. Целта на участниците в комуникативното действие е да декодират адекватно 
комуникационните намерения, съдържащи се в посланията на партньора. В междуличностната 
комуникация могат да бъдат определени поне три доминанти: формиране на консенсус за това, 
което се съобщава, изграждане на доверие спрямо правилата на комуникация и спрямо учас-
тниците, легитимност – съответствие със законови норми и морални изисквания. 

В рамките на военната организация във всяка дирекция и всеки отдел работят военно-
служещи и цивилни служители. Всеки от тях заема различна позиция в йерархията. Взаимоот-
ношенията и комуникацията между тях могат да бъдат в няколко варианта: 

● военнослужещ началник – военнослужещ подчинен;
● военнослужещ началник – цивилен служител подчинен;
● цивилен служител началник – военнослужещ подчинен;
● цивилен служител началник – цивилен служител подчинен.
Комуникацията функционира в йерархия, при което по-ниските нива са повлияни и дори 

предопределени от по-високите нива. Начините и моделите, избрани за протичане на вътреш-
ните комуникации в организацията, трябва да подсигуряват изпълнението на поставените цели, 
а всяка дирекция и всеки отдел да функционират във взаимодействие. Някои от аспектите на 
комуникационните модели са гъвкавост – комуникацията е динамичен процес и трябва да може 
да се реагира на промени, както и да се включват нови послания; диалогичност – трябва да ус-
пее да координира и обедини усилията на всички служители да полагат усилия за изпълнение 
на поставените цели, мисия, стратегия, политика.

За да се осъществи процесът на общуване, участниците в него използват кодове, които 
трябва да бъдат разбрани от всеки един от тях. За постигане на ефективно общуване участни-
ците постоянно разменят местата си, като от реципиенти се превръщат в комуникатор и обра-
тно. В директната комуникация съобщенията подлежат освен на вербално и на невербално 
кодиране – жестове, движения, поглед. 

Според Р. Люки диалогът е много по-богата форма на размяна на информация и помага да 
бъде създадена обвързваща атмосфера на доверие и съпричастност между комуникиращите страни.

Двустранната комуникация – диалогът, обикновено е най-добрият начин да бъдат потър-
сени решения на проблемите и да може да се стигне до общо разбирателство. Ефективният 
диалог изисква активно слушане. Активното слушане означава най-малко удостояване на дру-
гата страна с уважение и отдаване на нераздвоено внимание.6 

6 Борисова, Л. Фирмен протокол. Международно висше бизнес училище, Ботевград, 2008. 
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Важна характеристика на уменията за слушане е способността за разбиране на значе-
нието на паузите в процеса на междуличностното взаимодействие. Мълчанието само по себе 
си може да бъде важна форма на комуникация, но то предизвиква известни трудности, защото 
участниците в междуличностното общуване невинаги могат правилно да изтълкуват неговото 
значение. Причините за възникването му могат да бъдат различни: размисли относно прове-
дения разговор, силни емоционални преживявания, проява на негативизъм. В такива случаи 
най-често възникват въпроси като необходимо ли е да бъде прекъснато мълчанието, какъв е 
най-подходящият начин за възстановяване на диалога и др. В процеса на междуличностното 
взаимодействие липсват универсални отговори на тези въпроси. Всичко се обуславя от кон-
кретния случай и конкретната ситуация. Има случаи, когато мълчаливото съпреживяване на 
слушателя може да осигури на говорещия време за размисъл, но може да предизвика сериозни 
проблеми, ако продължи по-дълго от необходимото.

Комуникацията може да бъде от йерархичен тип, за който е характерно заповядването, 
например началник – подчинен. В такъв случай най-важна е чистотата на канала за връзка, 
тъй като полученото съобщение винаги бива изпълнено, ако стигне до получателя си. Режимът 
на общуване между събеседниците е монологичен, защото властта поражда един текст. За 
демократичния тип комуникация, където приоритет има обратната връзка, отличителна черта 
е убеждаването, а получателят на съобщението има право на избор – да го изпълни или да 
откаже да го изпълни. Режимът на общуване е диалогичен.7

Всяка организация е съставена от индивиди и групи, които са в непрекъснато взаимо-
действие. Междуличностните и междугруповите отношения притежават своя специфика и се 
развиват при определени закономерности. Най-добрите взаимоотношения се изграждат върху 
основата на няколко принципа: доверие, взаимно удоволствие от това, че сте заедно, уваже-
ние, споделен опит, взаимност.

Всеки трудов колектив има свои норми на взаимоотношения, които трябва да се създа-
ват или променят по пътя на демократичното, единното и всеобщото участие на всеки член 
от колектива до постигането на общо съгласие. Всеки член на трудовия колектив притежава 
неповторима индивидуалност, с която колегите му трябва да се съобразяват и да му дават 
възможност да изяви напълно своите качества, но и всеки трябва да се научи да контролира 
своите характерови и личностни особености, за да може безконфликтно да се влее в трудовата 
общност. Това може да стане чрез повишаване на професионалната компетентност, отговорно 
участие при изпълнение на колективните задачи, вежливо и доброжелателно отношение към 
другите, активно поддържане на междуличностни контакти – за проблемите и трудностите да 
се говори открито, честно, с градивна критика и самокритика, участие в колективния живот, сти-
мулиране на дружески отношения, а не създаване на групи и интриги, обсъждане на извърше-
ните и предстоящите седмични задачи, но също и актуална информация, конфликтни ситуации, 
всякакви конфронтации, поведенчески стереотипи, взаимопомощ, обратна информация.

Различни фактори оказват влияние върху служителите в една организация, като характер 
на работата, останалите служители, дирекцията, в която работят, престижа на организацията, 
възможностите за кариера. Организацията има йерархична система на управление и подчине-
ност и работещите в нея участват във взаимоотношения на два пласта. Първият включва взаимо-
отношенията, съотнесени към социалните роли в организацията, свързани с определени очаква-
ния за дейност и поведение в съответствие с обществените норми и организационните правила. 
В Министерството на отбраната са характерни формализираните до детайли роли и взаимоот-
ношения. Те са с нормативна сила и са отразени във военните устави, правилници и Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република България. Вторият пласт е на социално-психично 
равнище. Това са междуличностни отношения, при които индивидите се проявяват като личности.

7 Захариева, Й. Стратегии за езикова комуникация. София: Авангард Прима, 2010. 
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Всеки сам избира начина си на поведение в зависимост от проявеното към него отноше-
ние. По принцип положителното отношение развива готовност за сътрудничество, активност и 
взаимно разбиране, докато отрицателното провокира негативна нагласа и деформация на вза-
имоотношенията. За да е ефективна военната организация, трябва да се стимулира и налага 
модел на взаимоотношения, базиращ се на принципа на хармонично съвместно действие на 
цивилни служители и военнослужещи.

Въпреки развитието на военната техника човекът остава най-важният елемент. За пос-
тигането на целите е необходимо единомислие и взаимно уважение между военни и цивилни. 
Условията на живот в армията и извън нея – съвместни дейности, еднакви стремежи и идеали, 
общи интереси, трудности, опасности, радости, надежди и разочарования, създават благопри-
ятни взаимоотношения между военни и цивилни служители. Взаимодействията имат по-широк 
обхват, защото отделният човек извършва работата си, като осъществява връзки с други чле-
нове на организацията.

В Министерство на отбраната е въведен Кодекс на етичното поведение на военнослуже-
щите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската армия, като целта му е да посочи принципите на при-
етото и очакваното поведение от всички служители както по отношение на бизнес контактите, 
така и при взаимоотношенията на работното място за предотвратяването на корупционни прак-
тики и пораждане на конфликт на интереси. От изключително значение е не само запазването, 
но и развиването на високите морални и етични стандарти на поведение на отделните членове 
на Министерството на отбраната.

Обект на внимание на професионалната етика като приложна наука с ценностно-норма-
тивно значение са нравствените ценности, норми, принципи, понятия и модели на поведение, 
характерни за представителите на една или друга професионална област, в която те изпълня-
ват определени функции.8

В областта на професионалната етика се полагат значителни усилия не само да се 
анализират, сравняват и оценяват моралните аспекти във всяка професия, но и да се насочи 
вниманието към онези морални императиви, които да гарантират възможно най-успешното из-
пълнение на професионалните задължения и отговорности. Основната социална функция на 
професионалната етика е да поддържа и стимулира атмосфера на професионално общуване, 
в която по пътя на взаимните усилия да се решават възникнали проблеми от всякакъв харак-
тер, както и да са налице необходимата координация и зачитането на интересите на всички 
участващи страни. 

Тези приоритети очертават интегриращия и хармонизиращия характер на професионал-
ната етика в способността ѝ да предлага реални възможности, които да гарантират дух на 
сътрудничество, колегиалност, толерантност и баланс в интересите на всички участници в ор-
ганизацията с оглед на успешното ѝ функциониране и просперитет.

Почтеността и коректността в служебните отношения на цивилните служители и военно-
служещите в Министерството на отбраната са базисни за дейността на институцията. Това оз-
начава честно и безпристрастно поведение, уважение на колегите, коректност при използване 
на правомощията, квалификацията, компетентността и професионалните контакти. Експертни-
те оценки и мнения трябва да бъдат честни, точни и обективни.

Етичните норми на поведение са задължителни за всички военнослужещи независимо от 
техните пол, длъжност, звание и място за изпълнение на военната служба.9 

Съвместното ръководство и отговорности на военнослужещите и цивилните служители 
в Министерството на отбраната е отразено в Закона за отбраната и въоръжените сили на Ре-

8 Сотирова, Д. Бизнес етика. София. Индустри идея, 1995.
9 Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.
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публика България и Устройствения правилник на Министерство на отбраната. Административ-
ните звена в Министерството осъществяват функциите си по компетентност чрез интегрирана 
експертиза, хоризонтална координация и пряк обмен на информация помежду си, а военнослу-
жещите, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват 
възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител.

Задачите се изпълняват на принципите на организационната подчиненост, единоначали-
ето и йерархията в правомощията на командирите и началниците, определени в уставите на 
въоръжените сили. Единоначалието установява процедура по издаване и изпълнение на запо-
ведите и по осъществяване на взаимоотношенията на власт и подчинение между командира 
или началника и военнослужещия.

Взаимодействието между представителите на военната и цивилната област в своята 
същност е сложно, многопосочно и интерактивно. То предполага общи начини за преработ-
ка на информацията, които оказват влияние върху поведението на хората в дадена група 
и ситуация. Ефективното интегрирано министерство улеснява обмена на идеи и информа-
ция между ръководствата на двете съставни части на отбранителната структура и помага 
за постигане на съгласувани решения. Установяването на баланс между военна и цивилна 
експертиза е основано на взаимен интерес в подкрепа на ефективното функциониране на 
Министерството на отбраната като едно от ключовите министерства в държавата. Същност-
та на интегрирания модел е балансирано използване на цивилната и военната експертиза 
чрез тяхното взаимно проникване с цел максимално възможно съкращаване на времето за 
оценка на проблема и вземане на реалистично и оптимално административно решение. 

Във времето европейските институции предприемат различни мерки, за да се установи про-
зрачност в действията им и да се доближат до гражданите. Целта е да не се допуска комуникацион-
на пропаст както между служителите на една институция, така и между институциите и гражданите. 

Основно изискване към членовете на екипа освен обективните измерения на компетент-
ността е комуникативността. Тя се свързва не само с точното възприемане и предаване на 
информацията, но и с умението да се поддържат контакти на различни нива. Това стимулира 
ефективността на взаимодействието и успешната екипна дейност. Джон Питърс10 пише, че ко-
муникацията показва начина, по който индивидите могат да съществуват заедно, без да правят 
компромиси със своя суверенитет.

Добрата комуникационна функция е предпоставка за създаване на основа за разбирател-
ство между представителите на различни социални групи и отделните индивиди. Според Т. Пе-
тев11, за да протича реален процес на комуникация, е необходимо да са налице няколко условия:

● информационният обмен изисква наличие на достъпни канали за практическа употреба;
● символичният обмен трябва да е целенасочен;
● съобщението да бъде формирано, предавано и приемано чрез общи за участниците 

символи и кодове, за да бъде то еднозначно разбрано от партньорите;
● отправеното послание да е носител на субективното значение – да е съобразено със 

ситуацията, в която протича комуникационният процес;
● процесът на комуникация да бъде смятан за двупосочен – каналите да са синхронизи-

рани, кодовете и символите да са уточнени според ситуацията.
Нарушаването на добрата комуникация, липсата на разбиране и доверие неминуемо ще 

доведе до много проблеми – слухове, конфликти, премълчаване на факти. 

Комуникационни бариери
Сблъсъкът на различни ценностни системи и интереси дава основата за възникване на 

10 Питърс, Д. Да говориш на вятъра – история на идеята за комуникация. София: СемаРШ, 2005. 
11 Петев, Т. Теории за масовата комуникация. София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2004. 



252     ИНФОРМАЦИЯ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ...

причини, водещи до кризи и конфликти.12 
По време на криза се активира комуникацията.13 За овладяването на всяка криза от ог-

ромно значение е какъв имидж има организацията в обществото. Мнението на обществото се 
формира преди всичко от медиите. Положителният медиен образ има решаваща роля за овла-
дяване на кризите на доверието. А доверието има значение за устойчивостта на организацията 
като цяло.

Според Ричард Люки14 кризата може да бъде дефинирана така: „Внезапна или постепен-
на промяна, която поражда неотложен проблем, изискващ незабавна намеса за решаването 
му. За бизнеса криза е всяка ситуация с потенциал да предизвика внезапни и сериозни после-
дици върху служителите, върху репутацията или която може да го съсипе като цяло“.

Кризата е най-значителното изпитание, тест за устойчивост, когато организацията е за-
сегната от голям инцидент. Поведението на служителите по време на криза може да повлияе 
как тя ще бъде възприемана за години напред. Репутацията се гради от години и за години – 
кризите подлагат доверието към организацията на периодични изпитания.15

Причините за възникване на криза са различни: негативни публикации в медиите, правен 
спор, форсмажорни обстоятелства, неадекватно действие на организацията и др.

Процесът на кризисна комуникация е вербално, визуално и писмено взаимодействие 
между организациите и техните публики преди, по време и след негативното събитие.16

В зависимост от спецификата на различните по вид кризи може да се определят два вида 
кризисни ситуации:17

● Реална кризисна ситуация. При нея съществуват действителни условия, които форми-
рат кризата. Субектите и обектите в тази ситуация са подложени на натиска на реални декон-
структивни последици. Медиите имат пасивно поведение. Когато има достатъчно информация в 
публичното пространство за създалата се кризисна ситуация, медиите могат да влязат в ролята 
на медиатори. В този случай може да се смята, че има условия за преодоляване на кризата

● Преживяна кризисна ситуация. Тук се наблюдава предварително изработен сцена-
рии за създаване на криза, като основната цел е постигане на конкретни интереси. В този 
случай медиите имат по-активна роля дори е възможно да са ангажирани с една или друга 
позиция. Чрез комуникацията трябва да се овладее информационният поток, да се регла-
ментират норми за комуникация, да се създадат комуникационни канали с възможност за 
обратна връзка.

Факторите, предизвикващи кризисни ситуации, могат да бъдат външни и вътрешни.
Външни фактори са променена политическа среда, променена икономическа среда, со-

циални катаклизми, промени, наложени от глобализма, сблъсък на ценностни системи, природ-
ни катаклизми.

Вътрешни фактори са дестабилизация по отношение на мениджмънта, неспособност на 
ръководството да реагира адекватно на новопоявили се факти и събития, неспособност за ино-
вации на тези и идеи, загуба на позиции вследствие на непрофесионално отношение, необос-
новано навлизане в рискови ситуации.

Кризисни ситуации могат да възникват както от външни, така и от вътрешни фактори. В 
практиката няма случай на поява на кризисна ситуация при наличие само на един фактор.

12 Палашев, Н. Да създаваш реалности. София: За буквите – О писменехь, 2007. 
13 Бачева, И. Кризисните комуникации в ерата на социалните медии. – В: Реторика и комуникации. 
14 Люки, Р. Управление на кризи. Прогнозиране и планиране. София: Класика и стил, 2007; виж също Люки, Р. 

Бизнес комуникации. София. Класика и стил, 2004.
15 Петев, Т. и др. Комуникации и етика в публичната администрация. София: Институт по публична администра-

ция и европейска интеграция, 2001. 
16 Бачева, И. Кризисните комуникации...
17 Палашев, Н. Корпоративни комуникации. София: За буквите – О писменехь, 2006. 
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Според специалисти18 съществуват няколко причини за комуникационния неуспех: 
● Неадекватна информация. Ръководителите и служителите не получават достатъчно 

информация, за да работят ефективно. В много случаи ръководството не предоставя допълни-
телна необходима информация, която да придружава издаваните разпоредби и заповеди.

● Информационно претоварване. Натрупаната излишна информация е предпоставка 
за създаване на условия, при които служителите пренебрегват същинската информация. Често 
служителите и работниците придават важност на много излишна информация и засипват парт-
ньорите си с нея. А получаването на излишна информация създава условия, при които заедно 
с информационния шум се пренебрегва и отсява важна информация за работния процес.

● Некачествена информация. Когато потенциален инвеститор очаква бърз доклад от-
носно даден проект, но вместо това получи дълго и недобре организирано описание, той ще за-
губи интереса си към проекта. Качеството на информацията (точни и ясни послания) улеснява 
вземането на решение по дадени въпроси.

● Закъсняла информация. Организационният успех изисква навременно осъществява-
не на информационните дейности – нито по-рано, нито по-късно. Докладите и анализите от 
проучвания и кризисни ситуации не са полезни, ако се представят със закъснение. 

● Проблеми с комуникационните канали. Изборът на канал зависи от характера на пре-
даваното съобщение. Основни критерии са ефикасността и професионалната етика.

● Липса на адекватна обратна връзка. При комуникация в организацията обратната връз-
ка е задължителна. Наличието ѝ показва, че е налице координация при преследване на поставе-
ните цели. Професионалната етика изисква отговор на всеки въпрос и на всяко предложение.

● Некомпетентна комуникация. Във всяка организация има служители, които не прите-
жават комуникативни умения, за да работят ефективно. Една мултимедийна презентация не 
може да бъде успешна, ако представящият я изпитва затруднения с техниката. От некомпе-
тентното изложение губи единствено представяната организация. 

● Комуникационна тревожност. Когато дадена ситуация поражда тревога, възниква ко-
муникационен провал. Тревожността блокира свободния изказ, а това може да доведе до реди-
ца загуби. Комуникацията е основа 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 и постижима, служителите са мотивирани за постигането ѝ. Неефективно поставената 
цел поражда неувереност. 

● Културни бариери. Ефективният комуникатор задържа вниманието на своята аудито-
рия, мотивира слушателите, като избягва множество културни бариери – предубеждения, тра-
диционни схващания или употреба на професионален жаргон. 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 интернацио-
нализиращата се бизнес комуникация.

Към бариерите за комуникация могат да се добавят още нарастване на потребността от 
все повече и по-сложна информация, интернационализация на бизнес контактите и нараства-
не ролята на чуждите езици, многообразие на източниците на информация, липса на обратна 
връзка и др.

Преодоляването на комуникационните бариери е задача на комуникационната стратегия 
на организацията. Динамиката на създадените отношения предполага широко скроена страте-
гия, която да може да се прилага в разнообразни ситуации.

Липсата на доверие несъмнено води до конфликти. Загубата на доверие генерира неси-
гурност и предизвиква чувство на неувереност при изпълнението на организационните функ-

18 Петев, Т. Комуникационната спирала...
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ции. Липсата на адекватна информация често е причина служителите да предприемат дейст-
вия, които не отговарят на собствените им възможности и интереси особено когато има сигнали 
за манипулирана информация и предстоящи промени в социалната среда. Най-честите про-
мени днес са в областта на отбраната, а това поражда чувство за риск, загуба на равновесие, 
непредсказуеми последствия. Честата смяна на правителството и на ръководството на воен-
ното ведомство, както и нормативните промени водят до несигурност и неочаквани решения от 
страна на служителите. Този факт е притеснителен, имайки предвид, че средата за сигурност 
е динамична и непредсказуема, а пред служителите в сферата на отбраната възникват нови 
проблеми.

В заключение може да се каже, че комуникацията дава възможност чрез обмен на ин-
формация хората да координират своите действия, да проявяват своите взаимоотношения в 
професионална среда. Тя създава интегритет на хората и групите и улеснява постигането на 
организационните цели. Диалогът е най-добрият начин да бъдат потърсени решения на про-
блемите и да се стигне до общо разбирателство. 



В сравнение с конвенционалната престъпност киберпрестъпността представлява сравнител-
но нов феномен, чиито характеристики, мащаби и размер на нежеланите последствия го 

правят от изключителна важност от практическа и изследователска гледна точка. Без съмнение, 
специфичните характеристики на киберпрестъпленията, произтичащи основно от особеностите 
на средата, в която те се извършват, налагат разработването и прилагането на специфични 
инструменти за разкриване и разследване на подобен тип престъпления. Този факт не отменя 
възможността и потребността за търсене на достатъчно ефективни начини за прилагане на 
инструменти, типични за противодействието на общата престъпност. Създаването на профили 
на потенциалните извършители на специфични групи престъпления е познат на специалистите 
инструмент с приложение в борбата с конвенционалната престъпност. Следвайки този ред на 
мисли, логично възниква въпросът доколко профилирането може да бъде полезен инструмент 
и при разследването и разкриването на киберпрестъпления. Казано по друг начин, възможна 
ли е т.нар. дифузия на иновациите, при която създаването на профили да подпомага разслед-
ващите в борбата срещу киберпрестъпниците.

Обобщена класическа схема, отразяваща възможните позиции на хората и техните 
взаимоотношения в киберпространството от гледна точка на ролите им в едно киберпрестъп- 
ление, е представена на фигура 1. Очевидно от гледна точка на киберпрестъпленията чо-
вешкият фактор може да бъде в ролята на киберпрестъпник, жертва на киберпрестъпление 
и служител на разследващите и правоприлагащите органи. Като цяло търсенето на възмож-

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ 
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момента изследвания в същата област.
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ности за прилагане на профилирането като инструмент за противодействие срещу кибер-
престъпността изисква освен всичко друго и познаване на специфичните характеристики на 
всяка от тези три роли.

Фиг. 1. Схема на ролите на човешкия фактор при киберпрестъпление

Особености на ролята „киберпрестъпник“
Редица научни дисциплини са подчинени на това да създадат условия и инструменти за 

по-задълбочено и по-добро познаване на престъпниците, включително на киберпрестъпници-
те, и тяхното поведение. Като примери за подобни дисциплини могат да бъдат посочени:

● криминална психология, изучаваща причините, които карат хората да проявяват неза-
конно и отклоняващо се от общоприетия социален модел поведение;

● криминология, изучаваща престъпността, престъпленията, ефекта от наказанията и 
влиянието на обществото върху криминалното поведение и нивото на престъпност;

● психология на разследванията, изучаваща емоционалните и поведенческите въпроси 
и модели, които подпомагат органите за разкриване, разследване и правоприлагане.

