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ВСЕОБХВАТНИЯТ ПОДХОД КЪМ ОБУЧЕНИЕТО  
И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИНТЕРЕС  

НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА 
 
 

В наши дни коренно се променя характерът на военните конфликти, като традиционните 
форми за въоръжена борба бележат тенденция към ограничаване. Те едва ли ще изчезнат, но със 
сигурност търпят промени по отношение на целите, начините за тяхното постигане и използваните 
средства. Нетрадиционните форми на военен конфликт се прилагат все по-често, като водещо място 
има постигането на политически, икономически, религиозни и етнически цели за сметка на чисто 
военните. 

Опитът от провежданите през последните години мисии и операции от НАТО показва, че в 
много случаи самостоятелните военни действия са недостатъчни за предотвратяване или разреша-
ване на криза, което налага изграждане и поддържане на способности за съвместно използване на 
различните инструменти за управление на кризи. 

Ето защо НАТО се ангажира с прилагането на всеобхватен подход към сигурността, приз-
навайки важността на политическите, икономическите, информационните и социалните фактори 
като допълнение към неоспоримите отбранителни измерения. 

Всичко това е естествен резултат от развитието на системния подход, а неговото първо ниво 
е комплексният подход, който предполага наличие на съвкупност от компоненти на системата. Тук 
не се вземат под внимание отношенията между компонентите и пълнотата на техния състав, не се 
разглеждат и отношенията на компонентите с цялото. Следващото ниво на системния подход е       
структурният, който предполага изучаване състава (подсистемите) и структурата на обекта. При 
този подход все още няма съотнасяне на подсистемите (компонентите) и системата. Декомпозира-
нето на системата на компоненти се осъществява нееднозначно. 

Всеобхватният подход (третото ниво на системния подход) включва системен анализ (за 
да се разбере средата за сигурност като система), хармонизиране на всички военни и невоенни сред-
ства в цялото пространство на ангажиране и обратна връзка, осигурявана чрез ключови показатели 
за измерване на ефективността и на такива за оценяване степента на изпълнение на планираните 
действия. 

При всеобхватния подход, използвайки системния анализ, средата за сигурност се разглеж-
да като система, съставена от следните компоненти: 

• Политически, който включва история, политически процеси, култура, централна и местни 
власти, политически партии и интереси, международни условия, политическа сигурност, междуна-
родни организации. 

• Отбранителен, съдържащ ръководство на отбраната, състав и дислокация на въоръжени-
те сили, вътрешна сигурност, военнопромишлен комплекс, ресурсно осигуряване на отбраната, про-
тивостоящи сили. 

• Икономически с неговите елементи – природни богатства, промишлени възможности, па-
зарна система, покупателна способност на населението, бизнес групировки. 

• Социален, съставен от етнически и езикови групи, религиозни, международни и неправи-
телствени организации, разселени лица и бежански потоци, терористични и криминални структури 
и организации, здравеопазване, образование. 

• Инфраструктура, включваща съоръжения, транспорт и индустрия. 
• Информационен, състоящ се от глобална информационна система, национална информа-

ционна система, отбранителна информационна система, структура на командването и управлението 
на въоръжените сили. 
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След извършване на системен анализ се идентифицират необходимите военни и граждански 
средства за постигане на желаните и смекчаване на нежеланите състояния на средата за сигурност. 
За целта най-напред се анализират дипломатическите, информационните, военните и икономичес-
ките средства. Анализират се способностите на военните и гражданските структури да ги реализи-
рат и се хармонизират техните усилия. 

След планирането и провеждането на хармонизираните действия е необходимо да има об-
ратна информация за степента на постигане на желаните резултати и пълнотата и качеството на из-
пълняваните задачи. Затова се въвеждат показатели за измерване ефективността на резултатите       
(стратегическите цели) и показатели за степента на изпълняваните задачи (извършената работа). Те 
служат да се определи степента на постигане на желаното крайно състояние на средата за сигур-
ност – чрез въздействие върху нея с граждански или военни средства на съответното ниво (полити-
ческо, стратегическо, оперативно, тактическо). 

Този подход, възприет наскоро в НАТО, се прилага със съответните адаптации и към наци-
оналната сигурност, а е намерил място и при разработването на нашата стратегия за национална 
сигурност. 

Това обаче не е достатъчно. За реализирането на всеобхватния подход в областта на сигур-
ността и отбраната следва обучението и научните изследвания не само да бъдат съобразени с него, 
но и да намира все по-широко приложение при тяхното планиране, организиране и провеждане, ко-
ето е и една от целите на настоящата конференция. Други цели би могло да бъдат разкриване на 
възможните направления за прилагането на елементи от всеобхватния подход, както и начините и 
средствата за реализирането му. 

Прилагайки философията на този подход в национален мащаб, смятаме, че на първо място 
следва да бъде разработена нормативната база на системата за сигурност и отбрана – по-
специално доктрините за използване на въоръжените сили, в тясно взаимодействие с гражданските 
структури. 

Новите доктрини са базирани върху обективни знания за различните функционални области 
на въоръжените сили и позволяват развитие и задълбочаване за постигане на конкретни ефикасни 
резултати. Те са естествено продължение на Националната отбранителна стратегия и затова грави-
тират около модела, заложен в нея за изграждане и поддържане на отбранителни способности, кои-
то вече следва да включват не само силовите структури. Ето защо доктрините се оказват свързани с 
отбранителните способности и имат пряко значение за всяка система, определена да произвежда 
конкретна способност от приоритизирания списък за страната ни. 

Връзката между доктриналния документ и способността (способностите), към които се от-
нася, се изразява чрез даден процес или дейност. Дейността на свой ред се свързва с постигане на 
конкретен резултат и включва най-малко пет елемента: 

• знания, които определят начина за постигане на желания резултат; 
• умения, разкриващи възможността за използване на знанията; 
• воля за предприемане и довеждане докрай на дейността; 
• изпълнител, който да притежава необходимите знания, умения и да е достатъчно мотиви-

ран; 
• условия, които позволяват реализация на дейността. 
Политическите указания недвусмислено изискват да се прилагат динамични подходи, които 

да позволяват управление на военни сили и постигане на трайни резултати в огнищата на напреже-
ние, с отчитане на динамиката в средата за сигурност. Това се постига със знания и умения за бърза 
промяна на профила на военните сили, с акцент върху изпълнението на нетипични военни задачи в 
условията на засилено гражданско-военно сътрудничество. Изисква се единно разбиране на доктри-
налната основа на отбранителните способности от всички видове въоръжени сили по равнищата на 
управленската йерархия. 

С прилагането на всеобхватния подход при разработване на доктриналните документи става 
възможно да се комбинират наличните ресурси според тяхното състояние, готовност и необходи-
мост, а не както преди се практикуваше – по подчиненост. Придобиват реални измерения действия-
та, ориентирани към постигане на определен ефект или краен резултат с организация от мрежов 
тип. Създават се условия за гъвкаво планиране, покриване на голям обем от разнообразни задачи. 

На второ място, следва да се осигури повишена степен на информираност за компонен-
тите на средата за сигурност, в която живеем. Трябва да се придобият знания за елементите на 
всеки от компонентите на средата за сигурност, да се търсят методи за анализиране на състоянието 
и предвиждане на развитието им. Не е достатъчно образованието и научните изследвания да дават 
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само знания и умения, а все повече е необходимо да водят до изграждане на по-широк светоглед по 
отношение на процесите в сигурността и отбраната. 

За целта е необходимо да се обърне внимание на разработването на идеи, концепции, прог-
рами, проекти и инициативи, свързани с развитие и усъвършенстване на учебния процес и научните 
изследвания: 

• оценяване и усъвършенстване на съществуващите учебни планове и програми за обуче-
ние, квалификация и изследвания; 

• адаптиране и развиване на дидактически и методологически похвати и подходи; 
• по-ефективно използване на резултатите от практическата дейност – стажове, специализа-

ции, опит от мисии, учения и т.н.; 
• насърчаване на креативното мислене и въвеждане на нови форми на обучение и препода-

ване; 
• съвместно обучаване на цивилни и военни специалисти; 
• използване на нови технологии в процеса на обучение и др. 
Ще спрем с изброяването, защото очакваме по научни направления да се разгърне дискусия 

и се стигне до конкретни предложения за нови форми, насочени към усъвършенстване и интегрира-
не на обучението и научните изследвания. 

Доскоро във военните среди не се използваше достатъчно цивилната експертиза, която е из-
ключително необходима в контекста на усилията за стабилизиране и възстановяване на територии и 
региони. Нейната роля следва да придобие необходимата значимост и може да обхваща участие в 
решаването на някои проблеми: 

• възстановяване на местната индустрия; 
• възобновяване и развиване на селскостопанското производство; 
• възстановяване на инфраструктурата на гражданските комуникации и управление; 
• логистика (транспортиране, здравеопазване) и други. 
Тя следва да подпомогне и обучението на военни кадри, способни да участват в различни 

видове операции, да действат в мрежова среда, да си взаимодействат с гражданските власти и не-
правителствените организации и да осъществяват други специфични действия. 

Прилагането на всеобхватния подход изисква промяна на мисленето, което може да се осъ-
ществи само при съвместна подготовка на цивилни и военни специалисти. Това е и третата насо-
ка за прилагане на всеобхватния подход, която води до споделяне на поуки от практиката, а и за 
изграждане на доверие и сигурност в НАТО, между партньорите и други международни и местни 
организации, което осигурява по-добро взаимодействие помежду им. 

Такова обучение може да се извършва в центрове за усъвършенстване (Centres of Excel-
lence), които са създадени и се създават в НАТО. Те са за обучение и подготовка на лидери и специ-
алисти от страните на НАТО и партньорите му. Тяхната основна цел е да подпомагат трансформа-
цията в Съюза, избягвайки дублирането на усилия, средства, ресурси и способности, които вече съ-
ществуват. 

Центровете за усъвършенстване се смятат за международна военна организация, която ра-
боти със Стратегическото командване по трансформациите в Норфолк (САЩ). Те са част от широко 
изградена мрежа за обучение и подготовка, проектирана да покрие широк спектър от области, раз-
вити от НАТО и фокусирани в осигуряване на специфична експертиза, която липсва в изградените 
вече способности. 

Основната цел на създаваните центрове е оказване на помощ при изграждане на способнос-
ти в определени области, в които ръководните органи на НАТО не разполагат с достатъчна собстве-
на експертиза. 

Центровете за усъвършенстване са един от многото типове образователни и изследовател-
ски институции, които се използват за подготовка и обучение на ръководни кадри и специалисти от 
НАТО. Те работят с национално или многонационално финансиране, но по въпроси, засягащи изця-
ло страните от Съюза. 

Като допълнение към подобряването на обучението и усъвършенстването на подготовката 
на ръководните кадри от НАТО центровете за усъвършенстване допринасят за нарастване на опера-
тивната съвместимост, постигане на способностите, оказване на помощ при разработване на док-
трини и стандарти, провеждане на анализи на средата за сигурност и вариантите за използване на 
военни и граждански структури, поуки от практиката и експериментиране с цел тестване и валиди-
ране на концепции. 
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Предлагаме на вашето внимание идеята Академията да се превърне в ядро или функционал-
на част от такъв или подобен център, специализиран в провеждане на обучение и научни изследва-
ния за нуждите на сигурността и отбраната в национален и регионален мащаб. Убедени сме, че 
имаме опит, знания, потенциал и необходима база за това. Отправяме покана и към други образова-
телни и изследователски институции за обсъждане на подобни виждания. 

Вече има идея съвместно с МВР да се работи за създаване на центрове за подготовка на 
млади специалисти и учени от областта на сигурността и отбраната. 

Ще се спрем накратко и на въпросите, засягащи пряко нашата дейност като образователна и 
изследователска институция в интерес на сигурността и отбраната. 

Нарушавайки досегашната традиция да говорим първо за обучението, ще започнем с прила-
гането на всеобхватния подход в научноизследователската дейност. Очевидно е непрекъснатото 
развитие на възгледите за състоянието на сигурността и отбраната и динамиката на процесите, про-
тичащи в тази деликатна интердисциплинарна област. Това изисква непрекъснато да се адаптират 
както подходите към нейното изследване, така и обхватът от изследователите и сферите, от които се 
формират нови знания. Прилагането на всеобхватния подход не измества съществуващите методи 
или подходи за изследване състоянието на сигурността и отбраната, а изисква промяна на мислене-
то, най-вече – разчупване на досегашната организация на военнонаучните изследвания. 

Военна академия „Г. С. Раковски”, като водеща институция за военно образование и научни 
изследвания в страната, е в състояние да предостави уникална експертиза в редица приоритетни 
научноизследователски области, свързани с разработване на доктрини и концепции, управляване на 
ресурсите за отбрана; формиране на нова организационната култура; изграждане на съвременна 
система за управление на персонала; развитие на оперативната съвместимост; да подпомогне проце-
са на вземане на управленски решения в областта на сектора за сигурност и други. 

Характерни елементи и насоки за развитие на научноизследователската дейност в Академи-
ята са: 

• разработване на важни научни проблеми на основата на висока осведоменост и доказана 
обществена необходимост; 

• разработване на научни проблеми по заявка и поръчка и на други държавни ведомства и 
организации; 

• обвързване на изследванията с учебния процес като доказателство за тяхната взаимна за-
висимост и гаранция за успешното им развитие; 

• специално внимание към процеса на подготовка по отделна програма на млади перспек-
тивни учени, която да включва: 

 развитие и укрепване на теорията и практиката на докторантурата; 
 участие в междудържавни спогодби и договори за подготовка и обмен на научноизследо-

вателски кадри; 
 сключване на междууниверситетски договори за взаимна подготовка, квалификация и 

преквалификация на научни кадри; 
 използване на възможностите на международните правителствени и неправителствени 

организация – най-вече на ЕС, Съвета на Европа, НАТО, ЮНЕСКО, ОССЕ и др. 
Очакваме в съдокладите и в дискусиите в научните направления да бъдат обсъдени по-

задълбочено тези проблеми. 
Най-важните научноизследователски области, в които Военната академия би могла да пред-

ложи разработки в интерес на Министерството на отбраната, могат да се обединят в следните ос-
новни направления. 

Първо, стратегически анализи и прогнози. Една от ключовите изследователски области е 
оценяването на предизвикателства за националната система за сигурност, уязвимостта на общество-
то и на системата на въоръжените сили. Освен това научноизследователската работа в Академията 
би могла да допринесе за изучаване, обобщаване и разпространяване на национален, съюзен и коа-
лиционен опит в развитието на сигурността, отбраната и въоръжените сили, трансформацията на 
оперативните способности и участието в съвременни военни операции. Положителна практика е 
създаването и публикуването в АИС на Българската армия на информационна база с поуки от учас-
тието ни в международни операции. Внимание заслужава и осъществяването на мониторинг на със-
тоянието на гражданско-военните отношения. Което не бива да се приема като задача само на сек-
ция с аналогично име, а като водеща общоакадемична задача. 

Второто основно направление е проучване, обобщаване и популяризиране на българското 
военноисторическо наследство у нас и сред съюзниците ни от НАТО и ЕС. Перспективно направ-
ление е извличането на исторически опит и поуки от участието на Българската армия в коалиционни 
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операции. Твърде важно е прилагането на съвременните постижения на военноисторическата наука 
в учебните занятия като съществена и необходима част от цялостния процес на обучение в Акаде-
мията. Това е уникална способност не само за нас и Министерството на отбраната, но и за страната 
ни, която следва да се развива в бъдеще. 

Третото основно направление на научноизследователската дейност, където Академията 
би могла да предостави уникална за България и НАТО експертиза, са изследвания на военната ор-
ганизация и на човешкия фактор в отбраната. В това отношение внимание заслужават натрупани-
ят опит в изследване на психосоциалните, организационните и културните аспекти, свързани с про-
цесите на интеграция на части и подразделения от Българската армия в многонационални съвместни 
сили на НАТО и ЕС. В съответствие със заявеното в Плана за развитие на въоръжените сили наме-
рение за създаване на професиограма на офицера от Българската армия трябва да се извърши оценя-
ване развитието на военната професия в условията на кадрова армия, като се анализират мотивация-
та за избор на военната професия, факторите за задържане на служба, системата за оценяване и раз-
виване на кадрите, професионалната идентичност, социалният статус на офицера и др. Приоритетни 
акценти може да са разработването на подходящи лидерски практики и изследване на социалнопси-
хологическите фактори за повишаване личната и професионалната удовлетвореност и благополучие 
на военнослужещите, което би подпомогнало по-ефективното изпълнение на техните задължения. 

Наред с положителното в нашата дейност може да се признае, че е налице известна празно-
та, очертала се напоследък. Практиката породи нуждата от експертиза, знания и обучение в редица 
области, които доскоро не смятахме за присъщи на военната организация. Такива са корупционната 
и антикорупционната дейност, социалната адаптация, добрите финансови практики за работа с про-
екти и т.н. Започнахме дейност в това направление чрез разработване на учебна документация, а в 
началото на годината се проведе курс с консултантите по социална адаптация след заявка на Ми-
нистерството на отбраната. Анализът на резултатите показва, че за успешното провеждане на такива 
курсове е необходимо много тясно сътрудничество между Академията и заявителя, както и органи-
зиране на научни изследвания и обмен и разпространяване на добрите практики в тези привидно 
„невоенни области” на знанието. 

Четвъртото основно направление на научноизследователската дейност във Военната 
академия е управлението на знания. Анализът на съвременните тенденции в тази област показва 
необходимостта от разширяване прилагането на информационните технологии в процеса на обуче-
нието и управлението във военната наука и образование. Процесът на управление на знания трябва 
да бъде използван като един от инструментите при разработване на стратегия за образование и нау-
ка в сектора за сигурност. Това е необходимо, защото дава възможност за правилно определяне мяс-
тото на военната наука и образование в системата за сигурност, както и за решаване на редица въп-
роси, свързани с анализиране на промените в средата за сигурност, с точно дефиниране целите и 
задачите на военната наука и образование и с реализиране на перспективните направления в инте-
рес на въоръжените сили. Неслучайно на това направление беше посветена миналогодишната кон-
ференция на Академията, защото само чрез процеса на управление на знанията правилно ще бъдат 
определени възможните насоки и подходи за развитие на военната наука и образование в системата 
за сигурност и отбрана на страната. 

Естествено е при реализиране на формулираните по-горе приоритетни изследователски 
направления научните изследвания, образованието и квалификацията да са тясно обвързани в 
единно научно пространство, каквато е практиката в повечето от нашите съюзници в НАТО и Ев-
ропейския съюз. Важно е научноизследователската работа да допринася за осъществяване процеса 
на управление на знания и резултатите от научните изследвания да се прилагат в образованието и 
обучението максимално бързо. 

Накратко ще се спрем и на прилагането на всеобхватния подход в процеса на обучението. 
За усъвършенстване на учебния процес, като се използва всеобхватният подход в интерес на 

сигурността и отбраната, на първо място следва непрекъснато да се усъвършенстват познатите и да 
се въвеждат иновационни методи, средства и подходи. Ще си позволим да се позовем на някои от 
общоизвестните, които не се отричат от всеобхватния подход, а са негова основа. 

Прилагането на институционално-ведомствения подход изисква да се държи сметка за це-
лите, интересите и задачите на институцията, която се нуждае от съответния продукт и организира 
неговото създаване и прилагане. 

Важно е да се използва научнопознавателният (когнитивният) подход при структуриране, 
концептуализиране и организиране на съдържанието на учебния процес и на научноизследовател-
ската дейност. 
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Задължително условие е прилагането на дидактико-педагогическия метод при изработване 
на учебни планове и програми, както и на програми за научноизследователска дейност. 

Широко следва да се прилага и холистичният метод, основаващ се на схващането, че всички 
процеси и явления в обществото са свързани. Той предполага организация в учебния процес и научните 
изследвания, която да обезпечава и гарантира развитието и оползотворяването на всички техни същест-
вени елементи с оглед на постигане на максимална ефективност при функционирането им. 

Посредством сравнителния метод анализът се осъществява в условията на сравняване и съ-
поставяне на изходните данни, целите, очакваните и реалните резултати в провеждането и реализи-
рането на учебния процес и научните изследвания. 

Прилагането на статистическия метод изисква анализиране на учебния процес и научните 
изследвания с оглед на постигане на по-висока ефективност чрез рационално и целенасочено изпол-
зване на статистически данни и данни от социологически проучвания. 

Ще се спрем и на някои приоритетни направления за развитие на системата за обучение, 
произтичащи от изискванията на всеобхватния подход. 

Задълбочаването на връзката между теорията и практиката остава важен принцип, който 
налага разширяване диапазона на практическите занятия за придобиване на конкретни умения и 
разработване на специални програми за решаване на казуси в близки до реалните условия. 

Широко е необходимо застъпването на асоциативни, ролеви и симулационни игри за пови-
шаване интереса на обучаемите и предоставяне на възможности за затвърждаване на техните знания 
и умения в реални или близки до тях условия. Това следва да включва и използване на различни 
инструменти за изменение на средата за сигурност към постигане на желано крайно състояние. 

Очевидно е, че трябва да изграждаме креативен капацитет у нашите обучаеми, за да бъ-
дат способни да вземат най-добрите решения за конкретните условия и задачи. Има учебни дисцип-
лини, в които може и трябва да се отдели повече време за дискутиране и обосноваване на собстве-
ната позиция. Но в същото време не се поставя изискване за минимум на самостоятелната работа с 
теоретични източници. Дали не следва да се увеличи делът на дискусии, научни конференции, за-
щити на теза, реферати, колоквиуми – все форми, които осигуряват научнотеоретичния компонент 
на магистърското образование и стимулират критичното и креативно мислене. 

Необходимо е максимално резултатно да се организират стажовете и специализациите по 
време на обучението – с възлагане на практически задачи за изпълнение. 

Особено полезно е сътрудничеството с български и чуждестранни висши училища, пред-
лагащи обучение по сходни бакалавърски или магистърски програми. Това може да включва разра-
ботване на магистърски и докторски програми съвместно с чуждестранни университети или други 
образователни институции и издаване на дипломи, признати в две или повече държави. 

Необходимо е да се обръща специално внимание на изготвянето на нарочни програми за 
обучение на обучаващите (Train the Trainers Programme). Грижата за квалификация и преквалифика-
ция на преподавателите и изследователите трябва да е основна грижа на педагогическите и научни-
те университетски и академични ръководства. 

Следва да се активизират и оползотворяват възможностите за участие в проекти по линия 
на Седма рамкова програма на ЕС, в други проекти, както и на националните фондове за научни 
изследвания. Трябва да си зададем въпроса, колко от нас работят или получават финансиране от 
тази програма. 

Не бива да се пренебрегва, а да се засилва въздействието на университетския обмен на 
студенти, слушатели и преподаватели. Това е особено валидно в условията на членството на стра-
ната ни в НАТО и Европейския съюз – по-специално по програмите „Еразъм” и „Грюндвиг”. 

Необходимо е да се стимулират израстването и обменът на млади учени – докторанти, 
асистенти, изобщо преподаватели с вкус към научноизследователска работа. Не бива да се забравя, 
че учените започват своята дейност с активно участие в учебния процес, където изявяват своите ка-
чества и талант, но тези качества следва да се подкрепят и насърчават, защото истински учени се 
отглеждат само в среда на висока взискателност, колегиално разбиране и институционално подпо-
магане. Ето защо специални грижи следва да се полагат за осигуряване на подходящи условия за 
организиране и ръководене на докторантурите, както и за реализация на успешно защитилите мла-
ди научни кадри. 

Важно значение за повишаване ефективността на учебния процес и на научноизследова-
телската дейност има добрата организация на планирането, мениджирането и обезпечаването на 
обратна връзка при осъществяването на тези дейности. 
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Особено място в подобряването и усъвършенстването на учебния процес и научните из-
следвания заемат организирането и провеждането на теоретично-приложни научни конференции, 
кръгли маси и семинари с национален и международен характер. 

Разнообразяването и подобряването на състоянието на учебния процес и научните изслед-
вания могат да бъдат подпомогнати и обогатени чрез планомерно и систематично привличане на 
изтъкнати гост-лектори от страната и чужбина по предварително определени актуални теми. 

Трудна, но неизбежна задача е развиването на чуждоезиковото обучение – преподаване на 
отделни дисциплини, модули от дисциплини или курсове на чужд език, както и предлагане на ма-
гистърски програми на чужд език с оглед на привличане на студенти/курсисти от съседни и по-
далечни държави. 

Наложително е да се стимулира публикационната дейност на преподавателите под формата 
на научни издания – годишници, сборници, монографии, студии, статии, съдържащи трудове на 
млади автори, както и на гостуващи чуждестранни лектори. Все пак стимулирането на публикаци-
онната дейност не трябва да води до понижаване качеството на публикациите. 

Особено внимание следва да се обръща на студентското и слушателското творчество ка-
то форма на разширяване на тяхното обучение и на подготовката им за изследователска дейност. 

Следва да се разработват дисциплини или програми за краткосрочно обучение – с оглед на 
придобиване на специализирани знания от друг вид специалисти: например някои аспекти на си-
гурността, киберпрестъпления или други теми, предназначени за определени потребители. 

Актуално и полезно би било да се включат в учебния процес и в програмите за изследова-
телска дейност дисциплини, свързани с цивилизационни, философски и религиозни аспекти на изу-
чаваната проблематика с оглед на съобразяване и по-добро опознаване на съвременната действи-
телност и нейното развитие. Идеи като сблъсък на цивилизациите, космополитизъм, неолиберали-
зъм, неореализъм, функционализъм, фундаментализъм или роля на дипломацията при избора на 
„твърда” или „мека” сила в прилагането на външната политика биха могли да разнообразят и обога-
тят учебния процес и научните изследвания. 