Противниците на теориите, изучавани в рамките на изброените дисциплини, защита-
ват теза, според която не съществува необходимост престъпниците да бъдат разбирани. 
Всичко, което трябва да се направи, е да се разкриват техните престъпления, а самите те 
да получават справедливи присъди. В този случай недоразумението идва от различното 
съдържание, което се влага в израза „да разбереш престъпника“. Възможните вариант са 
следните:

● да разбереш престъпника, означава да му „влезеш в положението“, а като следствие 
да бъдеш толерантен към него;

● да разбереш престъпника, означава да изучиш и оцениш спецификата в неговите 
емоции, действия, поведение, с което да облекчиш действията по разкриване и разследване 
на престъплението.

Очевидно в настоящото изследване ще се има предвид вторият вариант за разбиране 
значението на израза „да разбереш престъпника“, включващо разбиране на факторите и моти-
вите, стоящи в основата на престъпното поведение. Този подход позволява да се предпазим от 
престъпните деяния, същите да бъдат по-лесно и по-успешно разкривани и в крайна сметка да 
се достига до налагане на справедливо наказание.

Профилирането на киберпрестъпниците представлява едновременно наука и изкуство за 
разработване на описания на характеристиките на престъпниците (физически, интелектуални и 
емоционални) на базата на разполагаема информация за извършени и разкрити престъпления. 
Криминалният профил представлява психологическа оценка, направена, преди да се познава 
идентичността на конкретния извършител на престъплението. Този профил включва съвкуп-
ност от предварително определени характеристики, които се приемат за типични по отношение 
на поведението на извършителя на даден тип престъпление. Създаденият криминален профил 
може да се използва за стесняване на кръга от заподозрени за дадено деяние лица, както и при 
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оценяване на вероятността това конкретно заподозряно лице да бъде извършител на конкрет-
но престъпление.

Профилът на престъпника представлява удобно средство, което подпомага разследва-
щите при откриване на улики за извършителите на едно или повече престъпления. Необходимо 
е правилно да се разбира, че дори и най-добре разработеният криминален профил дава само 
идеи относно общия образ на онзи, който би могъл да бъде извършител на престъплението, а 
не посочва конкретно лице като престъпник.

Криминалният профил е един от многото инструменти, използвани при разследване на 
престъпления. Той не е доказателство, а по-скоро добра начална (изходна) точка, подпома-
гаща разследващите при тяхното фокусиране върху евентуалните заподозрени, както и при 
събиране на доказателства за престъплението.

Съществен въпрос, свързан с профилирането на киберпрестъпниците, е как работи съз-
даденият профил. За част от занимаващите се с разследване на киберпрестъпления профи-
лирането представлява доста екзотичен и един от последните източници на информация при 
провеждане на разследване. От друга страна, изграждането на профил на киберпрестъпниците 
лежи на рационална основа, т.е. на информация, събрана и анализирана по пътя на логиката.

Профилите дават представа за характеристиките на киберпрестъпниците на базата на 
следните индикатори:

● наблюдения върху конкретни извършители на престъпления и на техните деяния;
● сведения от страна на очевидци и жертви на киберпрестъпления;
● знания от областта на общата и криминалната психология;
● познаване на съществуващите връзки между поведенческите модели при различните 

типове киберпрестъпления.
Един от хората, работили за ФБР и занимавали се със създаване на профили на престъп-

ници, твърди, че поведението на човека отразява неговата персоналност. В тази връзка про-
филите на киберпрестъпниците се базират на изучаването на поведението на престъпниците и 
създават описание на тяхната персоналност.

Работата по създаване на профили на киберпрестъпниците включва сравняване на 
факти и наблюдения за групи престъпни деяния и определя доколко вероятно е престъпле-
нието да бъде извършено от конкретен заподозрян човек. При извършване на повече от едно 
престъпление от едно лице може да се говори за наличие на негов почерк.

В практиката са известни и се прилагат основно два метода за разработване профили на 
киберпрестъпниците: индуктивен метод и дедуктивен метод.1 Първият започва с разкриване 
на специфични характеристики и завършва с изграждане на обобщен образ (профил). Вторият 
метод работи по обратния начин, т.е. тръгва се от обобщения образ, на чиято база се извеждат 
специфичните характеристики. При индуктивния метод се започва с наблюдение и събиране на 
информация, в съответствие с което се изгражда теоретичен модел, който се прилага в практи-
ката. При дедуктивния метод се тръгва от предположение, което се конкретизира в специфични 
характеристики (виж фиг. 2).

Индуктивният метод за профилиране на киберпрестъпниците разчита на статистически 
данни и сравнителен анализ при създаване на профила. Информацията се събира за кибер-
престъпници, извършили конкретен тип престъпление. Тази информация идва от проведени 
официални разследвания, наблюдение върху поведението на познати престъпници, клинич-
ни и други интервюта с престъпници, налични данни в различни бази. Чрез обработването на 
разполагаемите данни и търсене на корелации се стига до характеристики, които се приемат 
за общи за статистически достатъчен брой престъпници, извършили определен тип престъ-
пление. Прилагането на индуктивни метод води до резултати, които не са специфични, а 
по-скоро генерализирани.
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Фиг. 2. Характеристики на индуктивния и дедуктивния метод за профилиране

Дедуктивният метод за профилиране на киберпрестъпниците разчита на събрана обща 
информация за престъпността и формулиране на конкретни изводи относно специфичните 
характеристики на киберпрестъпниците на базата на опита, знанията и интуицията на разра-
ботващите профилите. Прилагането на метода включва няколко стъпки: формулиране на про-
блема, събиране на информация, формулиране и тестване на работна хипотеза, анализиране 
на получените резултати и формулиране на изводи. Хипотезите могат да бъдат тествани с по-
мощта на мисловни модели от типа „ако/тогава“. Като пример може да се започне с хипотезата 
„целта на хакерите невинаги е нанасяне на щети на жертвите“. При разкриване на достатъчно 
доказателства за нанесени щети от хакерски атаки може да се направи изводът, че възприета-
та хипотеза е невярна. Успехът при профилиране с помощта на дедуктивния метод зависи от 
способностите на разработчиците да влязат в обувките на престъпника, да мислят по сходен 
начин с цел да бъдат разбрани мотивите и да се предскаже бъдещото действие.

Въпрос с чисто практическо значение е този, свързан с това как се използват профилите 
на киберпрестъпниците. Важно е правилно да се разбира, че сам по себе си криминалният про-
фил не може да разреши конкретен случай, но може да бъде използван в няколко направления:

● при стесняване на кръга от заподозрени за извършването на дадено престъпление 
лица;

● при разкриване на съществуващи връзки и зависимост между свързани престъпле-
ния;

● при откриване на рационални следи, водещи разследването на престъплението в 
правилна посока;

● при преосмисляне на съществуващите модели за поведение на киберпрестъпниците.
Разработването на профили за киберпрестъпниците носи полза и чрез преоценката на 

съществуващи митове за техни специфични характеристики.2 На базата на образите, създа-
дени във филмите и книгите, хакерите се възприемат в едни случаи като неразбрани от общес-
твото гении, които се опитват да спасят света, а в други – като „лоши“ момчета, използващи 
технологиите за нанасяне вреди на околните и извличане ползи за собствена сметка. Както 
в повечето случаи истината по отношение на хакерите се намира някъде по средата. Някои 
от често споделяните неправилни разбирания за киберпрестъпниците включват тезите, че 
те задължително имат висок коефициент на интелигентност и забележителни технически 
умения, в повечето случаи са мъже, а още по-често момчета в тийнейджърска възраст, всеки 
тийнейджър с компютър е хакер, киберпрестъпниците не са „реални“ престъпници, защото не 
действат в „реалния“ свят, техните действия не са свързани с насилие предвид подвизаване-
то им във виртуалното пространство, всички те споделят един общ профил.
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Съществуването на подобни неправилни разбирания относно образа на киберпрестъпни-
ка се дължи на използването на стереотипи. Разликата между профилирането и изграждането 
на стереотипи се крие в степента на опростяване и стандартизиране на изгражданите обра-
зи. Криминалният профил е комплексен и се базира на събрани данни, докато стереотипът 
позволява използването на познати факти върху индивидуални и специфични ситуации. Тук 
възниква въпросът прави ли тази особеност стереотипът винаги да бъде погрешен. Отговорът 
е отрицателен с аргумента, че ако не съществува истина в нашите вярвания в продължение 
на достатъчно дълъг период от време, същите не могат да се превърнат в стереотипи. Не-
удобството от използването на стереотипи при разследване на киберпрестъпления е, че те 
затрудняват разследващите да виждат и откриват всички съществуващи възможности.

Както беше посочено, едно от остарелите разбирания за образа на киберпрестъпниците 
е свързан с това, че всички те имат висок коефициент на интелигентност и значими технически 
умения. Една част от киберпрестъпленията в действителност изискват високо ниво на познания 
и умения в областта на технологиите, системите и мрежите, но други са изпълними от лица със 
средна и дори ниска техническа грамотност. Често пъти уменията за извършване на кибер-
престъпление се изчерпват с възможности за боравене с електронната поща или за използване 
на програми за чатене. Дори киберпрестъпления, изискващи високи технически умения, могат 
да бъдат извършени от не толкова подготвени хакери, познати като script kiddies, които използ-
ват за престъпната си дейност кодове, написани от други лица.

Твърдението, че съвременните киберпрестъпници са предимно мъже, а най-често момче-
та на тийнейджърска възраст, също не отговаря на съвременните характеристики. По принцип 
се приема, че науката като цяло, математиката и информационните технологии традиционно са 
поле за изява на представителите на силния пол. От друга страна, статистиката от разкрити ки-
берпрестъпления сочи, че мъжете по-често предприемат престъпления от всякакъв вид. През 
последните години същата тази статистика показва, че различията между половете в горните 
аспекти все повече изчезват. Типичният профил на киберпрестъпника, който е мъж от бялата 
раса, на възраст между 19 и 30 години, може да се приеме като валиден при висока степен на 
обобщеност и с голяма грешка. В този профил непрекъснато настъпват изменения – с нараства-
ща точност може да се приеме, че онези, които извършват киберпрестъпления, са лица от двата 
пола, от всяка раса и от всяка възрастова група.

Продължава ли да бъде актуална тезата, че всеки тийнейджър с компютър представлява 
хакер? В повечето случаи престъпният характер на деянията на младежите стига до сваляне 
от интернет на програми, музика и филми със запазени авторски права.

Интерес представлява и тезата, че киберпрестъпниците не използват насилие в своите 
действия. Тъй като интернет представлява виртуална среда, изглежда логично да се приеме, 
че дори киберпрестъпността да е реална престъпност, то тя не е свързана с прилагане на на-
силие. В голямата си част киберпрестъпленията включват измами, кражби и незаконен достъп 
до системи и мрежи. Не са малко и случаите на киберпрестъпления, свързани със създаване и 
разпространение на порнографски материали, включително детска порнография, които се кла-
сифицират като такива с прилагане на насилие по две причини: насилие спрямо децата, които 
се принуждават да участват при създаването на материалите, и потенциална възможност от 
възникване на случаи на насилие над деца вследствие на влиянието на подобни материали.

Невярна се оказва и тезата, че всички киберпрестъпници споделят общ профил. Тук като 
аргумент се изтъква, че философията, психологията и мотивацията на различните киберпрес-
тъпници се оказват различни.

Създаването на профили за киберпрестъпниците представлява процес, който преминава 
през няколко стъпки или етапа.3 Като първа стъпка може да се приеме формулирането на някои 
общи черти на киберпрестъпниците. Тези общи черти се разглеждат като възможни, а не като 
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задължителни правила. Не бива да се забравя също, че винаги могат да съществуват изклю-
чения от приетите общи правила. В този ред на мисли голяма част от киберпрестъпниците 
притежават следните характеристики:

● Минимални технически знания и умения: голяма част от потребителите на интернет 
за незаконни цели са в състояние без особена външна помощ да се ориентират в киберпрос-
транството. Характерно е, че хората използват за своите цели инструменти, които познават 
добре, особено когато извършваните действия са свързани с висок риск. Типичният киберпрес-
тъпник не може да се определи само и единствено като компютърен гений, нито пък като лице, 
което влиза за първи път в интернет.

● Незачитане на закона, усещане за намиране над или извън закона: в голямата си 
част киберпрестъпниците не се възприемат като лоши хора, а по-скоро като жертви на лоши 
закони. Нещо повече, те смятат, че лошите закони трябва да бъдат нарушавани. Често пъти 
техните умения, интелигентност, заемана позиция и съществуващите обстоятелства ги карат 
да смятат, че са над или извън съществуващите закони. Някои от киберпрестъпниците спо-
делят идеята, че законите не бива да се прилагат в киберпространството, като се базират на 
неговия виртуален, „нереален“ характер.

● Хора с висок апетит към риска: защо киберпрестъпниците са склонни да поемат 
висок риск – отговорът не е еднозначен. За едни това е възможност да направят нещо, 
което е забранено и което прави живота им достатъчно емоционален и атрактивен. Други 
са изкушавани от възможността за манипулиране, доминиране и контролиране на трети 
лица.

● Силна, макар и коренно различна мотивация: в общия случай за извършване на ки-
берпрестъпление се изискват време, умения, мотиви и усилия. Киберпрестъпниците са силно 
мотивирани, макар източниците на тяхната мотивация да са доста различни: от постигане на 
собствено удовлетворение, за развлечение, до извличане на финансови, политически и други 
ползи за себе си или за трети лица. 

Определянето на мотивите за извършване на конкретно киберпрестъпление представля-
ва съществен елемент или стъпка от процеса на изграждане профил на киберпрестъпника. 
Един от възможните отговори на въпроса защо киберпрестъпниците извършват престъпления 
е, защото те са престъпници. На практика нещата не са толкова опростени и хората нарушават 
законите, водени от разнообразни мотиви. Защо въпросът за мотивацията на престъпниците е 
толкова важен? В голяма част от националните законодателни системи доказването на вината 
се търси в рамките на триъгълника:

● средства: свързани с начините за извършване на престъплението;
● мотиви: изразяващи причините за извършване на престъплението;
● възможност: измервана с това да се окажеш на „правилното“ място, в „правилното“ 

време за извършване на престъплението.
Разбирането на мотивацията на киберпрестъпника е полезно за разследване на кибер-

престъплението по два начина: при създаване профила на престъпника и при доказване вината 
на престъпника.

В най-общ план мотивите за извършване на киберпрестъпление включват себедоказва-
не, развлечение, удоволствие; извличане на финансови ползи за извършителя или трета стра-
на; по силата на емоционални подбуди; по политически мотиви; по сексуални мотиви; поради 
сериозни психиатрични заболявания.

В категорията на извършителите на киберпрестъпления, целящи себедоказване и раз-
влечение, влизат преди всичко млади хакери, които също могат да бъдат разделени в няколко 
основни групи:

● Такива, които се вълнуват и са привличани от новите технологии. Те се забавляват, 
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като разучават как работят компютърните системи и мрежи по метода „проба-грешка“, а на 
самото хакерство гледат като на възможност за натрупване на опит.

● Такива, които нямат намерения с действията си да нанасят щети. Те са от типа на оне-
зи, които могат да хакнат една система или мрежа с единствената цел да оставят съобщение от 
типа: „Аз бях тук“.

● Изследователи, чиято цел е да достъпят места, до които други преди тях не са успява-
ли или поне където те самите не са били. Тяхната любознателност ги кара да разбиват мрежи 
с единствената цел да се „огледат“ какво има вътре.

● Такива, които гледат на хакерството като на игра, в която те се изправят срещу систе-
мите за сигурност и са мотивирани от желанието да преодолеят тези системи.

Един от най-широко разпространените мотив за извършване на киберпрестъпление е из-
вличането на финансови ползи за извършителя или за трета страна. Освен че е често срещан, 
този мотив е и с достатъчно голяма сила. Хакването за пари може да има различни форми – по-
лучаване на пари или получаване на собственост или услуги, без да се заплаща за тях.

Емоционалните мотиви също заемат централно място сред мотивите за извършване на 
киберпрестъпление. Една част от киберпрестъпленията и по-често тези, които са свързани с 
насилие, разрушаване на собственост и т.н., са водени от мотиви на базата на емоции от типа 
на гняв, реваншизъм и др.

Киберпрестъпления се извършват и по политически мотиви. В тази група се включват 
киберпрестъпниците, които са членове на екстремистки или радикални групи, които използват 
интернет за пропаганда или атакуват сайтове на свои политически опоненти.

Третата стъпка от технологията за профилиране на киберпрестъпниците е свързана с 
тяхното категоризиране. Освен на базата на мотивацията киберпрестъпниците могат да бъдат 
категоризирани и според ролята, която интернет заема в тяхната дейност. Тази роля ги разде-
ля в две големи групи: киберпрестъпници, които използват интернет като средство или като 
инструмент на престъплението; киберпрестъпници, които инцидентно използват интернет за 
своите престъпни дейности.

Голяма част от киберпрестъпленията изискват използването на компютърни системи и 
мрежи като инструменти на престъплението. В повечето случаи това не означава, че същите 
или сходни престъпления не могат да бъдат извършени и без помощта на компютри и мре-
жи. Акцентът в случая се поставя върху факта, че при тези киберпрестъпления компютрите и 
мрежите се използват директно за целите на престъплението. Компютърните системи и мре-
жи могат да бъдат използвани по различни начини за престъпни намерения. Най-често те се 
използват като инструмент от престъпните групи по следните начини: престъпления на белите 
якички; компютърни измами; хакери, кракери и атакуващи компютърни мрежи.

Престъпления на белите якички е термин, заимстван от образа на работещите в офиси, 
за които традиционно е присъщ бизнес стилът на обличане. Проведени изследвания показват, 
че този вид киберпрестъпници могат да бъдат разделени в няколко подгрупи на базата на тях-
ната мотивация:

● Обидени служители, които се чувстват измамени от компанията, за която работят. 
Това най-често са служители с дълъг стаж, на които им е отказано повишение в кариерата 
или са получили негативни оценки за своя труд, което в техните очи изглежда несправедливо. 
Манталитетът на подобен тип служители се сравнява с този на Робин Худ – те са склонни да 
ощетят богатата компания и да облагодетелстват други лица (най-често и себе си).

● Служители, които нямат етични пречки за извършване на кражба. При тях не е необхо-
дим предварителен период за мотивиране, те пристъпват към извършване на престъплението 
веднага, след като се появи удобна възможност. В повечето случаи разполагат с предвари-
телно разработен план и преследват финансови облаги. Този тип престъпници с бели якички 
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обикновено са дисциплинирани, внимателни, работят с малки суми, което ги прави труднозабе-
лежими.

● Престъпници с бели якички, които извършват престъпления поради възникнали се-
риозни финансови проблеми. Тези проблеми могат да имат различен произход: медицински 
проблеми, алкохол или дрога, загуба на пари при провал в бизнеса и т.н. Престъпниците с бели 
якички остават следи или могат да бъдат разкрити на базата на необяснимо високи доходи и 
стандарт на живот, големи транзакции на финансови средства, множество банкови сметки в 
различни банки, в различна валута и в различни държави, множество бизнеси, посочени на 
един адрес и др.

Втората група киберпрестъпници, които използват интернет като инструмент за своите 
деяния, са т.нар. компютърни измамници. Те използват различни сайтове, електронната поща 
и други услуги за представяне пред избраните жертви на своите схеми за измама. В това на-
правление най-често използваните схеми включват интернет аукциони, на които купувачите 
изпращат необходимите суми, но не получават заплатената стока, или изискване от страна на 
фиктивните продавачи на предплата, без да имат намерение да изпратят закупената стока; 
измами с кредитни карти, които включват събиране на информация за кредитните карти на 
жертвите и използването им за осъществяване на измамата.

Третата група киберпрестъпници, използващи интернет като средство, са хакерите, кра-
керите и онези, които се специализират в атаки срещу сигурността на компютърните мрежи.

Възможно е създаването на отделен профил на киберпрестъпниците, които инцидентно 
използват компютърни системи и мрежи за престъпни цели. Като примери за подобна прес-
тъпна дейност могат да бъдат дадени използването на компютърните мрежи за намиране на 
жертви, използването на компютрите и мрежите за записване, съхранение и пренасяне на ин-
формация за престъпната дейност, използването на електронна поща или чат услуги за корес-
понденция с участници в престъпната дейност. Дори и когато не са използвани като инструмен-
ти на престъплението, компютърните системи и мрежи могат да осигурят доказателства или 
улики, които да се в полза на разследващите органи.

В практиката съществуват различни примери за профили на групи киберпрестъпници.4

Тийнейджъри: характеризират се с относителна ниска техническа грамотност. Мотиви-
рани главно от своето собствено его, те използват препрограмирани скриптове и основната 
им цел е да се провинят. По-напредналите сред тях се захващат с лични разработки. Те могат 
да бъдат от различни възрастови групи, но винаги са аутсайдери и не са в крак с най-новите 
технологични възможности. Обикновено са новаци в престъпния свят и могат да бъдат просле-
дени чрез свързването на престъплението с личността, която е свалила подходящ набор от 
софтуерни инструменти от хакерски уебсайт.

Киберпънк: тази група хакери са членове на т.нар. контра култура. Те са подтиквани и 
ръководени отново от своето его и почти винаги целят да се провинят и да прекрачат границите 
на позволеното. Киберпънк хакерите ще извършат кражба или саботаж, но само срещу цели, 
които са смятани от тях за легитимни. Те са отговорни за много вируси, приложни слоеве и DOS 
атаки срещу организации, компании и продукти. Киберпънк хакерите са винаги млади, профе-
сионалисти по отношение на компютърните технологии и същевременно социални аутсайдери.

Старовремски хакери: хакери с най-високо ниво на владеене на компютърните техноло-
гии сред хакерското общество. Типично за тях е, че са водени от собственото си его и са по-
следните по рода си, чиято единствена цел е да докажат своите възможности чрез престъпване 
на установените законови рамки, с които са особено добре запознати. Поради факта, че те са 
винаги наясно какво правят, съзнават действията и последиците от тях, и тъй като мотивите им 
са относително „меки“, те могат да бъдат определени до голяма степен като незастрашителни. 
Изтриването на сайтове е най-вредната област, в която са изключително добре подготвени. Те 
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са на средна възраст или по-възрастни, с дълга лична и професионална история в областта на 
технологиите и дори хакерството.

Кодови войни: първите от най-опасните и разрушителни профили. В миналото са дви-
жени изцяло от его или желание за отмъщение. В днешни дни са почти винаги ръководени от 
желанието за парична или материална облага. Като такива те обикновено се свързват с кражби 
и/или саботажи. Престъпленията им се градят основно около възползване от грешки, бъгове 
или уязвимости на кода. Типични за тях са атаките на приложно ниво и използването на троян-
ските коне. Също като старовремските хакери те са професионалисти в технологичната област 
с дълга и богата история. Твърде вероятно е повечето от тях да са извършвали най-различни 
киберпрестъпления в миналото, могат да са от различни възрастови групи, но в повечето слу-
чаи са между 30 и 50-годишни. Възможно е да имат висше образование в областта на техно-
логиите, но не работят в сектора или са безработни. Почти винаги не се вписват в социума и 
показват признаци на социално отклонение. 