Наложително е и изучаването на различни аспекти – история, икономика, политика, правна 
система на отделни държави или региони, като се постави специален акцент върху проблематиката 
на т.нар. гранични науки, където се срещат, допират или пресичат области на интереси на различни 
науки, разработващи общи или сходни проблеми. Това са сферите, в които се осъществяват най-
перспективните и жизнено необходими за човешкото общество научни открития с реално приложе-
ние в живота. 

Заслужава внимание разработването на теми, свързани с глобализацията като противоречив, 
но нееднозначен процес. Като допълнителни акценти към тази проблематика следва да се имат 
предвид регионализмът, изолационизмът, интервенционизмът, неутрализмът, ролята и мястото на 
Великите сили, проблемите на Севера и Юга, военната и/или културната експанзия и т.н. Тези теми 
имат в различна, но съществена степен отношение към проблемите на сигурността и отбраната, а, от 
друга страна, са неизменно свързани и с научноизследователската дейност. 

В духа на модерното мислене и търсенето на максимална ефективност в работата е необхо-
димо да се изучи, анализира и прецени целесъобразността от някои нови форми на съдържание и 
управление на учебната и изследователската дейност, от които се очаква да разширят обсега и по-
вишат качеството на учебната и изследователската дейност в областта на сигурността и отбраната. 
Става дума за мрежовия подход при обосноваването, организирането и провеждането на учебна и 
изследователска дейност в сътрудничество или взаимодействие със сходни учебни или изследова-
телски структури у нас и в чужбина. 

Не е за пренебрегване идеята за създаване на научно-технологични паркове или фабрики за 
наука. В тези твърде необичайни, а за някои и неизвестни наименования се съдържат напредничави 
идеи, които най-общо целят да обединят бизнеса (производството) с науката, или с други думи, тео-
рията с практиката. Това означава обединяване усилията на учебни и научни институции с произ-
водствени комплекси (бизнес компании, холдинги, фирми или просто заводи). Замисълът е да се 
срещнат интересите на два солидни фактора в обществения живот – материалното производство и 
науката, за решаване на научни и материално-технически проблеми, които да удовлетворят нуждите 
и интересите и на двете страни, а това в крайна сметка да облагодетелства напредъка на общество-
то, а чрез него и на отделния гражданин. Животът и практиката следва да проверят и удостоверят 
ползата, навременността и целесъобразността на тези идеи, но те в никакъв случай не бива да бъдат 
отхвърляни априори, без да бъде проверена тяхната жизненост. Става дума за осъвременяване на 
стара идея за науката като мощен фактор на общественото развитие. 



 14

Имахме амбицията само да набележи някои от основните направления, свързани с използ-
ването на всеобхватния подход при обучението и научните изследвания в интерес на сигурността и 
отбраната: 

• обучение на граждански персонал от и извън областта на сигурността и отбраната; 
• поуки от практиката, обучение, подготовка и провеждане на учения; 
• центрове за усъвършенстване или клъстери за научни разработки в областта на сигурност-

та и отбраната, включително съвместно с граждански организации и фирми; 
• използване на посочените по-горе и прилагане на нови методи и подходи за обучение и 

научни изследвания; 
• стимулиране разработването на научни трудове и публикации в областта на гражданско-

военното сътрудничество и дейността на военни формирования в различни операции, включително 
с други министерства и ведомства. 

• промяна на някои програми или въвеждане на нови и др. 
Погрешно е да се смята, че всеобхватният подход е панацея за всички проблеми и универса-

лен метод за обучение или научни изследвания. По-скоро трябва да го виждаме като начин на мис-
лене, философия, като начин за управление на процесите в посочените области на нашата дейност. 
Ето защо го предлагаме като инструмент в ръцете на майстори, като атрибут на мениджърите от 
всички степени и като мощно средство за интегриране усилията на всички ресурси и способности за 
постигане на по-добри резултати. Нищо повече! Но и само това да постигнем, смятаме, че е доста-
тъчно! 
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Полковник доц. д-р Йордан Мильов 
 
 

ВСЕОБХВАТНИЯТ ПОДХОД И ИЗГРАЖДАНЕТО  
НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ  

НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 
 
 

Прегледът на системата за отбрана и приетите стратегически документи целят да се отгово-
ри на предизвикателствата на променената среда за сигурност и да се изградят способности на въо-
ръжените сили, отговарящи на ресурсните възможности и на членството ни в системата за колек-
тивна сигурност. Извършва се като процес и е съпроводен с нови знания за средата на сигурност и 
системата за отбрана. Характерна черта на процеса е неговата динамичност и пряката му връзка с 
натрупването и управлението на знания, които трудно се поддават на предписания. 

Военните аспекти на средата на сигурност придобиха нови измерения вследствие на поли-
тическите промени в света и в Европа, разширяването на спектъра на асиметричните рискове и зап-
лахи и намаляването на значението на някои фактори, които в миналото влияеха върху мисиите и 
подготовката на въоръжените сили. 

Участието на България в международни мисии и операции е съпроводено с нови изисквания 
към въоръжените сили, развитието на способностите им и тяхното хармонизиране с гражданските 
усилия. 

В процеса на планиране на отбраната и осъществяване на политиката в тази област бяха 
разработени десет сценария. Те са приоритизирани по критериите вероятност за сбъдване и очакван 
риск за националната сигурност в три групи. 

От разработените сценарии и тяхното групиране се вижда, че в бъдещите коалиционни опе-
рации ще участват широк спектър от сили и средства на видовете въоръжените сили, осигурявани и 
поддържани за провеждане на различни форми и способи за изпълнение на задачите, а в основата 
им ще бъдат съвместните действия в хода на многослойни бойни и небойни операции. 

Предложените сценарии послужиха като изходно начало при разработване на концепции на 
възможните операции и профили на способностите, които след съответното приоритизиране на на-
личните способности и способностите с дефицит очертаха структурата на въоръжените сили в рам-
ките на ресурсните ограничения за постигане на желаната крайна цел – оптимизация, реорганизация 
и изграждане на единен комплект въоръжени сили, способни да изпълняват широк диапазон от ми-
сии и задачи за осъществяване на националните интереси. За всеки от сценариите за планиране бе 
разработена концепция на операцията, включващи варианти на действие и изисквания към силите. 

Разработеният каталог с оперативни способности е структуриран в следните основни облас-
ти: навременна наличност, ефективно разузнаване, развръщане и мобилност, бойна ефективност, 
командване, управление и комуникации, логистично осигуряване, оцеляване и защита на силите. 

В изследване на пакета от способности е използван и всеобхватният подход, защото са ана-
лизирани множество системообразуващи на сигурността и отбраната. 

Всеобхватният подход може да се приеме като методология за анализ на сложни ситуации и 
обосновка за вземане на решение. През последните години той се утвърди като основен метод за 
работа на командирите и щабовете, като предоставя възможност на управляващите органи своевре-
менно и с необходимата точност да решат сложните задачи за оперативно планиране на военни 
действия. 

Съвременните условия разшириха неимоверно спектъра от мисии при използването на въо-
ръжените сили. Паралелно се увеличиха и факторите, оказващи влияние върху поведението на су-
бектите във въоръжения конфликт. 

Целта и предметът на всеобхватния подход са в създаване на достатъчно „прости” количес-
твено-качествени описания на сложните процеси във военните системи, позволяващи изследването 
и описанието им без загуба на информация. 

В науката и практиката могат да се приложат няколко модела за разглеждане на сигурност-
та, прилагайки всеобхватния подход. Тези модели могат да се използват и при разкриване влияние-
то на структурообразуващите елементи на всеобхватния подход и отражението му върху изгражда-
не отбранителните способности на Българската армия. 
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Първият модел дава възможност чрез всеобхватен поглед към сигурността от гледна точка 
на рисковете и заплахите тя да се декомпозира на военна, икономическа, социална, екологична, де-
мографска, информационна и други. Решаващ фактор за военната сигурност са отбранителните спо-
собности с императивите им и влиянието върху тях на икономическите, социалните, информацион-
ните и демографските структурообразуващи елементи. Може да се използва теорията на размитите 
множества и да се моделира влиянието на отделните елементи върху изграждането на способности-
те. Такъв подход се осъществява с всеобхватен специален екип. 

Втори модел може да бъде разбирането за сигурността като широко понятие, свързано със 
състоянието на обществото и личността, при което се изключва реална опасност от политическа и 
икономическа вреда, гарантирани са основните интереси, свободи и ценности на гражданите, няма 
дисбаланс, критични среди и предпоставки в социалната система, което поражда благоприятна сре-
да за развитие на способностите. Този модел е широко анализиран и декомпозиран в книгата „Петте 
нива на сигурността” с автор доцент Николай Слатински2. В нея той се спира на декомпозирането и 
анализа на пет нива на сигурността под формата на „Схема на петте нива на сигурността”: на инди-
вида; на групата от индивиди; на държавата; на общността от държави; на света. Това дава добра 
възможност да се обясни и да се възприеме сигурността в нейната сложност и всеобхватност. Нива-
та са тясно свързани и сигурността може да бъде изучавана и осмислена само когато те се разглеж-
дат като интегративно, комплексно и консолидирано цяло. 

Чрез използване на методите на системния подход отделните нива може да се декомпозират, 
да се отделят същностните им характеристики и да се разкрият връзката и зависимостите с военната 
сигурност и отбранителните способности. 

Третият модел е търсене на реализация на всеобхватния подход чрез постигане на синерги-
чен ефект, извлечен от анализите, получени по първия и втория модел с интегрален подход на до-
пълване на военните и гражданските способности при използване на военния компонент на сигур-
ността3. Във фокуса на усилията са експедиционните способности и гражданско-военното сътруд-
ничество – особено в областта на военната поддръжка на гражданските власти, като допълнение 
към добре развитата експертиза за гражданска подкрепа за военните операции. 

Този модел е в основата на развитието на Новата стратегическа концепция на НАТО и прег-
леда на Политиката за сигурност и отбрана на ЕС3. Чрез него става възможно всеобхватният подход 
да се реализира пряко чрез военна поддръжка за гражданските власти, без необходимост от пред-
шестваща военна интервенция и съответната експедиционна операция. Този модел е и инструмен-
тариум за повишаване на военните способности, а практически израз може да се намери в поддръж-
ката от страната домакин и ресурсното планиране на отбраната в коалиционен формат. Такава е и 
философията на постановките, залегнали в Националната отбранителна стратегия на Република 
България. 

Планирането, базирано на способности, измества фокуса от разглеждането на видовете въо-
ръжените сили поотделно към съвместността. 

Всеобхватният подход изисква прилагане принципите на неделимост на сигурността и на 
съюзната солидарност. Развитието на интеграционните процеси, трансатлантическото сътрудничес-
тво и партньорството с държави от различни региони имат важно значение за уреждане на основни-
те международни въпроси и за укрепване на международната сигурност. 

Съсредоточаването на усилията е насочено към експедиционните способности и граждан-
ско-военното сътрудничество в областта на военната поддръжка на гражданските власти, допълнена 
от рационално развита експертиза за гражданско подпомагане на военните операции. 

Главна роля в трансформацията на отбраната имат процесите на планиране на способности, 
оперативно планиране, новите системи за коалиционно командване, управление, комуникации, 
компютри, разузнаване, наблюдение и следене (C5ISR), специализираните военни и граждански 
формирования, многонационалните елементи, както и необходимостта от все повече многонацио-
нални изследвания и проекти. 

Основни форми за използване на въоръжените сили са кампаниите, операциите и бойните 
действия. Военните операции могат да бъдат бойни и небойни (различни от война). Основни видове 
бойни действия са отбрана, настъпление, срещен бой, контранастъпление (контраатака)1. 

В прилагането на всеобхватния подход особено важна е ролята на системите за наблюдение 
и следене (C5ISR), които създават възможност за мрежово базирана среда на всички други способ-
ности. Алтернативата е в последователно усъвършенстване на системите, координация на дълго-
срочните програми за развиване на способности с нарастващи изисквания към кризисните опера-
ции, съпроводени от умело синхронизиране на инвестициите между НАТО и ЕС. 
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Българската армия функционално трябва да се изгражда за участие в мисиите отбрана, под-
крепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време, 
съобразявайки се с двуслойността на мисията отбрана. 

Двуслойността се определя от членството ни в НАТО, защитата на независимостта и тери-
ториалната цялост на страната и от съюзническите ни задължения при участие в операция по чл. 5 в 
защита на друга страна – членка на Съюза, което налага формиране на експедиционни подразделе-
ния на видовете въоръжени сили, пълна интеграция и модернизация на системата за наблюдение на 
въздушното пространство и изграждане способности на формированията за ПВО за изпълняване на 
задачи от единната противоракетна отбрана на Съюза. 

Мисията подкрепа на международния мир и сигурност изисква участие в мироопазва-
ща/мироналагаща операция на НАТО с експедиционни формирования от състава на Българската 
армия, с мандат на ООН и възможност за ротация през шест месеца. 

Развивайки оперативните си способности, Българската армия трябва да изгражда маневрени 
и експедиционни формирования, способни да изпълняват задачи в пълния спектър от сухопътни, 
въздушни, противовъздушни, морски и специални операции, осигурени със съвременно техноло-
гично оборудване, поддържани от интегрирана логистика, способни да действат в мрежова среда, 
бързо преминаващи от едно функционално състояние в друго, оперативно съвместими със съюзните 
войски и сили, в състояние да взаимодействат с гражданските власти и неправителствени организа-
ции, с високоподготвен личен състав. 

Програмата за изграждане на видовете въоръжени сили, отчитайки всестранния подход, е 
предвидено да се осъществи на базата на Плана за развитие на въоръжените сили и Дългосрочния 
инвестиционен план. 

Приоритетни способности за изграждане от Сухопътните войски са създаването на бата-
льонни бойни групи, което е сериозно предизвикателство пред развитието им и налага съвременно 
виждане за начините и способите за използване на тактическите формирования.  

Основният мотив е необходимостта от създаване на малки по състав, но по-добре екипира-
ни, мобилни, боеспособни и оперативно съвместими с армиите от НАТО формирования. Създаване-
то на батальонните бойни групи отговаря на тези условия, както и на изискването за изграждане на 
„единен комплект” въоръжени сили по стандартите на НАТО. 

Ключов момент е създаването на основните доктринални документи (концепцията е в ход 
на разработване), определящи бойното използване на батальонните групи, както и организиране на 
цялостния процес на планиране, засягащ определянето на процедурите, осигуряването на основното 
въоръжение, техника, екипировка и материални средства, необходими за комплектуване и подго-
товка на групите. 

Най-същественият дефицит от способности за формированията от Сухопътните войски са 
морално остарелите и неосигурени с резервни части основни типове въоръжение и техника. Този 
факт поставя въпроса за придобиването на нова техника и въоръжение за спешно комплектуване на 
батальонните бойни групи. 

Превъоръжаването и модернизацията на техниката е първостепенен приоритет за батальон-
ните бойни групи.  

В дългосрочен план батальонните бойни групи трябва да придобият способности за: 
• работа в мрежова среда и за интегриране в общата оперативна картина, чрез изграждане 

на тактическата комуникационна и информационна система; 
• създаване на система за разузнаване, наблюдение и целеуказване, включително с използ-

ване на малки и свръхмалки безпилотни летателни апарати (БЛА); 
• комуникационно-информационна поддръжка; 
• мобилна логистика. 
За изпълнение на определената роля във всеобщата система на сигурност ВВС трябва да из-

граждат напълно комплектувани, всестранно осигурени, устойчиви, защитени, високоманеврени, 
боеготови експедиционни сили и формирования, способни да осигурят: 

• оперативно съвместима със силите на Съюза система за командване и управление; 
• оперативно съвместима със силите на НАТО система за наблюдение на въздушното 

пространство, в интерес на въздушния суверенитет и изпълнението на мисиите в интегрираните 
ПВО и ПРО; 

• сили и средства за провеждане на съвместни и многонационални операции за прехвърляне 
по въздух на територията на страната или на друга отдалечена територия; 
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• устойчиви и високоефективни ПВО и ПРО, в отговор на военна криза за провеждане на 
съвместни или на видовете въоръжени сили операции за защита на териториалната цялост и въз-
душния суверенитет на страната или на съюзническа държава, при всякакви условия на обстановка-
та, денонощно, при всякакви атмосферни условия; 

• всестранно осигурени формирования, за участие в международното военно сътрудничест-
во и мерките за укрепване на доверието и сигурността в международен и регионален мащаб. 

Нарасналото значение на Черно море за евро-атлантическата сигурност налага изработване 
на координиран или общ подход на НАТО и ЕС към стабилността и развитието на държавите от 
региона, както и осъществяване на съвместни инициативи и усилия за формиране на безрискова 
среда. Затова следва да се предприемат стъпки и усилия за разработване на по-обобщена и система-
тизирана експертна оценка на проблемите на сигурността в Черно море, по-ясно и конкретно да се 
дефинира българският национален интерес и да се определят комплекс от цели и мерки, гарантира-
щи неговото осъществяване. 

В този смисъл изключително важни са основополагащите идеи за формирането на нацио-
нална морска политика по примера на „Насоки за интегриран подход по въпросите на морската по-
литика” на Комисията на Европейските общности от юли 2008 г., с възприемането на напълно ин-
тегрирано мислене и прилагане на подобен подход на сътрудничество и координация, преодоляване 
на финансовите и други ограничения в най-общ смисъл. Подобни ориентири се съдържат в публи-
куваните в началото на 2009 г. от Европейската комисия „Стратегически цели и препоръки за поли-
тиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.”, идентифициращи ключови области на 
действие, с които ще се засили конкурентоспособността на сектора и в същото време ще се подоб-
рят екологичните му резултати. 

Изграждането на нови оперативни способности за ВМС са свързани с реализиране на седем 
проекта за модернизация по: 

• противоминна борба; 
• тактическо въздушно наблюдение и разузнаване; 
• контрол над корабоплаването; 
• придобиване на пълна и опозната картина на обстановката на море; 
• осигуряване живучест и защита на силите. 
Сред тях най-обнадеждаващ и сочен за положителен пример е напредъкът в направлението 

контрол и охрана на териториалното морско пространство и изграждане ва интегрирана система за 
управление. В близко бъдеще ВМС са пред финализиране на проект за изграждане на „Брегова ра-
диолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница „Екран”, коя-
то е военният сегмент на националната интегрирана система за информация и контрол на морските 
пространства на България. 

Във връзка със състоянието и перспективите за развитие на структурите, формированията и 
поделенията за разузнаване на Българската армия е целесъобразно направленията за усъвършенст-
ване на разузнаването за постигане на оперативна съвместимост в интерес на всеобхватния подход 
да бъдат в няколко насоки, по-важните от които са: 

• оптимизиране на системата за командване и управление на разузнаването в Българската 
армия; 

• усъвършенстване на специализираната и професионалната подготовка на офицерите от 
структурите и органите за командване и управление на разузнаването; 

• осигуряване на структурите и органите за управление на разузнаването, регламентирана 
автономност при вземане на решения за разузнаване и поставяне на задачи на подчинените органи и 
формирования за разузнаване; 

• усъвършенстване на съществуващата информационно-аналитична структура за обработ-
ване и разпространяване на разузнавателна информация на стратегическо и оперативно равнище в 
разузнаването; 

• изграждане на подсистема за разузнаване на открити източници на стратегическо и опера-
тивно ниво в структурите за разузнаване на Българската армия; 

• изграждане на автоматизирана електронна система за обмен на разузнавателна информа-
ция в системата за разузнаване на Българската армия, което е в съответствие и с цел EG 0400 „Стра-
тегическо разузнаване”. 

Прегледът и проверките на подготовката и участието в инженерни операции в подкрепа на 
всички нива на кампаниите, провеждани в НАТО, от екипи и работни групи от страните членки, 
доведоха до актуализиране на информацията за състоянието и използването на инженерните войски 
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описани в наръчниците, наставленията и ръководствата на НАТО и в пакет от цели на силите, приет 
в Българската армия. 

Целта на тези документи е да се установят насоките за работа на инженерните войски и 
провеждането на инженерни дейности в подкрепа на пълния спектър на операциите. Инженерните 
ръководства и инженерната доктрина залегнаха в основата на работата на командирите и щабовете, 
в обучението, в доктрините на армиите на НАТО и са основа за интеграцията на многонационални 
обединения. 

На тази основа в Българската армия е приет пакет цели на силите за изграждане на отбрани-
телните способности на Българската армия. За инженерните войски основа по целите на силите са: 

• щаб на инженерен батальон за бойна поддръжка (Combat Support Engineer BN HQ) с код за 
способност ENG – HQ/BN; 

• щаб на рота за унищожаване на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни ус-
тройства (EOD Coy HQ) с код за способност ENG-EOD-HQ/COY; 

• щаб на инженерен батальон за обща поддръжка за нуждите на Европейската политика за 
сигурност и отбрана (ЕПСО). 

Изискванията за по-висока степен на оперативна съвместимост със страните от НАТО важи 
с пълна сила за бойната и специалната техника, снаряжението, екипировката и оборудването, като 
елемент от логистичното осигуряване на формированията, и е един от най-важните приоритети, 
който е гарант за изпълнение на оперативните задачи. Анализът от участието на формирования от 
Българската армия в многонационални операции и придобитият опит показват, че на успех могат да 
разчитат контингенти, които са комплектувани с въоръжение, техника и екипировка в съответствие 
с характера (обема) на изпълняваните задачи и спецификата на климатичните условия в района на 
мисията. 

Необходимите логистични способности на националния поддържащ елемент (НПЕ) при 
участие в мисии на НАТО извън територията на страната са, че трябва да има възможности да из-
вършва различни видове ремонти по въоръжението и техниката и евакуации. Възможностите на 
НПЕ за снабдяване с материални средства трябва да позволяват: 

• да подвозва към подразделенията полагащите се съгласно нормативните документи мате-
риални средства, завишени с 20–30 %; 

• да развръща складовете за работа в полеви условия; 
• да се допопълва с материални средства от пристанища, летища, логистични бази и други 

източници в зависимост от концепцията на операцията; 
• да има автоматизирана система за отчет на материалните средства; 
• да може да води отчета и отчетността; 
• да създава условия за защита, охрана и отбрана. 
Според най-новите схващания за оперативно планиране действията на въоръжените сили 

(Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive) върху тях ще влияят много 
фактори, като те зависят изключително много от средата, в която се води конфликтът. Затова най-
сложният проблем, определящ крайния резултат от планиращия процес, е точното и всеобхватно 
детерминиране (определяне) на средата. 

Средата, наричана „оперативна среда”, от военна гледна точка интегрира три области: фи-
зическа, информационна (кибернетична) и морална. 

Кибернетичната среда включва, на първо място, системата за командване и управление и 
нейната основна цел да обединява процесите за събиране и разпространяване на информацията, 
нейното обработване и съхраняване, както и способността да подготвя своевременни, информирани 
и правилни решения. 

Оперативното ръководство на тази среда трябва да изключва неяснота в решенията, закъс-
нения на информационните процеси, нееднозначност, водеща до заблуда и възможна алтернатива в 
решението на управляващия субект. 

Кибернетичната среда обединява и всички елементи на комуникационно-информационната 
система, елементите на информационните операции, както и всички активи, способни да доприне-
сат за изпълнението на основната цел на системата за командване и управление и същевременно да 
не дават възможност на противника да постига аналогични цели. Това съотношение на възможнос-
тите формулира и определението за информационно превъзходство. 

Очевидно е, че прилагането на всеобхватния подход по отношение на кибернетичната среда 
е сложна задача, дори само от гледна точка на множеството обекти, изграждащи средата. Използва-
нето на научни и приложни методи, като традиционните разчети и експертни оценки, с редица ус-
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ловности биха дали задоволително решение. В този смисъл възможен начин за преодоляването на 
такива проблеми е прилагането на системния анализ. 

Основен технологичен елемент на изгражданите способности са платформите въоръжения и 
техника. Решението за тяхното обновяване е въз основа на редица критерии и показатели, отчитащи 
набор от политически и икономически, оперативни, технологични и ресурсни фактори. Неотменим, 
но често пренебрегван елемент, който свързва доктрината, личния състав и платформите въоръже-
ние и техника, е бойната подготовка, обединяваща тези елементи в цялостна и смислена оперативна 
способност. За да бъдат възможни съвместните действия в рамките на НАТО или Европейския съ-
юз, в бойната подготовка се прилагат стандартите на Съюза, както и най-добрите практики на съюз-
ниците. Необходимо е да се отчете, че ако е провеждана съгласно тези количествени и качествени 
стандарти, бойната подготовка консумира значителна част от експлоатационния ресурс на системи-
те въоръжение и техника и повишава драстично разходите за поддръжка. Допълнително всяка еди-
ница въоръжение, техника или оборудване, която се използва в реални мисии и операции, е подло-
жена на изключително бърза амортизация, а това драстично съкращава технологичното време за 
експлоатация, разчетено при стандартно мирновременно използване и съхраняване на съответното 
въоръжение или техника. 

Ключов елемент в организационното изграждане и модернизацията на въоръжените сили е 
изпълнението на т.нар. Цели на силите, представляващи конкретни задачи, които Министерството 
на отбраната е договорило съвместно със съюзниците си в НАТО и е поело пред тях ангажимента да 
изпълни в съответни срокове и при спазване на договорените критерии. 

Чрез използването на всеобхватния подход при изграждането и развитието на способности-
те на Българската армия в бъдеще ще бъде постигнато изграждане на единен пакет от сили, който да 
притежават нови технологии на командване и контрол; нови бойни и поддържащи системи, осигу-
ряващи възможности за посрещане на нарастващите заплахи с асиметричен характер; усвояване на 
нови оперативни и тактически концепции и доктрини, ориентирани към постигане на „желания 
ефект” на бойното поле; оптимизиране на организационния модел на войските и силите, насочено 
към реализиране на концепцията за модулните формирования и интегриращите ги мрежи с концен-
триране на ресурси и дейности върху създаването на оперативна военна мощ; развиване основните 
императиви на въоръжените сили – образование и подготовка на командния състав, бойна подго-
товка на войските и щабовете, бойна готовност на различните категории формирования, военна ин-
фраструктура и екипировка. 