Киберкрадци: мотивирани са от финансовата изгода в резултат на незаконна продажба 
на ценна информация или явна кражба. Техните престъпления са водени от крайната цел и мо-
гат да включват всякакви средства. Те използват мрежови средства, устройства, кодови уязви-
мости и троянски коне. Изключително адаптивни са и са отличници в социалното инженерство. 
Могат да са от различни възрастови групи, като при този профил историята в технологичния 
бранш не е задължителна. Затова тези престъпници могат да бъдат относително по-млади от 
тези, принадлежащи към групата на кодовите войни. 

Неудовлетворен вътрешен човек: може би е най-опасният сред всички изброени. Тези 
служители са водени от желанието за отмъщение или печалба на пари и използват изнудване 
или разобличаване на фирмени тайни с цел кражба или саботаж. Тяхната цел е да откраднат 
или нанесат сериозна щета върху нещо, което е с голяма стойност за фирмата. Могат да кра-
дат информация, да залагат разрушителни логически бомби или да извършват други вредни 
за системата деяния. Отличителна черта на този профил е недоволството от организацията 
или фирмата, от която са част. Могат да бъдат от всякаква възрастова група, на най-различно 
професионално ниво и длъжност. Единственият начин за предпазване от този тип престъпници 
е следене на служителите за проява на недоволство и последващите им от това действия.

Бивши служители: представляват групата на служителите, които са уволнени. Мотивира-
ни са от желанието за отмъщение. Основната им цел е да нанесат вреда на организацията, за 
която са работили. Дори преди да бъдат освободени от заеманата от тях длъжност, ако преду-
сетят, че това ще се случи, могат да заложат логически бомби предварително с цел нанасяне 
на още по-разрушителни вреди. Могат да се възползват от това, че знаят определена чувстви-
телна вътрешна информация. Могат да бъдат от всякаква възрастова група, на най-различно 
професионално ниво и длъжност. Планираните във времето уволнения със съответните обез-
щетения и навременната информираност на персонала е възможен подход за предпазване. 

Киберпреследвачи: мотивирани са от своето его и от желанието да вършат извращения. 
Тяхната цел е нарушаване личното пространство на хората, за да научат нещо, което е обект 
на интерес на други лица. Най-често използват програмни средства за следене и записване 
на въвежданата през клавиатурата информация, но е възможно по-напредналите от тях да 
използват троянски коне или снифъри. 

Измамници: мотивирани са от финансова изгода. Тяхната цел е измама или незаконна 
комерсиализация. Добри са в социалното инженерство и подправянето на данни. Извършват 
анонимни атаки и разчитат на неосведомеността на жертвите си, за да не бъдат хванати.

Мафиотски войни: представляват организираната престъпност в киберпространството. 
Тук нещата са много по-различни от останалите категории поради целенасочеността и висо-
ката степен на организираност. Мафиотските войни притежават същата мотивация като тази 
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на своите „братя“ от мафията в реалния свят, а именно печалбата на пари. За да постигнат 
тази своя цел, те са готови на кражби, изнудване, нарушаване на личното пространство и не-
зачитане на основните човешки права и свободи. Работят заедно в строго организирани групи 
и разполагат с най-добрите технически средства, които могат да бъдат купени с пари. Имайки 
предвид лесното забогатяване вследствие на киберпрестъпления, се очаква всяка мафиотска 
организация от реалния свят да се пренесе и в рамките на киберпространството.

Особености на ролята „жертви на киберпрестъпления“
Терминът „жертва“ има латински произход (victima) и означава „животно, което е прена-

сяно в жертва“. В днешно време думата се използва за означаване на някого или нещо, което 
е засегнато от начин на действие или обстоятелства. В този смисъл жертва на престъпление 
е лице, което е понесло щети от незаконен престъпен акт. В своята област виктимологията 
включва събиране на информация и профилиране на жертвите на престъпления. Тази ин-
формация и създаваните профили са полезни в няколко направления: подпомагат разслед-
ващите и правоприлагащите органи при определяне на уязвимите групи потребители и начи-
ните за тяхната защита; позволяват на органите, занимаващи се с разследване и разкриване 
на киберпрестъпления, по-добре да профилират киберпрестъпниците, тъй като моделите за 
избор на жертви на престъпления са важна част от криминалния профил.

Жертвите на киберпрестъпления често пъти са ключови свидетели и могат да осигурят 
важни за разследващите улики.

По същия начин като при киберпрестъпниците профилирането може да се прилага и по 
отношение на жертвите на киберпрестъпления. Могат да бъдат определени следните групи 
жертви: лица, които нямат знания и опит в областта на интернет технологиите; лица с висока 
степен на наивност, най-често по природа; псевдожертви, които докладват за инциденти, които 
на практика не съществуват; лица, които просто са имали лошия късмет да бъдат на неправил-
ното място в неправилното време.

Онова, което превръща в жертви на киберпрестъпления хората, които нямат знания и 
опит за работа в интернет, от една страна, е свързано с непознаване на съществуващите за-
плахи, а от друга, с непознаване на средствата за постигане на сигурност в киберпростран-
ството. Друга особеност на тази група жертви е, че поради ниското ниво на знания и опит те 
често пъти дори не подозират, че са станали жертви на киберпрестъпления. Огромният брой 
потребители, които ежедневно влизат за пръв път в интернет, увеличава броя на потенциални-
те жертви на киберпрестъпления и избора на киберпрестъпниците.

За да бъде обяснено поведението на т.нар. псевдожертви на киберпрестъпления, може 
да се използва онова, което казва Зигмунд Фройд: пурата винаги остава пура, докато жертвата 
на престъпление невинаги е просто жертва. Има хора, които по различни причини подават 
сигнали за извършени киберпрестъпления, които те измислят и в които представят себе си за 
жертва, без това да отговаря на истината. Мотивацията на псевдожертвите на киберпрестъпле-
ния може да включва:5

● желание за отмъщение на някой, който получава обвинение за извършване на престъ-
пление;

● желание за привличане на вниманието чрез твърдения от типа, че подаващите сигна-
ла са станали жертва на киберпрестъпление;

● желание за прикриване на собствено престъпление с представянето си в ролята на 
жертва;

● желание за извличане на (финансова) изгода от фондове или осигурителни компании, 
които защитават жертви на киберпрестъпления;

● жертвата вярва, че спрямо нея е извършено престъпление, а всъщност деянието не е 
незаконно, а по-скоро неетично или неморално.
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Жертвите на киберпрестъпления, които са се оказали на неправилното място и в непра-
вилното време, са доказателство, че киберпрестъпниците невинаги предварително подбират 
своите жертви на базата на притежавани от тях уязвимости. В някои случаи жертвите се изби-
рат на случаен принцип, например първият, отговорил на изпратено съобщение по електрон-
ната поща.

Особености на ролята „служители, разследващи киберпрестъпления“
Ключов въпрос при опита да бъдат разбрани особените характеристики на служителите, 

разследващи киберпрестъпления, е притежават ли достатъчно знания и умения за разследва-
не на общи престъпления или се нуждаят от специално обучение и подготовка. Очевидно до-
брият разследващ киберпрестъпления се нуждае от комбинация от общи и специфични знания 
и умения. Към общите спадат:6

● Умения за наблюдение на средата и поведението на хората. Тук може да се повтори 
максимата, която казва, че да гледаш, не означава да виждаш. Добрият разследващ трябва да 
улавя дори и най-дребните подробности от промяната в обстановката.

● Добра памет, която да бъде използвана за обединяване на множеството улики, както 
и за запомняне на факти, дати, имена, места и т.н.

● Организационни умения, които да позволяват запаметената информация да бъде 
организирана по логически начин, така че съществуващите модели на поведение и връзки да 
стават видими.

● Умения за работа с документи, върху които да се пренася наличната информация и с 
чиято помощ тази информация да бъде споделяна със заинтересовани страни.

● Обективност, която трябва да предпазва разследващите от предоверяване на собст-
вени предположения и усещания, които да пречат на обективния анализ на доказателствата.

● Широк спектър от знания в областта на правото, психологията, виктимологията и ин-
формационните технологии.

● Способности за мислене по модели, присъщи на киберпрестъпниците, което означава 
да могат да влизат в „техните обувки“, да си обясняват и предвиждат техните деяния.

● Интелектуално контролирано конструктивно въображение, което да помага чрез дос-
татъчна креативност при отчитането на всички възможности при изследване на фактите и фор-
мулиране на изводи.

● Любопитство, което е присъщо на добрите разследващи и ги кара да не се задово-
ляват само с откриване на извършителя на престъплението, но да навлязат в подробности 
относно мотивите и средствата за извършеното престъпление.

● Издръжливост, налагаща се от това, че разследването на едно киберпрестъпление 
представлява продължителен процес, изискващ дълги часове работа. Това поставя завишени 
изисквания към физическата и психическата издръжливост на разследващите.

● Търпение, което се налага от факта, че напредъкът по разследването на киберпрестъ-
пление идва бавно.

● Желание за обучение и натрупване на знания, които освен като дълбочина се харак-
теризират и с широк обем в области като факти относно конкретното престъпление, модели за 
поведение на престъпниците, информационни технологии и др.

Експертите, които специализират в разследването на киберпрестъпления, следва да при-
тежават и специфични знания и умения:

● Базови знания в областта на компютърните технологии, компютърните мрежи и сис-
темите за защита. Тук е вярна максимата, че колкото повече такива знания притежава разслед-
ващият, толкова по-добри резултати могат да бъдат постигнати.

● Разбиране културата на хакерите. Като аксиома може да се приеме твърдението, че 
много по-лесно е да бъде проследен и разкрит един хакер, когато се познава неговият модел 
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на мислене и поведение.
Като обобщение може да се каже, че както общите, така и специфичните характеристики 

на разследващите киберпрестъпления могат да бъдат изградени и развити с помощта на под-
ходящи обучения и подготовки.

Разследващите киберпрестъпления на базата на тяхната специализация могат да бъдат 
разделени в няколко групи:

● Такива, които специализират в областта на компютърни и мрежови престъпления. На 
първо място, те са следователи, а на второ място – технически експерти. При тях е подчертан 
интересът към развитието на технологиите, те работят най-често на позиции по сигурността в 
частни компании или като експерти в службите за сигурност.

● Компютърни специалисти, които участват в провеждане на разследвания на кибер-
престъпления. При тях водещото е експертността в информационните технологии, а вторич-
ното е интересът към провеждане на разследвания. Най-често работят като консултанти на 
службите за сигурност.

● Такива, които притежават балансирани умения в областите на информационните 
технологии и разследването на престъпления. Най-често те участват в паралелни обучения и 
работят като независими консултанти към частни компании или към службите за сигурност.

● Такива, които нямат особени умения в разследването и информационните техноло-
гии. Най-често това са полицейски служители, които са привличани в разследване на кибер-
престъпления.

Ако вниманието се насочи към проблема за наемане и подготовка на разследващи ки-
берпрестъпления, възниква въпросът дали способностите, които се търсят в кандидатите, са 
по-скоро умения или в голямата си част са резултат на талант. По принцип може да се приеме, 
че колкото и специфични да са дадени умения, те могат да бъдат изградени и поддържани 
с помощта на подходящо обучение, докато талантът е генетично (наследствено) заложен в 
човека. Като пример:

● умения: почти всеки, който взема уроци по пиано, може в даден момент да изсвири 
някаква мелодия и това ще бъде израз на придобитите от него умения;

● талант: определени лица имат дарбата да свирят по слух и дори без уроци успяват да 
възпроизведат веднъж чута мелодия, което е доказателството за наличие у тях на талант.

Разследването на киберпрестъпления представлява креативен процес и изисква 
умения, които могат да бъдат изградени с обучение и тренировка. Добрите специалисти 
в областта освен умения притежават и талант. За тях често се казва, че имат нюх към 
престъпленията и естествен афинитет към информационните технологии. Вярна се оказва 
обаче и тезата, че само с талант трудно се постигат желаните резултати. Като обобщение 
може да се приеме, че добрият разследващ киберпрестъпления е достатъчно талантлив 
и в същото време готов да се обучава с цел изграждане и развитие на изискващите се 
специфични умения.

Сравнителен анализ на подходите за профилиране на ролите в киберпрестъпления
Познавайки специфичните особености на всяка от ролите в модела, показан на фигура 

1, както и спецификата на двата подхода за профилиране – индуктивен и дедуктивен, може да 
се направи сравнителен анализ за приложимостта на тези подходи спрямо всяка от трите роли.

В таблица 1 са представени основните критерии за анализа и получени резултати.7
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Таблица 1

Критерии за сравнителен анализ

Роля Достъпност до 
първични източници 

на информация

Възможност за изграждане 
на обобщен образ

Приложим подход  
за профилиране

Киберпрестъпник Труднодостъпни 
източници

Добра възможност Дедуктивен

Жертва на 
киберпрестъпление

Леснодостъпни 
източници

Много добра възможност Индуктивен и 
дедуктивен

Служител за 
разкриване и 
разследване на 
киберпрестъпление

Леснодостъпни 
източници

Много добра възможност Индуктивен и 
дедуктивен

Съдържанието на таблица 1 може да бъде обобщено с помощта на следните изводи:
● Затрудненият директен контакт с киберпрестъпниците прави трудноосъществимо съ-

бирането на първична информация относно специфичните характеристики спрямо различните 
киберпрестъпления. Като възможен начин за определяне съвкупността от специфични характе-
ристики на тази роля се очертава изграждането и използването на обобщен образ. Като след-
ствие от двете твърдения се налага изводът, че при профилирането на киберпрестъпниците 
по-удачен се оказва дедуктивният подход.

● Възможността за пряк контакт с жертвите на киберпрестъпление подпомага извежда-
не и групиране на техните специфични характеристики. В същото време е възможно създава-
нето и използването на обобщен образ на жертвата на специфичен вид киберпрестъпление, 
на чиято база да се търсят релевантните специфични характеристики. Като извод се налага 
твърдението, че профилирането на ролята на жертвата на киберпрестъпление може да се из-
вършва с помощта както на индуктивния, така и на дедуктивния подход.

● По отношение на профилиране ролята на служителите, занимаващи се с разкриване 
и разследване на киберпрестъпления, могат да се направят аналогични изводи като тези при 
жертвите на киберпрестъпление.

С помощта на направеното изследване се доказва приложимостта на подходите за про-
филиране при разкриване и разследване на киберпрестъпления. Приложимостта на подходи-
те, от друга страна, валидира профилите като съществен инструмент в борбата с киберпрес-
тъпността. 
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Предлагайки за обсъждане качествено нова парадигма за информацията и произтичащите от 
нея нови представи за пространството и времето и конструирайки качествено нова същност 

на Глобалния свят, си даваме ясна представа за научния риск, който поемаме. Даваме си смет-
ка и за ненаучния риск за отричането на утвърдени разбирания и представи за информацията, 
пространството и времето. 

Готови сме да отстояваме истинността на изводите, които ще изложим.
Темата за информацията (в нейното богато многообразие от определения и още много 

по-богатото ѝ терминологично представяне) не е нова. Напротив, тя е богато експлоатирана 
в многообразни по характера си изследвания. През последните десетилетия произволно се 
използва терминът „информация“. С множествената си синонимност той стана един от най-упо-
требяваните както в научните изследвания, така и в битовото ежедневие на обществото. С 
широкоспектърната си синонимна употреба терминът „информация“ си остана термин за су-
бективно изразявана връзка с понятие, за което няма определение.

Върху понятийната празнота на термина „информация“ шумно се декларира нова наука [1]. 
Науката информатика. За пореден път ще отбележим, че това е необоснован опит да се обяви ин-
форматиката за наука и да се възложат на нея безпочвени основания, когато самата тази „наука“ 
няма свой предмет на изследване и не е определила истинската същност на понятието „инфор-
мация“. По тази пределно обективна причина обявяваната за наука информатика няма свои общи 
закони, своя теория, няма и произтичащи от тях частни закони и частни теории.

Внимателният и непреднамерен анализ на широко разпространената употреба на терми-
на „информация“ дава обективни основания да се направи изводът, че чрез него се изразява 
сведение за нещо.

За придаване на научно-иновативен привкус (и самочувствие) в съвременното общес- 
тво всеки субект дава информация, получава информация, създава информация, предава 
информация, пренася информация, обработва информация, използва информация и т.н. За 

НОВАТА ПРЕДСТАВА ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, 
ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО – ОСНОВА ЗА РАЖДАНЕ  
НА НОВА ПРЕДСТАВА ЗА КОНСТРУКТИВНАТА СЪЩНОСТ  

НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ
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по-убедително към термина „информация“ се прикачват и допълнителни определения. Така 
информацията става входяща информация, изходяща информация, технологична информа-
ция, оперативна информация, биологична информация, управленска информация, борсова 
информация и още много друга, а технологиите, които работят с фиксирани в сигнали и знаци 
сведения стават информационни технологии. 

На практика във всички определения и термини (прости и сложни) същността е една. Във 
всички определения и тяхното терминологично изразяване стои сведение за нещо. Сведение, 
фиксирано (регистрирано) в сигнали и знаци.

Излизайки от разпространената представа за информацията, ясно се откроява обектив-
ната реалност, че на практика се дават сведения за нещо, получават се сведения за нещо, 
извършва се аритметико-логическо преобразуване (обработване) на фиксирани в сигнали и 
знаци сведения. (До последното десетилетие на миналия век за фиксираните в среда сведения 
се използва думата данни.)

Позволяваме си още веднъж да отбележим, че това, което теориите именуват информа-
ция, е просто сведение за Нещо. Утвърждаваните теории за информацията не се докосват до 
същността на информацията, която е Нещото. Те просто го игнорират. 

По-различно са постулирани вижданията (разбирания) в древността (тази, която познава-
ме). Според тях същността (нещото) се отразява (представя) във формата (in forma). Напълно 
естествено е същността (нещото) да е във формата (в информацията – in forma).

Внимателният анализ на многообразието от определения за информация и присъщите 
им терминологични отразявания дава основание да се даде (да се конструира) логично опре- 
деление на информацията като ежемоментно пораждан образ на състоянието от анализа на 
контекстни зависимости в среда на неограничена логика. Ежемоментно поражданият образ на 
състоянието (информацията) ежемоментно се реализира чрез енергията (възможно и чрез не-
познати все още сили). Породеният образ на състоянието е същността, която е във формата. 
Нещото, което е във формата.

Определянето на понятието „информация“ като ежемоментно пораждан образ на състоя-
ние сериозно налага преосмисляне на основните философски и физически категории (материя, 
енергия, пространство, време и др.). Новият поглед към същността на информацията логически 
обосновава нейната първичност.

Такова твърдение е силно и с ново качество. То налага необходимостта от преосмисляне 
на традиционното разбиране не само за тези категории, но и води до преосмисляне на опреде-
ляните чрез тях явления и процеси.

Новият поглед към истинната същност на информацията като ежемоментно пораждан 
образ на състояние изважда определението за понятието „информация“ от формите на са-
мообособяване и самоизолиране, поставя на ново, по-високо ниво отношението на понятието 
„информация“ с понятията „пространство“ и „време“. На новото, по-високо ниво на разбиране 
отношенията между информацията, пространството и времето преминават в ново качество.

Главният резултат от новото качество е формирането на ново мегапонятие за тяхната 
идентичност. Това понятие е информационно-пространствено-времеви континуум. Този конти-
нуум легитимира триединството на информацията, пространството и времето.

Теорията на информацията ще е особена теория. Създаването на такава теория е за-
дача, натоварена с изключително висока сложност. Сложността произтича от обективната не-
възможност информацията да се определи от парадигма извън този континуум. Не може да 
има друга парадигма и друга теория за информацията освен общата теория за поражданата в 
континуума информация.

Да се постулира такова твърдение, не е трудно. Трудно е да се обхване в континуумната 
цялост истинската същност на поражданата (в образ на състояние) информация и всички свър-
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зани и произтичащи от тази същност процеси.
Търсенето на решение минава през възприемането на информационно-пространстве-

но-времевия континуум за обективна реалност на Глобалния свят (възприеман като Вселена, 
Универсум, Мироздание, Космос).

Законите на физичната (и на обществената) реалност в континуума не зависят от човеш-
кото познание за тях. За тях може да се предположи, че са закони, които действат обективно. 
Те са закони, които действат обективно. Следователно законите на континуума и неговите кон-
структи се откриват. Те не се изобретяват. Те се пораждат от анализа на контекстните зависи-
мости на континуума в средата на неограничена логика. 

Всеобщ, универсален закон на информационно-пространствено-времевия континуум е 
законът за неговата самоорганизация (на континуума и неговите съставящи). Това е самоор-
ганизацията, която поражда и реализира ежемоментно образа на състоянието на континуума. 
Законът за самоорганизацията е основополагащ както за самия континуум, така и за качестве-
но новата наука за информацията. Той е задължителният фундамент на науката за информа-
цията.

Информацията, пространството и времето са винаги неразривно свързани в неделимо 
общо единение в пораждания образ на състоянието. Ежемоментно поражданият образ на със-
тоянието реализира многомерен и многопластов информационно-пространствено-времеви 
континуум, поражда и реализира многомерна и многопластова Реалност.

Процесът на самопораждано и самоорганизирано реализиране на континуума е неогра-
ничен. Това свързва информационно-пространствено-времевия континуум с вечността. Той е 
във вечността. Той поражда вечността. Той е вечността. Той е и Творецът, и Творението.

Както вече отбелязахме, определянето на информацията като породен образ на състоя-
нието от анализа на контекстни зависимости в среда на неограничена логика налага преосмис-
ляне на представата за пространството и времето.

Преди да изведем определение за пространството, си позволяваме да направим не-
голямо, но съзнателно отклонение и да насочим вниманието към христоматийния пример за 
онагледяване на демонстрирано изкривяване на пространството от А. Айнщайн. За демонстра-
ционния пример той предварително отрича и елиминира етера (ефира) с неговите етерони 
(ефирони). В примера той обаче инкогнито го експлоатира чрез мрежата, в която се поставя 
масивното тяло, и чрез нейното огъване под масивното тяло илюстрира изкривяване на прос-
транството (мрежата).

Необходимо е да се отбележи, че както Айнщайн посочва, изведените уравнения по 
постановката на примера са валидни за вакуум (чиста среда). Това дава основание да се твър-
ди, че изведените уравнения за вакуум (чиста среда) са верни за вакуум и могат да се прилагат 
в несилно отклоняваща се от вакуума среда. В такъв аспект уравненията намират практическо 
приложение в областта на космонавтиката.

Изводът за изкривяване на пространството в реална хармонична среда на пространство-
то е лишен от основание. Изкривяване на пространство няма. И не би могло да има.

Пространството се поражда и реализира ежемоментно като образ на състоянието от 
анализа на контекстни зависимости в среда на неограничена логика в неговата хармонична 
цялостност. Пространството съществува единствено и само в мига на своето пораждане и ре-
ализиране в образ на състоянието. То няма минало. Няма бъдеще. Пространството от преди 
актуалния миг на пораждане и реализиране не съществува. Пространството след актуалния 
(текущия) миг на пораждане и реализиране още не се е породило.