 
 

 
1 Национална отбранителна стратегия на Република България (проект към 1 юли). С., 2010. 
2 http://slatinski.org/q=bg/node/320, достъпен към 18 февруари 2011 г. 
3 Ш а л а м а н о в, В. Всеобхватен подход към сигурността или накъде води реформата на сектора 

за сигурност, 30 април 2010 г. (www.foreignpolicy.bg/show.php?storyid=895096). 
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ВСЕОБХВАТНИЯТ ПОДХОД И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
 

...Всеобхватният подход е не само 
 целесъобразен, той е необходим... 

 
Андерс Фог Расмусен, генерален секретар на НАТО 

 
Ако се потърсят превод и тълкование на понятието „всеобхватен подход”, на английски 

език обикновено се откриват две значения – Holistic Approach и Comprehensive Approach. И двете 
имат отношение към науката и научните изследвания, които обаче съществено се различават. 

Холистичният подход (Holistic Approach), в смисъл на цялостен подход, оказва определено 
влияние върху парадигмата в методологията на научното творчество и научните изследвания. 

Холизмът в науката е подход към изследванията, насочен към изучаване на сложните сис-
теми като единно цяло, за разлика от аналитичната традиция, наричана редукционизъм, която пред-
полага разделянето им на колкото е възможно по-малки елементи и изучаването на свойствата на 
тези елементи поотделно. В основата на холизма е твърдението на Аристотел, изказано в неговия 
труд „Метафизика”, че „цялото е по-голямо от сумата на неговите части”. С философските катего-
рии на холизма е свързано широко използваното в наше време понятие „синергия”, характеризира-
що се с това, че ефектът от взаимодействието на два и повече фактора съществено превишава ефек-
та на всеки компонент, получен в резултат на тяхното просто сумиране. 

Още в началото на 90-те години НАТО започва да акцентира върху необходимостта от при-
лагане на всеобхватен подход (Comprehensive Approach) по проблемите на сигурността, в смисъл на 
широкобхватен, с широко участие. Тъй като за укрепване на сигурността и отбраната всеобхватният 
подход предполага координация и сътрудничество между партньорите и различните видове между-
народни, правителствени и неправителствени организации, характерна черта за началния етап е из-
ползването на изрази като „засилено сътрудничество между военния и гражданския сектор”, „съгла-
сувано планиране и действие” или „подход към операциите, основан на ефекта”. На практика тези 
понятия изцяло или частично често са отъждествявани с понятието „всеобхватен подход” и поняко-
га са използвани дори като негови синоними. 

Всеобхватният подход бележи нов етап в своето развитие след срещата на НАТО в Букурещ 
през април 2008 г., за който е характерна ясно изразена тенденция към непрекъснато задълбочаване 
на партньорството с граждански лица и организации, които имат опит и умения в области като инс-
титуционално изграждане, развитие, управление, включително в съдебната система и полицията. 
Всеобхватният подход се утвърждава и като една от главните особености на Новата стратегическа 
концепция на НАТО. 

Задълбочаването и усложняването на процесите и предизвикателствата в стратегическата 
среда за сигурност, непрекъснатото появяване на нови заплахи, тенденцията към заличаване на гра-
ниците между военните и невоенните аспекти на тези заплахи и целесъобразността от разглеждане-
то им в тяхната цялост, широкото значение и съдържание на понятието „сигурност”, процесите на 
трансформация в сектора за сигурност, водещи до качествен скок във военното дело, както и необ-
ходимостта от ефективно и ефикасно използване на ограничените ресурси изискват и обосновават 
прилагането на всеобхватния подход и във военната наука и в различни аспекти на научните из-
следвания, свързани с нея. 

Научните изследвания в сферата на сигурността и отбраната винаги са били обект на особе-
но внимание. По проблемите на военната наука и свързаните с нея научни изследвания е казано и 
написано немалко. Въпреки това, с цел постигане на определена коректност на изложението, може 
да се посочи, че обикновено науката се разглежда като система, която се състои от теории, методо-
логии, методики и техники за изследвания и практика за внедряване на получените резултати. Фор-
ма за съществуване и развитие на науката е научното изследване – дейност, насочена към всестран-
но изучаване на обекта, процеса или явлението, техните структура и връзки, експериментиране, кон-
цептуализация и проверка на теории, свързани с получаването на научни знания, както и за добива-
не и внедряване в практиката на полезни резултати. Най-общо казано, обекти на научното изследва-
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не са материалната и идеалната система, а предмет – структурата на системата, взаимодействието на 
нейните елементи, различните свойства, закономерностите на развитие и т.н. 

Съществуват различни предложения и квалификации при определянето на видовете научни 
изследвания, едно от които е разделянето им на фундаментални и научноприложни. Това деление е 
достатъчно условно, тъй като отделни резултати от фундаменталните изследвания могат да намерят 
непосредствено приложение в практиката, а също така в резултат на научноприложните изследва-
ния могат да бъдат получени научни открития. В предложената от Министерството на образование-
то, младежта и науката Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г. се 
използва понятието „научни изследвания и развойна дейност”, към което и ще се придържаме1. 

Изхождайки от спецификата на научните изследвания в сигурността и отбраната и разглеж-
дайки приложението на всеобхватния подход в тях като развитие и разширение на системния под-
ход, в по-нататъшното изложение акцентът ще бъде поставен основно върху проблемите, свързани с 
организацията на научните изследвания. 

Трябва да се има предвид, че в общ план организацията на научните изследвания обединява 
две взаимодействащи области: организация на самия субект на научни изследвания и организация 
на външната среда. За нас, от гледна точка на прилагането на всеобхватния подход, определен инте-
рес представлява организацията на субекта на научни изследвания, която може да бъде представена 
в серия от аспекти: организационно-правна форма, направления за научни изследвания, структура 
на организацията, числен, възрастов, качествен състав на научните кадри, материално-техническо 
осигуряване на научните изследвания, вътрешна за организацията система от нормативни докумен-
ти, стратегия за развитие на организацията и научните изследвания и др. Всички тези аспекти са 
важни, но имат различни актуалност и приоритет. При решаването на задачата за усъвършенстване 
на научните изследвания и прилагане на всеобхватния подход преди всичко следва да бъдат опреде-
лени тези, които са с най-голяма ефикасност. Без претенции за пълнота на изложението и задълбо-
чено теоретизиране на проблема ще разгледаме някои аспекти на организацията на научните из-
следвания, имащи отношение към прилагането на всеобхватния подход в тях в следните направле-
ния: 

Предмет на научните изследвания. Както беше посочено в основния доклад на конферен-
цията, всеобхватният подход при осъществяване на научните изследвания във Военна академия     
„Г. С. Раковски” се налага от необходимостта научно да се осигурят и да се подпомогнат развитието 
и трансформацията на военните способности. Това предполага всеобхватност при дефиниране на 
предмета на научните изследвания. Казано по-конкретно, научноизследователската работа трябва да 
обхване всичко във връзка с разработването на доктрини и концепции, изграждането на организа-
ционната структура, набирането, подготовката, развитието, мотивирането и задържането на персо-
нала, осигуряването на необходимите материални средства, системите за командване и управление, 
инфраструктурата и оперативната съвместимост. 

Необходимо е да се планират и провеждат мултидисциплинарни и комплексни изследвания 
по проблемите на сигурността и отбраната, отбранителната и военната трансформация в страната, 
които да отговорят на потребностите не само на Министерството на отбраната, но и на сектора за 
сигурност и отбрана като цяло. В това отношение Военната академия, като водеща институция за 
военно образование и научни изследвания в страната, е в състояние да предостави уникална експер-
тиза в редица приоритетни научноизследователски области, свързани с разработването на доктрини 
и концепции, управлението на ресурсите за отбрана, формирането на нова организационна култура, 
изграждането на съвременна система за управление на персонала, развитието на оперативната съв-
местимост, подпомагането на процеса на вземане на управленски решения в областта на сектора за 
сигурност и др. 

Приоритети на научните изследвания. Един от въпросите, който следва да намери опти-
мално решение при прилагане на всеобхватния подход в процеса на планиране на научните изслед-
вания, е определянето на баланса между приоритетите на отделния преподавател и изследовател и 
на академичната общност на Военна академия „Г. С. Раковски” като цяло, от една страна, и на сек-
тора за сигурност и отбрана като основен потребител на резултатите от тези изследвания, от друга 
страна. Намирането на верния път е от изключително значение, особено важно и необходимо, тъй 
като научната политика не би следвало да има самостоятелно значение. От друга страна, подходът 
„от долу на горе” понякога допуска абстрактна инициатива, която невинаги е в унисон с актуалните 
потребности. Създаването на научна продукция без ясно изразен потребителски интерес към нея е 
явление, на което следва да се обръща особено внимание при определяне приоритетите и планира-
нето на научните изследвания. Прилагането на всеобхватния подход би могло да доведе до преодо-
ляване на тази слабост, характерна за организацията на научните изследвания на сегашния етап. 
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Крайният резултат от дефинирането на приоритетите в научните изследвания обикновено 
намира документален израз в плана за научни изследвания и развойна дейност на научната инсти-
туция. В това отношение при нас има още какво да се направи. Оформянето в самостоятелен доку-
мент, наречен „План за научни изследвания и развойна дейност на Военна академия „Г. С. Раков-
ски”, на единния замисъл, отразяващ научната политика и научните приоритети на организацията, 
конкретните изследователски проекти и мероприятия и тяхното всестранното осигуряване, може 
само да издигне ролята и значението на научните изследвания в Академията като основен вид дей-
ност и да допринесе за по-успешно прилагане на всеобхватния подход в тяхното организиране и 
провеждане. 

Финансиране на научните изследвания. Едва ли има някой, който да поставя под съмнение 
ролята и значението на финансирането в научните изследвания. Този проблем има различни изме-
рения както по вертикала, така и на хоризонтално ниво. Въпреки че ще се ограничим върху пробле-
ма само в рамките на Военна академия „Г. С. Раковски”, следва да се има предвид твърдението, раз-
пространено сред научните среди, че липсата на финансови средства се възприема като основен де-
мотивиращ фактор пред развитието на науката. 

Като следствие от спецификата и статута на Военната академия, източниците за финансира-
не на научните изследвания са сведени основно до два – средства от годишната субсидия на Акаде-
мията и средства по проекти от Основна програма 7 (бившата Основна програма 10). Едва ли би 
могло да се добави нещо по-различно от известното на академичната общност състояние по този 
проблем. Въпреки това може да се направи следното лаконично резюме – финансовите средства от 
единия източник не достигат, а от другия напълно липсват. Като цяло няма устойчивост и прогно-
зируемост на инвестициите в научните изследвания, което като тенденция е особено пагубно при 
изпълнението на дългосрочни научноизследователски проекти. 

Нещо повече, може с голяма вероятност да се твърди, че проблемите по финансовото осигу-
ряване на научните изследвания в Академията не се различават особено от аналогичните проблеми 
на национално равнище. България се нарежда в позицията на силно „изоставаща” държава от сред-
ните нива за Европейския съюз, с постоянен процент на публичните средства за наука до 2009 г. 
0,48 % от БВП и намаляващ тренд за тригодишната бюджетна програма – до 0,3 % от БВП1. 

Изявата на всеобхватния подход в научните изследвания предполага както осигуряване и 
гарантиране на финансирането на научните изследвания от регламентираните източници, така и 
търсене на нови. Независимо че на национално равнище съществуват само два национални фонда за 
финансова подкрепа – фонд „Научни изследвания” и Национален иновационен фонд, участието на 
наши представители и изследователски екипи в изпълнението на проекти, финансирани от тези 
фондове, на сегашния етап е крайно ограничено. Във връзка с прилагането на всеобхватния подход 
в научните изследвания е необходимо активизиране на тази дейност и предприемане на конкретни 
мерки – създаване на изследователски колективи, участие и спечелване на конкурси, реализиране и 
изпълняване на спечелените проекти. 

Друго перспективно направление за финансиране на научните изследвания е успешното ус-
вояване на европейския опит в подготовката и реализацията на изследователски проекти и разширя-
ване участието на представители на научната общност на Военна академия „Г. С. Раковски” в из-
пълнението и реализацията на международни научни проекти на НАТО и Европейския съюз. В това 
направление имаме определени успехи и са налице отделни изяви, но предстои още много работа. 
Като че ли все още в недостатъчна степен сме осъзнали перспективите за финансова подкрепа на 
научни проекти и изграждане на научната инфраструктура, която е възможно да бъде получена от 
структурните фондове на Европейския съюз. За съжаление, не можем да се похвалим с големи успе-
хи, не попадаме в челните редици и има какво да се поучим от редица сродни на нас висши училища 
и научни организации. 

Оценяване на качеството на научните изследвания. Въвеждането на ефективна система за 
оценяване на дейността, свързана с научните изследвания, е компонент на всяка съвременна научна 
политика. Тази система позволява да се наблюдава процесът на усвояване на средствата по различ-
ните проекти, равнището на изпълнение на научните задачи и резултатите от научната дейност. 

Въпросът за качеството на научните изследвания, които се провеждат във Военната акаде-
мия, заслужава специално внимание, защото, за да има развитие и прогрес, неделимо качество на 
научната продукция е тя да бъде конкурентоспособна. Ние работим в силно конкурентна среда. Не е 
тайна, че подобни по тематика научни изследвания се провеждат от структури на БАН, редица из-
следователски центрове и институти във висшите училища в страната и много неправителствени 
организации. Освен това, когато става дума за международни изследвания, изпитваме конкуренция-
та на подобни структури в чужбина. Трябва да признаем, че все още не сме достатъчно конкурен-
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тоспособни и затова трябва да въведем система за оценяване качеството на научните изследвания. 
Оценката е важна, защото ще ни даде възможност за извършване на анализ на ефективността на ре-
ализираната научна политика и за набелязване на мерки за нейното усъвършенстване на основата на 
съпоставимост и съизмерване качеството на научноизследователската дейност с националните и 
международните стандарти. В резултат на оценяването могат да бъдат дефинирани ясни критерии 
кое изследване трябва да се финансира и какво реално допринася като резултат даденото изследва-
не, за да постигнем желаното прилагане на всеобхватния подход при дефиниране предмета на науч-
ните изследвания. В това отношение бихме могли да използваме известния при оценяване на орга-
низационната ефективност подход „benchmarking” (сравнителен анализ), който ще даде възможност 
да сравним нашите постижения с установени критерии или еталони при водещи изследователски 
институти и центрове. Добра възможност тук дава участието ни в панелите и работните групи на 
Организацията за изследвания и технологии на НАТО. 

Единно научноизследователско пространство. Създадено преди повече от 10 години, един-
ното научноизследователско пространство в рамките на Военна академия „Г. С. Раковски” по без-
спорен начин доказа своите предимства. Участието на членове на академичния състав – изследова-
тели и преподаватели, както в реализацията на учебния процес, така и в изпълнението на научноиз-
следователски проекти за нас не е новост, а утвърдила се практика, която е в пълен унисон със све-
товните тенденции. Постигнатите успехи в това направление, в духа на всеобхватния подход в на-
учните изследвания, следва да намерят подкрепа и по-широка изява, предопределена от факта, че 
доминиращо влияние върху качеството на провежданите научни изследвания има човешкият потен-
циал – висококвалифицирани и мотивирани преподаватели и изследователи. Необходимо е да бъдат 
положени определени усилия за привличане и задържане на повече млади и талантливи преподава-
тели и изследователи в академичната общност, за предприемане на мерки за повишаване на интере-
са към научните изследвания на обучаемите – слушатели, студенти и докторанти. Привличането им 
в реализацията на конкретни изследователски проекти ще развие техния изследователския дух и 
потенциал и ще създаде предпоставки за подтикването им към научна кариера. 

Освен това не трябва да отбягва от нашето внимание и фактът, че световната практика по 
безспорен начин е доказала предимствата на екипния подход при организацията и провеждането на 
научни изследвания с комплексен характер, към които могат да бъдат отнесени и изследванията в 
областта на сигурността и отбраната. Изследователският екип най-често обединява специалисти, 
които споделят общи възгледи и принципи и функционират на основата на хоризонтални връзки на 
сътрудничество, а по този начин се създават условия и възможности за реализиране на сложни ин-
тердисциплинарни научноизследователски проекти. 

Мениджмънт на знанията в научните изследвания. Управлението на знания е сравнително 
ново направление в теорията и практиката на мениджмънта, което може да се дефинира като процес 
на създаване на нови знания чрез използване на вече натрупани посредством откриване, предоста-
вяне, прилагане, обработване, анализиране и съхраняване, с цел постигане на определени желани 
резултати. Отнесено към организацията на научните изследвания, това означава създаване на усло-
вия, при които натрупаните данни, информация и опит от извършваните дейности да бъдат споде-
ляни и съхранявани по начин, който да позволява на научната общност да ги използва където и ко-
гато е необходимо, с цел постигане на поставените пред нея цели. Казано с други думи, основното 
предназначение на управлението на знания в научноизследователската работа е ефективното им 
натрупване и използване с цел повишаване ефикасността на научните изследвания2. 

Процесите по управление на знания могат и трябва да бъдат използвани като един от инс-
трументите при разработване на стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбра-
на, защото познаването на закономерностите на процесите и тяхното приложение при управление 
на знания дава възможности за правилно определяне мястото на военната наука и образование в 
системата за сигурност и отбрана, както и на въпросите, свързани с анализ на същността на дина-
мичните промени в средата за сигурност. Научнообоснованото прилагане управлението на знания 
позволява рационално да бъдат използвани новостите от последните конфликти, породени от разви-
тието на науката, технологиите и военното изкуство, а освен това подпомага анализа и правилното 
дефиниране на мисиите, целите и задачите на военното образование и научните изследвания. 

В контекста на казаното по-горе и във връзка с успешното прилагане на всеобхватния под-
ход в мениджмънта на знания в научните изследвания могат да бъдат дефинирани следните направ-
ления за бъдеща работа: 

• усъвършенстване на технологичната инфраструктура, предназначена за ефективно съхра-
няване, пренасяне и разпространяване на знанията; 
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• създаване на висока организационна култура, способстваща за предаване на знания между 
членовете на научната общност; 

• внедряване на система от нормативни документи, стандартизация и унификация на проце-
дурите и технологиите за управление на знанията. 

Интернационализация на научните изследвания. Въпреки специфичните особености на на-
учните изследвания в сектора за сигурност и отбрана капсулиране на научната общност на Акаде-
мията в рамките на собствената организация е недопустимо, а е възможно да има и пагубни после-
дици. Членството на България в НАТО и в Европейския съюз дава възможност за обмен на знания, 
участие в международни изследователски екипи, натрупване на изследователски и управленски 
опит, за издигане на престижа както на отделни представители на академичната общност, така и на 
организацията като цяло. Международното сътрудничество е инструмент за научна интеграция, 
чрез който е възможно обединяване усилията на много учени и научни институции с техния мате-
риален и човешки потенциал. Неговата роля е съществена при решаване на значими научни проб-
леми, които трудно биха могли да бъдат решени с ресурсите на само на една организация, съответно 
на една държава1. 

Като пример в това отношение може да се посочи ръководството на изследователски екип 
от Организацията за изследвания и технологии на НАТО, работещ по проект на тема „Обучение на 
адаптивни военни лидери и тренинг на техните формирования за участие в коалиционни операции”. 
Освен това България е водеща страна в Целева изследователска група „Подобряване ефективността 
на коалиционните операции”. В рамките на работата в нея през 2010 г. беше проведено изследване в 
щаба на КЕЙФОР в Косово, резултатите от което ще бъдат полезни и за обучението във Военната 
академия. Не на последно място внимание заслужават резултатите от съвместен българо-
американски проект на тема „Фактори, влияещи върху работата в екип в коалиционна среда”. 

Независимо от постигнатите резултати от участието ни в международни научноизследова-
телски проекти и колективи има още доста какво да се направи. Всеобхватният подход в научните 
изследвания налага преди всичко да не се подценява фактът, че още през 2007 г. е началото на Сед-
мата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Сред десетте прио-
ритетни научни области за първи път в основната научноизследователска програма на ЕС е включен 
тематичен приоритет „Сигурност”. За изследвания по този приоритет са предвидени 1,4 млрд. евро 
за 5 години, като фокусът е върху изследвания в областта на гражданската сигурност3. Военна ака-
демия „Г. С. Раковски”, като водеща организация за научни изследвания в областта на сигурността 
и отбраната, следва да намери достойно място и да потърси подобаващо участие. 

С увереност може да се твърди, че всеобхватният процес на целенасочено, системно и пос-
ледователно изучаване на обектите, явленията и процесите е характерна черта на научните изслед-
вания, насочени към обогатяване на съществуващи и получаване на нови знания в областта на си-
гурността и отбраната. Това предопределя стратегията, поставените цели и прогнозирането в науч-
ните изследвания. 

Анализирайки многобройните проблеми и предизвикателства пред организирането, ръково-
денето и провеждането на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната, все по-
неотложно се очертават потребностите от тяхното решаване. Затова изявата и прилагането на все-
обхватния подход в научните изследвания са крайно актуални и перспективни. 

 
 

 
1 Национална стратегия за развитие научните изследвания 2020 (проект). Министерство на образовани-

ето, младежта и науката (http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/ 
documentsproject/2011/National_Research_Strategy_2010-2020_proekt.pdf, достъпен към 7 февруари 2011 г.). 

2 М и х о в а, М. Управление на знанието – неизбежното предизвикателство на бъдещето 
(http://bgbusinesshelp.com/management-knowledge, достъпен към 11 октомври 2010 г.). 

3 Европейска комисия „Научни изследвания и иновации”. Седмата рамкова програма на ЕС за научни 
изследвания и технологично развитие (http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/what-is_bg.html, 
достъпен към 1 март 2011 г.). 



 26

Подполковник д-р Кирил Кирилов 
 
 

РОЛЯТА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД ЗА ПОДГОТОВКАТА 
НА ВОЕННИ И ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 
 

Непрекъснато променящият се характер на военните конфликти и нетрадиционните рискове 
и заплахи показват, че е необходимо все повече да се използват гражданските ресурси и експертиза 
за разрешаването на кризите в целия им спектър и че не е възможно желаното крайно състояние да 
се постигне само с военни средства, да се разчита единствено на анализите на военните експерти и 
препоръчания от тях подход за неутрализирането им. 

Това се определя и от необходимостта да се анализират редица групи от фактори и да се из-
ползват инструменти за въздействие, голяма част от които са свързани не само със способностите на 
една държава, не само с тези на въоръжените сили, а и на всички граждански структури на отделна 
страна, на тези в региона и на НАТО като цяло. 

Прилагането на всеобхватния подход позволява да се адаптира отбраната на страната и по-
вишава способностите в условията на непрекъснато намаляващия бюджет на Министерството на 
отбраната. Той дава възможност да се интегрират военните и гражданските ресурси за постигане на 
общи отбранителни способности. По този начин не е необходимо да се поддържат ресурси поотдел-
но за целия спектър от мисии и задачи, а да се използват по-ефективно наличните в национален и 
международен план. 

Интегрирането на граждански и военни ресурси означава и съвместна подготовка на личния 
състав на структурите в страната и тези на съюзниците ни; споделяне на способности; съвместимост 
не само на продуктите с двойно предназначение; коопериране на военни и граждански способности 
със съседни страни на регионална основа. 

Реалният резултат от прилагането на всеобхватния подход е изграждане в страната на цен-
тър за компетентност по значителна част от спектъра на проблемни области. 

Не по-маловажно е, че така се избягва отделяне на значителни ресурси за създаване и функ-
циониране на паралелни структури в системата за национална сигурност. 

Този подход позволява да се търси траен и непрекъснато нарастващ ефект в защитата на на-
ционалните интереси. 

Чрез интегрираната структура на Министерството на отбраната всеобхватният подход оси-
гурява широка експертиза, предвидимост и прозрачност на дейностите. Той обхваща гражданския 
контрол и военната експертиза едновременно. Успоредно с това съвместната дейност на военни и 
цивилни специалисти, поставени в конкурентна и развиваща се среда, способства както за обмен на 
знания (експертиза), така и за откриване на талантливи хора, усъвършенстване на подготовката им и 
тяхната успешна реализация в областта на сигурността и отбраната. Това позволява и по-
дългосрочни инвестиции не само за модернизация на въоръжението и техниката, но и в личния със-
тав, носител на експертиза. 

В същото време се налага и издигане равнището на експертизата в гражданските структури, 
за да се постигне по-добра координираност в действията на основата на задълбочено познаване на 
процесите, протичащи в страната, региона и света; принципите и процедурите за планиране и уп-
равляване на действията и тяхното ресурсно осигуряване. 

Това предопределя и съвместната подготовка – образователна и квалификационна, на ръко-
водния и експертния състав на държавните и местните органи за управление, както и на тези на об-
ществените организации. 

Подготовката и обучението на експерти и ръководители в област „Сигурност и отбрана” на 
висшето образование са важна част от цялостната подготовка на населението в интерес на отбрана-
та. Знанията в тази област играят водеща роля за формиране на определен тип култура. В новите 
исторически дадености на относително мирно развитие обучението по програмите на сигурността и 
отбраната остават до голяма степен пренебрегнати за сметка на области на висшето образование, 
стоящи по-близо до проблемите на икономическото развитие. Това противоречи на принципите на 
всеобхватност и балансираност в съвременното управление. 

Обучението в област „Сигурност и отбраната” кореспондира с формулирането и защитата 
на националните интереси. Ето защо управлението на знанието в сферата на националната сигур-
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ност и отбраната е задача, чиято отговорност за решаване се отрежда на най-високо държавно рав-
нище и се простира не само върху военнообразователната система, а и върху обществото като цяло. 

Изследванията и обучението по въпросите на националната сигурност и отбраната на стра-
ната се свързват с много и все по-разнообразни образователни дейности, които подлежат на плани-
ране. Чрез всеобхватния подход е възможно да се постигне поддържане морала на гражданите, ду-
ховната и физическата сила на обществото, с които да се защитават суверенитетът и единението на 
нацията, да се неутрализират възможните рискове и заплахи за сигурността. Нямаме предвид само 
подготовката на населението за война, с което се занимава обучението по направление „Военно де-
ло”, където основно се обучават военнослужещи. За цивилните е достатъчно да имат базови знания 
и умения. Има се предвид подготовката за отбрана в най-широк смисъл. 

Изискват се знания с все по-голям обхват, които да изграждат определен светоглед с ясна 
представа за моралния интегритет на гражданите като ценностна система и себеуважение, който да 
проектира в бъдещето националния дух и да отрежда на страната подобаващо място в международ-
ната общност. Очевидно следва да се отчете фактът, че става дума за знания, които имат в основата 
си специфични национални особености, засягащи в различна степен всеки гражданин на страната, 
въпреки че са предназначени за служители, резервисти, студенти и за органите за управление на 
най-високо държавно равнище до отделните дружества и фирми със стопанска и нестопанска дей-
ност. 

За такава широка аудитория прилагането на всеобхватния подход в обучението ще доведе 
до изчистване на възможните противоречия, координиране на усилията на всички образователни 
институции, усъвършенстване на самите знания и създаване на единни национални процедури за 
вземане на решение, като се съчетаят военната и гражданската експертиза. 

Съвременните изисквания към образованието в областта на националната сигурност и от-
браната налагат екстензивно увеличаване на знанията според възприетата система за отбрана на  
страната. Освен чисто националните елементи знанията, свързани с отбраната, обхващат и елемен-
тите на съюзната отбрана на НАТО и ЕС. Затова с проблемите на обучението в област „Сигурност и 
отбрана” се занимават не само ведомствените висши училища, а всички. Това е така, защото обхва-
тът на знанията в областта на отбраната надхвърля многократно количеството и качеството на въо-
ръжените сили в представите за мощта на държавата и се простира в полето на националните поли-
тически условия, етническите дадености, икономическата сила, нивото на развитие на науката и 
технологиите, културните традиции, демографската картина и др. 

За постигане на по-високо качество на обучението в тази област са нужни традиции и про-
дължителна подготовка на преподавателски състав, голям обем и разнородни учебни материали, 
умело съставяне и поддържане на комплексни планове и програми. Става дума да се създават усло-
вия за формиране на знания в тяхната пълнота и взаимна обвързаност. 

Често държавните решения и промените в договореностите с други държави оказват влия-
ние върху условията на средата за сигурност и водят до промени в теоретичните разработки за пот-
ребностите на учебния процес, поради което се налага с обучението да се ангажират най-
подготвените преподаватели. 

Само преподаватели и експерти, последователно задълбочили своята подготовка (образова-
ние и квалификация), могат да уловят не само текущите промени, но и очертаващите се тенденции и 
да ги включат умело в учебния процес. Знанията имат смисъл едва когато изкристализират в модел 
на мислене. Това е валидно за всяка област на висшето образование, но е задължително и от особена 
важност за събирателната „Сигурност и отбрана”. Имат се предвид сложността и многообразието на 
необходимите знания и тяхната динамика, близостта им до различните управленски нива и практи-
ческата им насоченост. 

Ето защо във Военната академия, в частност в рамките на факултет „Национална сигурност 
и отбрана”, се изучават не само въпроси от стратегическо естество, но и за подготовка на професио-
налисти в националната сигурност, военни лидери и цивилни ръководители, все хора с изграден 
модел на стратегическо мислене. 

Особеностите на обучението се свързват с всекидневен анализ на обстоятелствата, около 
които се формират знания за най-високото равнище на управление в страната и взаимодействието с 
различни международни организации за сигурност. Тези обстоятелства насочват обучението отвъд 
представите на известния двустранен конфликт и съществуващите геополитически концепции. Те 
срещат мисълта с предизвикателствата пред гражданско-военните отношения, непознати в минало-
то. Именно тази особеност стои в основата на формирането на модел на стратегическо мислене, 
уповаващ се на теорията, подкрепян от реалните събития и факти, насочен към бъдещето. 
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Новите характеристики на средата за сигурност определят потребността от специалисти, 
които не са пристрастени единствено към строгия анализ и неотменната последователност на дейст-
вията за решаване на една или друга задача. Всеобхватният подход в обучението би довел до из-
граждане на личности, за които са водещи съзидателността и инициативата спрямо рационалното и 
вече регулирано с норми поведение, характерно за изпълнителския типаж. 

Успешните стратези не отричат анализа, а го използват за вземане на решение, проверяват с 
него различни, често абсурдни идеи, а в крайна сметка убеждават изпълнителите. Те успяват да из-
лязат от рамките на конкретните резултати на направения анализ, за да могат да ги управляват в 
желаната от тях посока. Такова становище препраща към личностните качества на отделния човек и 
вродения му талант, но то показва и как чрез обучението и практиката може да се развият необхо-
димите за лидер умения. 

Колкото и истина да има в чисто субективното обяснение на личностните качества, за нас е 
важна всеобхватността на учебния процес. Как да се създадат максимално добри условия за форми-
ране на успешен стратегически модел на мислене? Как да провокираме увереност и активност у хо-
рата, когато става дума за тежки отговорности, ако обучаваме едновременно талантливи личности и 
такива без природни качества? Няма еднозначен отговор! 

У нас темата за съвместното обучение и подготовка на военни и цивилни специалисти за 
работа на различните управленски равнища е все още слабо коментирана в общественото простран-
ство. Истината е една – за да формулираш със собствени сили и средства стратегия, която надеждно 
да осигурява провежданата политика, са необходими кадри с изграден модел на мислене. Другото е 
самозалъгване и принизяване на набелязаните цели, омаловажаване на националните интереси. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо обучението в област „Сигурност и отбрана” в 
нашата страна да бъде дискутирано на широка основа и въведено в по-добър режим на управление. 
В противен случай резултатите от научната и образователната дейност ще остават скрити. Това во-
ди до разделяне на общественото мнение по отношение на преследваните цели. Ще продължат кри-
тиките към образователната система, включително военнообразователната, без да се държи сметка 
за отговорностите на самите критикуващи към сигурността и отбраната на страната. 

Както никой не оспорва важността на природните закони, така не би трябвало да се пренеб-
регват законите за развитие на обществото, защото общественото развитие може да нанесе непопра-
вими щети на заобикалящата ни действителност и дори да формира нови заплахи и противопоста-
вяне между различните обществени групи на тази основа. 

Необходимостта от всеобхватния подход изглежда безспорна, но е необходим модел, с чия-
то помощ не да се търсят отговори на всекидневните въпроси, а да се подредят приоритетите за усъ-
вършенстване на системата за управление. Само чрез изпреварващо усъвършенстване на управле-
нието в образователните институции може да се открият талантливи хора, способни да понесат от-
говорности отвъд своето обкръжение, да бъдат носители на експертиза и ангажирани с вземането на 
решения. 

При нас има ясни показатели за изграждащ се модел на стратегическо мислене. Показателен 
е ентусиазмът на нашите обучаеми, когато разпалено дискутират актуални въпроси на сигурността 
и отбраната. Осезаемо е тяхното удовлетворение от проведените дискусии, които се пренасят и в 
междучасията или след края на учебните часове. 

Само осъзнаването на собствената съзидателност може да доведе до пълнота на удовлетво-
реността от положените усилия и всъщност така съзнателно се формират нови и явно необходими за 
бъдещето знания. Особеност в това отношение е използването на всеобхватност на методите за обу-
чение, защото става дума за знания, свързани с използването на различни инструменти за постигане 
на политически намерения. Това са знания, сравнявани често с мъдрост. 

Обучението на това ниво (съвместно на военни и граждански специалисти) се осъществява 
от подбрани преподаватели с привличането на експерти от министерства, ведомства и други граж-
дански структури, от щабовете на видовете и обучаеми, в групи не повече от 14–16 души, позволя-
ващи по-пълноценни дискусии с използване на най-съвременни средства за онагледяване и анализ. 

Достъпът до разнообразни бази от данни е задължителен. Няма да се спираме на нашите ус-
ловия, всеки, който се интересува, има представа за показателите на учебния процес и знае, че има 
още много да се желае. Доброто е в качеството, което формират съвместните усилия на военни и 
цивилни преподаватели в също смесени учебни групи. Постигат се прозрачност в намеренията и на 
военнослужещите и на цивилните студенти, синхрон и заострено внимание. Реализира се максиму-
мът на възможните резултати, който остава недостижим за разделното обучение. 

Може да се посочи, че обучението в нашите магистърски програми води до по-ефективна 
професионална подготовка на преподавателите за сметка на съзидателната сила на обучаемите,    
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спрямо чисто изследователската дейност, без да се омаловажава ролята Ӝ за признаването на един 
експерт. Това е така, защото за изграждането на стратегически модел на мислене могат да бъдат из-
ползвани почти всякакви примери. По-лесно е с примерите от историята, които са анализирани ши-
роко, но обучаемите предпочитат проблемите на деня. По този начин преподавателят следва да раз-
крива новите характерни черти на стратегическия модел въз основа на изучаваните примери от ми-
налото. Разкриват се важни тенденции за развитието на съвременните системи за сигурност и от-
брана. От друга гледна точка, обучението във Военната академия поддържа уникална за страната 
експертиза, която може да подпомага процесите на вземане на решения на всички нива. Становища-
та, разработени тук за различни управленски продукти, и участието на наши представители в работ-
ни групи по компетентност, повишават обективността на резултатите и тяхното качество. 

Ние не се ограничаваме от типичните за учебното заведение рамки на миналото – мир и въ-
оръжен конфликт (противник и приятелски сили). Днешните учебни програми разкриват сложния 
комплекс на жизненоважните за страната интереси, в съчетание с нейните културни, социални и 
технологични промени, без рамки и ограничения. 

До това състояние на сложност и всеобхватност се стига след изминаване на труден път и 
достигане добро качество на обучението, благодарение на непрекъснатия стремеж на преподавате-
лите за самоусъвършенстване и особеностите на учебния процес. Нямахме възможностите на срод-
ните образователни институции в други страни да разчитаме на доктрини и изследвания на специа-
лизирани институти и центрове. Резултатите са постигнати с малко помощ и значителни собствени 
усилия и настойчивост, което е основание за надежди за бъдещото усъвършенстване на подготовка-
та на военни и граждански специалисти в интерес на националната сигурност. 

Още веднъж е необходимо да се подчертае, че особеностите на обучението в област „Си-
гурност и отбрана” придават национален оттенък на изследванията и образованието и внасят до-
пълнителен заряд на знанията. Поради важността на тези знания за цялостното развитие на страната 
е необходимо да се поддържа постоянен дебат около обучението на нашите лидери, военни и ци-
вилни специалисти, с оглед на усъвършенстване на стратегическия модел на мислене и засилване 
ефективността на държавното управление. 
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Полковник д-р Захарин Марков 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 

 
 
Очевидна е необходимостта от образование, което не изключва и военното. Въпросът е 

какво да бъде то и как да стане по-ефективно в духа на новите изисквания след влизането в НАТО. 
 
С падането на Берлинската стена през 1989 г. е поставено началото на дълбока и всеобхват-

на промяна в изграждането, развитието и използването на въоръжените сили. Биха могли да се из-
броят поредица от фактори, които оказват влияние върху тези промени, но няколко имат решаващо 
значение. 

Най-широко дискутираното явление е процесът на глобализация. За него има вече доста-
тъчно материали, но онова, което трябва да се има предвид в нашия случай, е, че наред с улеснява-
нето на движението на хора, стоки, услуги и капитали, се създадоха условия и за явления, като те-
роризъм, неуспешна политика на отделни държави и други, надхвърлили националните граници и 
превърнали се в общочовешки проблеми. Тези нови явления променят и условията за използване на 
въоръжените сили, което налага нови изисквания към подготовката на кадри за тях. Все по-често 
през последните 20 години се използват войскови формирования за изпълнение на задачи, които не 
се смятат за „военни”. Например дейности за осигуряване на ред, конвоиране на стоки и товари, 
административна работа в райони за провеждане на операция, възстановяване на инфраструктура и 
т.н. В тези случаи са необходими знания, умения и компетентност, които не се смятат за част от 
подготовката във военните училища. 

Може би трябва да се посочи, че в резултат на настъпилите политически изменения в света 
в началото на 90-те години на ХХ век се промениха и отношенията между държавите. Идеологичес-
кото противопоставяне и надпреварата във въоръжаването постепенно се изместват от политика на 
сътрудничество и взаимодействие. Много активен и силен е този процес в Европа, а Европейският 
съюз е много добър пример в това отношение. Процесите вече са в такъв напреднал етап, че се ра-
боти активно не само в областта на икономическото сътрудничество, но и по посока на синхронизи-
ране на политиката, науката и социалната сфера на обществения живот. 

Трябва да се отбележат и процесите на трансформация на въоръжените сили. Тя е отговорът 
на въоръжените сили на новите предизвикателства и намерението им да бъдат активен фактор във 
формирането на средата за сигурност. 

Въоръжените сили на България също претърпяха сериозни изменения през този период на 
промени, а последиците от тях засегнаха и военнообразователната система. Въпросът, който се на-
лага обаче, е достатъчно ли се промени тя, за да отговаря на новите предизвикателства към въоръ-
жените сили. 

За да се даде отговор, трябва да се отчете, че в досегашния си вид военнообразователната 
система имаше две основни функции – отбранителна и образователна. Отбранителната бе обвързана 
с подготовката на кадри за въоръжените сили, а образователната беше насочена към обучаването им 
за придобиване на висше образование в съответствие с националните и европейските изисквания. 
През последните години обаче все повече се налага идеята за нов подход в разрешаването на кризи, 
от което произтича и необходимостта от по-тясно сътрудничество между военните формирования и 
цивилните организации. Тази идея намери конкретно изражение в новата Стратегическа концепция 
на НАТО, където се посочва, че основните задачи на НАТО са: 

• колективна отбрана – страните членки си помагат в случай на агресия срещу някоя от тях, 
в съответствие с чл. 5 на Вашингтонския договор;  

• управление на кризи (crisis management) – използване на политически и военни способ-
ности за разрешаване на кризи от целия спектър и на всеки етап – преди проявяване, по време на 
криза и в етапа на стабилизиране и възстановяване; 

• взаимна сигурност – партньорство с други страни и международни организации за пови-
шаване на международната сигурност5. 

Тези три задачи на НАТО намират отражение в мисиите, отразени в Бялата книга за отбра-
ната и въоръжените сили на Република България и в Националната отбранителна стратегия. 
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Първата мисия е „отбрана” и тя обхваща задачите, свързани с националните суверенитет и 
независимост, защита на териториалната цялост на страната и страните – членки на НАТО, в усло-
вията на чл. 5 от Вашингтонския договор. 

Втората мисия е „подкрепа на международния мир и сигурност” и включва изпълнение на 
международни и коалиционни ангажименти за участие в операции на НАТО и Европейския съюз в 
отговор на кризи, предотвратяване на конфликти, борба с тероризма, участие в мисии на ООН, 
ОССЕ и др. 

Третата мисия на въоръжените сили е „принос към националната сигурност в мирно време”. Тя 
включва поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи, дей-
ности за контрол над въздушното и морското пространство, защита на стратегически обекти, защита и 
подпомагане на населението при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи и др. 

Както се вижда от тези концептуални документи, бъдещото използване на въоръжените си-
ли далеч надхвърля традиционното виждане за тях. Чисто военните задачи сега са само част от це-
лия спектър. Има задачи, които изискват сътрудничество с граждански организации, а това е нещо 
ново, което налага прилагане и на нови подходи към постигане на желаните цели. Идеята за такъв 
нов подход в НАТО произтича от необходимостта да се намери най-доброто средство, за да се отго-
вори на многобройните и многообразни предизвикателства към сигурността в новите условия. 

През 2006 г. НАТО провежда среща на ръководителите на страните членки, на която е из-
готвен документ, наречен „Общи политически насоки”6. В него се посочва, че към конфликтите 
НАТО трябва да прилага подход, който да съчетава всички възможни инструменти, с които разпо-
лага, за да се произведе ефект, водещ към желаните резултати. Практиката показва, че съчетаването 
на военните инструменти с възможностите на цивилните организации изисква много добро взаимо-
действие и синхрон. Необходимостта от това произтича от факта, че цивилните организации плани-
рат своята работа по различен начин от военните и всъщност двете страни говорят „различни ези-
ци”, което води до неразбирателство. На този проблем е отделено доста място в Стратегическата 
концепция на НАТО, приета в Лисабон през 2010 г.5 В нея се посочва, че за да се справя ефективно 
с кризи от целия спектър, НАТО трябва да изгради способност за управляването им, като има пред-
вид поуките от проведените операции, а и за да може да взаимодейства по-ефективно с цивилни 
партньори. Тази способност ще даде възможност да се планират, провеждат и координират невоен-
ните дейности до момента, в който отговорността по тяхното изпълнение може да се прехвърли на 
цивилни организации. 

Какво би следвало да произтича от тези политически документи за развитието на образова-
нието в сектора за сигурност и отбрана в България? 

Най-напред е необходимо да се определи изходната позиция в разбирането на „образова-
ние”. В научната педагогическа литература няма единно мнение и общоприето определение. Липса-
та на общоприето виждане рефлектира в съществуването на различни подходи, определения и опи-
ти за тълкуване. В цялото разнообразие от определения обаче се забелязва и нещо общо: образова-
нието е: 

•  социално явление – осъществява се само в човешкото общество и се влияе от законите и 
факторите, от които зависи развитието на обществото; 

•  процес на диференциране и систематизиране на човешкото познание в различни области, 
система за организирано предаване на познанията от едни на други хора; 

•  отражение на нивото на обществената приложимост на индивида в опитите му да усвои 
систематизирания и синтезиран човешки опит и знания; 

•  осъществявано само в специализирани обществени образователни системи, отговарящи 
на изискванията, целите и особеностите на обществото (там са регламентирани и условията за осъ-
ществяване на процеса на обучение и образователните равнища, към които се стреми обучаемият); 

•  многообразно и в зависимост от културните, икономическите и други особености на да-
дено общество може да се прояви и под различни форми. 

От посочените общи характеристики на образованието като социално явление се вижда, че 
неговото основно предназначение е да подготви индивида за реализация в обществото. Под реали-
зация много често в последните години се разбира способността на човека да упражни определени 
компетентности, за да бъдат постигнати целите на дадена организация. Това обаче е само част от 
„истината”. Останалата е, че образованието има задачата да изгради и ценностната ориентация на 
човека, което твърде често се пропуска. 

Според тези виждания като изходни положения в разглеждането на образованието са приети 
три негови нива като социално явление2. 
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Първото ниво е наречено „философия на образованието” – разкрива се философската кон-
цепция, върху която се изгражда образователната политика и се организира обучението в образова-
телните институции. 

Второто ниво е наречено „образователна политика” – преминава се от пределно общите фи-
лософски формулировки към по-конкретни действия за тяхното реализиране. Формулират се целите 
на образованието за конкретен период и в конкретни условия, както и видът на образователната 
система. 

Третото ниво е на образователната система – разкрива организационното Ӝ изграждане и 
механизма за постигане на целите, определени от образователната политика. 

Промяната на ниво „философия на образованието” зависи от тенденциите в развитието на 
образованието и образователните системи в международен аспект. Като доминираща философска 
концепция се очертава тази за конструктивизма. Причините за предимството могат да се видят в 
това, че концепцията за конструктивизма се оказва по-съответстваща на изискванията, произтичащи 
от процесите на глобализация, както и от трансформацията на въоръжените сили. Тя по-точно отра-
зява изискването за гъвкавост и развитие в новите условия, защото води към формиране на ново 
знание, отговарящо на конкретната ситуация, а не се прилагат готови формулировки и решения. От 
тази гледна точка тя има сериозни предимства пред сега прилаганата концепция на обективния ма-
териализъм. Образованието в сектора за сигурност и отбрана се основава на виждането, че знанието 
съществува извън човека и го откриваме с помощта на научните методи. В основата на това образо-
вание е идеята за възпроизвеждане на информацията, предоставена на обучаемия. В този случай той 
работи с готови решения, а това днес не помага много. 

Например натовареността на академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски” за 
зимния семестър на учебната 2010–2011 година е предимно от лекции и изпити (включително под-
готовка за изпити), а времето, отделено за семинари и други дискусионни методи на обучение, е 
едва 3 % (фиг. 1). Както се вижда, 90 % от часовете са отделени за лекции (65 %), изпити и подго-
товка за изпити (25 %), което отрежда на обучаемите ролята на пасивен участник в процеса на обу-
чение. 

 

65%3%
7%

25%

лекции семинари КЩУ и ЩТр изпити и др.
 

 
Фиг. 1. Натовареност на академичния състав за зимния семестър на учебната 2010–2011 година 

 
Резултатите от прилагането на тази философска концепция се изразяват в: 
• псевдонатовареност на преподавателския състав, като се отчитат голям брой часове, пов-

торение на известни факти, но без да се залага идеята как те ще доведат до произвеждане на ново 
знание, т.е. необходим е и нов подход към самото управление на знанието; 

• обучаемите могат да възпроизведат голям обем от информация, но липсата на активни 
форми в процеса на учене водят до неумение за обработването Ӝ и комбинирането на нейните еле-
менти за формулиране на ново знание; 



  36

• неумение на обучаемите за справяне с реални ситуации във всекидневния войскови живот 
и ниска степен на интеграция в международните щабове и операции на НАТО. 

Този начин на обучение е прилаган в периода на Студената война, когато концепцията за 
използване на въоръжените сили е много по-различна от сегашната. Тогава се разчита на масови 
армии, а противникът е добре известен, проучен и анализиран. Това дава възможност за прилагане 
на готови схеми за решение в различни стандартни ситуации. Такова възпроизвеждане на готова 
схема за решение се смята за успешно обучение на военнослужещите. 

Сега ситуацията е различна. Армиите са мобилни, обстановката е динамична, бързо се про-
меня, а противникът често е без ясна идентификация. Той не се показва, не се придържа към нашите 
разбирания за водене на въоръжения конфликт и ни изненадва с нестандартно поведение. Готовите 
схеми не работят. Налага се нова философия в образованието и обучението на военнослужещите, 
каквато е философската концепция за конструктивизма. Възприемането Ӝ има предимства в няколко 
насоки. 

На първо място, тя е свързана не с възпроизвеждане на предишно знание, а с изграждане на 
когнитивни умения за комбиниране на предишното и конструиране на ново знание, което да отгова-
ря на средата и намеренията на индивида. От тази гледна точка концепцията е в пряка връзка със 
съвременните схващания за управление на знанието. От друга страна, насочва към пряка връзка и 
между обучението и практиката и по този начин отговаря и на изискванията в Европейския съюз, 
заложени в Европейската квалификационна рамка. 

На второ място, конструктивизмът изисква планирането и провеждането на обучението да 
се основава на идеята за компетентността и компетенциите, която също е една от водещите на се-
гашния етап в педагогическата практика. 

На трето място, прилагането на тази концепция ще даде възможност за повишаване използ-
ването на активните форми в обучението, нарастване ролята на обучаемия в процеса на обучение, 
както и на неговите умения за използване на придобитите знания и умения в практиката, т.е. проя-
вата им като компетентност. 

На ниво образователна политика промените в сектора за сигурност и отбрана следва да бъ-
дат насочени от чисто военни към всеобхватни, за да могат да се реализират мисиите на въоръжени-
те сили. Целта на тази образователна политика е да се направи възможна съвместната работа между 
цивилни и военни. 

На ниво образователни институции промените следва да бъдат насочени към сътрудничест-
во между институциите както на национално, така и на международно ниво. На сегашния етап се 
прилага подход на взаимодействие, а не на сътрудничество. Разликата е в това, че при взаимодейст-
вието всяка организация има своите цели, които произтичат от политиката в областта на сигурност-
та и отбраната, а при сътрудничеството има обща цел. За да реализира своите цели в тази област, 
дадената организация си взаимодейства с една или няколко от другите при недостиг на определени 
ресурси. В този случай е много трудно да се координират усилията и да се постигне в пълен обем 
желаният резултат. Ако се прилага този подход, няма да могат да се изпълнят и посочените мисии 
на въоръжените сили. Затова е необходим подход на сътрудничество. При него има единно ръко-
водство и обща цел, която се реализира чрез целите на отделните организации. На това ниво основ-
ните цели на образователната политика в сектора за сигурност и отбрана могат да се сведат до две. 

Първата е да се създадат условия за осъществяване на сътрудничество между държавните 
органи. В резултат на тяхната съвместна работа и прилагане на всеобхватен подход към разрешава-
не на проблемите в областта на сигурността и отбраната ще бъде възможно съгласуване на усилията 
за постигане на общите цели. Синхронизираната държавна образователна политика би дала въз-
можност за по-точно формулиране на изискванията за провеждане на обучението от образователни-
те и обучаващите институции и за насочване на техните усилия за постигане на общите цели. 

Втората цел на образователната политика трябва да бъде насочена към създаване на условия 
за висшите училища за обучаване на няколко категории кадри, които да са в състояние да развиват 
науката, да обучават други кадри и да имат съответната компетентност, за да се реализират в прак-
тиката. 

И накрая, необходими са промени в сега съществуващата система за образование и квали-
фикация на ниво военно училище. Те засягат управлението на процеса на обучение – изготвянето на 
квалификационните характеристики, учебните планове, учебните програми, провеждането на обу-
чението и неговото оценяване. 