Внимателното изучаване на пространството в неговата хармонична цялост (и едновре-
менно в неговата йерархична делимост) от всички обекти (елементи), представяни от най-мал-
ките елементарни частици, от малки и големи обекти в ежемоментно пораждания образ на не-
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говото състояние. Тази постановка не допуска изкривяване на пространството. Пространството 
винаги е в своя породен и реализиран образ на състояние.

От позициите на философията пространството може да се определи като свят в поглед 
отвътре.

Физическата представа на пространството се изразява чрез съвкупността на всички обек-
ти в даден свят.

Пространството може се разглежда като обособено и сложно множество в математиката.
Всяка от изложените представи изисква самостоятелно разглеждане. Цялостна предста-

ва за пространството може да се получи чрез постигане на хармонично единение на определе-
нията на пространството във физиката, философията и математиката.

Нагледно Вселената може условно да се представи като йерархичен модел на един свят 
(приет за затворена конфигурация). При такава постановка този модел на свят може да се 
смъкне към по-долна йерархия и да се определят негови по-ниски (долни) нива.

Всеки свят, дори в представата за хаоса в него, е достатъчно подреден и е подчинен на 
обективно действащите закони. Откриването на обективно действащите закони може да бъде 
много сложно. Тези закони трябва да определят закономерностите в системите, които са при-
емани за непредсказуеми и хаотични. Между неконтролирания хаос и строгия ред на Евклид е 
фракталният ред. 

В йерархичния модел на фигура 1 [2, с. 84] всеки ранг е обозначен като свят. Обектът 
от първи ранг е обозначен като свят 1. Обектите от втори ранг са обозначени като свят 2. В 
следващата стъпка надолу в модела са обектите от трети ранг, обозначени като свят 3. Всяка 
стъпка в йерархичния модел дава съответния ранг и обозначава съответния свят.

Длъжни сме да отбележим, че конструирането на йерархичен модел е само условно она-
гледяване на вече породения и реализиран образ на състоянието на пространството. Остава 
открит и неизучен въпросът за механизма на ежемоментното пораждане на образа на със-
тоянието на пространството от анализа на контекстни зависимости в среда на неограничена 
логика.

Неотделимо от определенията на информацията и 
пространството е определението на понятието време. Във 
философията времето се разглежда като поредица от съ-
бития, а всеки преход в друго състояние е събитие.

В общия си вид това определение е приложимо и за 
времето в неговата континуумност с разгледаните понятия 
за информацията и пространството в тяхната поредица на 
пораждане и реализиране.

Извън това философско определение на времето 
остава времето на самия миг на пораждане на образа на 
състоянието на информацията от анализа на контекстни 
зависимости в среда на неограничена логика. Основателно 
възниква необходимостта от универсална метрична едини-
ца за време в единния непрекъсваем процес на пораждане 
образите на състояние. Логично е мигът на пораждане и 
реализиране на образ на състояние да бъде възприет като 
времеви еталон на пораждането и реализирането.

Базирайки се на общоизвестни константи, Г. Кръстев предлага универсална измерителна 
система, построена на основата на пулсационния модел на мегагалактиката (разглеждана като 
пространство) [2, с. 39]. За основни измерителни единици са използвани средногеометрични 
стойности от радиусите и масите на мегагалактиката и елементарния квант. За единица е при-

Фиг. 1. Опростена йерархична 
представа на светове 

във Вселената
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ета началната скорост на въртене на мегагалактиката, когато е била с радиус Rₒ. Други еди-
ници са дължината на Планк, масата на Планк, константата на Хабъл, константата на тънката 
струна, скоростта на светлината, гравитационната константа, квантовите константи и електри-
ческите величини. Съставна част на предлаганата от него универсална система е единицата за 
време [2]. Тя е определена на 6,6745.10-105 от използваната метрична секунда.

Изведената универсална секунда може хипотетично да се разглежда като размер (из-
мерител) на „мига“ на пораждане на образа на състоянието. Това допускане позволява да се 
направи изводът, че образът на състоянието се поражда и реализира в рамките на една уни-
версална секунда, което е равно на 1, 5. 10. 104 пъти пораждания на образи на състояния в една 
секунда.

В заключение ще отбележим, че частично представената парадигма за информацията, 
пространството и времето в тяхната континууност, макар да изглежда силно отдалечена от 
днешните разбирания за средата на сигурност, в обозримо бъдеще ще наложи нов поглед към 
тази среда. Качествено ще се изменят разбиранията за сигурност.
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В Нютоновата механика пространството и времето са основни категории. Пространството е 
тримерно, еднородно (една негова област не може да се различи от друга) и изотропно 

(свойствата му във всички посоки са еднакви). То е вместилище на телата. Разпространено е 
следното виждане за него: „Ако имаме една къща и се абстрахираме от особеностите ѝ като 
къща (т.е. има кухня, спални, баня), остава сграда. Ако се абстрахираме от особеностите ѝ 
като сграда (т.е. има покрив, стени), остава пространство“. Времето е едномерно (тече само 
от миналото към бъдещето) и еднородно (един негов отрязък не се различава от друг). Между 
пространството и времето няма връзка. Те са абсолютни [1].

Движението и покоят също са основни понятия. Те обаче са относителни. Движи се или е 
в покой материален обект (най-често се разглежда материална точка), който притежава маса. 
За да говорим за тях обаче, е необходимо да се избере отправно тяло (обикновено Земята). 
С отправното тяло се свързва координатна система (напр. декартова (правоъгълна) дясна). 
Има две понятия за маса: тежка и гравитационна. Първата е свързана с принципа на Нютон 
за инерцията, втората – със закона за всемирното привличане. Под инертна маса се разбира 
свойството или качеството на тялото да запазва състоянието си на движение или покой. Кол-
кото по-трудно може да се промени това състояние, толкова масата му е по-голяма. Гравита-
ционната маса пък отразява обстоятелството, че телата се привличат. Колкото е по-голямо 
привличането им, толкова масата е по-голяма. Двете маси са тъждествени [1]. 

Основни закони в Нютоновата механика са Галилеевите трансформации, които дават 
връзката между координатите на движеща се материална точка в две инерциални отправни 
системи (неподвижна и движеща се). Обикновено те се записват в декартови системи, чиито 
две оси са успоредни, а третите съвпадат помежду си. От тях се извеждат законите за събиране 
на скорости, за ускоренията и силите при преминаване от едната в другата отправна система. 
Инерциална система се нарича тази, която е неподвижна или се движи равномерно и право-
линейно. В нея са в сила законите на Нютон за силите. Неинерциалната система се движи с 
ускорение или се върти. В нея се появяват инерчни сили (при въртене центробежни) [1]. 

Въведено е понятието „етер“ – субстанция, запълваща пространството, която е непод-
вижна. Един от най-важните опити във физиката е този на Майкелсон и Морли, които си по-
ставят за цел да измерят скоростта на Земята спрямо етера. Идеята е да се използва опитна 
установка от три огледала. Двете са по посока на движението на Земята. Едното от тях е пер-
пендикулярно на нея, а второто е под ъгъл 45 градуса. То е полупропускливо. Третото е разпо-
ложено на същото разстояние, както другите две, но е успоредно на посоката на движение на 
Земята. Пуска се лъч в същата посока, който се разделя на две от полупропускливото огледа-
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ло. Едната му част продължава движението си, отразява се от второто огледало и се връща, 
след което се отразява под 45 градуса от първото огледало. Втората част на лъча се отклонява 
под 45 градуса, движи се перпендикулярно на посоката на движение на Земята, отразява се 
от третото огледало и се връща пак до първото. Преминава през него и продължава пътя си. 
Тъй като двата лъча изминават различни пътища, се очаква, че ще настъпи интерференция 
между тях и по картината, прилагайки Галилеевите трансформации, ще се определи скоростта 
на движение на Земята. Опитът е направен с изключителна точност и въпреки това не дава 
никакъв резултат, или по-скоро резултатът е отрицателен. Никаква интерференчна картина не 
се получава. С други думи, не може да се измери скоростта на движение на Земята. След като 
е изключена възможността да има грешки при провеждането на опита и при измерванията, 
не е могло да се намери никакво разумно обяснение на резултата. Остава единствено да се 
допусне, че Галилеевите трансформации са неверни. Но това означава отхвърляне основите 
на Нютоновата механика [1].

Така се стига първоначално до написването на Лоренцовите трансформации, които 
най-напред се разглеждат като изкуствено построение, което няма опитно потвърждение. С 
времето обаче се стига до заключението, че трябва да се направи коренна ревизия на Нюто-
новата механика и преосмисляне на основните ѝ понятия „пространство“, „време“, „движение“, 
„маса“ и на връзките между тях. Така се стига до Специалната теория на относителността, в 
която нещата изглеждат по следния начин. Пространството и времето са свързани помежду 
си и представляват елементи на единното четиримерно време-пространство. Те не са абсо-
лютни в Нютоновия смисъл. Не са еднородни. Времето пак тече от миналото към бъдещето, 
но в движеща се отправна система се забавя. Размерите на телата в посока на движението се 
скъсяват. Движенията на телата се подчиняват на Лоренцовите трансформации. Появяват се 
интересни следствия. Две събития, случили се на различни места в неподвижната отправна 
система, могат да бъдат едновременни, а в движещата се – не. Възниква парадоксът на близ-
наците, единият от които трябва да е по-млад при срещата им, след като той се е движил с 
голяма скорост, ходил е някъде и се е върнал. Съществува конус на събитията. Има два вида 
минало и бъдеще. Минало, от което сегашният момент зависи, и то определя бъдещото на 
обекта, и такова, което няма никакво отношение към него. Преосмисляне какво точно е прос-
транство и какво време също е необходимо и пр. [1].

Ричард Файнман в своите прочути „Файнманови лекции по физика“, четени в Калифор-
нийския технологичен институт, при подготовката на темата за времето се запитал какво точно 
е то. Погледнал в тълковния речник на английския език „Уебстър“ и там срещу време било напи-
сано период, а срещу период – време. Дадено било кръгово определение. Явно това са много 
дълбоки понятия, за чието изясняване са нужни големи усилия. Можем да добием чувството 
какво е това време само ако се случват някакви събития и особено ако те имат повторяем 
характер [1].

Стоим пред една нова оригинална идея на двама български учени – Ради Кабаиванов и 
Светлозар Кабаиванов: издигането на информацията до статута на категория от рода на прос-
транството и времето, по-нататъшното обобщаване на време-пространството и свързването 
му с информацията. Интерес буди виждането, че трябва да се роди нова наука, наука за инфор-
мацията. Във връзка с това се поставя въпросът за даване на качествено ново определение за 
последната, което да произтича от нейната природа, както и за преодоляване на старите раз-
бирания за нейната същност и отхвърляне на остарелите определения за нея. Предложеният 
нов поглед към информацията е всъщност към самата същност на Мирозданието. Той граничи 
с философското и богословското разбиране за света [2]. 

Ради Кабаиванов и Светлозар Кабаиванов определят информацията като пораждане и 
натрупване на образи на състоянието. Те не приемат широко разпространеното схващане, че 
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с намаляването на ентропията (шума) нараства информацията, което се основава на теорията 
на Шенон за пренасяне на сигнали в канал за връзка от устройство, излъчващо сигнала, към 
такова, приемащо сигнала. Досегашното разбиране на понятието според тях не разкрива при-
родата на информацията. Тук е интересно да се запитаме понятието „образ на състоянието“ как 
се възприема: като основно, от типа на „множество“ в математиката, или като такова, на което 
трябва да се даде определение и какво точно е то. Освен това от гледна точка на физиката 
въвеждането на нова величина налага тя да се измерва. Как ще се измерва информацията и 
в какви единици например в системата SI. Каква ще е връзката ѝ с други известни величини. 

Въведено е и понятието „природна информационна машина“ и тя е разграничена от из-
числителната, която е творение на човека и е изградена на основата на елементна база, тех-
нологии за работа със сигнали и знаци и аритметико-логическо преобразуване (изчисляване) 
на контекстни независимости. Твърди се, че природните информационни машини за разлика 
от изчислителните са конструирани върху анализа на контекстни зависимости и апарат за без-
пределна логика. Те ежемоментно пораждат информация [2]. Тук е мястото да се запита какво 
точно означават контекстна зависимост и контекстна независимост; какво се разбира под кон-
текст, какви обстоятелства, среда или друго и какви са неговите параметри; какво става при 
промяната им; какво става с породената информация, тя складира ли се някъде, съхранява 
ли се, колко време, разпространява ли се, пренася ли се, записва ли се, как и от кого, кой и по 
какъв начин я възприема. 

Възниква въпросът какво точно е информационна машина и е следва да се дадат кон-
кретни примери за това. Кой е създателят ѝ? Как тя точно поражда информацията и от какво? 
В електротехниката например генераторите на ток всъщност са преобразователи на един вид 
енергия (например механична – падане на вода или движение на водна пара) в друг – движение 
на електрони в проводници. По аналогия, ако информационната машина е генератор на инфор-
мация, тя от какво я създава, т.е. какво преобразува, за да се появи информацията? Инфор-
мацията, след като е създадена, как точно съществува, къде и колко време? В крайна сметка, 
какво точно е информация извън строгото определение? Как да се почувства? Необходими са 
конкретни примери и доказателства. Информацията изчезва ли, унищожава ли се и в какво се 
превръща? Какво става с нея? 

Друго ново понятие е новоконструираният информационно-пространствено-времеви кон-
тинуум и е дефинирано ежемоментното му пораждане. Негови характеристики са многомер-
ност и многопластовост [2]. 

Във физиката доказването на съществуването на някакъв обект или закон или опровер-
гаването му става с опит. Вземайки за пример този на Майкелсон и Морли, който води до съз-
даването на нова физика и очертава границите на приложимост на класическата, е необходимо 
да се помисли какви опити могат да се направят, за да докажат или опровергаят съществува-
нето на този континуум. Какъв математичен модел трябва да се създаде, а вероятно и каква 
нова математика – нов език за описанието на новия обект? Въвеждането, назоваването и изяс- 
няването на съдържанието на понятията е много важно. Те са езикът, на който ще говори тази 
нова наука [1]. 

Авторите твърдят: „Дефинираният информационно-пространствено-времеви континуум 
се поражда от ежемоментно поражданата на всичките му нива информация от анализа на кон-
текстните зависимости в континуумната мрежа от природните информационни машини. По-
ражданата информация се реализира чрез материята и енергията. Това променя статута им в 
среда и средство за реализиране на поражданата от информационната машина информация“. 
По-нататък: „Нито една от неговите съставки не съществува самостоятелно вън от него и не се 
поражда от другите му съставки. Информацията като пораждане на образи на състоянието въз-
никва в конкретно време и в конкретно пространство на информационно-пространствено-вре-
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мевия континуум. Връзките в континуума не позволяват дефиниране на пространството вън от 
конкретното време и поражданата в това време информация. Не е възможно съществуването 
на време без информацията и пространството на континуума“. „Обозначаването на новите тех-
нологии за комуникации и автоматизиране на процеси, които са двигателят на научно-техниче-
ското и социално-икономическото развитие на съвременното обществото, като информационни 
не ги прави такива. Отсъстват и необходимите основания съвременното високотехнологично 
общество да се дефинира като информационно. Не е нормално, без да е определена истинска-
та същност на информацията, обществото да се обявява за информационно. Търсенето на ис-
тината за информацията и информационно-пространствено-времевия континуум се превръща 
в неотменим приоритет на днешното общество. Потребността от нов поглед към информацията 
и нова наука за информацията – в жизнена необходимост.“ [2].

Следва да се положат много усилия за разработването на тези идеи, защото дори об-
щоизвестни и на пръв поглед напълно ясни понятия и закони и до ден днешен не са обяснени. 
Имаме предвид осъществяването на породената информация чрез енергията. Питаме равноз-
начни ли са информация и енергия и информация и материя. Съществува закон за запазване 
на енергията. Има ли закон за запазване на информацията? Очаква ли се да се открие такъв?

Тук трябва да се позовем отново на Ричард Файнман, който изказва едно много странно 
на пръв поглед твърдение, а именно, че изобщо не е ясно какво е това енергия. Има закон, 
наречен запазване на енергията, според който съществува някаква величина, която има опре-
делена стойност, извършват се някакви процеси и в края им тя има същата стойност. Това е 
просто математически закон, гласящ, че съществуват определени изрази (формули), наречени 
механична, електрическа, атомна и пр. енергии, които позволяват да се пресметне дадена ве-
личина. След като се извършват процесите и се направят пресмятания с помощта на споме-
натите изрази, се получава същата стойност на величината – същото число. Изобщо не е ясно 
защо това е така, но законът е абсолютно точен и отклонения от него досега не са установени 
[1]. Ако говорим за проявление на информацията чрез енергията, какво става с този закон? То-
гава, тъй като не е ясно какво е енергия, очевидно няма да е ясно какво е информация и какво 
става с даденото за нея определение. 

На пръв поглед е странно специалисти по информатика като Ради Кабаиванов и Свет-
лозар Кабаиванов да обявяват, че „информатиката“ не е наука и че няма пряка връзка с ин-
формацията. Странни изглеждат и твърденията, че информатиката няма свои предмет, ос-
новни и частни закони, методология и научни методи и че в обявената за наука „информатика“ 
информацията отсъства и като форма, и като съдържание. По-нататък, че в осъществената 
аритметико-логическа обработка на сигналите и знаците, с която се занимава информатиката, 
няма пораждане на образи и работа с тях [2]. Но това е точно така. Колкото и да е важна, ин-
форматиката е само средство за решаване на задачите от други науки. Тези мисли ни навеждат 
на казаното от Ричард Файнман за математиката, което е малко по-различно, но е все в същата 
посока: „Математиката не е наука в смисъл, че резултатите от нейните изследвания не могат 
да се докажат с опит“ [1]. 

Твърденията: „Дефинирането на информационно-пространствено-времевия континуум е 
отправно начало и основополагаща задача за изучаване и разкриване на самата същност на 
мирозданието. Науката за информацията е неделима част от науката за мирозданието. Еже-
моментно поражданият и реализиран информационно-пространствено-времеви континуум е 
Творецът и Творението“ [2], ни довежда до идеята за Бог. 

Необходима е много изследователска работа, за да се обосноват представените от Ради 
Кабаиванов и Светлозар Кабаиванов [2] идеи. Те са много интересни и перспективни и за тях-
ното развитие се изисква сътрудничеството на широк кръг водещи специалисти в различни 
области: информатика, математика, физика, философия и богословие. Създаването на новата 
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наука за информацията, разкриването на същността ѝ и на връзката ѝ с други съществуващи 
области на познанието ще ни приближи към разбирането на света и към издигането на по-ви-
сока степен на развитие на съвременното общество. 

1. Файнман, Ричард, Роберт Лейтън, Матю Сендс. Файнманови лекции по физика. Том I – III. София: Народна 
просвета, 1970 – 1976.

2. Кабаиванов, Ради, Светлозар Кабаиванов. Размисли за информацията и информационно-пространстве-
но-времевия континуум. Велико Търново: Абагар, 2014. 



Научният, научно-техническият, технико-технологичният и икономическият прогрес се раз-
виват с ускоряващи се темпове. Всяко научно откритие, всяка нова научна теория са ос-

нование за търсене на нови научно-технически решения. Новите научно-технически решения 
формират фонд за разработване на нови технико-технологични и икономически технологии.

Със сигурност информационната технология ни съпътства от около 4000 години, откакто 
шумерите водят свои записи с клнинописно писмо. Дори електрониката съществува от 1844 г., 
когато Самуел Морз предава по телеграфния апарат думите „Що е извършил Бог?“ в първата 
телеграма, изпратена от Вашингтон до Балтимор. Ако се вгледаме внимателно, ще видим, че 
има дълга еволюция зад повечето революции. 

И все пак е ясно, че днес се случва нещо ново. Информационните технологии се усъвършен-
стват с експоненциална скорост и проникват във всеки сектор и във всяко кътче на Земята. Никой 
не усеща резултатите от информационната революция по-силно от военните сили по цял свят. Това 
не е изненадващо, като се има предвид каква голяма част от технологиите са създадени във военни 
лаборатории или в изпълнение на договори за отбрана. Красноречив пример в това отношение е 
постигнатото технико-технологично ниво на изчислителната и комуникационната техника и техно-
логиите за тяхното широко приложение и достигането до своя съвременен вид в суперкомпютрите.

Безспорни са основанията за венцеславене на възможностите на суперкомпютрите. На 
първо място в техните достойнства са скоростите на аритметико-логическо преобразуване 
(обработване) на данните, превишаващо на порядъци скоростта на съществуващите до тях 
изчислителни машини. Разликата е наистина главозамайваща. Такава е разликата и по отно-
шение на обема на поддържаните и обработваните бази от данни. 

Това, което, отсъства във венцеславенето, е главозамайващата разлика в тяхната стойност.
Предлаганите решения за споделено (разбирано като арендувано) ползване на ресур-

сите на суперкомпютъра не намалява стойността на единица от ползваната услуга. Колектив-
ното ползване на споделени изчислителни ресурси не е ново. То е познато още от машин-
но-сметачните станции (базирани върху електромеханична елементна база) и териториалните 

СУПЕРКОМПЮТРИТЕ – БАЗА И ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА 
СРЕДА ЗА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ  

И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ  
НА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ДАННИ

Резюме: Въпросът за намиране на компромисно възможна степен на защита 
и сигурност при комуникация и автоматизирана обработка на данни и финансовото 
осигуряване на тази степен винаги е актуален. Актуален е и за среди на суперкомпютри.

Ключови думи: защита и сигурност на данни, степен на защита и сигурност на данни.

Svetlozar Kabaivanov, PhD. THE SUPERCOMPUTERS – A BASIS FOR A HIGH 
TECHNOLOGY ENVIRONMENT FOR DATA PROTECTION AND SECURITY,  

AND A HIGH TECHNOLOGY ENVIRONMENT FOR BREACHING DATА PROTECTION 
AND SECURITY SYSTENS

svetlozarkab@abv.bg

Abstract: The question of settlement by compromise the best possible level of protection 
and security of communication and automatic data treatment is a question of present interest. 
Supercomputers are of present interest also. 

Key words: protection and security of data, level protection and security of data.

доктор Светлозар Кабаиванов 
svetlozarkab@abv.bg



279     СУПЕРКОМПЮТРИТЕ – БАЗА...

изчислителни центрове за колективно ползване, реализирани на елементна база от малки и 
големи интегрални схеми. Опитът показа, че първоначалните очаквания за ефективно споде-
лено колективно ползване на изчислителни ресурси не се оправдават. Наложи се практиката 
на създаването на собствена институционална изчислителна среда и широко персонализирано 
използване на изчислителната среда върху и чрез персоналните компютри. 

Дори изчислителните ресурси на суперкомпютрите да намерят конкретни частни прило-
жения, те ще бъдат (поне в близко бъдеще) елитарни приложения на финансово силни инсти-
туции, които се нуждаят (и могат да си го позволят) от високоскоростна обработка на големи 
съвкупности от данни за реализиране на специфични сложни научни и управленски задачи. 