Управлението на обучението във военните училища при новите условия се превръща във 
все по-сложен проблем. Сложността произтича, от една страна, от необходимостта да се повиши 
практическата стойност на обучението и гарантирането на постигането на неговите цели, а от друга, 
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от липсата на достатъчно подготвени експерти в органите за управление на човешките ресурси (ли-
чен състав), чрез които да се направи връзката между обучението във военните училища и центро-
вете и практиката във войсковите формирования. Друга вероятна причина за изоставането на управ-
лението на обучението във военните училища е и липсата на структура, която да анализира тенден-
циите в развитието на педагогическите технологии и да предлага теоретични и практически подхо-
ди за усъвършенстване и развитие на обучението на човешките ресурси за сектора за сигурност и 
отбрана. Тези причини водят и до непълноценното прилагане на опита на други армии, както и до 
липсата на фундаментални виждания и концепции, предлагани от военните училища или от страте-
гическия орган по управление на човешките ресурси. Това рефлектира в изготвянето на учебната 
документация и управлението на обучението във военните училища. Въпросът е как да бъдат съче-
тани системният подход към обучението, който се налага чрез НАТО, и учебните планове и програ-
ми на основата на компетентностите и компетенциите, каквито са изискванията на Европейския съ-
юз. За да се постигне това, е необходимо да се изясни какво се крие зад тези изисквания. 

За системния подход към обучението се говори и пише от доста време2. От десет години той 
е и доминиращата теория за обучение в НАТО. Причината за интереса към него е преди всичко 
прилагане на технология на управление на обучението, която да гарантира с доста голяма сигурност 
постигането на планираните резултати, както и практическата му насоченост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Използване на системния подход в обучението  
 
Както се вижда от фиг. 2, въз основа на анализа на длъжността се определят и целите на 

обучение, които са всъщност крайните цели на учебния план и квалификационната характеристика. 
Като се имат предвид тези цели, механизмът за подбор и разпределение на обучаемите, както и пла-
новете за развитие на бойната техника и оборудването, се определя съдържанието на обучението и 
се изготвя учебният план. Дизайнът на обучението, или неговото структуриране, се изразява в раз-
работването на учебните програми и използваните методи на обучение (методи на преподаване, на 
учене, система на оценяване на знанията, уменията и компетенциите). 

Един от често срещаните проблеми при използването на системния подход в обучението е 
какво следва да се направи след завършване на анализа на длъжността, дали всички необходими 
знания, умения и компетентности следва да бъдат предмет на обучението и каква част от учебното 
време трябва са им бъде отделено. Един от използваните подходи е прилагането на критериите 
трудност, важност и честота на знанията, уменията и компетенциите, изискващи се при изпълняване 
на задачите за дадена длъжност.  

Фигура 3 дава добра представа за възможностите, които се предлагат за организиране на 
обучението. Много важно при нейното прилагане е да се имат предвид два момента. 

Първият е свързан с определяне на критериите за трудност, важност и честота, а другият е, 
че „Без обучение” означава, че то не се извършва от центъра или военното училище, но при всички 
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случаи е необходимо кратко обучение при заемане на длъжността. Изключването на такива елемен-
ти от организирано обучение произтича именно от малката важност и трудност за усвояването на 
даденото знание или умение. 

 

Фиг. 3. Скаларна диаграма за трудност, честота и важност на изпълняваните задачи 
 
Друг ключов момент в използването на системния подход е прилагането на надежден меха-

низъм за оценяване на резултатите от обучението. 
 

Фиг. 4. Процес на валидизация 
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Оценяването на обучението е разделено на две части – вътрешна и външна валидизация. 
Вътрешната се извършва от обучаващата организация и трябва да покаже до каква степен се пости-
гат определените цели на обучението. Тя започва с проверка на нивото на обучаемите още преди 
самото обучение, продължава по време на обучението и завършва с приключването на обучението. 

В края на обучението може да се провежда тест или оценяване знанията и уменията на обу-
чаемите. Може също да има дискусии и анкети или интервюта за събиране на повече информация за 
организирането на обучението и с цел неговото усъвършенстване. За ефективността на обучението е 
необходимо мнението на обучаемите, но и това на обучаващите. Процесът на събиране на информа-
ция на различни етапи от обучението е свързан със съобразяването с четири критерия, всеки от кои-
то се отнася до релевантността и ефективността на обучението. 

Първият критерий е удовлетворителност. Това означава, че представянето на отделния 
обучаем от групата трябва да е удовлетворително за организацията. 

Вторият критерий е удовлетворение на обучаемия от проведеното обучение. 
Третият критерий е трудност. Той се свързва с това дали обучаемият изпитва затруднение 

при изпълняване на реалната длъжност. 
Четвъртият критерий е неприятни елементи от обучението. 
Външната валидизация се извършва от независим оценител или от организацията заявител. 

Чрез нея трябва да се установи дали целите на обучението, заложени в програмата, са реално бази-
рани на текущите изисквания на изпълняваната дейност. 

Както се вижда, системният подход е ориентиран към самия процес на постигане на дадени 
цели. Той разкрива технологията на изпълнението, както и механизма на валидизация на получения 
продукт. Какъв обаче да бъде този продукт на системата за образование и квалификация, трябва да 
ни даде отговор прилагането на планиране на основата на компетентност и компетенции. 

Въпросът за компетентността и компетенциите и дейността за изготвяне на учебните плано-
ве и програми, основаваща се на тази концепция, стана актуален през последните години. Основни-
те проблеми при опитите да се извърши тази дейност в съответствие с изискванията на Европейския 
съюз се проявяват в няколко насоки. 

На първо място, това е трудността в разграничаването на компетентността от компетенци-
ите. Съгласно Европейската квалификационна рамка „компетентност” означава доказана способ-
ност за използване на знания, умения и личностни, социални или методически способности в работ-
на или учебна среда и за професионално или личностно развитие7. 

Това е формалното определение, което трябва да се има предвид, когато се дискутира този 
въпрос. Проблемът на практика обаче не е във възпроизвеждането на определението, а в разбиране-
то на неговото съдържание. В традиционната педагогика обикновено се използват термините „зна-
ния”, „умения” и евентуално „навици” или „поведение”. През последните двадесетина години обаче 
педагогическият речник започна да се обогатява с термини, които се използват в икономическия 
мениджмънт. Самото обучение започва да се конкурира с останалите производствени процеси. Това 
доведе до промяна и на фокуса на обучението, който все повече се измества към предоставяне на 
продукт, който да бъде съизмерим с другите продукти. Всъщност училищата се опитват да отгово-
рят на изискванията на пазара. Така в терминологичния им речник се появиха и термините „компе-
тентност” и „компетенции”. 

Като се имат предвид определението и обясненията за използване на този термин в обуче-
нието, може да се каже, че: 

• за да се прояви компетентността, е необходима съответната среда; 
• показва крайния резултат, а не процеса на неговото постигане; 
• за да се измери, е необходима система от показатели и критерии за измерване; 
• компетентността характеризира способностите на личността да се справи с определена 

длъжност или длъжности при своето кариерно развитие; 
• компетентността има обществена значимост. 
Компетенциите са значително по-тесни по обхват и характеризират способностите за из-

вършване на определени дейности. В този смисъл те имат по-ясни критерии за оценяване и могат да 
се покрият с целите на учебните програми. От тази гледна точка е възможно да се намерят допирни-
те точки между използването на системния подход в обучението и компетентността и компетенции-
те при управлението на процеса на обучение. 
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Фиг. 5. Обвързване на системата за натрупване и трансфер на кредити с учебния план  

и изграждането на компетентности и компетенции 
 
Както се вижда от фиг. 5, крайната цел на учебния план е постигане на компетентност в оп-

ределена област на обществения живот или в дадена научна област. Ключовите компетентности са 
крайните цели на обучението по даден раздел или модул на учебния план, който обединява няколко 
учебни програми. Учебните програми трябва да доведат в крайна сметка до формиране на компе-
тенциите, които са проявление на знанията, уменията и желаното поведение в дадена учебна стан-
дартна ситуация. Грешката, която обикновено се допуска при опитите за планиране на основата на 
компетенциите, е в две насоки. 

Първата е възприемането на компетенциите като нещо, което трябва да бъде постигнато от-
делно от знанията, уменията и поведението. Идеята на използване на компетенциите е в извеждане-
то на знанията и уменията извън рамките на учебната стая и учебниците. Компетенциите са умение 
за комбиниране на знанията и уменията за прилагането им в среда, създадена от обучаващата орга-
низация и пресъздаваща реалната среда на професионалната реализация. Те са изражение на пред-
ставянето, което може да се очаква от обучаемия при изпълнението на дадени реални задачи или 
дейности. За да бъде измерването на представянето (проявлението на компетенциите) обективно, е 
необходимо учебните цели да са изградени на основата на три основни изисквания: 

• точно формулиране на очакваното представяне; 
• измерими критерии; 
• условия, при които трябва да извърши представянето (да прояви очакваната компетенция). 
Втората грешка, която обикновено се допуска, е неумението да се направи обвързаване на 

целите. Ако е извършено правилно целеполагането в обучението, придобитите компетенции трябва 
да доведат до формиране на ключовите компетентности и до професионалната компетентност в 
края на обучението. 

Налага се промяна на модела за развитие на академичния състав и неговото качество. При 
сега съществуващия модел мотивацията за развитие на академичния състав и за повишаване на не-
говата подготовка е блокирана по няколко причини. 

Едната е високата натовареност с часове. Това се дължи, както вече бе отбелязано, на         
включването на много лекции, което води до невъзможност за научна работа и изучаване на новия 
опит и постиженията в практиката. 

Другата причина е слабата мотивация за разработване на дисертационни трудове за придо-
биване на научна степен „доктор на науките” и заемане на длъжности за професор. Обикновено се 
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защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, след което се зае-
ма длъжност за доцент и звание „полковник”. Това се смята за достатъчно, а усилието за нещо пове-
че се оценява като не съвсем сполучливо поради малката разлика в заплащането. 

Трябва да се отбележи и слабата езикова подготовка на академичния състав. Трудно е да се 
допусне, че могат да се следят новостите и да се търси интеграция с други висши военни и цивилни 
университети извън страната без владеене на чужд език – най-вече на английски. Очевидно е, че е 
необходимо да се повиши нивото на владеене на английски език във въоръжените сили като цяло, 
защото това е основният източник на офицерски академичен състав. 

Това са само част от целия спектър на проблеми пред образователната система в сектора за 
сигурност и отбрана. За да може обаче да се постигне по-голямо съответствие между резултатите от 
обучението и практиката, необходими за допълнителни и по-детайлни анализи на основните поли-
тически документи – Стратегическа концепция на НАТО, Бяла книга за отбраната и въоръжените 
сили на Република България, Стратегия за национална сигурност и Национална отбранителна стра-
тегия. На основата на изводите от анализа е необходимо да се развият и документите, свързани с 
организационното изграждане на системата, както и организацията на учебния процес във висшите 
военни училища и Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 
 
 

1 М а р к о в, З. Педагого-технологически аспекти на организацията и управлението на обучението 
във висшето военно училище (дисертационен труд), 1999. 

2 Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation. 
Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, 2010. 

3 Comprehensive Political Guidance, Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November 
2006. 

4 European Qualification Framework, European Communities, 2008, Belgium, ISBN 978-92-79-08474-4. 
5 http://www.infed.org/biblio/b-comp.htm 
 



  42

Емил Люцканов 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ИМПЕРАТИВ  
НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ 

 
 
Сигурността винаги се е свързвала с естествения стремеж на хората за развитие и осъ-

ществяване на техните планове. На всички етапи от развитието на човека решаващи са били нау-
ката и образованието. Условията в началото на 90-те години, определяни от много автори като 
„край на периода на насищане на етап от развитието”, дават възможност за задълбочаване в 
анализа на системния подход, отчитайки реалните практически резултати, формиращите се нови 
знания за системен свят от по-висок порядък. 

 
Съществува значителен интерес за „разбиране” на „сигурността” не само като общо поня-

тие, а и като среда, проникваща всички области на нашия живот. Системният подход, който се при-
лага за анализиране на събитията и явленията, би могъл да ни подпомогне в този стремеж. 

Все пак какво ни кара да търсим мястото и ролята на образованието в системата на сигур-
ността? Първият импулс са възникналите въпроси като общество и като хора в мащабния процес на 
трансформиране на обществото: защо след активното трансформиране на образователната система, 
даваща възможност за образовани кадри, те не могат да си намерят работа; защо и как научните 
звена продължават да работят, а все по-малко успяваме да ползваме научни постижения за решаване 
на практически национални проблеми. 

Ако конкретизираме военното образование, те могат да бъдат как и до каква степен да се 
трансформират военнообразователната система и научноизследователската дейност; защо понякога 
в общественото пространство „преминават” дори идеи за „закриване” на част от военнообразова-
телните заведения и ползване на чужди. 

Въпросите вероятно биха могли да звучат и по друг начин, но съдържанието е във взаимо-
връзката на трансформацията на образователната система като императив на сигурността. 

В стратегията за национална сигурност на нашата страна „национална сигурност” се опре-
деля като „...защитеност на отделния гражданин, неприкосновеността на неговата свобода и дос-
тойнство” (т. 3). Един от принципите, заложен в документа, е „неделимост на националната сигур-
ност от сигурността на НАТО и ЕС”. Налага се да направим ретроспекция на мястото на образова-
нието в два периода: от 1945 да 1991 г. и след 1991 г. 

Първият период се характеризира с изграждане на общество на основата на комунистичес-
ката идеология, когато всички усилия, на всеки човек, са в името на изграждане на общи ценности. 
За целта системата се характеризира с централизирана система на държавно управление; държавна 
собственост върху средствата за производство; държавно регулиране на взаимоотношенията между 
отделните отрасли и междудържавните връзки. 

Националната сигурност предполага държавата със своя механизъм, който не е обект на 
нашия анализ, да бъде защитена като цяло в системата за колективна сигурност, а така да се гаран-
тира и защитата на гражданите, т.е. фокусът на сигурността е общото, а гражданинът априори е оси-
гурен! Основните характеристики за функциониране на държавата и разбиране за национална си-
гурност предполагат планиране и точен разчет на развитие на отраслите в страната, които дават об-
лика на сигурността: тежка и лека промишленост, икономика и финанси, вътрешна сигурност, от-
брана, образование. Погледнато през призмата на интересуващия ни проблемен въпрос – „образова-
нието”, то е държавно и дългосрочно, а средносрочно и ежегодно се планира какви учебни заведе-
ния, къде, колко и какви специалисти са нужни. Тези изисквания на системата за сигурност тогава 
са причина за изграждане на научните звена и образователната система. Подсистемата „наука–
образование–квалификация” в системата на държавно регулиране, „произвежда” необходимия Ӝ 
човешки ресурс, отговарящ на изискванията веднага да се интегрира в подсистемата (по разпреде-
ление). Така държавата държи точна сметка за ефективността на основата на вложените от нея сред-
ства и резултатите. 

Подсистемата на военните образование и наука се подчинява на същите изисквания, но има 
особена роля поради върховенството на действащата концепция за сигурност, където военната си-
гурност, в лицето на армията, гарантира националната сигурност, а оттам и тази на гражданите. 
Особената роля създава и съответния статут на служещите в системата, абсорбира висок интелекту-
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ален потенциал, водещ до научни разработки. Едновременно се стига до тясна специализация, което 
прави трудно свободното интегриране на интелект и знания от подсистемата на гражданското обра-
зование, а от друга страна, силно ограничава последващата реализация на завършващите военната 
служба, да интегрират своите знания и опит в други подсистеми. Разбира се, има и области с изклю-
чения. 

Общият извод е, че с ограниченията, налагани с държавното планиране и регулиране на раз-
витието на подсистемата образование в изпълнение на съществуващата система на сигурност, се 
ограничава в определена степен инициативата, но пък те осигуряват реализацията на придобитите 
знания и научни изследвани чрез интегриране в „производството”. 

След 1991 г. идеологическата система започва ускорено да се разпада и страните от Вар-
шавския договор и СИВ предприемат качествена трансформация с цел интегриране в евро-
атлантическите структури. Този процес се характеризира с формиране на демократични структури и 
разделение на властите, изграждане на система на функционираща пазарна икономика, приватиза-
ция на елементи от икономиката, възстановяване на частната собственост. Отпада държавният мо-
нопол и върху образованието, което дава бурен тласък за трансформиране в национален мащаб на 
подсистемата „образование”, изразяваща се в създаване на частни колежи и университети, разруша-
ване на взаимовръзката с планиращия механизъм на държавата, като разчита на пазарния механи-
зъм. Военното образование поради естеството на „крайния продукт” остава в системата на държав-
ното планиране и контрол. 

Какво се случва в процеса на трансформацията? Приватизацията и изграждането на пазарна 
икономика, разбирането за сигурността като интегрално понятие в центъра, на което е „граждани-
нът”, налагат нови системни взаимовръзки между всички области: в нашия случай „образование–
научни изследвания” и „реда за реализация”, намираща израз в материализиране на знанията, уме-
нията и научните постижения. 

Затова са некоректни твърдения като: науката няма практическо приложение; институтите 
са много; напразно се дават пари за образование, след като няма работа. С висока степен на вероят-
ност сега бихме могли да кажем, че трансформационният процес в началото е несистемен, а движе-
щият фактор е реализиране на финансови резултати за лични и корпоративни интереси. Бихме мог-
ли да сметнем, че започналите анализи и промяната на подходите за трансформация в почти всички 
подсистеми, включително образованието, са факт, потвърждаващ, че обществото ни се учи да из-
гражда сигурността като система, т.е. вече се разбира какво е система, но ако системният подход не 
се приложи в подсистемите, резултатът ще доведе до други системни грешки. 

Нека се опитаме да погледнем подсистемата образование като елемент от цялостна система. 
Светът, в който живеем, се развива по закони, които по-скоро съществуват, а ние ги откриваме на 
определен етап или адаптираме нашите виждания към тях. Светът е глобален в своето развитие не 
защото сме го „открили”, че е такъв, а защото степента на нашето развитие позволява да регистри-
раме и анализираме съществуващите взаимовръзки. Бихме могли да се изолираме на самотен ос-
тров/държава, отстоявайки „самостоятелност”, „пълна независимост”, но тогава ще спрем да се раз-
виваме, така че развитието няма алтернатива. В съответствие с виждането на Маслоу човек в своето 
развитие има стремеж да запази и поддържа сигурността си в пет ярко дефинирани нива: 1 – физио-
логични потребности; 2 – потребност от сигурност и съхранение; 3 – социални потребности; 4 – 
удовлетворяване на чувството за собствено достойнство; 5 – потребност от самоусъвършенстване 
(фиг. 1). За целите на изследването ще обобщим тези пет нива за сигурност в две общи области: ма-
териална реализация (изграждане на дом, работа, семейство, общество, което да поддържа тези при-
добивки), обхващаща защита на физиологичните потребности, сигурност и съхранение, част от со-
циалните потребности); интелектуална/духовна реализация (образование, социално положение и 
признание). 

Ако се развие диаграмата на Маслоу с тези два обобщаващи елемента, ще се стигне до фиг. 
2. При това двете области се развиват в синхрон, като взаимно се допълват. Може да визуализираме 
този процес в спираловидно развитие нагоре, използвайки визуализацията на ДНК* (фиг. 3), сравня-
вана като съдържаща система от елементи, във вид на рецепта, код, нужни за изграждане на другите 
компоненти. 

 
 
 

 

                                                 
* http://bg.wikipedia.org/wiki/ДНК, достъпен към 12 април 2011 г. 
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Фиг. 1 
 

 
 

 
Фиг. 2 

 
Човешката и обществената реализация биха могли да се оприличат на две синхронизирани 

спирали (фиг. 3а), които в идеалния случай, ако системата е балансирана, имат обща ос и формират 
общо поле на развитие. В местата на пространственото „пресичане” на спиралите (точките на би-
фуркация) става съдържателна обмяна на съответното ниво и качествено изменение, развитие на 
елементите от двата компонента. Тенденциите винаги са всяка от спиралите, имайки своята само-
стоятелност при нарушаване на взаимовръзките, да започне да изостава или избързва, което би про-
менило синхронизацията на точките на бифуркация, в резултат на което би се получило изкривяване 
на полето ос на развитие на подсистемата (фиг. 3б). 

Ако разгледаме структурата на понятието „национална сигурност” на базата на степента на 
изграденост на отделните елементи, се потвърждава обобщеното виждане, че отбраната и вътреш-
ната сигурност реализират общата ни представа за националната сигурност (фиг. 4). 

Ако по отношение на елемента „отбрана” от системата за сигурност приложим спиралния 
модел, чиито две спирали определим като „материализация на знанията” или изграждане на опера-
тивните способности на различните нива (тактическо, оперативно, стратегическо и военнополити-
ческо), като спирала 1, а спиралата „интелектуално развитие” (военно образование, научни изслед-
вания), като обособена част от спирала 2, и ги визуализираме, виждаме най-общия вид на взаимоза-
висимостите на този елемент. За да проследим как се осъществява взаимовръзката между двете спи-
рали в областта на отбраната, въвеждаме общи аргументи, като на основата на стратегията за наци-

1. Материална реализация 
 
2. Интелектуална/духовна реализация 
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онална сигурност за „неделимост на националните интереси от тези на НАТО и ЕС”, включваме и 
образователно-квалификационни елементи на съюзните държави. Трябва да се отбележи, че НАТО 
и ЕС разполагат към момента с национални и съюзни центрове за квалификация и подготовка), а 
образователните са национални! 

 

 
 
                                     Фиг. 3а         Фиг. 3б 
 
 
 

 
 

Фиг. 4 
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По абсцисата (X) – времеви период на осъществяване на развитието, осигуряващо матери-
алната реализация. За целта на изследването ще бъде сведено до идеална спирала. 

По ординатата (Y): 
I. Тактическо ниво: 
спирала 1: материализация на знанията (служба във въоръжените сили, съюзни сили); 
спирала 2: 
2.1. завършване на висше (военно) училище (и тези на държави от двата съюза); 
2.2. квалификационни курсове (национални и съюзни); 
2.3. научно развитие. 
II. Оперативно ниво (точка на бифуркация): 
спирала 1. Материализация на знанията – национални и съюзни структури, включително по 

спирала 2; 
спирала 2: 
2.1. военна академия (оперативно ниво) – национални академии; част от завършващите пре-

минават по спирала 1: част от преподавателите преминават по спирала 1, като този процес е възмо-
жен през всички нива; 

2.2. квалификационни курсове – национални и съюзни центрове; 
2.3. научно развитие. 
III. Стратегическо ниво (точка на бифуркация): 
спирала 1: материализация на знанията – национални и съюзни структури, включително по 

спирала 2; 
3.1. военна академия (стратегическо ниво) – национални академии; част от завършващите 

преминават по спирала 1, а част от преподавателите – по спирала 1, като този процес е възможен 
през всички нива; 

3.2. квалификационни курсове – национални и съюзни центрове; 
3.3. научноизследователска дейност. 
ІV. Военнополитическо ниво: 
4.1. квалификационни курсове – национални и съюзни центрове; 
4.2. научно развитие. 
На базата на въведените аргументи и допускания ще визуализираме елемент „отбрана” (фиг. 5). 
 

  
 

Фиг. 5 
 
Ако предположим, че в подходите си към военното образование се съсредоточим преди 

всичко върху ползване ресурса на съюзните национални военни училища, съюзните квалификаци-
онни центрове, без да има тяхно участие в нашите национални, отслабваме връзките между двете 
спирали, формиращи „национален елемент”. При това спирала 2 – „национално образование и на-
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учни изследвания” – се изкривява в общата структура на „интелектуалното/духовното” развитие, 
при което намалява ефективността при формиране на отбранителния ни потенциал, за сметка на 
развитието на съюзните образователни способности. Това започва пряко да влияе върху спирала 1, 
която също е с тенденция да се „изкривява” към материализация на съюзните оперативни способ-
ности, като по-скоро става част от тях, отколкото да формира национален облик. 

В процеса на изграждане на съюзната сигурност можем да кажем, че създаването на съюзни 
оперативни способности, макар и да не са структурно единно дефинирани (спирала 1), национални-
те (на съюзните държави) образователни системи (спирала 2) са с по-висока самостоятелност, но се 
развиват по утвърдените стандарти на Съюза. В този аспект утвърждаващатата се тенденция е на-
ционална сигурност, функционално зависима от Съюза, при което все повече националната сигур-
ност ще става повече съюзна и по-малко национална. В резултат спирали 1н, 1с и 2н, 2с (фиг. 5) ще 
имат тенденции към сближаване. Бихме могли да формулираме това като „отдаване на част от суве-
ренитета”. 

Поради характера на общественото развитие и съюзните отговорности, включително ЕС, 
основният принцип „единство в разнообразието” е ключът за балансиране на националната иден-
тичност. На базата на гореизложените съждения с висока вероятност може да се твърди, че образо-
ванието се дефинира като императив на националната сигурност. 

Това би могло да даде част от отговора на въпросите, които си поставихме в началото: 
• Все още нереализираната трансформация на днешния ден е причина за нарушени връзки 

между двете спирали и тенденциите за тяхното изкривяване. 
• Националното образование, включително военното, на този етап е съставна част от систе-

мата и преди „извеждането” и подменянето на който и да е елемент–връзка с друг „съюзен–
национален”, трябва предварително да се оцени бъдещото ново състояние. 

• Трансформацията е процес, движението на „спиралите” е естествено и непрекъснато. Нав-
ременното разкриване на зависимостите е инструментът за реализиране на намеренията. 

Новото състояние на света предполага все по-силно влияние във всички сфери на човешко-
то развитие, а това разбиране би ни помогнало да формулираме и проблемите, които да бъдат реша-
вани в процеса на научните изследвания. 
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Д-р Светослав Спасов 
 
 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА  

НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО 
 
 
Засегнатите от автора въпроси са изключително важни за българската военна промиш-

леност, за научната и развойната дейност в тази област, а от решаването им зависи участието 
на наши учени в напредъка в Европа и света. 