За финансово немощните предприятия и организации високата цена на предлаганата 
услуга най-вероятно ще се окаже непосилна за тях.

Високата цена на споделеното използване на ресурсите на суперкомпютъра се предопре-
деля от високата стойност на самия суперкомпютър и използването на неговите изчислителни 
ресурси. Първоначалната цена на създаваните суперкомпютри в границите на 300 000 000 щ.д. 
е обективно непосилна за индивидуално ползване за нуждите на повечето предприятия и орга-
низации в света. Още по-силно това се отнася за предприятията и организациите в България.

Позволяваме си да отбележим, че изложеното по-горе е само един бегъл поглед към 
възможното приложение на суперкомпютрите.

От много по-сериозен поглед се нуждае изясняването на взаимозависимостта от използване 
на изчислителни ресурси на суперкомпютър и корпоративната и националната сигурност. Това се 
отнася както за потребителите на споделени (арендовани) изчислителни ресурси, така и за тези, 
използващи ресурсите на суперкомпютър за създаване на технологии за максимално висока степен 
на защита на получаваните и съхраняваните данни и тяхното аритметико-логическо обработване. 
Мощните изчислителни ресурси на суперкомпютъра са инструменти (могат да са и средство) за 
преодоляване защитата на функциониращи чужди изчислителни и комуникационни системи.

На съвременното си ниво на развитие суперкомпютрите предлагат широки и много по-разноо-
бразни възможности за създаване и поддържане на системи за защита на комуникацията, съхраняване-
то и използването на данните в създавани и поддържани системи за тяхната автоматизирана обработка 
и високоефективното им вграждане във високоефективни автоматизирани системи за управление. 

Ресурсите на суперкомпютъра дават много големи (на порядъци) възможности за усъ-
вършенстване и разнообразяване на теорията и практиката за кодиране и изправяне на грешки. 
Безспорно е, че суперкомпютърът със своите изчислителни ресурси предоставя много по-раз-
нообразни и по-богати възможности за създаване и поддържане на трудни за преодоляване 
системи за защита на комуникацията, съхраняването, аритметико-логическото преобразуване 
на данните в системи за автоматизирано управление на процеси и системи. На съвременния 
етап на развитие все още продължава търсенето на решения чрез увеличаване на контролните 
разряди във форматите за данни и създаване на сложни алгоритмично разширени кодове. По 
този път се търси допустимото ниво на защита на самите данни във формата на алгоритмичния 
код както при нейното комуникиране и съхраняване, така и при участието ѝ в процеса на арит-
метико-логическата обработка и използването ѝ в управлението.

Създаваните в условията на разпространените и предлаганите изчислителни ресурси (от 
масовата изчислителна среда) системи за защита на съхраняваните и обработваните данни са 
в резултат на компромис между степента на предлаганата сигурност на системата за защита 
и изразходваните за нейното създаване средства. Според поставените цели и очакваните ре-
зултати за постигането на приемлива степен на сигурност точката на пресичане между създа-
ваната система за сигурност и разходите за нейното реализиране и поддържане е плаваща в 
зависимост от възможностите на бенефициента на системата за сигурност.

Намирането на компромисна точка в степента на защита на съхраняването и обработването на 
данни е основополагащо, защото всяко по-високо ниво на сигурност вече не може да бъде обезпечено 
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финансово. От друга страна, при лимитирани финансово допустими разходи не може да се постигне 
по-висока степен на ефективност на системата за защита на данните в средата на реален бенефициент. 

Не се различава принципно изложената схема и при проектиране и реализиране на сис-
теми за защита на съхраняването и обработката на данни в изчислителна среда, която се оси-
гурява от суперкомпютър. В такива системи за сигурност точката на компромиса е изместена в 
посока към огромни разходи за нейното създаване и постигане степен на защита на данните, 
която да не е пробиваема от решения, реализирани в друга суперкомпютърна изчислителна 
среда. Огромните разходи за създаване на система за защита на данните чрез технологичните 
възможности на суперкомпютъра са сериозно препятствие за намиране точка на компромис. 
Такава точка е постижима и ефективна най-вече когато тя не предполага преодоляването ѝ 
чрез изчислителни ресурси на отделна несуперкомпютърна среда. 

Трудно е намирането на компромис за създаването и използването на система за защита 
на данните от и във среда на суперкомпютър, която да предоставя сигурност срещу създадена 
също в суперкомпютърна среда технология за пробив на системата за сигурност. Създаването 
и осигуряването на висока степен на защита на данните е постижимо с цената на огромни фи-
нансови ресурси, които могат да бъдат непосилни за съответната институция. 

Още повече не трябва да се забравя, че възможността за създаване на система за про-
бив в „най-сигурната“ и високоплатена система за сигурност на данните винаги съществува. 
Реализирането ѝ обаче е непосилно от гледна точка на необходимите финансови ресурси, но 
не и невъзможно, ако целта е пробив на всяка цена.  

Борбата между системата за защита на данните и системата за пробив в нея обезкървява 
финансово участващите в нея страни. Тази борба не може да преминава в продължителна по-
зиционна война. Печеливша е страната с по-висок високотехнологичен и финансов ресурс. Ако 
и двете страни не притежават такива ресурси, изходът е самоубийствен и за двете.

В съвременния свят все по-осезаемо се открояват нови представи за изключително ва-
жните за националната сигурност (чийто основополагащ елемент са и въоръжените сили) и 
националния суверенитет роля, място и значимост на суперкомпютрите.

От едната страна е необходимостта от използването на предоставяните все по-нови ви-
сокотехнологични възможности на суперкомпютрите за изграждане на труднопробиваема за-
щита на системата за сигурност в нейната пълнообхватност за страната. От другата страна на 
барикадата обаче могат да противостоят също достатъчно високотехнологични възможности за 
реализиране на пробив в създадените системи за сигурност. Те се разгръщат и развиват чрез 
опити за внедряване на труднооткриваеми от защитата вируси в различни защитени системи с 
перспективната цел да се пробие защитата на стратегически важни национални обекти, включи-
телно гарантиращи суверенитета на страната военни обекти и системи. Тяхното краткотрайно 
или дълготрайно извеждане от работния цикъл на щатно регламентирано функциониране става 
фактор за по-малка или по-голяма верижна реакция в работата на други стратегически и нестра-
тегически обекти и постигане на външно планиран целеви икономически и социален (най-вече 
социално-политически) хаос. Допускането на такъв пробив в системата за национална сигурност 
е катастрофален за държавата и води към частична или пълна загуба на нейния суверенитет.

Когато пробивът е само в една страна, може да се търси неговото локализиране чрез дейст-
ващи международни и групови съюзи за взаимно гарантирана сигурност. Бързото локализиране 
и замразяване развитието на конфликта открива възможности за многостранни преговори за ми-
нимизиране загубата на суверенитет. При възможност крайната цел е съхраняване на пълния 
суверенитет. При невъзможност за локализиране и замразяване на конфликта се създават (ес-
тествени или преднамерено търсени) условия за прерастване в международна криза и междуна-
роден конфликт. Такъв сценарий е лош сценарий. Той ражда световна криза и световен конфликт.

В този ред на мисли следва да се отбележи, че чрез високотехнологичните възможности 
на суперкомпютрите се преследва дълбоко преодоляване на системите за сигурност на военни 
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обекти и дори на цялата военноотбранителна система. Освен дискутираните в специализирани 
среди възможности за елиминиране на системи за сигурност на военностратегически обекти и 
постигане на външно планиран хаос са възможни и по-лоши прогнози. Към тях следва да се 
отнесат тези за пробив в защитата и сигурността на оръжейни системи от различен вид, клас и 
ранг, овладяване на тяхното управление и използването им от външни сили.

За да победиш противника си, първо трябва да се спечели информационната война. 
Може да се постигне чрез създаване на собствени информационни системи с по-големи въз-
можности, по-надеждни и по-неуязвими.

Дори само от разгледаното по-горе се вижда, че високотехнологичните възможности 
на суперкомпютрите са основание да се твърди, че суперкомпютрите стават и ще стават все 
по-определящ фактор за сигурността в глобализирания свят, фактор за мира и войната в него, 
фактор за прогрес и разцвет на бъдещото човешко общество и възможно водещ фактор към 
самоунищожаване живота на Земята.

Изборът все още е в ръцете на разумната част от човечеството, която да използва супер-
компютрите за бъдещ просперитет и благоденствие на човешка цивилизация.

Научният прогрес освен възможните предизвикателства от суперкомпютрите все по-ак-
туално ще поставя в дневния ред на бъдещия свят въпроса за осмислянето на понятията за 
информация, пространство и време. 

Определянето на информацията като ежемоментно пораждан образ на състояние от анализа 
на контекстни зависимости в среда на неограничена логика и неговата реализация чрез енергията 
(вероятно и чрез друга неизвестна досега сила) дава нова картина на Глобалния свят [1]. Картина, в 
която се реализира континуумността на информацията, пространството и времето. Картина, в която 
пространството се определя от всички обекти (включително полета) – от елементарните неделими 
частици през видимите материални и енергийни обекти до планетите, звездите, галактиките, клъс-
терите от галактики във Вселената (или вселените). Пространството се поражда и реализира еже-
моментно от породения образ на състоянието му. Реално пространство съществува само в неговия 
породен и реализиран образ на състоянието. Пространство преди породения и реализиран образ 
на състоянието на пространството не съществува. Пространство след текущия породен образ на 
състояние на пространството няма, защото все още не се е породило и реализирало. 

Пространството съществува само в мига „сега“. 
Времето се определя и съществува в мига „сега“. Друго време освен мига „сега“ няма. 

Мигът преди мига „сега“ е отминал. След мига „сега“ идва следващият миг „сега“. Отстоянието 
от мига „сега“ е метрика за минало до този миг „сега“ и метрика за бъдеще от този миг „сега“.

Мигът „сега“ може да се определи като универсалната секунда, в която се поражда и 
реализира информацията (породеният образ на състояние от анализа на контекстни зависи-
мости в среда на неограничена логика). Хипотетично според физици универсалната секунда 
би могла да се определи на основата на физичните константи на Планк за маса и дължина на 
кванта, константата на тънката струна, константата за скоростта на светлината на А. Айнщайн, 
изведените размери на елементарните частици на Р. Пенроуз и на Г. Шипов. Хипотетично тя би 
се разположила в интервала между 10-100 и 10-104 от приетата метрична секунда.

Днес способността да се събира, обменя, обработва и съхранява информация е най-ва-
жният фактор, определящ военната и икономическата мощ [2].

Качествено новата хипотетична представа за един континуумен ежемоментно пораждащ 
се Глобален свят предстои да бъде приета или отхвърлена. И в двата случая човешката ци-
вилизация ще има сложната задача да създаде адекватна ефективна система за сигурност.

1. Кабаиванов, Р., С. Кабаиванов. Размисли за информацията и информационно-пространствено-времевия кон-
тинуум. В. Търново: Абагар, 2014.

2. Бъркоуиц, Брус. Новото лице на войната. София: Военно издателство, 2003. 



Общоизвестно е, че специализираните анализи, оценки, коментарии; публичните дискусии и 
полемики на тема информация и комуникации, конкуренция и сигурност (социална, персо-

нална, национална) обикновено предизвикват обществен интерес.
Всички култури, политически и бизнес среди съзнават и признават необходимостта от 

повишаване нивото на военнотехническата и информационнотехническата подготовка; необхо-
димостта от финансовото осигуряване на системата на национална сигурност; необходимостта 
от повишаване нивото на информационно-комуникативната компетентност и професионализъм 
на преките участници в реализирането на стратегията на национална сигурност в условията на 
динамична информационна среда. Конкуренцията и съперничеството в тази среда предпола-
гат не само създаването и овладяването на нови информационно-комуникативни технологии 
и техники за мащабен и динамичен обмен на информационни продукти, но и информационно 
планиране и програмиране, проектиране и мултиплициране, симулиране и манипулиране, за да 
се постигне желаният ефект и афект в информационната война.

Ако приемем, че обективните фактори имат определяща роля, а субективните – реша-
ваща, то следва да приемем, че сигурността (социална, персонална, национална) зависи и 
от нивото на информираност, социалната активност, социалната солидарност, националната 
идентичност, комуникативната култура на гражданското общество, на всеки член на общество-
то. С други думи, заслужава да спрем вниманието си и на отделни аспекти от философията и 
психологията на общуването и комуникацията.

Комуникативната култура и компетентност изискват човек (като субект на комуникация, 
а не само като представител на държавна институция) да познава основните източници на 
информация, критично да осмисля богатата, многопосочна и противоречива информация, за 
да може адекватно и оперативно да се ориентира, адаптира и реализира в динамично проме-
нящата се информационна среда. Среда, свързана със социалнополитически, геополитически 
или корпоративни различия, противоречия и конфронтация, с организирането на националната 
сигурност, с предотвратяването на реално възможните прояви и динамично променящите се 
модификации на киберпрестъпността и киберзаплахите.

КОМУНИКАЦИЯТА КАТО ДЕЙНОСТ И СИТУАЦИЯ  
ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО

Резюме: Всяка историческа епоха, всяка културна общност има своя идеал и модел 
на организиране и управление на националната сигурност. Практическата философия 
е предлагала и предлага различни варианти на развитие и усъвършенстване на 
комуникативната култура и компетентност като компонент на националната сигурност.

Ключови думи: информация, комуникация, сигурност.
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Прагматичният подход в социалната комуникация, в опита да се мотивират и мобили-
зират хората, а не само държавните институции за постигане на социална активност и нацио-
нална сигурност изисква отговор на много въпроси, но преди всичко на два: Доколко човек 
(общност, организация, институция) може да постигне сигурност в света на динамичните про-
мени, на преобладаващата и прогресираща неопределеност; на непрекъсната борба за власт и 
подчинение, борба за преразпределение сферите на влияние (икономическо, политическо, кул-
турно, религиозно); на тотална конкуренция (с нейните позитивни и негативни страни) както на 
локално, регионално, национално, така и на международно (не само съюзно) ниво? Възможно 
ли е и ако е възможно, доколко е възможно човек да пренебрегне личните си интереси, страсти, 
пристрастия и суети в името на истината, социалната солидарност и националната сигурност?

В света на социалния и културния релативизъм неопределеността и несигурността по-
раждат безпокойство, тревожност, активират проявите на потребителската психика, засилват 
социалното и екзистенциалното отчуждение, което води до преоценяване и обезценяване на 
традиционни ценности, образци, модели на поведение, до криза на доверието в авторитети и 
институции, до различни прояви на противоречие и конфликтност.

Не трябва да забравяме, че въпреки постиженията на научно-техническата революция 
и нейните внедрявания в информационното обслужване човек в познавателно-оценъчен план 
остава недостатъчно разсъдъчен и разумен в своето социално и комуникативно поведение.

Философията и психологията на общуването и комуникацията отдавна са описали и обяс-
нили факта, че в повечето случаи човек реагира на информацията за неочаквани и нежелани 
явления, за проблемни, конфликтни и кризисни ситуации със социални рефлекси, инстинктивно 
(в рамките на инстинкта за самосъхранение), емоционално и е склонен да се съмнява и отрича 
това, което не му носи непосредствена полза, сигурност или печалба.

В социалното и междуличностното общуване и комуникация човек често се доверява и 
позовава на сетивно достъпното, очевидното, видимото, привидното, атрактивното, предложе-
но в информационната, медийната и рекламната среда. 

Всеки или почти всеки човек ежедневно, в обичайна или проблемна ситуация, се позова-
ва на две мисловни постижения, изразени в съждения, които отдавна са прераснали в твърди 
убеждения за немалко хора. Първото е изразено с познатата сентенция: „Когато фактите гово-
рят, и боговете мълчат“. То има различни модификации и към днешна дата.

За по-голяма сигурност човек се позовава на степента на повторимост на едно и също 
сетивно достъпно, очевидно явление, на споделеното (общоприетото или преобладаващо при-
етото, на господстващото) мнение за полезността на дадено нещо, процес, явление или модел 
на поведение, модел на организиране и управление.

Не само на всекидневно ниво, но и в организационно-управленската практика човек се 
позовава и на друго общоизвестно съждение: „Истината се ражда в спора“. Ако човек прояви 
търпение, старание и обмени мнения или съображения, рано или късно ще стигне до истината. 
Преобладава мнението, че ако двама (или две страни) спорят, истината е някъде по средата 
между мненията на отделните субекти и всеки трябва или би трябвало да прояви разбиране, 
да направи компромис, да отстъпи в името на взаимноизгодно решение. Често се забравя, че 
в „средата“ е проблемът, а не истината; че човек може да постигне съгласието на другите не 
само по силата на единомислието, но и по други, в повечето случаи по-прагматични съображе-
ния и мотиви.

Човек приема и признава, че може да се заблуди, но се утешава, че неговото заблужде-
ние е по несъществени въпроси и лесно може да се преодолее. А не така любимите за него 
хора (до него, под него, над него в релацията власт и подчинение) винаги или почти винаги 
се заблуждават по съществените въпроси. Нещо повече, когато човек срещне затруднение 
да отговори на въпроса каква е същността на дадено нещо (процес, явление, събитие), той с 
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лекота се отклонява и утешава с отговора на въпросите как функционира това нещо, доколко 
това функциониране е значимо, полезно и доколко това полезно се споделя от другите, от 
непосредственото му обкръжение.

Безспорно човек в своята социална комуникация ползва не само силата и авторитета 
на по-високата степен на информация и информираност, на логиката и математиката (търси 
и предлага фактически и логически аргументи), но и силата и обаянието на емоционалното 
и харизматичното въздействие в опитите си да убеди (или да внуши на) събеседниците си 
(партньори, опоненти, конкуренти) в истинността и значимостта на своите мнение, постановка, 
решение, проект, програма за действие, за да постигне тяхното съгласие и съдействие.

Нещо повече, от академични и културни форуми, от политически и парламентарни трибу-
ни, чрез медиите и социалните мрежи се предлага и налага посланието: „Човек трябва да бъде 
комуникативен, диалогичен, да осъществява информиран избор, да взема правилни, прагма-
тични решения по жизненоважните проблеми!“.

Това послание е впечатляващо, звучи патетично, но човек може да се усъмни или оспори 
доколко е постижимо. Възниква, основателно, въпросът: Как и доколко можем да постигнем 
диалог (в смисъл на търсене и постигане на истината), ако информирането е избирателно на-
сочено, ако коментират и спорят хора с различни, и то с взаимноизключващи се позиции и 
интереси?

Комуникативната практика свидетелства, че немалко публични обсъждания на актуал-
ни и общественозначими проблеми с претенцията за диалог бързо прерастват в спор, кавга, 
скандал. Често в публичното обсъждане едни участници предлагат диалог, дискусия, други 
спор (дебат, полемика). Едни спорят за постигане на истината, други – за убеждаване не на 
опонентите си, а на публиката, трети – за победа над противника, четвърти – заради самия 
спор, т.е. спорът като спорт.

В историята на философията, на научните открития, на теориите за социалното управле-
ние новите идеи, възгледи, модели на поведение, на организиране и управление възникват и 
се утвърждават в съпоставка и конфронтация с преобладаващите, господстващите мнение и 
модел на организиране и управление.

Когато човек съзнава мащаба и възможните негативни последствия от една или дру-
га проблемна, конфликтна или кризисна ситуация, той търси решение, като се обръща към 
историческите и съвременните постижения на систематичното научно и приложно (фило-
софско, психологическо, етическо, правно, икономическо, управленско) знание и практиката. 
Адекватното и ефективно решение изисква да се намери балансът, дипломатичният подход 
или равноотдалеченото решение както от претенцията на „старото“ или „властимащото“ (в 
широкия смисъл на думата), че представя ценното в теоретичните постижения и практиче-
ския управленски опит, така и от опитите на „новото“ или „властстремящото се“ да преоце-
нява, обезценява и отрича „старото“ в името на истината и прогреса, да претендира, че е 
моралът на бъдещето.

Всяка историческа епоха, всяка културна общност има своя идеал и модел на органи-
зиране и управление на националната сигурност. Практическата философия е предлагала и 
предлага различни варианти на развитие и усъвършенстване на комуникативната култура и 
компетентност като компонент на националната сигурност.

От историята на философията е известно, че всеки съществен и значим въпрос и отго-
вор, всяко изразено мнение и съмнение, всяко решение и критика се определят от фундамента 
на гледната точка, от която се разработва, респективно от философската парадигма. 

Въпреки че философията ползва научното познание и сама бива ползвана от него, по 
своята дълбока същност тя е диалогична и полемична. В този смисъл тя съществува като за-
питване, съмнение и критика, като дискурс за нас и за себе си, като комуникативно единство. 
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На въпроса за информацията и комуникацията във времето и пространството може да 
се отговори, ако се възприеме философията като процес, като диалог или спор полемика в 
определена културна и социална среда с определена цел. 

Съвременната комуникация като технология и техника на информиране, като обмен на 
информация и прагматизъм в общуването, организирането и управлението се анализира в 
много изследвания. Общото за всички тях е тезата, че културната комуникация, независимо 
къде се осъществява, винаги допълва и обогатява разбирането на човешкото познание и ми-
слене, езиково изразяване и организационно поведение. 

Разбира се, възможността и способността, правото и отговорността да информираме и 
да бъдем информирани, да осъществим информиран избор често се преплитат или свеждат до 
необходимостта да бъдем прагматични в конкурентната среда.

Общоизвестно е, че всеки етап от развитието на комуникацията и комуникативната култу-
ра се отличава както със своите специфични особености, така и с нещо общо в отношението и 
поведението на комуникативните субекти. Специфичните особености на всяко комуникативно 
познание, изследване, дейност се определят от историческия контекст, в който се осъществя-
ва. Именно от позицията на времето се поражда интерес към онова, което се развива, видоиз-
меня, трансформира.

Ако проявим търпение и проследим възникването и утвърждаването на дадена култура 
(и ценностна система) и прехода към нова (Античност – Средновековие – Ренесанс – модер-
низъм – постмодернизмът – авангардизъм – футуризмът), ще установим, че „новото творе-
ние“ често е преодоляване на предишния опит. Това творение винаги включва субективната 
увереност в необходимостта от създаване на принципно различен познавателно-оценъчен и 
поведенчески модел. 

Ако се обърнем към основната тенденция в културноисторическото развитие, в рамките 
на познатите научни открития, културни творения и модели на социално поведение, от древ-
ността до наши дни, ще установим, че без съмнение и критика, без да се преоценява и отрича 
(пълно или частично) предходното, развитието е непълно или почти невъзможно. Всяко ново и 
голямо откритие възниква и се утвърждава не само в диалог и дискусия, но и в спор полемика 
с установените възгледи и норми. Социалнополитическата, научната и културната история е 
пълна както с примери на значителна критична съпротива срещу новото, така и с шумни пре-
тенции, че новото е културното бъдеще на човечеството. А това, което вечно се повтаря, са 
различните опити да се пренаписва историята, като „новата“ версия понякога се представя и 
във формата на режисирани показни публични полемики.  

Ние изхождаме от постановката, че стремежът към скептично преосмисляне и критично 
преоценяване и преодоляване на старото може и трябва да се тълкува като източник на раз-
витие, като осъзната необходимост да се разбере и промени съществуващото в социалните и 
културните отношения и дейност.

Спорът полемика като средство за комуникация, обмен на информация и критичен ана-
лиз и оценка на идеи и позиции е използван от човечеството от древни времена, но може би 
най-ярко и ясно неговият механизъм и техниките му са формулирани и тествани най-вече в 
Древна Гърция, Индия, Китай. 

Полемичната форма на комуникация присъства в произведенията на различни филосо-
фи на ниво съдържание или форма. Примери за това са обикновено диалозите (диалектически 
беседи) и софистическите спорове на древните философи и оратори, писатели.

Много от полемичните стратегии и тактики, техники и трикове, дори основните изисквания 
към културата на спора са разработени и описани подробно. В същото време се доразвива 
и друг признак на полемиката – желанието за писмено фиксиране на полемичните текстове. 
Принципът на противоречието и противопоставянето се осъществява под формата на спор 
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полемика вече в художествени и философски текстове. Най-ярки примери са произведенията 
на Софокъл, Темистокъл, Аристид, Перикъл, Емпедокъл; Антифон, Андокид, Лисий; Демостен, 
Есхин; Платон, Аристотел; Цицерон; Св. Августин; Леонардо да Винчи; Мишел дьо Монтен; 
Френсис Бейкън, Джон Милтън, Джон Лок; Ф. Волтер и др.1 

Списъкът от философи и философстващи писатели и учени (от древността до наши дни), 
които участват в разработването на идеите за прилагането на полемичния подход в социал-
ната комуникация, може да се допълва до безкрай, но това не е необходимо. По-важното е, че 
те очертават значими аспекти от развитието на философската мисъл като цяло и на комуника-
тивната култура в частност. С други думи, има достатъчно основания да приемем, че в продъл-
жение на много векове полемичната форма е избрана от философи, писатели и учени за по-
пуляризиране на техните идеи, за формиране на общественото мнение по конкретен проблем. 

В културно-исторически план познавателната полемика е ориентирана към логическото, 
текстово ниво. Тя може да се нарече логична или диалектическа (в смисъл на философското 
изкуство за постигане на истината). Най-ярко се проявява в научната и академичната сфера. 
Полемиката е не само изкуство, но и наука за убеждаване. Трябва да се има предвид, че ис-
тинската научна полемика не се провежда за постигане на победа, за победата като такава. Тя 
изисква да се обосновават и защитават идеи с убедителни и неоспорими аргументи, с научни 
аргументи. Встъпвайки в такъв тип полемика, участникът доброволно се отказва от всички свои 
външни по отношение на съдържанието на спора преимущества. Единствено определящо е 
смисълът, знанието и логиката на разсъжденията. Недопустимо е в интелектуалното състеза-
ване да се прояви някакъв вариант на неравноправие между участниците. Демократизмът като 
специфична особеност на научната полемика е закрепен в съответен императив, който изисква 
в хода на спора реалните различия (академичен опит, научен актив, административна позиция 
и др.) между участниците при никакви обстоятелства да не се превръщат в аргументи в полза 
на една от страните.2 

Основните цели на научната полемика са постигне и защита на истината или на прагма-
тичната (практически осъществимата и постигаща ефективни резултати) позиция; поставяне на 
ред в терминологичния апарат; опровергаване на издигната неадекватна теза или необосно-
вано решение; определяне степента на достоверност на аргументите; установяване степента 
на приемливост на умозаключенията, нивото на тяхната логическа коректност; неутрализиране 
на опитите за прилагане на некоректни техники (уловки) в спора; търпеливо вникване в скрития 
смисъл на всеки срещан парадокс и софизъм, а не само тяхното отхвърляне.

Историята на философската и научната мисъл, развиваща се по пътя на разгранича-
ването и увеличаването на броя на концепциите, свидетелства, че всеки по-виден философ 
или учен се утвърждава в пряка или косвена полемика със своите предшественици или съв-
ременници. Най-популярен и най-добре проучен често посочван пример за научна полемика 
е дългогодишната, богата на брилянтни идеи кореспонденция между А. Айнщайн и Н. Бор.3 
Най-добрият, но далеч не единственият пример за продуктивен интелектуален дуел. Кредото 
на всеки участник в такъв спор полемика е ясно изразено: „Платон е мой приятел, но истината е 
по-скъпа“(Аристотел). Този тип спор изисква точни (научни) определения на понятия, доказани 
научни положения, като големи предпоставки, установени факти, ясно формулирани проблеми, 
достоверни аргументи и разбиране същността на разногласията (спорния въпрос).

В публичното пространство преобладава мнението, че безпристрастността е възможна 
и се поддържа в научните спорове, защото научните истини не засягат интересите на хората 
особено ако това са истините на природните науки. Но редом с това не трябва да забравяме 
факта, че в своите произведения едни автори се опитват да „възродят“, модифицират и попу-
ляризират различните (коректни и некоректни) полемични техники от културната история, други 
анализират и коментират правилата на културата на спора, което ни позволява да говорим 
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както за популярността, така и за специфичните особености на прилагане на полемиката в 
научната и културната комуникация.

Размислите на Леонардо да Винчи в „Спорът на художника с поет, музикант и скулптор“ 
помагат да се разбере същността на много общи с полемиката методи на аргументация и три-
кове, например двойното адресиране на материала (препратка към противника и публиката в 
едно и също време); желанието да защитят позициите си, без да се опитват да постигнат ис-
тината или съгласие, компромис; разделянето на аргументацията (прекъсване на аргументите 
в сегменти); използване на аналогии; „аргумент към властта“, или позоваване на авторитетна 
позиция; нарушение на логиката и др.4 

Леонардо да Винчи с нескрита ирония обобщава: „Който спори, позовавайки се на авто-
ритети, той не използва ума си, а по-скоро паметта си“5. 

В своите „Опити“ Мишел Монтен посочва, че в социалната и културната комуникация в 
повечето случаи осъществяваме не диалог (как да постигнем истината), а полемика (как да 
победим противника): „При най-малкото възражение ние се опитваме да не мислим за неговата 
задълбоченост или необоснованост, а как, от всички познати истини или фалшификации, да го 
опровергаем. Вместо да отваряме обятията си, стискаме юмруци“6. 

Монтен определя възможната и необходима творческа позиция в полемиката, заявявай-
ки: „Преценките, които са отрицателни за моите възгледи, не ме обиждат или потискат, а само 
възбуждат и дават тласък на моите умствени сили“7. 

Франсис Бейкън използва полемичната форма в своята книга „Нов Органон“. Още в загла-
вието личи, че обявява и противопоставя своя текст на текстовете на предшествениците, и сле-
дователно е посочена възможността за полемика с тях. Всъщност при утвърждаването на концеп-
цията за заблужденията или „идолите“, той насочва коментара си в полемична посока и заявява, 
че „причина за заблудите на фалшивата философия са софизмът, емпиризмът и суеверието“8. 

Не трябва да се забравя ироничната реплика на Готфрид Лайбниц: „Ако геометрията про-
тиворечи на нашите страсти и нашите интереси като морал, ние също ще се противопоставим 
на нея и ще я нарушим въпреки всички доказателства на Евклид и Архимед, които тогава ще 
наречем глупости и ще ги разглеждаме като пълни грешки“9.  

В действителност начинът на постигане и утвърждаване на научното знание е възможно 
да противоречи на нечии лични нагласи и интереси. Ако един учен през целия си живот е анга-
жиран с доказване на определена концепция, а друг (опонент) предлага нова концепция в про-
тиворечие с концепцията на първия, то те двамата или техните последователи често проявяват 
интерес към взаимно оспорване. Да бъде убеждаван в неверността на разработената от него 
концепция и следователно в безполезността на многогодишната му работа, е трудно и понякога 
невъзможно. Известният физик Макс Планк деликатно напомня, че новите идеи невинаги се 
възприемат по силата на логиката.10 

В книгата на Хал Хелман „Великите противопоставяния в науката“11 се прави опит да се 
покаже, че учените също имат човешки емоции; че те изпитват гордост, алчност, вербална 
агресия, завист и суетност, както и религиозни и патриотични чувства; че те също са обект на 
същите разочарования, страсти и ниски чувства като всички нас; че те са реални хора. В резул-
тат на всичко това историята е както за губещите, така и за победителите.

Най-емблематичният пример на противопоставяне и конфронтация е 25-годишната битка 
между Томас Хобс и английския математик Джон Уолис.

Много често източникът на научни спорове е свързан с въпроса за първенството или кой 
е първооткривателят. Примерите са много: историята на Нютон и Лайбниц (диференциално-
то смятане), Фарадей и Хенри (електромагнитната индукция), Адамс и Левиер (откриването 
на планетата Нептун), Дарвин и Уолъс (теорията на еволюцията), Хайзенберг и Шрьодингер 
(квантовата механика).
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И ако различията между Чарлз Дарвин и Алфред Ръсел Уолъс (случаят с еволюционната 
теория) намират решение в умерена и учтива форма, то не така е при конфронтацията между 
Исак Нютон и Готфрид Вилхелм Лайбниц. 

Много истории са от този вид и са модели, помагащи ни да разберем конфликтите, които 
продължават до днес – случаят с креационизма – Дарвин; спорът по въпроса за раждането – 
Волтер против Нидхем; спорът за произхода на човека между Доналд Йохансон и Ричард Лий-
ки; задочният спор на Дерек Фрийман с Маргарет Мийд; конкуренцията между Едуард Дринкер 
Коуп и Отниел Чарлз Марш. 

Едно от най-известните противоречия в историята на науката е конфронтацията между 
Томас Хенри Хъксли (лоялния поддръжник на Дарвин) и епископ Самуел Уилбърфорс. Ако 
идеите на Лорд Келвин, съвременник на Дарвин, се възприемат и господстват дълго време бла-
годарение на неговата репутация, то Алфред Уегнер е трябвало да се бори дълго и упорито, 
преди удивителните му предположения да придобият признание.

Истинската история на науката не е триумфално шествие. По този път има безброй от-
клонения, странични пътеки и дори задънени улици. Също така тези, които движат науката 
напред, нейните деятели, се ръководят не само от желанието да открият вечните истини. Както 
всички хора те в своето съществуване и осъществяване са претоварени от страсти, заблужде-
ния, ревнуват от успеха на своите колеги.12 

Почти всички от приведените примери се отнасят към така наречените научни полемики. 
Изброяването показва, че много от взаимноизключващите се възгледи са съществували в истори-
ческа едновременност и социално съседство, което явно не е пречело на застъпниците им да ги 
изтъкват като последна или поне най-задоволителна за момента истина. То показва също, че ма-
кар и с много уговорки може да се очертаят периоди на относително преобладаване на една група 
възгледи над друга и да се твърди, че единството на крайностите е не само формално възможно.

Противоречиви и взаимноизключващи се възгледи са нещо обикновено в света на идеите –  
особено когато те се отнасят до човека и неговото общество. И днес мисленето (познавател-
но-оценъчния и поведенческия избор) на някои сред нас се мята от една крайност, чиито силни 
и слаби страни вече знаем, към друга, чиито недостатъци все по-ясно предугаждаме. 

Всичко това, ще кажат някои с повече културно-комуникативен опит, е нещо съвсем ес-
тествено за неспокойното търсене на истината в условията на динамично променящата се и 
конкурентна среда, но дори и да е така, с резките преходи и едновременното съществуване 
на изключващи се възгледи можем да се примиряваме само до определено равнище на ми-
сленето, защото то невинаги може да ни предпази от различни заблуждения или прояви на 
съзнателна еклектика.

Всеки участник в социалната комуникация още в началото обаче трябва ясно да осъзнае, 
че поради особеностите на неговата позиция и интереси над реалната възможност да се осъ-
ществи културно общуване, проявено като диалог, спор, преговори, тегнат различни (предви-
дими и непредвидими, преодолими и трудно преодолими) рискове на неразбиране или нежела-
ние за взаимно разбиране, на една емоционално изострена противоречивост и конфронтация.

Към преодолимите се отнася възможността различните социални и културни обстоятел-
ства да насочат вниманието към нови и нови страни на обсъждане и ако познавателният опти-
мизъм е основателен, част от постигнатото да се натрупва около един основен познавателен 
център, който кореспондира с определена ценностна система. 

Ако е вярно например, че научната полемика е високоорганизирана структура, това е 
вярно само за едни нейни прояви в определени области и страни, докато другите са неизбежно 
спонтанни и дори функционално високодезорганизирани. 

Понякога носителите на новия възглед застават пред „старите“ с шумно изразена сло-
весна непримиримост както върху полето на реториката, така и върху полето на мисловността, 
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където новата школа зачита у другите само онова, което може да приеме за свое. Всичко това 
е стратегия на емоционалния ефект, който в областта на науката напомня, че близостта между 
ефект и дефект може да бъде не само словесна.

Новите научни истини винаги са парадоксални, ако се преценят въз основа на ежеднев-
ното съзнание. Човек с неохота прекрачва границите, отхвърля рамките на своето обичайно, 
самооправдано преживяване. Не всички човек мисли системно, т.е. не всеки може да разглеж-
да предмета като система, включена в много връзки с други подсистеми. Частичното, несисте-
матичното знание предизвиква съмнения, когато другото е ясно до най-малките подробности. 
Така възникват смислови бариери. В резултат на това е приятна заблудата „Това, което видях 
и чух, е всичко, което може да се види и чуе в това изявление“.

Убедеността в непогрешимостта на собственото мнение в даден спор води до безполез-
на престрелка, в резултат на което предметът на несъгласието остава встрани, а спорещите за-
щитават позициите си още по-твърдо, като смятат, че другият (опонентът, противникът) греши.

Трудно е да се пренебрегват нюансите на полемиката, в която една от страните изповяд-
ва принципа на колегиалност и вижда в събеседника партньор (и търси съратник), а в същото 
време другата не знае за други причини, освен за това как да нарани своя опонент по-болезне-
но. Резултатът може да бъде неочакван, тъжен, но едва ли ще бъде когнитивна ценност.

Често се прилагат различни реторично-полемични техники с цел да се привлича внима-
нието и възбужда емоционалната енергия на публиката, като по този начин се трансформира 
когнитивното изследване, обсъждането, спорът в спектакъл, в състезание, където печели не 
правият, а сръчният, ловкият, пъргавият, т.е. публично изявеният.

Полемиката е широко използван метод за изследване на системите за управление на 
научните, социалнополитическите и социално-икономическите процеси. Тя е аргументирано 
обсъждане в групата на изследователите на проблемите и методите за тяхното разрешаване. 
Трудно е да си представим едно проучване, което ще се води без полемика. Дори очевидните 
неща понякога пораждат различни оценки, още повече проблемите, които трябва да бъдат 
решени. За да се установи истината, е необходимо да се познават и отчитат единомислието 
и разногласията, да се обсъждат различните гледни точки и интересите на техните носители. 

Публичната полемика по жизненоважните проблеми създава реална възможно да се  
осъзнае и на тази основа да се ограничи негативното въздействието на вулгарния прагматизъм, 
на потребителската психика, на националния нихилизъм в многообразните им проявления, да 
се формира психическа нагласа и готовност за участие в дейности за постигне на социална 
и екзистенциална солидарност, социална и национална сигурност в условията на динамично 
променяща се социално-икономическа, геополитическа, културно-религиозна и информацион-
но-комуникативна среда. 

Изложените дотук съображения са основание да обобщим: Социалната и екзистенци-
алната дееспособност (конкурентоспособност и боеспособност, стабилност и сигурност) пред-
полагат и изискват човек непрекъснато да повишава нивото на своята информираност и ре-
торично-полемична компетентност. Но, според нас, в условията на динамични промени при 
обосноваването и защитата на определени позиции и интереси (лични, групови, обществени, 
национални) е по-коректно да говорим за полемична култура, за развитие и усъвършенстване 
на полемичната култура като част от комуникативната култура, защото полемичната култура 
съчетава две ценности – истината и полезното като ценност; съчетава интелектуалната и кон-
структивно-комбинативната (прагматичната) интелигентност, социалната и емоционалната ин-
телигентност. Полемичната култура дава възможност по-малко да се борави с оценки етикети, 
да се постигне по-високо ниво на конструктивна критичност и мобилна прагматичност.

Комуникативната практика (проявена като информационен обмен, като публичен диалог 
и полемика по въпросите на организацията, управлението и сигурността) ще бъде ефективна, 



290     ИНФОРМАЦИЯ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ...

когато участниците постигнат единомислие по жизненоважните проблеми, проявят добра воля 
и психическа готовност да осъществят и реално осъществят единодействие за преодоляване 
на проблемните, конфликтните и кризисните ситуации.

Неслучайно повечето учени и управленци (теоретици и практици) са съгласни, че 
най-продуктивните срещи на конференции и симпозиуми са личните, директните контакти 
и преди всичко дискусиите и полемиките в името на истината, на научния и социалния 
прогрес, на социалната и екзистенциалната активност и солидарност, на социалната и на-
ционалната сигурност.

Подкрепяме информационно-комуникативната и организационно-управленската среда, 
където обсъждането и прилагането на комуникативната и управленската компетентност е ката-
лизирало по-задълбочено преосмисляне на обединяващите цели, схващането за това какво е и 
как се постига прагматизъм и конкуренция, информационна политика и национална сигурност.
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Възможностите и сферите на приложение на информационните технологии в нашето съвре-
мие са толкова широки, че наред с проблемите за надеждността и устойчивостта на функ-

ционирането на информационните системи възниква и проблемът за осигуряване на контролa 
и защитата на циркулиращата в тях информация. Безопасността на информацията се изразява 
в способността на системата да не допусне изтичане, модификация или загуба на данни, пред-
ставляващи определена ценност, независимо дали причината за тези събития са случайни 
въздействия, или въздействия в резултат на планиран и преднамерен достъп до данните. 

Размерите на щетите от загубата или изтичането на информация зависят от сферата на 
приложение и мащабите на използването им. Особено широк размах получават престъпле-
нията в информационните системи, обслужващи банкови и търговски структури. По данни на 
чуждестранни източници загубите в резултат на компютърни престъпления са достигнали 800 
млн. долара ежегодно.1

Данни за загубите на различни компании от неоторизиран достъп в техните системни 
ресурси или бази от данни въз основа на извършено изследване от DataPro Research2 са пред-
ставени в таблица 1. 

Таблица 1

Причина, довела до информационна загуба Процентно отношение
Неумишлени грешки на служители 52%
Умишлени злонамерени атаки 10%
Отказ на техниката 10%
Загуби, причинени от пожари 15%
Загуби от наводнения 10%
Други 3%

От тези данни се вижда, че загубите са причинени главно от некомпетентността на пер-
сонала, работещ с дадена компютърна или комуникационна система. Причините за това са 
различни, като основната е недостатъчната квалификация на служителите.

ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ОБЕКТ НА ЗАЩИТА

Резюме:  Защитата на информацията от физическо унищожаване или нерегламентиран 
достъп до нея е от изключително значение за всяка информационна система независимо от 
сферата на нейното приложение. Съвременното развитие и усложняване на средствата, 
методите и формите на автоматизираното събиране и обработване на информацията 
чувствително повишава нейната уязвимост и необходимостта от защита.
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На този фон 10% загуби, причинени от умишлени атаки, изглеждат доста малко. Това 
обаче е само привидно, защото неумишлените грешки на служителите по принцип причиняват 
значително по-малки вреди на дадена компания, отколкото умишлените информационни атаки. 
В таблица 2 гореизложените причини са класифицирани по отношение на ефекта от нанесена-
та информационна щета. 

Таблица 2
Вид на информационна загуба Негативен ефект, %

Умишлени злонамерени атаки 40
Загуби, причинени от пожари 20
Неумишлени грешки на служители 18
Отказ на техниката 13
Загуби от наводнения 9

Като се обобщи информацията от двете таблици, ясно се вижда, че макар всяка 10-та ин-
формационна загуба да е причинена от умишлена злонамерена атака, тя е основният източник 
за финансови загуби за фирмите или отделните физически лица. 

Финансовите загуби като основна щета могат да се разгледат в две различни посоки: 
преки (директни) загуби и косвени. Първоначалното впечатление при констатиране на щетите 
отразява преди всичко директните финансови загуби, но един по-задълбочен, професионален 
анализ недвусмислено показва, че косвените щети всъщност са много по-сериозни и опасни. 
Това се обяснява с факта, че такива загуби водят до спадане на рейтинга, загуба на доверие, 
масов отказ от ползване на услуги и др. 

Изключително сериозен и много показателен е резултатът от направените проучвания3 
по отношение на лицата, причинили умишлени информационни загуби (табл. 3).

Таблица 3
Изпълнител на информационната атака Процентно отношение

Лице от текущия персонал 81%
Лице, външно на организацията 13%
Лице, бивш служител на фирмата 6%

Констатацията, че лица от персонала (настоящи и бивши) са причинителите на преобла-
даващата част от финансовите загуби, налага множество изводи. Най-значимият от тях е, че е 
необходимо изграждане на такава система за контрол и защита на информацията, която да е 
насочена както към външните, така и към вътрешните източници на атака.

Логиката на хилядолетното човешко развитие доказва, че различните членове на общес- 
твото имат различни ценностни критерии и морални качества. Това определя необходимостта 
от запазване на различни нива на конфиденциалност както на потребителската, така и на сис-
темната информация.

Трябва да се отбележи, че не всяка информация подлежи на защита, а само тази, която има 
определена ценност. Ценност има тази информация, чието притежание носи определени ползи на 
нейния притежател. В човешкото общество обаче винаги съществуват хора, които желаят по не-
законен път да получат ценна информация или на нейна основа да добият определени блага. Ето 
защо пред притежателите на информацията стои постоянната грижа за нейния контрол и защита.

Съществуват различни подходи за количествената и качествената оценка на информа-
цията (статистически, алгоритмичен, семантичен и др.). Най-съществен от тях е подходът за 
оценката ѝ като икономическа категория и за анализа на стойностните аспекти на нейното въз-
производство. 
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Проследяването на икономическите отношения на хората по повод производството, 
обмяната, разпределението и потреблението на информация еднозначно определя нейната 
пазарна форма. Наличието в информацията на свойства, позволяващи удовлетворяването на 
определен вид потребности, ѝ придава потребителска стойност, която обаче се проявява само 
в случаите на използването и потреблението. 

Необходимо е да се отбележи също, че разглеждането на информацията като вид стока 
има множество особености за разлика от продукта на материалното производство. Такива осо-
бености се появяват на различните стадии на възпроизводствения процес на информацията 
и позволяват да се направи изводът, че тя притежава и много свойства, отдалечаващи я от 
пазарния ѝ характер. Това се отнася преди всичко за информацията, която е в основата на 
научно-техническите и технологичните изследвания.