 
Първото десетилетие на ХХІ век е белязано с динамични промени в областта на сигурност-

та. Динамиката е толкова силна, че води до ново схващане на сигурността и нейните измерения. 
Комплексният подход към сигурността, новите заплахи предизвикват преформулиране на задачите 
на НАТО и ЕС и променят техните стратегически документи и виждания. Преосмислят се Общата 
външна политика и политика за сигурност, както и Общата политика за сигурност и отбрана на Ев-
ропейския съюз. През 2003 г. е приета Европейска стратегия за сигурност – „Сигурна Европа в един 
по-добър свят”. Настъпват значителни изменения на структурата и органите за сигурност в Съюза. 
През 2004 г. е създадена Европейска агенция по отбраната – за решаване на въпросите на европейс-
ките отбранителни способности, развитие на европейската отбранителна технологична и индустри-
ална база, европейските изследвания в областта на отбраната и сигурността, както и на сътрудни-
чеството в областта на въоръженията. 

В края на 2010 г. на срещата в Лисабон е приета новата Стратегическа концепция на НАТО, 
която дава основните насоки за развитието му в променената среда за сигурност. На нова основа са 
поставени и отношенията между НАТО и ЕС при решаване съвременните предизвикателства на си-
гурността в световен мащаб. 

Сигурността намери развитие в Стратегия за национална сигурност, приета от Народното 
събрание на 25 февруари 2011 г. Разработена бе и приета с решение на Народното събрание Бяла 
книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. В Министерството на отбраната се 
проведе преглед на структурите на силите. С Постановление на Министерския съвет № 333 от 29 
декември 2010 г. бе приет и План за развитие на въоръжените сили на Република България. Тези 
документи очертават новия подход към въпросите на сигурността – придобиване на военни и граж-
дански способности, съответстващи на задачите, изпълнявани от страната и въоръжените сили, като 
пълноправни членове на НАТО и Европейския съюз. Придобиването на способности и програмите 
за модернизация на Българската армия най-тясно кореспондират със състоянието и развитието на 
отбранителната ни технологично-индустриална база. 

 
Стратегия за развитие на българската отбранителна индустриално-технологична база 

 
С приемането на страната в НАТО през 2004 г. и ЕС през 2007 г. предизвикателствата пред 

българската отбранителна промишленост придобиват ново измерение. Променените стратегически 
приоритети на страната и ангажиментите, които поема в системата за колективна сигурност и от-
брана и във формиращата се европейска политика за сигурност и отбрана, изискват преосмисляне на 
приоритетите на българската отбранителна промишленост. Тя излиза на един пазар и влиза в конку-
ренция с отбранителната промишленост на страните членки, която по оценка на Комисията на евро-
пейските общности в момента има годишен оборот от 55 млрд. евро. Делът Ӝ се изчислява на около 
30 % от световното производство и в нея са заети над 300 000 души1. 

Влияние върху развитието на българската отбранителна промишленост оказват и провеж-
дащата се трансформация на НАТО, променената среда на сигурност и новите предизвикателства и 
заплахи пред нея. 

В периода 2006–2009 г. Европейската агенция по отбраната разработва редица документи в 
подкрепа на европейската политика за сигурност и отбрана, основни от които са План за развитие 
на способностите, Европейска стратегия за отбранително-технологична и индустриална база, Евро-
пейска стратегия за изследвания и технологии в областта на отбраната, Европейска стратегия за въ-
оръженията. 
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През декември 2007 г. Комисията на европейските общности също представя пакет от до-
кументи, свързани с отбранителната политика на Съюза – „Стратегия за по-силна и по-конкуренто-
способна европейска отбранителна промишленост”, предложение за директива за обществени по-
ръчки за отбранителна продукция и предложение за директива за трансферите на отбранителна тех-
ника вътре в общността2. 

Посочените документи идентифицират и проблемите пред европейската отбранителна про-
мишленост, част от която е и българската, а очертават и финансовите условия и мерките на полити-
ката за укрепване на пазара на европейска отбранителна промишленост. 

Какви са първите стъпки на България и българската отбранителна промишленост в този 
сложен и динамичен процес на трансформация на сектора за отбрана в глобален мащаб? 

България участва досега в първата и втората фаза на Програмата на НАТО за съюзно земно 
наблюдение, като принципно продължава да поддържа участието си, въпреки завишената вноска 
поради отказ на някои страни. Участието на България във финансирането е 0,44 % – около 6,6 млн. 
евро до 2012 г. 

В Програмата на НАТО за борба срещу тероризма, която обхваща 10 проекта, България има 
пряко участие в два проекта. В проекта „Защита на вертолети от РПГ” е водеща нация, а в него 
участват още Полша и Гърция. Създадена е принципно нов вид защита, която значително олекотява 
бронята на вертолетите. Оценката на НАТО на този етап е много висока. Вторият проект с българ-
ско участие е „Защита на пристанища”3. 

Съобразявайки се със своите приоритети, България се присъединява към Европейската 
агенция по отбрана през 2007 г. С известно закъснение през 2008 г. се присъединява и към Кодекса 
на поведение при доставка на отбранителни продукти. 

Изводът от изложеното дотук е, че въпреки положените усилия, все още няма ясна, целена-
сочена и последователна политика на държавата по отношение на отбранителната промишленост. 
Въпреки членството ни в НАТО и ЕС процесът на трансформация в сектора на отбранителната про-
мишленост не е завършил. 

Новите стратегически, концептуални и доктринални документи в сектора за сигурност пос-
тавят нови задачи пред отбранителната промишленост, които отразяват мястото на страната като 
членка на НАТО и ЕС. Стратегията за национална сигурност поставя като основна цел на отбрани-
телната политика защитата и утвърждаването на националните интереси чрез развиване, усъвър-
шенстване и използване на адекватни отбранителни способности и изграждане на единен комплект 
оперативно съвместими въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от 
тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност. 

Приоритет на отбранителната политика е развитието на модерна отбранителна институция, 
основана на интегрирана система за ефективно управление на отбраната под граждански и парла-
ментарен контрол. Това изисква прилагане на: 

• съвременен отбранителен мениджмънт, основан на ефективно използване на финансовия 
ресурс, осигуряващ връзката между дългосрочното планиране и постигането на зададените резулта-
ти, в съответствие с принципите на отчетност и прозрачност; 

• планиране, основаващо се на способности и вероятни сценарии за тяхното използване; 
• технологично превъоръжаване на системата за отбрана и на въоръжените сили с прилагане 

на опита от участието в мисии и операции, постиженията и резултатите от изследванията в областта 
на отбраната; 

• подготовка и обучение на хората в отбраната в съответствие със съвременните съюзни 
стандарти; 

• увеличаване на участието ни в структури, програми и проекти съвместно с нашите съюз-
ници и партньори в рамките на агенциите на НАТО, Европейската агенция по отбраната и реализа-
ция на програмата на ЕС за изследвания по сигурността и иновации; създаване на максимални въз-
можности за включване на националната отбранителна технологична и индустриална база и изсле-
дователски/иновационни способности4. 

Бялата книга за отбраната и въоръжените сили е нов момент в развитието на отношенията 
между отбранителната индустрия и основния потребител на услугите Ӝ – Министерството на отбра-
ната. Оценките на експертите му са, че състоянието на българската отбранителна индустрия и науч-
ноизследователската и развойната дейност е преди всичко резултат на инвестиции от ХХ век. Про-
дуктовата структура и възможности са съсредоточени в технологични направления, които в ниска 
степен отговарят на настоящите отбранителни потребности. 

Свиването на външните и собствените инвестиции – особено на разходите за научноизсле-
дователска и развойна дейност, доведе до рязко намаляване на износния потенциал на сектора и съ-
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ответно на неговата добавена стойност за българската икономика. Тази тенденция има чувствително 
отрицателно отражение върху националната сигурност. Ако това състояние на българската отбра-
нителна технологична и индустриална база се запази, потенциалът Ӝ да покрива бъдещите матери-
ални изисквания на въоръжените сили ще намалява прогресивно5. 

Бялата книга очертава и основните насоки за работа на Министерството на отбраната по от-
ношение на отбранителната промишленост: 

• разработване на принципно нова, единна и всеобхватна политика по отношение на бъл-
гарската отбранителна технологична и индустриална база в контекста на членството ни в НАТО и 
Европейския съюз, технологичните тенденции във военното дело и потребностите за развитие и 
поддръжка на материалния компонент на отбранителните способности; 

• създаване на индустриален форум, който да осигури непосредствено взаимодействие, ста-
билни партньорски отношения и интензивен диалог на държавните институции с индустрията и на-
учноизследователската общност с интереси в отбраната; 

• разширяване участието на Министерството на отбраната в международни научноизследо-
вателски и развойни проекти и програми в НАТО и в Европейския съюз, което ще даде възможност 
за придобиване на високотехнологично ноу-хау, индустриално участие в изпълнението на нови 
ключови програми за развитието на отбранителни способности и ефективност на инвестиционните 
разходи; 

• определяне на ключовите технологични области и техните приоритети, което е необходи-
мо не само в процеса на придобиване на нови отбранителни продукти, но и за ориентиране на от-
бранителната индустрия по отношение на осигуряването на техния жизнен цикъл; 

• определяне приоритетите за научни изследвания и технологии в областта на отбраната и 
сигурността и организиране разработването на национална програма за тяхното постигане, която да 
обвърже научните изследвания с приоритетите и потребностите на отбраната, да създаде база за 
информиране и привличане на индустрията в изследванията и технологиите за отбрана и условия за 
активизиране на гражданско-военното сътрудничество в областта на изследванията и технологиите; 

• разработване на дългосрочен инвестиционен план, който да обхване основните платформи 
и системи на въоръжените сили; включените в плана програми и проекти ще бъдат приоритизирани 
и финансово определени за период до 2020 г. 

Новите стратегически документи налагат и ускорено разработване на нова нормативна база 
в сектора на отбранителната промишленост, която да очертае стратегическите приоритети, целите, 
задачите и насоките на развитие на българската отбранително-технологична индустриална база. Не-
обходим е документ, който да отчете новите реалности и фактори, влияещи върху развитието на 
БОТИБ, както и държавната политика в тази област. 

Първи стъпки в тази насока вече има. С активната роля на Сдружение „Българска отбрани-
телна индустрия” (СБОИ), на анализа и експертизата на експерти от МО, МИЕТ, МВР, ДАНС, 
МОМН в Междуведомствения съвет по ВПК и мобилизационната готовност на страната бе внесен 
проект на „Стратегия за развитие на българската отбранителна технологична и индустриална база”. 
Представеният документ акцентира върху: 

• състоянието, значението, обхвата и приоритетните продуктови направления в БОТИБ; 
• основни цели и етапи на изпълнение; 
• институционалната подкрепа от държавните органи; 
• осигуряването на националните и колективните отбранителни способности с подходящ 

индустриален капацитет; 
• гарантирането на доставките; 
• провеждането на политика за конкуренция и сътрудничество; 
• пазарната ориентация и международното сътрудничество; 
• изследванията и технологиите в интерес на отбраната и сигурността. 
В анализ за състоянието на отбранителната индустрия се прави изводът, че за да се осигури 

надеждно и своевременно изпълнение на поставените задачи за националната сигурност и отбрана, 
да се поддържа готовност и да се участва в осигуряването на потребностите на колективната отбра-
на, да се повишава конкурентоспособността на БОТИБ, следва да се развиват индустриални и тех-
нологични способности в следните продуктови направления, базирани на традиционния производ-
ствен опит: 

• леко стрелково въоръжение, минохвъргачни системи, бойни припаси и неуправляеми ра-
кети, части, компоненти (възли) и подсистеми за тях; 

• оптични и оптикоелектронни уреди и прибори; 
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• оборудване за автомобилна, бронетанкова и друга бойна техника; 
• комуникационни и информационни системи; 
• радиолокационни системи; 
• системи за ранно откриване, идентифициране и противодействие на заплахи, включително 

със средства за радиоелектронна борба и защита от импровизирани взривни устройства; 
• изграждане и поддържане на системи за наблюдение и охрана на елементи от морската и 

сухопътната граница на България; 
• облекло и лична екипировка за военнослужещите; 
• производство на компоненти, монтаж и снарядяване на нови поколения точни оръжия и 

интелигентни боеприпаси; 
• създаване на прототипи и усвояване на средства за пасивна защита на техниката и съеди-

ненията, интегрирането им в способности за активна защита; 
• самостоятелно и кооперирано производство на безпилотни летателни апарати; 
• национален принос в създаването на архитектури и интеграцията на системи за т.нар. цен-

трализирано цифрово управление на операциите по колективната отбрана; 
• софтуер, предназначен специално за отбранителните продукти и системи и др.6 
Специално внимание в проекта е обърнато на научните изследвания и технологиите в об-

ластта и сигурността. Те са изведени като ключов фактор за развитието на БОТИБ. Изразено е и 
становището на експертите за разработване на отделна Стратегия за изследвания и технологии в 
областта на отбраната и сигурността. 

 
Национална стратегия за отбранителните изследвания и технологии в контекста  

на европейското изследователско пространство 
 
През 90-те години релацията наука–отбрана стъпва на основи, които по принцип съответст-

ват на изискванията на пазарната икономика. Разработките се финансират вече от Министерството 
на отбраната, което поставя и цели с практически приложими резултати в интерес на потребителя. 
След тоталния срив в началото на 90-те години българската наука започва да работи с несравнимо 
по-голяма ефективност за отбраната на страната. Поради финансов дефицит се възлагат (а този факт 
е верен и за сегашното време) твърде малко задачи, но те се довеждат докрай7. 

В тези условия научното осигуряване на отбраната се осъществява основно чрез възлагане 
на научни изследвания и разработки на външни организации на конкурентен принцип. За целта в 
края на 1999 г. Министерството на отбраната и Българската академия на науките сключват рамков 
договор за координиране на научноизследователската и развойната дейност по въпросите на нацио-
налната сигурност, отбраната и въоръжените сили. В края на 2001 г., отчитайки опита от съвместна-
та работа, те подписват нов рамков договор с петгодишен срок на действие. Аналогични договори 
Министерството на отбраната сключва и с Техническия университет в София и с Университета за 
национално и световно стопанство. Сътрудничеството с Министерството на отбраната продължава, 
като през 2007 г. са осъществени: 

• проект „Многокомпонентни нанокомпозити за индивидуалния защитен пакет на съвре-
менния войник”, изпълняван по договор с Химико-технологичен и металургичен институт в София; 

• проект „Установка за утилизация на барути”, изпълнявана по договор с Българското водо-
родно общество; 

• проект „Разработване на алтернатива на противопехотните мини”, по договор с Института 
по металознание „Академик Ангел Балевски” към БАН. 

Анализът на капацитета за научни изследвания в интерес на отбраната в България показва, 
че националният научен потенциал притежава възможности в следните области: 

• системи С4І – във всичките им съставни компоненти; 
• сензори – главно радиоелектронни, акустични, оптикоелектронни и магнитни; 
• системи за дистанционно обучение и симулационни системи; 
• източници на ток (електрохимически); 
• боеприпаси (мини и минни полета); 
• авионика (оборудване); 
• транспортни технологии; 
• нанотехнологии и материалознание; 
• биотехнологии. 
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Българската наука ориентировъчно покрива над 50 % от приоритетните направления за от-
браната. В редица направления тя може да извършва и развойна дейност, но до равнище модел (про-
тотип), а само няколко научни звена (Институт по металознание на БАН, Институт за космически 
изследвания на БАН, Централна лаборатория по електрохимически източници на ток, Институт по 
информационни технологии, научноизследователски лаборатории на Техническия университет) 
имат способности да представят годен за изпитания образец8. 

Основните фактори, влияещи върху научното осигуряване на БОТИБ, са: 
• хроничен недостиг на финансови средства; 
• липса на единна координирана държавна политика в областта на научните изследвания, 

свързани с отбраната; 
• липса на координация между научните звена, държавните органи и бизнеса в интерес на 

научното осигуряване и технологично обновяване на предприятията от БОТИБ. 
Тези фактори и проблеми, наследени от последните двадесет години, съчетани с недоста-

тъчното ни участие в програмите на Европейската агенция по отбраната (отново поради недоста-
тъчно финансиране), са причина за недостатъчния принос на научното осигуряване в трансформа-
цията на БОТИБ. За излизане от това положение според нас е нужно да се направят две основни 
стъпки. 

На първо място, е необходимо цялостно научно изследване по три ключови характеристики 
на БОТИБ: 

• възможности – начинът, по който БОТИБ е в състояние да доставя и поддържа ключови 
военни способности в краткосрочен и дългосрочен план, с цел да се поддържа необходимото рав-
нище на сигурност в национален и европейски мащаб; 

• компетентности – способността на БОТИБ да развива нови технологии и иновации и 
взаимодействието Ӝ с научните институти; 

• конкурентоспособност – способността на БОТИБ да бъде конкурентна на европейския 
пазар на отбранителна продукция и възможността Ӝ за сътрудничество и коопериране – особено с 
малки и средни предприятия. 

Изследването трябва да се проведе и в четирите главни отрасъла на отбранителната индуст-
рия, доколкото са развити в България: 

• авиационна и космическа промишленост; 
• оръжие, техника, оборудване на сухопътния компонент; 
• оръжие, техника, оборудване на морския компонент; 
• комуникационни и информационни системи и системи С4I. 
Това са основите, върху които трябва да стъпи стратегията за изследвания и технологии в 

областта на отбраната и сигурността. 
На второ място, стратегията трябва да даде отговор на основния въпрос за финансирането 

на научните изследвания и развойната дейност в интерес на отбраната и сигурността. Бъдещето на 
българската отбранително-технологична и индустриална база е в бързата Ӝ трансформация, и то не в 
собствеността или мениджмънта, а в продуктовата и технологичната база. За съжаление, статисти-
ката сочи точно обратното. По официални данни на Междуведомствената комисия към МИЕТ от 
издадените през 2008 г. разрешения за износ и трансфер на оръжие от територията на България и от 
осъществения износ се вижда, че от 438 разрешения 363 са за изделия от СО1 до СО6 от списъка на 
оръжията – предимно автоматични оръжия с калибър под 12,7 мм, бойни припаси, взривателни уст-
ройства и др., т.е. традиционни производства за нас през последните 30 години. Тази тенденция се 
запазва през 2009 и 2010 г. 

Анализът на експертите показва, че за отбранителни изследвания в момента се отделят ми-
нимални, дори символични средства от бюджета на Министерството на отбраната – от порядъка на 
0,1 % (около 2 млн. лв.). Това е причината за символичното участие в проекти на Европейската 
агенция по отбрана. По мнение на представители на СБОИ делът, отделян от бюджета на Минис-
терството на отбраната за научни изследвания, трябва да е не по нисък от 2 % , като 20 % от тях 
следва да се предоставят за участие в проекти на Европейската агенция по отбраната. 

Затова без обединяване на усилията на оръжейния бизнес, научните организации и държав-
ните органи не може да се очакват трансформация и просперитет на отрасъла. Без научни и науч-
ноприложни изследвания и внедряването им в продуктовата и технологичната гама на отбранител-
ната ни промишленост развитието Ӝ ще бъде поставено под въпрос. За финансиране на тези изслед-
вания трябва да се използват основно източници от: 

• държавния бюджет, респективно бюджета на Министерството на отбраната; 
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• финансиране от Националния фонд за научни изследвания към МОМН; 
• участие в програми на Европейската агенция по отбраната и агенциите на НАТО (съфи-

нансиране); 
• средства от Седма рамкова програма на ЕС – основно в областта на изследванията на си-

гурността и технологиите с двойна употреба; 
• средства по европейските програми за развитие на малките и средните предприятия. 
Смятаме за целесъобразно да се създаде Национален фонд за отбранителни научно-

технически изследвания и иновации, като форма на публично-частно партньорство. Идеята е про-
диктувана от убеждението ни, че трансформирането на сектора на отбранителната промишленост 
неминуемо ще изисква солидна научноизследователска подкрепа, технологично обновяване и ино-
вации. Това ще повиши конкурентоспособността на сектора и ще спомогне за коопериране на пред-
приятията във веригите на доставки на големите производители. 

Финансирането на фонда може да стане с отчисления на определен минимален процент    
(0,5 % до 1 %) от всяка реализирана сделка на компании от отбранителната индустрия, като средст-
вата се акумулират във фонда и всеки участник може да кандидатства с проект за финансиране на 
научно изследване. Така парите остават в бизнеса. Държавното участие се изразява в предоставяне 
на административен и научен капацитет. Държавните структури могат да поемат функциите за ко-
ординиране с Европейската агенция по отбраната и други научноизследователски звена от НАТО и 
Европейския съюз. Функция на държавата могат да бъдат и презентиране на продукти и технологии, 
помощ при съвместни проекти, организиране на стажове, обучение и др. 

Организираното по такъв начин финансиране на научни изследвания в областта на отбрана-
та и сигурността ще доведе до увеличаване на средствата за научни изследвания и напълно корес-
пондира с вижданията за европейско научно пространство, свободно движение на учени, научни 
проекти, споделяне на знания и ноу-хау. По такъв начин ще се синхронизират нашите усилия с уси-
лията на страните – членки на Съюза, за съвместни проекти в изследователската и развойната дей-
ност в областта на отбраната и сигурността. 

 
 
 

1 Стратегия за по-силна и по-конкурентна европейска отбранителна промишленост, Брюксел, 5 де-
кември 2007 г. COM (2007) 764 (www.parliament.bg). 

2 Работен документ за персонала на Комисията, придружителен документ към съобщение на Коми-
сията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите SEC (2007) 1597 (http://eur-lex.europa.eu). 

3 Н и к о л о в, С. Модернизация на въоръжените сили на Република България и бизнес възможности 
за отбранителната индустрия (http://www.expert-bdd.com). 

4 Стратегия за национална сигурност (www.mod.bg). 
5 Бяла книга за отбраната и въоръжените сили (www.mod.bg). 
6 Проект на Стратегия за развитие на българската отбранителна технологична и индустриална 

база – работен документ, приет от Междуведомствения съвет по ВПК и МГС. 
7 Х а д ж и т о д о р о в, С., П. Генешки, В. Стоянов. Научни изследвания и развойна дейност в под-

дръжка на модернизацията на Българската армия (www.cusdr.bas.bg). 
8 П а к  т а м. 
 



  54

Доцент д-р Борис Богданов 
 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ  
В КОЛЕКТИВНАТА ОТБРАНА НА СТРАНАТА 

 
 
Авторът се спира на един немалко дискутиран въпрос – как би следвало да се осъществява 

националната отбрана, гарантирана ли е тя от националното ни законодателство и свързаните с 
него документи? 

 
Основната цел на политиката за сигурност на България е създаване и поддържане на нацио-

нална мощ, която да гарантира националната сигурност. В съвременните условия невоенната мощ 
като част от националната придобива все по-голяма роля за гарантиране на сигурността, независи-
мостта, суверенитета и териториалната цялост. Същевременно намалява, но не отпада ролята на во-
енната мощ, която се създава и поддържа с цел да осигурява неутрализиране на военните заплахи и 
надеждна защита на суверенитета и териториалната цялост. 

С членството в НАТО и ЕС отбраната на страната се осъществява в системата за колективна 
отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, с пълно ангажиране на нацио-
налните отбранителни способности и ресурси. Това показва, че целите на отбраната могат и трябва 
да се постигат с всички разполагаеми сили и средства. 

Въпросите за използването на националните въоръжени сили в колективната отбрана на   
страната се разглеждат в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), Бялата книга за отбрана-
та и въоръжените сили, Националната отбранителна стратегия, Плана за развитие на въоръжените 
сили на Република България, други закони и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове. 

Тези документи показват, че основните форми за използване на националните въоръжени 
сили в колективната отбрана на страната, в условията на ограничен регионален военен конфликт с 
различна интензивност, са бойните и небойните операции, които се провеждат с цел да се предот-
врати, а при невъзможност да се отрази агресията възможно най-бързо, с минимални загуби на соб-
ствените войски, да се прекратят военните действия при благоприятни за съюза и страната условия. 

За да се реагира на разнообразния спектър от заплахи и въздействия на противника и той да 
се порази ефективно, чрез съчетаване възможностите на видовете въоръжени сили, родовете и спе-
циалните войски, операциите за отбрана на страната се провеждат като съвместни. Освен това при 
определени условия могат да се провеждат и интегрирани бойни и небойни операции с формирова-
ния от въоръжените сили и сили и средства от невоенния компонент на системата за отбрана. 

Системата за отбрана включва органите за ръководство, командване и управление, въоръ-
жените сили, съответната инфраструктура, силите и средствата на министерствата, държавните 
агенции и ведомствата от централната администрация, специализираните служби, териториалната 
администрация, органите на местното самоуправление, търговските дружества, държавните пред-
приятия, организациите и гражданите1. 

Основните форми на използване на националните въоръжени сили за отбрана на страна – 
членка на НАТО, в условията на ограничен регионален военен конфликт с различна интензивност, 
могат да бъдат: 

• участие в провеждането на съюзна съвместна отбранителна операция за отбрана на стра-
ната; 

• провеждане на национална съвместна отбранителна операция, като част от съюзните 
действия за отбрана на страната; 

• провеждане на бойни и небойни операции и действия от резервите и формированията от 
въоръжените сили на пряко подчинение на министъра на отбраната, като част от съюзните действия 
за отбрана на страната. 

Освен в такива форми за отбрана на страната въоръжени сили участват и в подготовката и 
провеждането на национални и съюзни информационни операции. А при военен конфликт с висока 
интензивност се провежда и стратегическо развръщане на националните въоръжени сили за участие 
в колективната отбрана на страната. По нататък са разгледани само съюзната и националната съв-
местна отбранителна операция. 