Качеството на информацията, както и на всеки друг продукт може да се оцени с редица 
показатели, характеризиращи ефективността от нейното използване. Основните показатели, 
определящи качествата на информацията, са:4

● Достоверност на информацията – изразява се в свойството да няма грешки, както 
видими, така и скрити. В това понятие може да се обособят две категории:

– липса на грешки, т.е. свойството на информацията да не съдържа в себе си грешки 
(технически, семантични, информационни);

– истинност, т.е. свойството на информацията да отразява обективно действителността, 
без изменения, въведени умишлено от човека.

● Своевременност – това е свойството на информацията да изпълнява изискванията 
на потребителите не по-късно от предварително уговорен срок или в точно определен интер-
вал от време след подаване на заявка. Своевременността също има две съставни части:

– оперативност, т.е. свойството на информацията, състоящо се в това, че по време на 
събирането и обработката тя удовлетворява точно изискванията, определени от динамиката на 
функциониране на информационната система;

– срочност – т.е. свойството на информацията да удовлетворява във времето предвари-
телно заложените от технологията на работа срокове.

● Защитеност – свойството на информацията, което не позволява нейното несанкцио-
нирано използване или изменение. В него може да се определят:

– формално-техническо свойство – цялостност, при което информацията, съхранявана в ин-
формационната система, не се различава от информацията, намираща се в първичните документи, 
т.е. когато не е извършена случайна или преднамерена замяна или разрушаване на информацията;

– социалнопсихологическо свойство – конфиденциалност, представляващо определен 
статус на секретност на информацията, предварително обявен пред всички потребители в сис-
темата.

● Адекватност – свойството, отразяващо връзките и отношенията между елементите, 
съставящи разглеждания обект. В него също могат да се различат две съставни части:

– пълнота – свойство, характеризиращо степента на отражение на реалната действител-
ност чрез описание на реквизитите на разглеждания обект;

– избирателност – социалнопсихологическо свойство на информацията, състоящо се в 
това да се предлагат само най-полезните сведения на лицата, вземащи решения.

Съвкупността от социалнопсихологически свойства, характеризиращи качествата на 
информацията, определят и нейната ценност. Ценността на информацията представлява 
положителната или отрицателната значимост на информационните обекти, определяща сте-
пента на удовлетвореност на интересите и нуждите на потребителите в решаваните от тях 
задачи. По такъв начин ценността на информацията, макар и със субективен характер, влияе 
върху качеството на управлението и определя неговата ефективност.
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При определяне качеството на информацията, генерирана в информационната систе-
ма, непременно трябва да се отчита значението всички разгледани свойства – както от фор-
мално-техническо, така и от социалнопсихологическо естество. При загуба на което и да е от 
изброените свойства неминуемо се стига до частично или пълно нарушаване дейността на 
информационната система и намаляване на ефективността от нейното функциониране.

Разглеждайки въпросите, свързани с надеждността на информационната система, се 
констатира, че основно внимание се отделя на достоверността на информацията. Това обстоя-
телство се обяснява с факта, че свойствата „своевременност“, „защитеност“ и „адекватност“ се 
разглеждат преимуществено при вземане на решения относно целесъобразността от автома-
тизацията или намиране на най-подходящо технологично решение на отделно взета задача, 
докато достоверността на информацията е въпрос на цялостната организация на информа-
ционната система. 

Най-общо под достоверност се разбира формата на съществуване на истината, обос-
нована с помощта на определен способ (експериментален, логически, доказателствен). Дос-
товерността на информацията отговаря на степента или нивото на адекватно отражение на 
действителността. 

Достоверността, или надеждността на информацията се свързва с вероятността за въз-
никване на грешки. Под понятието „грешка“ в дадения случай следва да се разбира деформи-
ране на информацията под влиянието на различни външни фактори. Осигуряването на досто-
верна информация означава на практика да се решат две задачи:

● да се осигури възможно най-малката вероятност за допускане на грешки;
● да се създаде система за тяхното откриване и отстраняване. 
За решаването на първата задача е необходимо използването на методи, насочени към:
● намаляване вероятността за технически прекъсвания;
● намаляване относителния дял на ръчните операции и участието на човека в процеси-

те на обработка на данните;
● постоянно подобряване на потребителския интерфейс и в частност на въвеждането 

на изходните данни.
Методите, решаващи втората група задачи, предполагат изпълнението на някои контрол-

ни операции и съответно откриването и коригирането на грешките. От гледна точка на обхвата 
на изпълняваните операции от технологическия процес контролът може да се представи в две 
подмножества:

1. В първото от тях влизат методите на контрол, позволяващи откриването и корекцията 
на грешките, направени по време на изпълнение на операциите, чиито резултати се контроли-
рат.

2. Във второто подмножество се включват методи на контрол, позволяващи откриването 
на грешки, направени от няколко последователни операции или, както по-често се случва, от 
всички предхождащи операции. Този метод се отнася към смисловата, семантичната проверка 
на информацията.

От гледна точка на използваните средства за реализиране на контрола може да се 
обособят два основни метода. Първият метод е обоснован от способностите и действията 
на самите потребители – самоконтрол. Вторият метод се базира на апаратни и програмни 
средства. В зависимост от използваните методи корекцията на грешките може да бъде ръчна 
или автоматизирана.

Преди да се пристъпи към изграждане на системи за контрол и защита на информаци-
ята, трябва да се определи нейната полезност. Полезността представлява съчетание от две 
други качества, а именно ценност и важност.5 На практика е много трудно да се определи коя 
информация е по-ценна и по-важна. Основната причина е субективният характер на оценката. 
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Независимо от тази основателна причина съществува следната квалификация на информаци-
ята по степен на важност:

● Жизненоважна, незаменима информация, чието наличие е безусловно необходимо 
за функционирането на организацията.

● Важна информация – информация, която може да бъде заменена или възстановена, 
но процесът на възстановяване е много труден и свързан с много големи разходи.

● Полезна информация – информация, която е трудно да се възстанови, но организа-
цията може да функционира и без нея.

● Несъществена информация – информация, която в повечето случаи е ненужна за 
последващите процеси в работата на организацията.

Отнасянето на определена информация към един от горепосочените класове е трудна и 
отговорна задача, тъй като е възможно една информация да бъде използвана в различни функ-
ционални отдели на организацията и за всеки от тях тя да бъде с различна степен на важност.

Степента на важност, както и ценността на информацията са качества, които се изменят 
с течение на времето и зависят от отношението на различните групи потребители и потенци-
алните нарушители към нея.

Съществуват няколко групи лица, свързани с обработката на информацията:
● притежател – организация или лице, което притежава информацията;
● източник – организация или лице, доставящи или предоставящи информацията;
● нарушител – отделно лице или организация, стремящи се да получат информация по 

незаконен, нерегламентиран път. 
Отношението на отделните групи към една и съща информация може да бъде различно: 

за едни – важна, за други – не, а също така могат да се отнесат различно и към степените на 
секретност. 

Степента на секретност представлява административна или законодателна мярка, 
съответстваща на мярката на лицата, отговорни за изтичането или загубата на секретна ин-
формация, регламентирана със специален документ и с отчитането на държавни, военностра-
тегически, търговски, служебни или частни интереси. Такава информация обикновено предста-
влява държавна, военна, търговска, служебна или лична тайна.

Практиката обаче показва, че от защита се нуждае не само секретната информация, но и 
другата, която не може да се разглежда като такава. Традиционната (обикновената, несекрет-
ната) информация, подложена на несанкционирани изменения (промяна, замяна или унищо-
жаване на част от нея), може да доведе до големи загуби и до значителни нарушения във 
функционирането на организациите.

Съхраняването на данните като секретни дава определени преимущества на организа-
цията или хората, които ги притежават. Защитаваната информация, както и всяка друга инфор-
мация, се използва от притежателя си или по негова воля от различни други системи в негов 
интерес. В същото време защитаваната информация има свои характерни особености:

● Възможно е нейното засекретяване, т.е. ограничаване на достъпа до нея. Достъп има 
само нейният притежател (собственик) или оторизирани от него лица. 

● Колкото информацията е по-важна за собственика, толкова по-сериозна е нейната за-
щита. В зависимост от ценността и важността ѝ той я отнася към различни степени на секретност.

Защитаваната информация би трябвало да носи определена полза на собственика си 
и да оправдава изразходваните за защитата и контрола ѝ средства. Следователно основна 
характеристика на защитаваната информация са ограниченията, които собственикът налага за 
нейното разпространение и използване.

Защитаваната информация може да бъде използвана многократно в течение на неогра-
ничен период от време и от голям брой потребители. Тя има свойството да не се унищожава и 
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да не загубва обема си, а в зависимост от използването дори може да нараства, т.е. да създава 
нова информация. Новата информация от своя страна не е гарантирано защитена и може да 
създава обективни предпоставки за уязвимост. Ползването на подобна информация, без да е 
нарушена физическата цялост на източника или да е забелязан неправомерен достъп до него, 
се нарича изтичане на информация. Собственикът на тази информация може изобщо да не 
разбере за изтичането или да научи от други източници.

Защитаваната информация може да има най-различно предназначение и следователно 
да притежава различни видове тайна – държавна, военна, следствена, политическа, техноло-
гична и т.н. Независимо към каква област се отнася тя има действителна или потенциална цен-
ност поради факта, че не е известна на други лица. Разкриването (изтичането, оповестяването) 
ѝ може да навреди на интересите на обекта, който я съхранява.

1 https://questona.com/kiberprestapnostta-generira-zagubi-za-800-mln-dolara/
2 www.datmaxre.com/resh003.htm
3 www.datmaxre.com/resh003.htm
4 Шишманов, К. Информационни технологии във финансовата сфера. Велико Търново: Абагар, 2008.
5 Мельников, В. Защита информации в компютерних системах. Москва: Финанси и статистика, 1997.



През последното десетилетие България навлезе в нова фаза на политическо, обществено и 
духовно развитие. Но доброто, което нашият народ с много усилия постига, се съпътства с 

опасни явления – насилие, войни, наркомания, упадък на морала, които засягат и възрастни, и 
младежи, лишени от необходимата устойчивост срещу предизвикателствата на времето. Заг-
рижени за менталното и моралното здраве на децата ни, учители, родители и общественици 
търсят опора в нашите национални традиции и в християнските ценности. Всички осъзнаваме, 
че преходът към демократично общество и стремежът за европейска интеграция могат да се 
осъществят само от хора с висок морал.

Учебните програми вече не се ограничават със знанията по традиционните предмети, а 
включват и теми с актуално етическо и политическо съдържание. Доколкото щастието на чове-
ка и благополучието на обществото са тясно свързани, училището би трябвало да възпитава 
нравствен характер у всяко дете, който да се проявява на две нива. Първо – всеки ученик да се 
развива интелектуално и духовно, и второ – да участва добросъвестно в обществения живот.1

Комуникацията ни с околните е плод на светоусещането, което сме изградили и приели за 
норма още от най-ранна възраст. Повтаряме онзи модел на поведение, сред който сме израс-
нали. Възпитаваме децата си така, както ние самите сме били възпитани, предаваме ценности, 
които сме получили. Общуваме вербално и невербално с околния свят, така както го възприе-
маме, така както ни е било предадено.

Всеки има своя истина, в която вярва. Покрай нея се развиваме и градим житейски и 
духовен път такъв, какъвто го усещаме.

Как се развиваме, правим ли го изобщо, или продължаваме предадената нам мисия? 
Развитието е субективно понятие, ако бъде поставено на духовна платформа. Факторите, които 
го определят, са безкрайни. Религията и светоусещането са водещо перо в модела на схваща-

1 Християнска етика. София: Слънце, 2011, с. 5.
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не за догма и табу. Подсъзнателно развиваме това, което надделее у нас – стараем се да бъ-
дем религиозни според вярата си. Ще бъде лековато да поставяме етикети за „комуникативна 
религия“, тя, така или иначе, е една за вярващите в нея. Въпросът е да успеем да разграничим 
ползите и да погледнем с неутрални очи онова, което се случва в световен мащаб, изградено 
на религиозна основа.

В българските училища религиозното обучение като задължителен предмет е преуста-
новено. Има период, в който учениците изучават Библията. Теолози и игумени преподават 
християнска етика по един час седмично. Днес това е свободноизбираем предмет, но не всяко 
училище разполага с обучени кадри, които да водят часове с религиозна насоченост.

Ето какво мислят учениците за подобен предмет в училище:
● Одобрявам и дори смятам за необходимо изучаването на християнската етика 

в училище, но не само в гимназиален курс. Подобен предмет би трябвало да започне да се 
изучава още в началното училище, и то от всеки българин. Прекратяването на подобно 
обучение след 1944 г., тъй като дотогава във всяко училище се е преподавало вероучение, 
е довело до непознаването на християнските норми. Симеон Хиновски, 18 г., България.

● Християнската етика ми помага много. Тя ми показва кое е добро и зло. От нея 
научих, че Бог ме е създал такава, каквато съм, че Той ме обича и аз съм ценна в Неговите 
очи. Лаура Коста, 18 г., Швейцария.

● Произхождам от християнско семейство. Що се отнася до обучението по христи-
янска етика в нашите гимназии, по-добре да не говорим. В часовете по религия не се споме-
нава нищо подобно. Смятам, че в областта на християнската етика в моята страна не се 
прави нищо. Затова още отсега си носим последствията... Бенямин Хенинг, 17 г., Германия

● Накратко, принципите на християнската етика са важни за хармонични взаимоот-
ношения в училището, а сетне и в живота. Клаус Машер, 18 г., Австрия.2

В исторически план българското общество няма опит в неконфесионалното светско пре-
подаване на религията. До голяма степен това е предизвикателство и за образователните сис-
теми на повечето държави, членки на Европейския съюз. Този тип обучение дава познания за 
религиите като социален феномен и история. То няма за цел да индоктринира детето, а да му 
помогне да направи своя избор на светоглед, включително нерелигиозен. Светският подход 
при преподаването на религия в училище не отхвърля правото на религиозните общности да 
организират собствено конфесионално образование на базата на принципа на разделяне на 
държавата от религията (Конституция на Република България, чл. 13 (2); Закон за вероизпо-
веданията, чл. 4 (1)). За разлика от тях той има за задача да развие култура на толерантност и 
взаиморазбирателство между гражданите на една държава независимо от тяхната религиозна 
принадлежност.

Етичната проблематика не стои вън, а във центъра на религиите. Това се отнася осо-
бено много за християнството, което с Десетте Божи заповеди и Блаженствата съдържа 
определящи и до днес етичното ни съзнание прокламации, което преди всичко дава отговор на 
въпроса защо е необходимо моралното поведение. Това, че почитта, която се отдава на Бога, 
намира израз в уважението, което се дължи на другите, е основно убеждение, което преминава 
през християнската традиция. От особено значение за балансираното представяне на етична-
та проблематика е сравнението на християнските принципи с моралните норми на юдаизма и 
исляма, които засягат подобни на християнството нравствени въпроси.3

Установяването на правила в училище има за цел да тушира предпоставките за кон-
фликти между децата. Обучението по религия е насочено към опознаването на религиозните 
устои, посочени от вярата. Целта не е да бъдат сравнявани различните религии, респективно 

2 Християнска етика..., с. 246.
3 www.mitropolia-varna.org
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техните поклонници, а да се добие по-широка представа за духовните аспекти във вероизпове-
данието, на чиято основа са значителен брой от конфликтите в световен мащаб, водещи след 
себе си унищожителни войни 

Евентуален проблем може да възникне, ако в дадена група има деца с различно вероиз-
поведание предвид християнството, което споменах вече, ще има религиозен сблъсък, ако в 
групата има поклонници на юдаизма, исляма или и двете. Тогава ситуация става по-деликатна, 
защото правилата постановяват да бъдем толерантни към „различните“. Кои са те обаче? Не 
можем да правим подобни класификации, нямаме право да заклеймяваме някой на верска ос-
нова. Не ние, преподавателите, определяме различията в „различните” – нашата цел е да ги 
изгладим. Невинаги това е възможно, трудно е и не всеки преподавател съумява да се справи 
адекватно с подобен индиректен конфликт. Тогава стигаме до понятие, което условно ще на-
речем „зона на комфорт“. Това е този деликатен момент, в който скривайки предпоставките за 
конфликт, решаваме проблема. Липсата на часове по религия в училище прави учениците едно 
цяло. Тези, които изповядват вярата на Христос, си подаряват мартеници, носят боядисани 
яйца в училище, черпят се за Коледа. Останалите се включват в тези начинания и са щастливи, 
че те също участват в празника.

Проучването е проведено сред родители на ученици от първи клас в 21-во СОУ „Христо 
Ботев“, град София. Анкетата е анонимна. Тя няма за цел да насочва учениците към конкретна 
религия. Направена е изцяло с научна цел, за да представи в процентно съотношение мне-
нието на родителите за този предмет в образователната ни система. За данните на това про-
учване са анкетирани 25 души. Представеният резултат е относителен предвид контингента, 
сред който е направено допитването. Към момента предметът „Религия“ е свободноизбираема 
подготовка (СИП), но все по-активно започва да се говори за въвеждането му като задължи-
телен в училище. Това изследване отразява резултат от ответната страна, а именно родител 
– училище, както и мнението на родителите за подобна инициатива.*

Въпросите в анкетата са пет и са от затворен тип. Възможните отговори са „Да“, „Не“, 
„По-скоро да“, „По-скоро не“.

1. „За“ и „против“ идеята да бъдем по-образовани, по-духовни, по-религиозни?
„Да“ – 22, „Не“ – 0, „По-скоро да“ – 2, „По-скоро не“ – 1.
2. Детето Ви проявява ли интерес към религиозните празници?
„Да“ – 21, „Не“ – 1, „По-скоро да“ – 2, „По-скоро не“ – 1.
3. Ще имате ли нещо против, ако бъде запознато с други религии в училище?
„Да“ – 0, „Не“ – 23, „По-скоро да“ – 0, „По-скоро не“ – 2. 
4. Привърженик ли сте на идеята за учебен предмет „Религия“?
„Да“ – 22, „Не“ – 0, „По-скоро да“ – 2, „По-скоро не“ – 1.
5. Влизали ли сте с детето си в друг храм, различен от вероизповеданието Ви?
„Да“ – 0, „Не“ – 25, „По-скоро да“ – 0, „По-скоро не“ – 0. 
За тези, които проявяват интерес към обучението по религия за възрастни, е важно да се 

каже, че такова има. За девета поредна година в Енорийския център на столичния храм „Св. св. 
Кирил и Методий“ в град София се провеждат подобни курсове. 

В беседа с д-р Десислава Панайотова, преподавател по тематичните курсове и директор 
на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий“ при едноименния храм, както и експерт „Програми и про-
екти“ в Културно-просветния отдел при Светия синод на БПЦ-Българска патриаршия, член на 
работната група по въпросите на религиозното образование при Светия синод и главен редак-

* Отговорите на анкетираните родители са взети с разрешение от ръководството на 21-во СОУ „Христо 
Ботев“, град София, а също така и по тяхно желание и лична преценка да вземат участие в проучването. 
Резултатите биха могли да бъдат разгледани като представителна извадка с индикативна стойност. Анкетира-
ните лица са във възрастов диапазон 29 – 46 години, в полово съотношение жени/мъже – 2:1.
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тор на официалния уебсайт на БПЦ-Българска патриаршия, разгледахме курсовете, които се 
провеждат в храма. Те са в четирите направления, както следва:

● Въведение в Православието. Църковни празници, символи и тайнства.
● Тълкувание на Свещеното Писание на Стария Завет.
● Тълкувание на Свещеното Писание на Новия Завет.
● Св. отци и вселенските събори на Църквата – Част І и ІІ.
Формите на обучение, които използва, са молитва, литургично общение, поклонничество, 

лекция, дискусия, мултимедийна прожекция, практически урок, а оценяването става чрез събе-
седване, решаване на тест, писане на есе. Лекциите се провеждат всяка събота, от ноември до 
май включително.

На разположение на курсистите се предоставят тематични разпределения на учебния 
материал, систематизирани таблици и подбрани откъси от църковни съчинения, богата пра-
вославна литература. Безплатно може да се ползва книжният фонд на храмовата библиотека.

Доктор Десислава Панайотова сподели, че е препоръчително начинаещите курсисти да 
се включат в групата по Въведение в Православието.4

Общи понятия за тайнствата, тяхната богоустановеност и числото им с оглед на римо-
католическите и протестантските отстъпления – в църквата е наредено чрез тайнствата да се 
извършва благодатното освещение на вярващия човек. Тайнствата са видими средства, или 
свещенодействия, в които чрез видими знаци се съобщава невидима благодат Божия, която 
съдейства на вярващия и неговото духовно възраждане, опрощение, освещение и спасение. 
Всички тайнства имат божествен произход, т.е. те са установени от самия Иисуса Христа или 
от Неговите св. апостоли. Тайнствата са седем: 1 – кръщение, 2 – миропомазание, 3 – прича-
щение, 4 – покаяние, 5 – свещенство, 6 – брак, 7 – елеосвещение. 

Между римокатолици и православни няма голяма разлика в схващането и разбирането 
на тайнствата по същество; както православната църква, така и католическата приема, че тайн-
ствата са седем, че те всички са установени от самия Иисуса Христа като видими средства или 
оръжия, чрез които на вярващите се предава невидима благодат Божия, която е необходима, 
за да им съдейства в тяхното спасение. Съществуват обаче известни по-големи или по-малки 
различия, които постепенно са вмъкнати в католическата богослужебна практика. Тези разли-
чия засягат главно „външната“ страна на тайнствата, но не и „вътрешната“.

Общопротестантски характер има и англиканската църква за тайнствата. В най-важната 
символическа книга на епископалната англиканска църква за тайнствата се говори: „Установе-
ните от Иисуса Христа тайнства не са само отличителни празници на нашето вероизповедание, 
но и белези на Божията благодат и благоволение към нас, чрез които Бог невидимо действа в 
нас, възбужда и затвърждава у нас вярата ни в Него. (Такива са кръщенето и евхаристията, но 
не и другите пет тайнства на Римската църква.)”5

Всяка религия има характерен за своите потребности храм, изграден така, че да предлага 
на поклонниците си уединение. На пръв поглед храмовете изглеждат различни не само като 
архитектура, но и като вътрешно устройство. Имат ли допирни точки храмовете на различните 
религии и какви са те?

Отличителните белези на православните храмове са олтар, наос и притвор. Олтарът се 
разполага в източната част на храма, така че поклонниците да са винаги с лице, обърнато на 
изток, когато отправят молитви или присъстват на литургия. Прието е, че олтарът е олицетво-
рение на Царството небесно. Наосът е най-голямото пространство в православния храм. То 
е отредено за вярващите и посетителите в храма. Православните църкви биват трикорабни, 

4 Беседа с д-р Десислава Панайотова, директор на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий“, главен редактор на офици-
алния уебсайт на БПЦ-Българска патриаршия (www.bg-patriarshia.bg).

5 Православно догматическо богословие. София: печ. „Бял кръст“ – Курилски манастир, 1926, с. 262 и 268.
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петкорабни, седемкорабни и т.н. в зависимост от големината на сградата. Всички тези „кораби“ 
са част от наоса. Притворът (нартекс) е пространството, разположено в най-западната част на 
храма. Той може да бъде изграден в основната сграда или в непосредствена близост пред нея, 
така че да представлява естествен архитектурен завършек.