Съюзната съвместна отбранителна операция за отбрана в условията на ограничен регио-
нален военен конфликт с различна интензивност се подготвя и провежда за отбрана на територията, 
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въздушното и морските пространства на страна от НАТО. Тя се провежда от многонационални съв-
местни оперативни сили (CJTF), включващи войски и сили на две и повече държави, най-малко от 
два вида въоръжени сили, подчинени или придадени на един командващ. 

Съюзната съвместна отбранителна операция е съвкупност от съгласувани и свързани под-
чинени бойни и небойни операции и действия, провеждани от многонационалните съвместни опе-
ративни сили по единни концепция и план на командването на CJTF за изпълнение на определена 
военна мисия в определени пространствени и времеви рамки2. 

В съюзната съвместна отбранителна операция за отбрана на страната в условията на военен 
конфликт с различна интензивност националните въоръжени сили участват съгласно предварително 
определените им отговорности и след провеждане на частично или пълно развръщане. Целта на тази 
операция е разрешаване на криза или предотвратяване на заплаха за сигурността, при използване на 
военна сила в зависимост от степента на заплахата. Ето защо при заплаха за суверенитета на стра- 
на – членка на НАТО, той ще прилага политически и дипломатически мерки за понижаване на нап-
режението и деескалация на кризата. Ако те се окажат неефективни, Северноатлантическият съвет 
(NAC) ще вземе решение за използване на военна сила в резултат на искане от страната домакин 
или по препоръка на Военния комитет (МС) на НАТО. 

Военният комитет подпомага NAC в процеса на политико-военна оценка, като представя из-
готвените от Съюзното командване по операциите (АСО) стратегическа оценка и варианти за вое-
нен отговор. Решенията на NAC се вземат с консенсус. Ако NAC вземе решение за военна намеса, 
АСО ръководи на стратегическо ниво подготовката и провеждането на съюзна съвместна отбрани-
телна операция. На оперативно ниво командването и управлението на тази операция се осъществя-
ват от назначения за тази цел командващ и щаб на CJTF от едно от подчинените на АСО съвместни 
командвания на силите (JFC) на НАТО. 

Съюзната съвместна отбранителна операция се провежда в зона на съвместните операции 
(JOA), която е временен район, определен от върховния главнокомандващ на съюзните сили в Евро-
па (SACEUR), в който назначеният командир на съвместните сили планира и изпълнява конкретна 
мисия на оперативно ниво. Зоната на съвместните операции и дефиниращите я параметри, като 
време и обхват на мисията и географски регион, са специфични за конкретната мисия и обикновено 
са свързани със CJTF, действащи в нея3. 

Зоната на съвместните операции на CJTF най-често обхваща територията, въздушното и 
морските пространства на страната домакин, а след започване на агресията – и на противника. В 
тази зона се изграждат зона за прикритие и зона за отбрана. 

Зоната за прикритие е по протежение на застрашената държавна граница и се заема от 
войските за прикритие от националните, а при определени условия и от многонационални войски и 
сили. Тя се създава, за да не се допусне внезапно нападение на противника и да се създадат благо-
приятни условия за развръщане на войските и силите в зоната за отбрана. За целта в зоната за прик-
ритие се изграждат прикриващ и няколко задържащи отбранителни рубежа. 

Зоната за отбрана се изгражда зад зоната за прикритие и се заема от многонационалните 
съвместни оперативни сили. В нея се водят бойни действия за отразяване агресията на противника и 
възстановяване териториалната цялост на страната домакин. 

Обикновено съюзната съвместна отбранителна операция се провежда в шест фази, които 
може до известна степен да се препокриват. При положение, че напрежението деескалира и разре-
шаването на кризата e възможно да се постигне без провеждането на всичките шест фази, може да 
се премине направо към заключителната фаза4. 

Фаза 1 – предупреждение и активация. Предназначението Ӝ е да се демонстрират реши-
мостта и единството на НАТО на ранен етап от кризата. Целта е да се вземе решение за отговор на 
кризата и да се формират необходимите сили. Изпълнението на фаза 1 започва с решение на NAC за 
извършване на стратегическа оценка и разработване на варианти за военен отговор, базирано на 
оценка и анализ на разузнавателна информация и наличие на индикатори, недвусмислено показва-
щи, че кризата е ескалирала до степен, непозволяваща разрешаването Ӝ без използване на военни 
средства. 

Фаза 1 приключва с утвърждаване от NAC на Директива за изпълнение, в която се посочва 
редът за активиране и развръщане на силите и се заповядва денят G, който съвпада с датата на изда-
ване на Активираща директива за първата активирана войскова единица. Продължителността на 
фаза 1 ще варира в зависимост от развитието на кризата и времето на издаване на тази директива, с 
което операцията навлиза във фаза 2. 

Фаза 2 – предотвратяване на конфликта. Предназначението Ӝ е по-нататъшно демонстри-
ране на решимостта и единството на НАТО за предотвратяване на конфликта и ескалацията на кри-
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зата на възможно най-ранен етап. Целта е развръщане на многонационални съвместни сили на тери-
торията на страната домакин на възможно най-ранен етап. 

Изпълнението на фаза 2 започва с издаване на Директива за изпълнение, последвана от раз-
връщане на съюзни сили, а в зависимост от развитието на кризата може да се проведе в периода от 
G до G+19. 

Фаза 2 може да приключи по всяко време при наличие на резултат от демонстрирането на 
сила, водещ до намаляване на напрежението и преодоляване на кризата, при което се преминава 
направо на заключителната фаза. В случай на по-нататъшно разрастване на кризата може да се 
пристъпи към развръщане на допълнителни сили и средства на НАТО, с което операцията навлиза 
във фаза 3. 

Фаза 3 – разрешаване на кризата. Предназначението Ӝ е да се разреши кризата на ранен 
етап. Целта е да се повлияе върху развитието Ӝ чрез развръщане на допълнителни сили и средства 
на НАТО за нейното разрешаване. 

Изпълнението на фаза 3 започва с указания от NAC към SACEUR за развръщане на допъл-
нителни съюзни сили и в зависимост от развитието на кризата може да се проведе в периода от 
G+20 до G+89. 

Тази фаза може да завърши с преустановяване на агресивните действия срещу страната до-
макин или с нарушаване на нейната държавна граница, с което операцията навлиза във фаза 4. 

Фаза 4 – отбрана. Предназначението Ӝ е да защити суверенитета и териториалната цялост 
на страната домакин. Целта е да се отрази агресията, да се възстанови териториалната цялост и да не 
се допусне постигане на стратегически и политически цели от противостоящи сили с провеждане на 
съюзна съвместна отбранителна операция. 

Изпълнението на фаза 4 започва с началото на агресията на противостоящи сили и в зави-
симост от развитието на кризата може да се проведе в периода от G+90 до G+120. Тази продължи-
телност от 120 денонощия трябва да осигурява приемане, формиране и използване на CJTF за га-
рантиране (възстановяване) териториалната цялост на страната домакин, с което операцията навли-
за във фаза 5. 

Фаза 5 – деескалация (понижаване на напрежението). Предназначението на тази фаза е по-
етапното прилагане на мерки за снижаване на напрежението и създаване на условия за политическо 
разрешаване на кризата. Постепенно се намалява степента на готовност на силите с цел поетапно 
изтегляне. Фазата започва със завършването на предишната фаза на операцията и приключва с го-
товността на силите на НАТО за изтегляне, с което операцията навлиза във фаза 6. 

Фаза 6 – изтегляне. Предназначението Ӝ е да се проведе поетапно стратегическо изтегляне 
на силите на НАТО. Тя започва с получаване на разрешение от NAC за изтегляне и завършва със 
завръщане на силите в техните пунктове за постоянна дислокация. 

Националната съвместна отбранителна операция, провеждана като част от съюзни дейст-
вия за отбрана на страната в условията на ограничен регионален военен конфликт с различна интен-
зивност, се подготвя за изпълняване на задачи за защита на суверенитета и отбрана на територията, 
въздушното и морските пространства на страната с привличане на целия състав или на част от на-
ционалните въоръжени сили след тяхното развръщане. Тази операция се провежда от национални 
съвместни оперативни сили (НСОС), включващи войски и сили най-малко от два вида въоръжени 
сили, подчинени или придадени на един командващ. 

Националната съвместна отбранителна операция е съвкупност от съгласувани и свързани 
подчинени бойни и небойни операции и действия, провеждани от националните съвместни опера-
тивни сили по единни концепция и план на националното съвместно командване на силите (СКС) за 
изпълнение на определена военна мисия в определени пространствени и времеви рамки. 

Националната съвместна отбранителна операция се провежда в зоната на съвместните 
операции на НСОС, която включва част от територията, въздушното и морските пространства на 
страната, необходима за водене на активни бойни действия от НСОС. Нейните размери зависят от 
характера на задачите на войските, техния състав и бойни възможности, от особеностите на мест-
ността и вероятните действия на противника и може да съвпадат със зоната за прикритие от зоната 
на съвместните операции на CJTF. 

Националната съвместна отбранителна операция, провеждана като част от съюзни действия 
за отбрана на страната в условията на военен конфликт с ниска интензивност, се подготвя за защита 
на суверенитета и териториалната цялост. Обикновено е за отбрана на част от територията, въздуш-
ното и морските пространства на страната, които са обект на агресия от чужди войски, а при опре-
делени условия и от паравоенни (терористични) формирования, в които могат да участват и пред-
ставители на собственото население. Ето защо при военен конфликт с ниска интензивност нацио-
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налната съвместна отбранителна операция може да се води както в приграничната зона със страната 
агресор, така и в други части от територията на страната. Освен това в зависимост от това дали 
действията започват и се развиват преобладаващо на суша, въздух или море националната съвмест-
на отбранителна операция ще има различно съдържание и може да се провежда с водещата роля на 
войски и сили от сухопътния, военновъздушния или военноморския компонент на НСОС. 

Националната съвместна отбранителна операция, провеждана с водещата роля на войски и 
сили от сухопътния компонент, може да включва: 

• водене на бойни и небойни операции и действия на войските и силите от сухопътния ком-
понент и тактическата авиация на военновъздушния компонент за недопускане на проникване по 
суша на чужди войскови и паравоенни (терористични) формирования; 

• водене на бойни и небойни операции и действия от войските и силите от сухопътния и во-
енновъздушния компонент за блокиране и разгром на проникнали във вътрешността на страната 
чужди войскови и паравоенни (терористични) формирования и поддържащите ги местни бандитски 
групи.  

Националната съвместна отбранителна операция, провеждана с водещата роля на сили от 
военновъздушния компонент, може да включва: 

• водене на бойни и небойни операции и действия от силите и средствата за ПВО и такти-
ческата авиация на военновъздушния компонент за недопускане нарушаване въздушното простран-
ство на страната и за пресичане на терористични действия с участие на въздухоплавателни средства 
на противника;  

• водене на бойни и небойни операции и действия от войските и силите на военновъздуш-
ния, сухопътния и военноморския компонент за недопускане стоварването на въздушни десанти и 
терористични групи на територията на страната. 

Националната съвместна отбранителна операция, провеждана с водещата роля на сили от 
военноморския компонент, може да включва: 

• водене на бойни и небойни операции и действия от силите на военноморския компонент и 
тактическата авиация на военновъздушния компонент за недопускане нарушаването на морските 
пространства на страната и пресичане на мащабен контрабанден трафик и превоз на терористи по 
море; 

• водене на бойни и небойни операции и действия от войските и силите на военноморския, 
военновъздушния и сухопътния компонент за недопускане стоварването на морски десанти и теро-
ристични групи на територията на страната. 

Националната съвместна отбранителна операция, провеждана като част от съюзни действия 
за отбрана на страната в условията на военен конфликт със средна и висока интензивност, се под-
готвя и провежда с цел прикритие и отбрана на застрашената държавна граница и осигуряване раз-
връщането на съюзните сили за отбрана на страната. Тя може да включва следните етапи: 

• създаване на групировка на НСОС за прикритие на застрашената държавна граница и оси-
гуряване развръщането на съюзните сили за отбрана на страната; 

• водене на задържащи и отбранителни бойни действия от НСОС за създаване на условия за 
провеждане на съюзна съвместна отбранителна операция за отбрана на страната; 

• извършване на прегрупиране за участие в провеждането на съюзна съвместна отбранител-
на операция за отбрана на страната. 

Съотнесен към шестте фази на съюзната съвместна отбранителна операция на НАТО, пър-
вият етап на националната съвместна отбранителна операция трябва да започне преди или в най-
лошия случай едновременно с началото на фаза 1 на операцията на НАТО. 

През първия етап от националната съвместна отбранителна операция се актуализират пла-
новете за нейното провеждане, сформират се групировките и се заема зоната за прикритие на дър-
жавната граница от НСОС. След това НСОС осигуряват развръщането и участват в съвместната 
подготовка на CJTF и тяхното прегрупиране за провеждане на съюзната съвместна отбранителна 
операция. Ето защо този етап от националната съвместна отбранителна операция съвпада с фаза 1 
от съюзната съвместна отбранителна операция. Провеждането на първия етап от националната съв-
местна отбранителна операция завършва с развръщане на CJTF и разрешаване на кризата или с на-
рушаване на държавната граница от противника. Когато развръщането на CJTF на наша територия 
не е започнало, а противникът е сложил началото на своята агресия, се преминава към втория етап 
на националната съвместна отбранителна операция. 

През втория етап от националната съвместна отбранителна операция се водят задържащи и 
отбранителни бойни действия от НСОС за създаване на условия за развръщане на CJTF и провеж-
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дане на съюзна съвместна отбранителна операция за защита на суверенитета и териториалната ця-
лост на страната. Ето защо този етап от националната съвместна отбранителна операция се провеж-
да през фази 2 и 3 от съюзната съвместна отбранителна операция. След развръщането на CJTF на 
наша територия се преминава към третия етап на националната съвместна отбранителна операция 

През третия етап на националната съвместна отбранителна операция се извършва прегру-
пиране за участие в провеждането на съюзна съвместна отбранителна операция за защита на суве-
ренитета и териториалната цялост на страната. Ето защо в зависимост от конкретните условия този 
етап се провежда през фази 2 и 3 или в началото на фаза 4 от съюзната съвместна отбранителна опе-
рация. За тази цел в зависимост от развитието на обстановката командването на CJTF взема реше-
ние за изпълнение или актуализиране на плана за провеждане на съюзната съвместна отбранителна 
операция. На базата на това решение се извършва прегрупиране на НСОС за участие в съюзната 
операция. 

След успешното провеждане на операцията за отразяване на агресията се пристъпва към из-
пълнение на фази 5 и 6 от съюзната съвместна отбранителна операция, при които НСОС участват в 
провежданите мероприятия за деескалиране на кризата и преодоляване на последствията, а след то-
ва се изтеглят в пунктовете за постоянна дислокация и преминават на подчинение на националния 
командващ. 

Провеждането на бойни и небойни операции и действия от резервите и формированията от 
въоръжените сили на пряко подчинение на министъра на отбраната, като част от съюзните действия 
за отбрана на страната в условията на ограничен регионален военен конфликт, се подготвя с цел 
изпълняване на поставените им задачи в колективната отбрана на страната. 

Провеждането на бойни и небойни операции от резервите и формированията от въоръжени-
те сили на пряко подчинение на Министерството на отбраната е съвкупност от съгласувани и вза-
имно свързани подчинени бойни и небойни действия, осъществявани по единни концепция и план 
на техните командири за изпълнение на определени военни мисии в интерес на основните сили. 

Провеждането на бойни и небойни операции от Министерството на отбраната може да      
включва бойни и небойни действия за: 

• прикритие на държавните граници с неучастващи във военния конфликт съседни държави;  
• охрана и отбрана на особено важни обекти на територията на страната; 
• организиране на военнопленнически лагери; 
• създаване на стратегически резерви за усилване на националните и многонационалните 

съвместни оперативни сили; 
• всестранно осигуряване действията на националните въоръжени сили за отбрана на стра-

ната и други. 
Националните и съюзните информационни операции, провеждани за отбрана на страната в 

условията на ограничен регионален военен конфликт, са съвкупност от съгласувани и свързани по 
цел, задачи, място и време въздействия върху информацията и информационните системи на про-
тивника и осигуряване защитата на собствените. 

Съдържанието на информационните операции се определя от съставните операции и дейст-
вия и може да включва психологически операции; присъствие, развръщане и демонстрация на сила; 
защита на операциите; сигурност на информацията; дезинформация; електронна война; физическо 
унищожение и операции в компютърната мрежа, съчетани с ефективно разузнаване, комуникации и 
управление с цел недопускане завоюването на превъзходство в управлението от противника5. 

Стратегическото развръщане на националните въоръжени сили се провежда за участие в 
колективната отбрана на страната при военен конфликт с висока интензивност и се състои в ком-
плекс от мероприятия за привеждане на въоръжените сили от мирно към военно положение, създа-
ване на групировки за водене на национални и съюзни военни действия и формиране на стратеги-
чески резерви. 

В съдържанието на стратегическото развръщане за участие в колективната отбрана на стра-
ната се включва: привеждане на въоръжените сили от мирно към военно положение; прегрупиране 
на националните въоръжени сили за създаване на групировките за отбрана на страната; създаване на 
стратегически резерви. 

При новите условия е целесъобразно да се подготвят и провеждат национална съвместна 
отбранителна операция и операции и действия на резервите и формированията от въоръжените сили 
на пряко подчинение на Министерството на отбраната. Националните въоръжени сили участват и в 
съюзна съвместна отбранителна операция и в съюзна или национална информационна операция и 
провеждат стратегическо развръщане. 
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Разгледаните проблеми не изчерпват съдържанието на темата за използването на национал-
ните въоръжени сили в колективна отбрана на страната. Част от тях са нови и дискусионни и пред-
стои да се решат в разработваните доктринални документи в нашата армия. Независимо от това 
предложените теоретични постановки дават основа за разисквания, дискусии и изучаване на въпро-
сите по темата. 

 
 
 

1 Проект на Национална отбранителна стратегия на Република България. С., 2011. 
2 Съюзна съвместна доктрина (Allied Joint Doctrine – AJP-01 (D), 2010. 
3 Доктрина за съвместните операции (Doctrine for Joint Operations – AJP-3(B), 2010. 
4 Основи на съвместна отбранителна операция на територията на страната в съюзен формат по 

чл. 5 от Вашингтонския договор. С., 2009. 
5 Доктрина за съвместните операции... 
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Гергана Йорданова 
 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВА И МОНЕТАРНА СИГУРНОСТ: 
МИНАВА ЛИ ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА 

ПРЕЗ ПАКТА „ЕВРО ПЛЮС”?* 
 
 
Има ли опасности за България от присъединяването към пакта „Евро плюс” и доколко те 

са реални? Биха ли могли управляващите ясно и разбрано да обяснят това присъединяване на на-
шето общество? 

 
След създаването на новите институции за европейски финансов надзор (Европейски съвет 

за системен риск, Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари) и въвеждането на Европей-
ския семестър Европейският съвет прие окончателно пакета от мерки за реформи на Еврозоната, 
наречен пакт „Евро плюс”. Инициативата е в отговор на кризата с държавните (суверенните) дълго-
ве и допълва съществуващото икономическо и монетарно управление в ЕС. 

Втората фаза на финансовата криза (случаите с държавните дългове на Гърция, Ирландия и 
Португалия) нееднозначно показа, че редица институции, процедури и оперативни способности в 
управлението на финансовите и монетарните въпроси в държавите членки не функционират добре, а 
самите страни не са достатъчно подготвени за реакция на кризата. Амбицията на Стара Европа беше 
да се въведе „дългова спирачка” за страните от Еврозоната, които рефинансирайки de jure същест-
вуващ заем с нов, затягат de facto „дълговата примка” над Европа. Така възникна необходимостта от 
създаване на постоянен финансов стабилизационен механизъм (новият Европейски механизъм за 
стабилност), който не само да замени съществуващия временен фонд за Гърция, а и да служи като 
постоянен гарант срещу заплахи за монетарната стабилност и финансовата сигурност, включително 
при евентуални фалити в Еврозоната. 

Пактът „Евро плюс” беше публично обявен на Срещата на върха в края на март, като към 
него доброволно се присъединиха и шест държави извън Еврозоната (България, Дания, Латвия, 
Литва, Полша и Румъния), за сметка на Унгария, Швеция, Чехия и Великобритания, които деклари-
раха отказ от подписването му. Пактът е ключова стъпка към практическо реализиране на по-силно 
икономическо управление, респективно по-силна Европа – Европа на 27-те, а не Европа на региони-
те. С подписването на пакта и създаването на Европейския механизъм за стабилност пред Евро-
пейския валутен съюз се открива „широка писта” за превръщането му в реален икономически съюз 
с висока степен на конвергенция и интелигентен, устойчив, социално приобщаващ растеж. Не на 
последно място трябва да се отбележи и фактът, че посредством пакта „Евро плюс” Европейският 
съюз изпълнява и поетите ангажименти към останалия свят, в частност Г-20, в контекста на неоли-
бералния подход в глобалното управление на международната финансова и икономическа система: 
преодоляване на различията между държавите членки, делегиране на финансов и икономически су-
веренитет в полза на наднационална институция, интегриране въз основа на институционалния под-
ход, споделени компетенции, интернационализиране на стопанския живот и др. 

Този материал, посветен на пакта „Евро плюс”, има за цел да оцени ползите и недостатъци-
те от присъединяването на България и последствията от изнесения финансов и монетарен суверени-
тет. Мотивите за провеждане на изследването произтичат от въздействието на европейските рефор-
ми върху равнището на някои макроикономически и монетарни показатели на страната (фискален 
резерв, БВП, обслужване на държавни дългове, международни валутни резерви, платежен баланс и 
инвестиции, бюджетни и данъчни практики и социални плащания). Според автора са налице осно-
вателни съмнения дали от доброволно делегирания суверенитет и изразената политическа подкрепа 

                                                 
* Материалът е представен на Годишната научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски” 
„Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана”, проведена на 5 и 6 април 2011 г. в 
София. Изразените мнения са изцяло лични и при никакви обстоятелства не могат да се приемат за официална 
позиция на визираните лица/институции. Съдържанието се основава на открити източници и не представлява 
класифицирана информация по смисъла на чл. 1 (3) от ЗЗКИ. 
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произтичат защита на националните финансово-икономически интереси на България и гаранции 
(предимства) при кандидатстване за членство в Еврозоната чрез Европейския валутен механизъм ІІ. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПАКТА „ЕВРО ПЛЮС”  

И ТЯХНАТА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ 
 
Подписаният документ* е политическа договореност за колективни реформи на равнище ЕС 

в отговор на кризата, а не кредитен фонд за финансова помощ, какъвто е Европейският механизъм 
за финансова стабилност (само на равнище Еврозона). Действието на пакта се основава на четири 
водещи принципа: съответствие с актуалното икономическо управление в Общността (включително 
с националните програми за реформи и стабилност); мерки за насърчаване на конкурентоспособ-
ността и сближаването между държавите членки (договаряне на общи цели и набор от мерки, отчи-
тащи характерните за всяка държава предизвикателства); поемане на годишни национални ангажи-
менти в изпълнение на общите цели и политики (включително споделяне на най-добри практики); 
зачитане принципа на цялост на единния пазар (с основно значение за повишаване конкурентоспо-
собността в ЕС и Еврозоната). Участващите държави се ангажират да предприемат необходимите 
мерки за постигане на следните цели: насърчаване на конкурентоспособността и заетостта, подкре-
па за устойчивостта на публичните финанси и укрепване на финансовата стабилност. 

Включването на България в пакта „Евро плюс” не е просто принципна политическа подкре-
па на доброволни начала, каквато теза циркулира в общественото пространство у нас. В действи-
телност подписаният документ е нормативен акт, подлежащ на изпълнение, тъй като по силата на 
acquis communautaire Съветът на ЕС (водещата институция при подготовката и вземането на реше-
нията на Европейския съюз) има право на законодателна инициатива, както и Европейският парла-
мент. Тревожно е и обстоятелството, че основните принципи и оперативни документи в съответст-
вие с пакта вече са договорени, тъй като европейската практика изисква основополагащият доку-
мент да се подпише след изчистване на детайлите. Българските власти обаче продължават да вярват, 
че става въпрос за подпис на правителствен ръководител, от който не произтичат задължения и об-
вързващи последици, а само принципни насоки и политики, както и че нещата ще бъдат уточнявани 
post factum. 

Договореното по пакта изисква от България политиката за насърчаване на конкурентоспо-
собността да включи стойностна оценка на разходите за единица труд (връзката между растежа на 
заплащането на труда и неговата производителност), сравнени с тенденциите в други страни от Ев-
розоната и при основните съпоставими търговски партньори на ЕС (САЩ, Китай, Русия, Индия и 
Япония). Принципно разходите за единица труд (unit labor costs) ще се оценяват общо в контекста 
на националната икономика и поотделно за основните стопански сектори (промишленост, селско 
стопанство, обслужващ сектор). Оттук тръгва и първото противоречие със заложеното в пакта в 
ущърб на България: сравняване на разходите за единица труд в държава – членка на ЕС, с държава – 
членка на Еврозоната, с цел балансиран растеж в Еврозоната! Форсирането на конкурентоспособ-
ността чрез увеличаване производителността на труда с цел догонване на по-развита държава и ос-
новни търговски партньори като САЩ и Китай е контрапродуктивно, но и практически неосъщест-
вимо. Вместо да се генерира растеж на производителността на труда може да се стигне до противо-
положната ситуация, при която такъв изобщо да няма, а да се получи изоставане на икономиката 
вследствие на икономическите асиметрии спрямо тенденциите на разходите. За икономика като 
българската трябва да се отчита действието и на обстоятелството, че основно разходите за енергия и 
материали, а не тези за работни заплати са преобладаващите елементи в калкулирането на крайната 
цена на даден продукт. Растежът на производителността на труда и увеличаване на конкурентоспо-
собността на българската икономика не биха могли да бъдат стимулирани със сравнителни адми-
нистративни мерки, прилагани едновременно както за страните от Еврозоната, така и за тези извън 
нея. Подобни палиативни методи обричат пакта „Евро плюс” да се превърне в документ, написан на 
скъпа хартия, но без стойност. 