Джамията е мюсюлмански храм, в който вярващите отправят молитвите си. Най-отличи-
телно и характерно за него са минаретата. Това са кули със задължителна височина 63 метра. 
Символ, който е свързан с възрастта на пророка Мохамед. Обикновено те са едно или две на 
брой, но някои джамии правят изключение и броят е по-голям. Друг характерен елемент са 
кръглите медальони във всяка джамия. На тях са изобразени имената на Аллах и пророка Мо-
хамед. Най-често могат да се видят над ниша в стената, наречена михраб. Тази ниша показва 
посоката, в която се намира град Мека. Поклонниците се молят винаги с лице към нея, обърна-
ти към свещения камък Кааба. Формата на джамията обикновено е четириъгълна, с прилежащ 
към нея вътрешен двор.

Синагогите са молитвен дом за евреите. Те не са храмове. Юдеите вярват, че има само 
един Втори Йерусалмски храм, който не е запазен до днес. Останала е само част от постройката –  
днес тя е по-популярна като Стената на плача. Вярващите се събират в синагогите в свещения 
за тях ден – събота. Характерен за всяка синагога е часовникът, чиито стрелки са с обратна по-
сока на въртене. Това олицетворява времето и дните до Апокалипсиса, който Библията описва. 
В архитектурно отношение те не се подчиняват на строги правила. Различни са в зависимост от 
страната, в която се намират. В София е една от най-големите синагоги в Европа.

Всяка една от изброените религии разполага с внушителни молитвени домове по целия 
свят. Има такива, които са архитектурни творения със световна значимост. Разглеждането, 
изучаването и съхраняването им като културни паметници е от всеобщо значение. Богатството 
на всяко вероизповедание започва от тези духовни сгради. Информацията за тях би могла да 
се разглежда единствено като потребност на хора, занимаващи се с тази материя. 

Следвайки линията на това изследване, няма как да не бъде засегнат въпросът за война-
та на религиозна основа, чийто основи пораждат редица въпроси, един от които е: Религията 
ли е причина за повечето войни?

Много от конфликтите в исторически план привидно са по религиозни причини, като в тях 
са въвличани някои от основните световни религии. Като нагледно пояснение, което илюстрира 
някои от знаковите войни, в чиято основа е религията, са:

● Кръстоносните походи – серия походи от XI до XIII век със заявената цел за отвою-
ване на Светите места от мюсюлманските нашественици и оказване помощ на Византийската 
империя.

● Френските религиозни войни – поредица войни във Франция през XVI век между като-
лици и протестантските хугеноти.

● Тридесетгодишната война – друга война между католици и протестанти през XVII век 
на територията на днешна Германия.  

В допълнение към това могат да се добавят въстанието в Тайпе и размириците в Северна 
Ирландия. Отчитайки гореспоменатите примери, става ясно, че християнството със сигурност е 
било фактор в много конфликти през своята 2000-годишна история.      

В исляма виждаме идеята за джихад, или „свещена война“. Думата буквално означава 
борба, но идеята е била използвана да опише войната при разширяването и защитата на ис-
лямската територия. Почти постоянната война в Средния Изток през миналия половин век със 
сигурност допринася за идеята, че религията е причина за много войни. Атаките от 11 септем-
ври 2001 г. срещу Съединените щати са били виждани като джихад. 

В юдаизма завоевателните войни, записани в Стария Завет (в частност книгата на Исус 
Навиев) по Божия заповед, завладели Обещаната Земя.  
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Въпросът следва да бъде очевиден – религията със сигурност е играла роля в много от 
войните в човешката история. Доказва ли това позицията, заемана от критиците на религията, 
че тя сама по себе си е причина за войните? Отговорът е и да, и не. Да в смисъл, че като вто-
рична причина религията, поне на повърхността, е била подбудата за множество конфликти. 
Всъщност отговорът е не в смисъл, че религията никога не е първичната причина за война. За 
да бъде демонстрирано това становище, нека погледнем към XX век. Той остава в историята 
като един от най-кървавите векове в човешката история. 

Двете големи световни войни, които нямат нищо общо с религията, еврейският Холокост 
и комунистическите революции в Русия, Югоизточна Азия и Куба са отговорни за десетки ми-
лиони смъртни случаи. Единственото общо между тези конфликти и геноциди е фактът, че са 
идеологически, а не религиозни по природа. Би могло да се докаже, че повече хора са загинали 
п в човешката история заради идеология, отколкото заради религия. 

Комунистическата идеология има нужда да управлява другите. Нацистката идеология 
има нужда да елиминира „нисшите“ раси. Тези две идеологии са отговорни за смъртта на ми-
лиони и религията няма нищо общо с това. Всъщност комунизмът по дефиниция е атеистична 
идеология.6  

Религията и идеологията са вторични причини за войната. Първопричината за всички 
войни е грехът, според следните Писания: 

● „Отгде произлизат боеве и отгде крамоли между вас? Не от там ли, от вашите страсти, 
които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не мо-
жете да получите; карате се и се биете; но нямате, защо не просите; Просите и не получавате, 
защото зле просите, за да го разпилеете в страстите си“ (Яков 4:1-3).7

● „Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, 
кражби, лъжесвидетелства, хули“ (Матей 15:19).8

● „И като видя Господ, че се умножава неучастието на човека по земята и че всичко, 
което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло“ (Битие 6:5).9 

Какво е свидетелството на Писанието за първопричината за войната? Религията и иде-
ологията са само средствата. Откритите атеисти заемат позицията, че ако отстраним „непрак-
тичната нужда от религия“, ще успеем да създадем по-мирно общество. Свидетелствата на 
човешката история са, че ако отстраним религията, нещо друго ще заеме мястото ѝ.

Предизвикателствата за сигурността стават все повече – с напредването на технологии-
те, възможностите и ресурсите, които предлага новото време. Войната е на път да се превърне 
в модел на комуникация, без право на отговор, избор, а много често и без алтернативен изход. 
Въоръжените конфликти и духовният модел не работят в една посока. Не споделят общи цели. 
Не се борят за общ резултат. Информацията за това е разнопосочна, тя е личен избор, пример 
и светоусещане.

Образованието не разглежда тези все по-наболели и изключително важни проблеми. То 
не участва в изграждането на позиция у подрастващите, не ги запознава с религията, не им 
представя последиците от една война.

Има ли по-голямо предизвикателство за сигурността от това… 

6 www.gotquestions.org
7 Протоевангелие на Яков.
8 Евангелие от Матей.
9 Библия.,София: Свети синод на Българската православна църква, 1992.



Прагматичното осмисляне на торсионните полета предоставя многостранни възможности за 
тяхното приложение в живота. 

Република България е една от първите страни в света, която разработва и патентова 
торсионен генератор (пат. №63583/31.05.2002 г.)

Поради държавна недалновидност след успешно експериментално разработване на про-
тотип на торсионен генератор не се създават условия за организиране на промишлено произ-
водство и за продължаване на проекта за разработване на торсионни генератори.   

Методът на торсионно въздействие на работни среди е резултат (се основава) на теори-
ята на физичния вакуум и изведените от нея торсионни полета. Теорията на физичния вакуум 
на академик Г. И. Шопов доказва съществуването на нов вид физическо поле. Конкретни раз-
работки за практическо приложение на теорията на физичния вакуум и торсионните полета 
предлагат А. А. Акимов и академик Александър Сорочински, който е патентоносителят на изо-
бретението – торсионен генератор, и един от учредителите на „Деметра-Гея“ АД.

Основна дейност на дружеството като патентоносител е „промишлено производство и 
внедряване на торсионни генератори (ТТГ) и торсиони хидрогенератори (ТХГ) в сферата на 
битово-обслужващия сектор, промишлеността, енергетиката, екологията, селското стопанство, 
медицината и други сфери, създаване на нови хай технологии, както и други дейности, незаб-
ранени от закона“.

Изобретението се базира на въздействие върху молекулярните структури на работния 
флуид посредством принудителното му преминаване с определена скорост и дебит през ло-
гаритмична крива с очертана конфигурация и има широк мащаб на приложение в различни 
области от индустрията.

Принципът на енергообмена и въздействията се базира на торсионния ефект, предиз-
викан от бързовъртящи се материални тела по логаритмична крива, с голям ъглов момент, 
пропорционален на масата на телата и ъгловата им скорост.

Създаденото в термоглавата енергийно напрежение поражда усукване, изменящо дъл-
жините на структурните връзки и ъглите на свързване.

ТОРСИОННИТЕ ГЕНЕРАТОРИ, ТОПЛИННИТЕ  
И ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ 
ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ – НЕОТДЕЛИМ ЕЛЕМЕНТ  

НА КОРПОРАТИВНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Опредметяването на изведените от теорията на физическия вакуум 
торсионни полета разкрива простор за ефективно иновиране на корпоративната и 
националната сигурност и постигане на реално висока енергийна ефективност чрез 
индивидуално обособени енергийни обекти. 
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При така създадените условия за въздействие от една водородна връзка се отделя от 1 
до 5 kcal/mol в зависимост от пространствената конфигурация.

Предвид относителната тежест на водата и нейното молекулярно тегло отделената то-
плинна енергия в 1 литър вода вследствие на торсионното въздействие теоретично ще бъде 
между 55,5 до 277,5 kcal.

Очистващият ефект и другите въздействия при новия метод и торсионите генератори 
се дължат на силно изразените амплитуди на торсионните вълни, уплътняването на между-
молекулярните пространства (подреждането на молекулите) и създадената противоположна 
поляризация на Н връзките.

Продуктът ТТГ (ТХГ) е сертифициран в Република България и името на Деметра-Гея е 
със запазен приоритет за търговска марка.

Предпоставки за внедряване на торсионните генератори са многократно доказаните 
комплексни възможности на изобретението при използване в бита, екологията, енергетиката, 
промишлеността, селското стопанство, медицината и други, даващи достатъчно основание за 
развитие и внедряване като алтернатива на сега съществуващите методи и прибори в различ-
ните области на индустрията в национален и международен мащаб.

Производството на генераторите в съответствие с предназначението им е екологично чиста 
дейност, не замърсява околната среда – производство в предприятие без „комин и пушек“.

Торсионните генератори за битово отопление и топла вода са пробив в новите технологии в 
световен мащаб, съчетаващи и покриващи всички изисквания за добиване по безопасен и еколо-
гично чист начин на евтина и в достатъчно количество топлоенергия за битови и промишлени цели.

Цената на енергията за отопление и битова гореща вода (БГВ) при използване на тор-
сионна енергетична система е значително по-ниска в сравнение с функциониращите сега 
топлоенергетични системи, използващи конвенционални методи за добиване на топлоенергия 
с твърди, течни или газообразни енергоносители.

Внедряването на ТТГ за отопление и БГВ има мултипликационен ефект. Получаваната 
енергия „от нищото“ напълно заменя използваните сега конвенционални методи за добиване на 
топлоенергия с твърди енергоносители, предимно дърва и въглища, чието използване замърся-
ва въздуха до степен на невъзможност за пребиваване на населението в населените места. По 
статистически данни две трети от населените места в България се отопляват с дърва. Това са 
милиони кубически метра дървесина, за която ежегодно се изсичат дървета. Този проблем съ-
ществува и в София, където над 25 000 домакинства се отопляват на дърва. В Северна България 
поради липсата на горски площи за отопление се използват стъбла от слънчоглед, царевица и 
други горими земеделски насаждения, които също са сериозен замърсител на въздуха

Допълнителна цел на изобретението е да се предложат приложения на торсиония гене-
ратор за получаване на топлинна енергия за биологично и физическо очистване на води, оме-
котяване и деарация на промишлени, битови и питейни води, стимулиране растежа на расте-
ния и посадъчен материал, обезсоляване на морска вода, ускоряване процеса на стареене на 
алкохолни напитки и за въздействие върху жизнеспособността на микроорганизмите, като тези 
приложения да са високоефективни и при въздействието да не се отделят остатъчни вредни 
вещества, пагубни за живота и природата. 

Вложените инвестиции за внедряване на торсионна енергетична система и непрекъсна-
тото им използване през целия годишен период за отопление и БГВ се възстановяват за не по-
вече от 18 месеца с реализираните икономии от разликата в цените на топлоенергията, добита 
с ТТГ, в сравнение с използваните сега конвенционални топлоенергийни системи.

Торсионните полета намират практическа реализация в:
● Генератор за едновременно загряване и пречистване на вода в плувни басейни и 

други течности в обемни съдове.
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● Генератор за водоочистка в енергийни инсталации и други системи.
● Топлинен генератор за сушилни процеси в сушилни инсталации.
● Топлинен генератор за пастьоризационни и стерилизационни процеси в консервната 

и млечната промишленост.
● Генератор за стабилизиране, подобряване на вкуса и изкуствено стареене на вина и 

алкохолни напитки.
● Генератор за емулгиране на смеси от течни горива и вода, използвани при горивни 

процеси.
● Генератор за обработка (активиране) на поливни води, оказващи стимулиращ ефект 

върху вегетационните процеси на растителните видове и увеличено плододаване.
● Топлогенератор за оранжерии и животновъдни комплекси.
● Генератор за положително, релаксиращо и оздравително въздействие върху хората.
● Генератор за въздействие и добиване на медицински пречистена и дестилирана вода 

за фармацевтичната промишленост.
Торсионните генератори практически създават условия и възможности за реализиране 

на значителни икономии и намаляване себестойността на трансформираната от ТТГ енергия за 
отопление и БГВ, пречистване на замърсени питейни, битови и промишлени води, висока ефек-
тивност при използване на другите приоритетни и доказани възможности на изобретението.

Торсионните генератори използват единствено електрическа енергия за захранване на 
ел. двигателя на водонапорната помпа на генератора, като при преобразуване на енергията и 
другите въздействия процесите са статични и няма преки електропреобразувателни химиче-
ски, ядрени, горивни или други процеси.

Топлинната енергия и пречистващото въздействие се осъществяват по нов, уникален ме-
тод на въздействие върху организационните структури на работната среда на молекулярно ниво.

Екологически чистото и безотпадно преобразуване на енергия и процесите на въздействие 
при пречистването очертават уникалните характеристики на изобретението и новия метод.

Торсионните генератори са алтернатива на сега съществуващите методи за отопление и 
могат изцяло да заменят каквито и да е енерготоплоизточници или да се комбинират с тях, като 
се включват директно към съществуващи инсталации.

Изделието ТТГ (ТХГ) е с висока степен на оперативност, дълголетие и сигурност при 
експлоатация и поддръжка.

Възможностите за локално и директно включване към съществуващи инсталации за ото-
пление и гореща вода и за индивидуално регулиране на топлопреносителя снижават до мини-
мум топлозагубите, като отпада необходимостта от топлопреносни мрежи.

Внедряването на изделието ТТГ (ТХГ) е икономически изгодно като инвестиция – пести 
средства за изграждане и поддръжка на централни топлопреносни мрежи, абонатни станции и 
оборудване, помещения и съдове за съхранение на енергоносители, прибори за управление на 
процесите на разпределение и топлоподаване и персонал за ремонт и поддръжка.

Вложените инвестиции за купуване на изделието ТТГ (ТХГ) са с бърза възвращаемост – до две 
години, само от реализираните икономии за купуване на енергоносители и средства за поддръжка.

Значително по-ниската цена на произведената по новия метод топлоенергия допринася 
за създаване на условия за добра пазарна реализация на изделията както в страната, така и в 
чужбина. Възможностите за добиване на евтина топлоенергия с ТТГ, достъпна за голяма част 
от населението, създават условия за използването на ТТГ от голям брой граждани, което е 
значителна социална придобивка.

Възможностите за локализиране на топлоснабдяването позволяват индивидуализиране 
на потреблението на топлоенергия съгласно изискванията на всеки отделен гражданин (семей-
ство) и индивидуален обект.
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Икономическите изгоди при внедряване на ТТГ (ТХГ) за пречистване на замърсени пи-
тейни, битови и промишлени води, водоподготовки на енергийни обекти и други въздействия от 
реализирани икономии на средства за инвестиции при изграждане на съоръжения, енергоноси-
тели и консумативи са големи.

Чистата и безопасна технология спомага пряко за опазването и съхраняването на окол-
ната среда, което влияе директно върху социалния статус на населението. Създаването на 
възможности за разкриване на много нови работни места при организиране на масово про-
мишлено производство на торсионни генератори ще осигури работа и препитание за много 
граждани в България. Съществуващата световна криза за енергоносители непрекъснато води 
до повишаване цените на горивата и топлоенергията, което е предпоставка и създава условия 
за широка пазарна ниша за мащабно внедряване и реализиране на новото изобретение и тор-
сионните генератори в различни сфери от индустрията.

Основни потенциални потребители на торсионни системи за локално отопление и битова 
гореща вода с ниска стойност на трансформираната топлоенергия, безопасни и лесни за екс-
плоатация ще бъдат физически и юридически лица, имащи нужда от отопление и БГВ в битови, 
обществени, административни, търговски и хотелски сгради и помещения, както и в обекти, 
имащи специални изисквания за взриво- и пожарообезопасяване – бензиностанции и други 
специализирани обекти.

Пазарната ниша за ефективни и с ниска инвестиционна стойност пречиствателни съоръ-
жения е голяма както на българските, така и на чуждестранните пазари.

Използването на доказания пречистващ и обеззаразяващ ефект на торсионните хидро-
генератори е алтернатива за изграждане на пречиствателни съоръжения с ТХГ, които напълно 
ще изместят от пазара скъпоструващите и нискоефективни методи на сега съществуващите 
прибори и оборудване на пречиствателни съоръжения. При използване на новата торсионна 
технология за физическо и микробиологично пречистване на замърсени питейни и отпадъчни 
води се постига висока ефективност без каквато и да е употреба на допълнителни консумативи.

Използването на пречистващия ефект на ТТГ (ТХГ) в комбинация с вече изградени пре-
чиствателни съоръжения е икономически изгодно и с голяма ефективност.

Гарантираният обеззаразяващ ефект на новия метод и ТТГ/Т при внедряването му в млекоп-
реработвателната промишленост ще допринесе за значително съкращаване на разходите и време-
то при извършване на необходимите дейности при преработката на млечни продукти, при което ще 
се намалят себестойността на продукта и крайните продажни цени на млечните продукти.

Внедряването на новата торсионна технология за емулгиране на горивни смеси и използ-
ването им като пряк енергоносител в открити горивни процеси ще допринесе за реализирането 
на минимум 20% икономия от основни енергоносители, опазване на природната среда чрез 
значително намаляване на вредните емисии при използване на емулгираните смеси в такива 
процеси и реализирането на значителни икономии от средства за купуване на енергоносители.

Използване на приоритетите и доказаните възможности на ТТГ (ТХГ) за емулгиране на 
горивни смеси и употребата им като енергоносител за изгаряне в котли на течни горива дава 
възможност за изграждане на перфектни комбинирани схеми с огромен енергоспестяващ, ико-
номически, екологичен и социален ефект.

Доказано е, че при изгаряне на емулгирана с ТТГ (ТХГ) смес се запазва изцяло енергетич-
ният потенциал на процеса на горене и се намалява до минимум количеството вредни емисии 
при изгарянето.

Постоянно нарастващият брой на населението на Земята предполага увеличаване про-
изводството на земеделски продукти. Използването на изкуствени или естествени добавки към 
почвата и поливните води с цел увеличаване на добивите води до нарушаване на естествения 
баланс в структурите на растителните хранителни видове с вредни последствия за хората.
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Гарантираните предимства на ТТГ (ТХГ) за активиране и обеззаразяване на поливни 
води за повишаване на вегетационните и плододаващите процеси без използването на каквито 
и да са изкуствени или естествени подобрители на почвата ще осигурят огромна пазарна ниша 
за реализиране на новия метод и ТТГ в национален и международен мащаб.

Новият метод и ТТГ (ТХГ) са с доказан приоритет за положително въздействие върху 
молекулярните структури на водата в организма на човека, засилва се тяхната положителна 
активност, като по този начин се постига значителен релаксиращ ефект и увеличаване защит-
ните сили на организма на човека.

Лечебен ефект се наблюдава при извършени многократно експериментални изследвания 
с доброволци чрез използване на торсирана вода за пиене и къпане, като той е поразителен 
най-вече при някои труднолечими или неподаващи се на лечение с традиционните лекарствени 
средства и терапии заболявания.

Уникалният метод за преобразуване на енергии и въздействия, високият енергоспестя-
ващ потенциал, екологичната защитеност и многократно доказаните предимства на изобрете-
нието и торсионните генератори при използването им като енергоефективни топлогенериращи 
системи за отопление и БГВ, пречистващи съоръжения и редица други приложения в индус-
трията налагат торсиония метод и ТХГ (ТТГ) като предпочитани в сравнение с останалите сега 
съществуващи конвенционални методи и системи, наложили се в бита и индустрията.

Торсионните хидрогенератори (ТТГ), реализиращи изобретението и новия метод, са ви-
сокотехнологични прибори за трансформиране (преобразуване) на енергия и пречистване чрез 
въздействие върху работни среди (флуиди) по нов, нетрадиционен и непознат досега метод.

Единственият енергоносител, използван от ТХГ (ТТГ), е електроенергия за задвижване 
на електродвигателя на водонапорната помпа. Отчетеният коефициент на трансформирана 
електроенергия в топлина при ТТГ при многократно извършваните измервания от Централната 
лаборатория за измерване на енергийна ефективност при МИ е над 1,5%, което доказва висо-
ката енергийна ефективност на торсионните системи при използване като топлогенериратор за 
отопление и битово гореща вода.

Първоначалните инвестиции за внедряване на новата торсионна система като топлоге-
нератор за отопление и БГВ се възстановяват за не повече от две години при непрекъснато из-
ползване на системата от реализираните икономии от средства за енергоносители в сравнение 
със съществуващите конвенционални системи.

Първоначалните инвестиции за внедряване на новата торсионна технология за пре-
чистване на замърсени питейни и промишлени води се възстановяват за много по-кратко вре-
ме на база високоефективния процес на пречистване при ТХГ, без използване на консумативи, 
характерни при конвенционалните пречистващи съоръжения.

Всяка една от реализациите на торсионните полета има потенциал да актуализира хори-
зонталните мрежи на корпоративната и националната сигурност. Ще нараства значимостта на 
торсионните генератори за локално (индивидуално) генериране на енергия. Със своята инова-
тивност и висока ефективност те ще намерят място в националната стратегия за развитие и в 
актуализирането на военната доктрина 

Възможностите за активиране и обеззаразяване на поливни води влияят положително вър-
ху вегетационните и плододаващите процеси, без да се използват изкуствени и естествени по-
добрители на почвата, и следва да намерят своето място в националната стратегия за развитие. 

Не на последно място трябва да се отбележи постигнатият лечебен ефект при използва-
не на торсирана вода за пиене и къпане при трудно поддаващи се на лечение с традиционни 
лекарствени средства и терапии заболявания.

Крайната цел на доклада е иновативните възможности на торсионните полета да бъдат 
отчетени и производството на торсионни генератори да се впише в приоритетите на национал-
ната стратегия за развитие на България.
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