                                                 
* Позициите по него се обсъждат на равнище държавни и правителствени ръководители на държавите – членки на 
ЕС, в рамките на заседанията на Европейския съвет, а не на Съвета на Европейския съюз по икономическите и фи-
нансовите въпроси (Съветът на финансовите министри – ЕКОФИН). Поради тази причина българската позиция по 
пакта беше представена от министър-председателя, след процедура на информирано съгласие „на подпис” с члено-
вете на Министерския съвет, и не подлежи на ратификация от Народното събрание. Повече по темата може да бъде 
проследено в медийните изяви на министър-председателя (http://news.bgnes.com/view/910039, http://society.actualno. 
com/news_340385.html и http://www.profit.bg/news.php?id=77182). 
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От своя страна политиката за насърчаване на заетостта налага на България реформи на 
пазара на труда за насърчаване на гъвкавото работно време, намаляване на недекларираната трудова 
дейност, учене през целия живот, както и данъчни промени за редуциране на данъчната тежест вър-
ху трудовата заетост и стимулиране на втори работещ член на семейството. За жалост по-голямата 
част от тези мерки са абсолютно неприложими в България – държава, в която гъвкавото работно 
време е само понятие от социалноосигурителната теория, а недекларираната трудова дейност е въз-
можност, спасяваща семействата от гладна смърт. Няма как и да се стимулират едновременно мла-
дежката заетост и трудовата активност на пенсионираното население, освен ако не се създадат нови 
работни места, което при технически рецесираща икономика, задълбочаваща се в икономическа 
депресия, не е възможно. Заложените в пакта мерки няма как да доведат до значим ефект, докато не 
бъде преодолян най-големият дефект на икономика като българската – ниският икономически рас-
теж вследствие не на ниската производителност на труда, а на погрешно структурираните отрасли, 
несъобразени с производствените фактори и природни ресурси и нереформирали се след 1990 г. 
Българската икономика е структурно ориентирана към обслужващия сектор и услугите, а не на ре-
алното производство на материални блага, което създава по-голям брутен вътрешен продукт и до-
бавена стойност за икономиката и обществото като цяло! 

Пактът „Евро плюс” изисква от българските власти и реформи за повишаване устойчи-
востта на публичните финанси. Европейският дебат показва, че предстоят две ключови мерки в 
тази област: промени във фискалните практики и осигуряване на устойчиви пенсии и социални и 
здравни плащания. Това, на което Европа ще бъде свидетел в близките няколко години, е активен 
процес на привеждане на пенсионните схеми в държавите членки в съответствие с демографската 
ситуация в тях. Това включва удължаване на фактическата възраст за пенсиониране и поетапното Ӝ 
изравняване по полов признак вследствие на актуализацията Ӝ със средната продължителност на 
живот, която през последните години се покачва. Процесът включва и увеличаване процента на 
участие в пенсионноосигурителната вноска за сметка на осигуряваното лице поради нарасналия 
разполагаем доход; мерки за ограничаване на ранното пенсиониране, включително в сектор „Сигур-
ност и отбрана”, както и стимули за наемане на възрастни работници (над 55 години). Тенденцията 
е благоприятна за държави, в които продължителността на живот и увеличеният разполагаем доход 
са високи (Стара Европа, Великобритания, държавите в ЕС от Скандинавския полуостров и Дания), 
но не и за най-бедната и най-бързо застаряваща членка (по размер на брутния вътрешен продукт на 
глава от населението) като България. Общоевропейски мерки, като готвените промени в областта на 
трудовото и осигурителното дело, само биха задълбочили отрицателните аспекти на пазара на труда 
у нас: моделите на пълна и оптимална заетост, икономическата и социалната цена на безработицата, 
специфичните функционални въздействия на самия национален трудов пазар и др. 

Укрепването на финансовата стабилност налага на България да въведе национално зако-
нодателство за преструктуриране на банковия и финансовия сектор в съответствие с цялостната ре-
форма на рамката на ЕС за надзор и регулиране на финансовия сектор, както и координиране на да-
нъчните политики. На практика първото нововъведение изисква строги стрес тестове на банките под 
контрола и координацията на ЕС и постоянно наблюдение на равнищата на показателя „частен 
дълг” на търговските банки, домакинствата и нефинансовите предприятия (застрахователни, пенси-
онноосигурителни дружества, инвестиционни фондове, лизингови компании, компании за управле-
ние на активи и др.). Провеждане на стрес тестове на банките не е новост за България*. Тъй като над 
90 % от банковия пазар у нас е собственост на големи паневропейски банкови институции, а тесто-
вете се координират на консолидирана база от Комитета на европейските банкови надзорни органи, 
към момента оперативните функции на управление „Банков надзор” на Българската народна банка 
при извършване на такава проверка са минимални. От друга страна, актуализация на банковото и 
финансовото законодателство в България на този етап не е необходима (освен при нужда от транс-
пониране на европейския нормотворчески процес), тъй като този пазар е достатъчно либерализиран 
                                                 
* На проведения през юли 2010 г. общоевропейски тест за устойчивост на банковата система, организиран от 
ЕКОФИН и координиран от Комитета на европейските банкови надзорни органи, в сътрудничество с ЕЦБ и 
националните надзорни органи, бяха подложени на проверка централите майки на 15 търговски банки, 
опериращи в България (Райфайзенбанк България, СИБанк – KBC Group, BNP„Paribas”, Емпорики банк 
България – „Credit Agricole”, SG Експресбанк – Societe Generale, МКБ Юнионбанк – Bayerische Landesbank, 
ОББ – National Bank of Greece, Алфа банк, Банка Пиреос, ДСК – ОTP Bank, Българо-американска кредитна 
банка – Island Irish Bank, Уникредит Булбанк, ИНГ банк – ING Bank, НЛБ банка – Нова Люблянска банка и 
Пощенска банка – EFG Eurobank). Те показаха стабилност и висока капиталова адекватност. Конкретните 
резултати са налични на www.bnb.bg/bnbweb/groups/ public/documents/bnb_pressrelease/pr_20100723_a1_bg.pdf и 
www.eba.europa.eu/EuWideStressTesting.aspx 
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и има сравнително устойчива правна рамка, импонираща на конкретните нужди и практики за мо-
мента. 

Една от малкото положителни черти на пакта „Евро плюс”, според автора, е включването на 
наблюдението на динамиката на показателя „частен дълг”. Практика в публичните финанси в Бъл-
гария през последните години е да се анализира равнището на държавния дълг (държавен и държав-
ногарантиран), без да се обръща внимание на брутния външен дълг* (т.е. държавен и частен дълг), 
който от години превишава 100 % от брутния вътрешен продукт на страната и показва огромната 
задлъжнялост на частния сектор: банки, фирми, социални плащания и др. Според неофициални из-
числения фирменият дълг в България е над 200 % от брутния вътрешен продукт. Съгласно изисква-
нията на пакта „Евро плюс” България е задължена не само да следи нивото на частния дълг, а и да 
предложи действена стратегия за неговото намаляване, както и за избягване на отрицателното му 
въздействия спрямо другите финансови и макроикономически показатели. 

Тревожно, според автора, са мерките, предвидени в пакта „Евро плюс”, за координация на 
данъчните политики и потенциалното уеднаквяване на данъчните ставки. Последното е causa 
perduta, понеже не може да съществуват еднакви данъци при различни доходи, както и не могат да 
се синхронизират едновременно и преки, и косвени данъци! В документа е записано и съществено 
противоречие: че преките данъци ще останат в компетенциите на националните данъчни юрисдик-
ции, а в същото време се посочва, че предстои координиране на данъчните политики както при пре-
ките, така и при косвените данъци! Трябва да се отбележи, че към момента България не само има 
най-добрата данъчна система в Европа и ЕС, но е и държавата с най-ниски данъци. Това е моделът, 
към който се стремят повечето държави, и кризата показа нееднозначно, че данъчните модели, кои-
то те използват, са остарели и неефективни. Изискването за синхронизиране на данъчните системи 
може да има само отрицателен ефект върху България. Страната ни ще бъде подложена на натиск да 
увеличи данъчните си ставки заради конкуренцията, като по този начин печалбите, генерирани у нас 
от дъщерни компании и законно постъпващи в нашия бюджет до момента, ще намалеят и ще се 
пренасочат към компаниите майки в Германия, Франция, Австрия и др., които през последните го-
дини изгубиха доста работни места поради изнасяне на националния бизнес извън териториалните 
им граници. 

Обезпокоително е, че съгласно подписаното в пакта „Евро плюс” България няма гаранции 
нито за запазване на предимството си при данъчната конкуренция заради ниските ставки, нито за 
запазване на националния суверенитет при определяне и администриране на преките данъци. Теза-
та, че страната прави данъчен дъмпинг на останалите държави от ЕС и затова той трябва да бъде 
отменен, е неприемлива за автора. При намалени производствени мощности на икономиката, при 
застаряващо население и свит трудов пазар вследствие на емиграцията, лоша инфраструктура и сла-
ба администрация, включително ниска данъчна събираемост, е неморално да бъдат вдигани данъци-
те само защото стабилността на Еврозоната изисквала повишаване устойчивостта на данъчните 
практики. Към момента на подписването на пакта, а и по-късно, Министерството на финансите и 
Националната агенция за приходите все още нямат изготвена национално отговорна експертна по-
зиция за защита на националните данъчни интереси на страната по казуса! Не е зле да почерпят 
опит и от примера на Унгария, която отказа да подпише пакта „Евро плюс” с аргумента, че не тя ще 
променя данъчната си политика в хармония с европейската, а очаква Европа да вземе за пример ун-
гарската данъчна система. 

 
* * * 

 
Изнесените основни аспекти на подписаното споразумение за присъединяване на България 

към пакта „Евро плюс” категорично говорят за недалновидност, неподготвеност и прибързаност при 
формулирането на „позицията” на България по документа. Нашата страна угодно влезе в добре 
прикрития капан, заложен от Франция и Германия, които още през 2010 г. разработиха същинската 
концепция на пакта „Евро плюс” като пакт за конкурентоспособност, за да решат своите вътрешно-
национални проблеми, рефлектиращи върху стабилността на еврото и ЕЦБ, разхвърляйки отговор-
ността за собствената си политическа и финансова недалновидност между останалите партньори. 
По аргумент на чл. 125 от Договора нито ЕС, нито отделните страни носят отговорност или имат 
право да поемат задълженията на друга държава членка. Затова се налага промяна, съгласно която 

                                                 
* По данни на БНБ към февруари 2011 г. брутният външен дълг достига 36 млрд. евро (94,4 % от БВП). 
Намаляването се дължи на свитото производство поради икономическата криза (http://www.bnb.bg/ 
bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201102_s_ged_press_a1_bg.pdf). 
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de jure няма да се извършва операция за „спасяване” на дадена страна, а de facto такава за гаранти-
ране финансовата стабилност на Еврозоната с участието и на страните извън нея, т.е. „лекуваме и 
здравата, не само болната глава”. 

Според министър-председателя на България с присъединяването си към пакта страната из-
бягва опасните последици от Европа на две скорости, доближава се до реално членство в Еврозона-
та, вписва се в процесите на Европа и запазва най-ниските данъци. В интерес на истината обаче 
трябва да подчертаем, че пътят на България към Еврозоната няма нищо общо с подписването на 
пакта „Евро плюс”, защото той не отменя кумулативното действие на Техническите критерии за 
членство от Маастрихт*, нито може да генерира политическото решение относно готовността на 
страната ни за участие в Европейския икономически и валутен съюз. Не бива да очакваме и че пак-
тът е панацея за ключовия вътрешнонационален проблем с ниската производителност, който следва 
да бъде решен с кумулативни реформи, различни от тези, подписани в пакта, по „българска мярка”. 
По скоро с присъединяването си към „Евро плюс” и с финансовото си участие в бъдещия Европейс-
ки механизъм за стабилност България се превръща в щедър сиромах и в следващата Словакия, която 
още с влизането си в Еврозоната за „добре дошла” трябваше да плаща 800 млн. евро дял от гръцкия 
дълг, без да има пряка отговорност за финансовата разюзданост на елините! 

Прибързаното подписване на пакта „Евро плюс” с взетото на тъмно решение, съчетано с 
липсата на каквато и да е предварителна информация в публичното пространство по темата, вероят-
но част от сделката за „Шенген”, за пореден път показват сервилното поведение на българските по-
литици, желаещи на всяка цена да се харесат на европейските си партньори в Брюксел и да им уго-
дят. Подобни действия разкриват комплекси, липса на европейско самочувствие и устойчиво дър-
жавническо мислене у нашите политици, които и преди, и след 1 януари 2007 г. нямат рефлекс да 
ударят по масата, когато това е в интерес на националния суверенитет. С безумните си и прибърза-
ни „политически удари” тази малка прослойка в обществото превръща България бавно, но сигурно в 
най-малкия и най-бавен кораб във флотилията на Европа, с риск да забави скоростта на цялата фло-
тилия! 

 
 
 

* Ценова стабилност (годишен темп на инфлация/хармонизиран индекс на потребителските цени не повече от 
1,5 процентни пункта от средния за трите страни членки с най-ниска инфлация за последните 12 месеца), 
стабилност на държавните финанси (дефицит по консолидирания държавен бюджет не повече от 3 % от 
брутния вътрешен продукт и съотношение между държавен дълг и брутен вътрешен продукт до 60 % през 
последната календарна година преди оценката), икономическа и валутна конвергенция (доближаване на 
равнищата на дългосрочните лихвени проценти, като нивото им не бива да надхвърля 2 процентни пункта от 
средното за трите държави с най-ниска инфлация; за референтен процент се използва доходността на             
10-годишните ДЦК) и стабилност на валутата (валутният курс да се вмества в нормалните зони на отклонение 
в ЕRM II – ±15 %; конкретно от България се изисква да поддържа фиксиран курс на лева към еврото в 
съотношение 1,95583 лв. за 1 евро минимум 2 години в ERM II, като не допуска девалвация на лева за целия 
период). 
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Ирина Миндова-Дочева 
 
 

ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОСТТА  
НА РАЗБИРАНЕТО ЗА БЕДСТВИЕ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
 
Авторът се спира на някои неточности и разминавания в законодателството, свързани с 

разбирането за бедствие, и до какво би могло да доведе това. 
 
Развитието на националното законодателство в областта на управлението при кризи, бедст-

вия и извънредни ситуации може да бъде обособено в три периода, свързани с различните форми на 
държавно управление и държавно устройство, през които преминава обществено-политическото 
развитие на страната: от създаването на Третата българска държава до 9 септември 1944 г., след        
9 септември 1944 г., след 10 ноември 1989 г. 

Наред с тази обективна даденост, през последните години се наблюдава твърде честа про-
мяна във вижданията на законодателя за изграждане и функциониране на институционална рамка за 
осъществяване на управлението на държавата при кризи, бедствия и извънредни ситуации, която 
намира израз в редица редакции на законодателството. 

Българският законодател възприема и регламентира както понятието „бедствие”, което във 
времето дефинира с различно съдържание и обхват, така и „криза”. Към момента водещото понятие, 
въз основа на което се изгражда структурата на гражданското планиране за извънредни ситуации, е 
„бедствие”, а осъществяването на защита при бедствия е водещ приоритет, изрично упоменат в    
Стратегията за национална сигурност. 

Изходна позиция при проследяване развитието на законодателството ще бъде прилагането на 
двойствен подход на анализ: изследване съдържанието на дефинициите за бедствие и криза в правен 
аспект и в контекста на управлението при извънредни ситуации. 

Според общата теория на правото събитията и явленията, които са в основата на извънредната 
ситуация, са юридически факти, тъй като са релевантни събития или явления от социалната и природ-
ната действителност, с които нормите на действащото право свързват пораждането, протичането, за-
пазването или прекратяването на правоотношението*. Тъй като законодателят определя събитията 
като „случайни”, следва да се обърне внимание и на още един правен критерий – връзката на юриди-
ческия факт с индивидуалната воля на субекта. Наличието или липсата Ӝ подразделя юридическите 
факти на действия и събития – проявата им не зависи от волята на правните субекти, но предизвиква 
правни последици. Съгласно възприетото деление на юридическите събития на относителни (засягат 
ограничен кръг субекти) и абсолютни (засягат неограничен кръг субекти) според кръга от лица, които 
засягат, случайните събития и явления, които са в основата на извънредната ситуация, могат да се оп-
ределят като абсолютни юридически събития. 

От гледна точка на управлението при извънредни ситуации могат да бъдат посочени различни 
подходи. Според някои автори могат да бъдат направени разграничения между понятията „криза”, 
„бедствие”, „ситуация”, „извънредна ситуация”, „кризисна ситуация” и „критична ситуация”**. Съ-
ществуват и противоположни схващания, както при Робърт Хийт, който възприема разбирането за 
криза като обобщаващо и аргументира становището си, че от гледна точка на управлението при кризи 
нюансите между криза, бедствие и извънредна ситуация не са съществени***. 

Като нормативно начало на организираното прилагане на мерки за защита на населението 
при извънредни ситуации е Наредба-закон за противовъздушната и химическа защита на население-
то в Царството, утвърдена с Указ № 310 от 18 юли 1936 г., обн., ДВ, бр. 167 от 28 юли 1936 г. Годи-
                                                 
* Б а л а м е з о в, Б. Кратък терминологичен речник. С., 1993. 
** Милушев посочва следните отличителни белези за криза: неочакваност, голяма степен на неопределеност в 
първоначалния момент на възникване, необходимост от бърза реакция, липса на време за вземане на решения, 
паника и стрес, бърза ескалация на събитията и заплаха за живота, здравето и сигурността на хората. Той раз-
граничава понятието „бедствие”, като го свързва с причиняването на човешки жертви, разрушения и пораже-
ния върху инфраструктурата в резултат на природни явления. – Вж. М и л у ш е в, Л. Кризата – управленски 
аспекти и възможности. Пловдив, 2008. 
*** Х и й т, Р. Управление при кризи. С., 2002. 
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на по-късно е утвърден с Указ № 13 от 4 юли 1937 г., обн., ДВ, бр. 170 от 7 авг. 1937 г., и Правилник 
за противовъздушна и химическа защита на населението. Най-важните особености на тази регла-
ментация могат да бъдат обобщени. 

На първо място, обществените отношения в областта на защитата на населението в страната 
от въздушни и химически нападения в случай на война се регламентират с „извънреден” нормати-
вен акт – наредба-закон. Съгласно разпоредбите на чл. 43 от Търновската конституция основен из-
точник на право в страната е законът. Конституцията предвижда извънредна възможност (чл. 47) 
при външна или вътрешна заплаха за страната, в случаите когато Народното събрание не заседава, 
князът да издава наредби или разпореждания със силата на закон по предложение на Министерския 
съвет и под общата отговорност на министрите. Такива наредби подлежат на одобрение от Народ-
ното събрание на първото заседание, свикано след това. На второ място, с наредбата-закон се рег-
ламентира ограничен кръг от обществени отношения – защита на населението в страната от въз-
душни и химически нападения. На трето място, тази наредба-закон регламентира кръга обществени 
отношения при действието на особен режим на държавно управление – при т.нар. положение на 
война. На следващо място, обхватът на защитата на населението се определя от целите на закона, 
закрепени в чл. 1: 

• да се устрои пасивната защита на населението срещу нападения от неприятелски въздуш-
ни сили и бойни газове в случай на война; 

• да се подготви населението „към трезво и спокойно отнасяне към въпросите от противо-
въздушната и химическа защита и да се предпазва от пораженска пропаганда, целяща да разслаби 
готовността и защитната дисциплина у населението”; 

• да се съдейства за предприемането в населените места, железопътните гари, важните про-
доволствени и снабдителни центрове, фабрики и други на специални мерки относно набавянето на 
потребните средства, съоръжения и прочие за пасивната защита на населението; 

• да се подготви необходимият състав специалисти, който при нужда да се яви в помощ на 
властите за уредба и осъществяване на защитата; 

• да се обединяват и насочват „усилията на частните почини всред обществото по уреждане 
на борбата с въздушната и химическа опасност”. 

Обект на защита съгласно чл. 2 от наредбата-закон са населението на страната, населените 
места, както и диспозитивно упоменатите „важни продоволствени и снабдителни центрове, фабрики 
и прочие, железопътни гари и пристанища, чрез които се извършва снабдяването на населението с 
храна, гориво и прочие, по-големите мини, водопроводи и прочие”. 

Субекти на защита по смисъла на наредбата-закон са органите на изпълнителната власт: 
Министерски съвет (който е натоварен с осъществяването на функциите по ръководство и надзор 
при осъществяване на въздушна и химическа защита на населението) и Министерството на войната. 

Следващият нормативен акт, с който се регламентират обществените отношения за защита 
на населението при извънредни ситуации, е Законът за подпомагане при обществени бедствия (обн., 
ДВ, бр. 304 от 27 декември 1948 г., отм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г.). 

Понятието „обществено бедствие” се въвежда за първи път в българското законодателство 
със Закона за подпомагане при обществено бедствие от 1942 г., който е отменен през 1948 г. със 
Закон за подпомагане при обществени бедствия. 

При съпоставителен анализ между двата нормативни акта могат да бъдат откроени следните 
същностни различия: нееднаква форма на нормативния акт – в единия случай става въпрос за извънред-
но законодателство, а в другия за закон, приет по общия ред; нееднакъв режим на държавно управление, 
при който се прилагат разпоредбите на актовете: в първия случай – при положение на война, когато из-
вестна част от действащото законодателство не се прилага, а във втория случай – в мирно време, при 
пълно действие на законодателството и нормално функциониране на държавното управление. 

С оглед на средата има две същностни различия – двата нормативни акта са разработени при 
действието на различни конституции, които провъзгласяват различни принципи на изграждане на дър-
жавата и държавното управление, както и при условията на различни форми на държавно управление. 

Член 1 от Закона за подпомагане при обществени бедствия регламентира т.нар. „бланкет-
но”* понятие за обществени бедствия като: бедствия, които имат масов характер и засягат цели се-

                                                 
* Както отбелязват авторите, при бланкетните понятия като „обществено бедствие”, „обществено здраве” и 
други има привидна неопределеност. Те са конкретно съществуващи състояния и факти, които са точно опре-
делими за всеки конкретен казус и дават възможност за действие на административните органи в условия на 
оперативна самостоятелност за вземане на най-правилното решение. – Вж. Д е р м е н д ж и е в, И., Д. Костов, 
Д. Хрусанов Административно право на Република България. С., 2001, с. 34. 
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лища и околии или част от тях, или пък цялата територия на държавата или част от нея, като: земет-
ресение, стихийни пожари, свличане (срутване) на земни пластове, въздушни нападения, епидемии 
и други подобни. 

За разлика от наредбата-закон с този нормативен акт се разширява предметът на защита:  
включват се и бедствия, предизвикани от природни сили и епидемии. Особената специфика на това 
легално понятие е необходимостта от кумулативно наличие на две предпоставки, въз основа на кои-
то дадено бедствие ще бъде определено като обществено – масов характер на бедствието и терито-
риално разпространяване на бедствието. Законът изисква да бъдат засегнати цели селища и околии 
или част от тях, или цялата територия на държавата, или част от нея. Ако тези предпоставки не са 
налице, даденото бедствие не може да бъде определено като обществено и не би следвало да породи 
правните последици, предвидени в закона. Друга отличителна черта на разбирането за обществено 
бедствие е, че тази регламентация е предвидена да се прилага в условията на мирновременен режим 
на държавно управление, поради което в кръга от субекти, които осъществяват функциите за защита 
на населението, са Министерският съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството 
на народното здраве и народните съвети. 

С Постановление на Министерския съвет № 18 от 23 януари 1998 г., обн., ДВ, бр. 13 от 3 
февр. 1998 г., и на основание чл. 2 от Закона за подпомагане при обществени бедствия се приема 
Правилник за организацията и дейността за предотвратяване и ликвидиране на последствия при 
бедствия, аварии и катастрофи, в който се дефинират понятията „бедствие”, „авария” и „катастро-
фа”, както и на особения режим на управление „бедствено положение”. По смисъла на § 1, т. 2 от 
Допълнителните разпоредби на този подзаконов нормативен акт бедствието се определя като „всяко 
природно явление, като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни вие-
лици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии; радиационно, химическо и 
бактериологично заразяване, когато са причинени жертви и тежки щети на собствеността или са 
застрашени здравето и животът на населението”. Запазен е подходът на използване на бланкетни 
понятия и диспозитивно изброяване, но има значително разширяване чрез включване на радиацион-
ното, бактериологичното и химическото заразяване. Поставя се и изискване за наличие на вредоно-
сен резултат – причинени жертви и тежки щети на собствеността или застрашаване здравето и жи-
вота на населението. За да бъде правно релевантен вредоносният резултат, е необходимо да се до-
казва наличието на причинно-следствена връзка*. 

С приемането през 2005 г. на Закона за управление при кризи в националното законодател-
ство се въведе и легалното понятие „криза”, което също претърпя две редакции за четиригодишното 
съществуване на закона. В първоначалната му редакция, обн., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., кризата е 
дефинирана в чл. 2 като внезапна или очаквана промяна на установеното състояние на живот, пре-
дизвикана от човешка дейност, събития или природни явления, при която са нарушени или застра-
шени животът, здравето и имуществото на големи групи от хора, територията, околната среда, кул-
турните и материалните ценности на страната. 

В случай на криза на територията на друга държава компетентните органи осъществяват не-
обходимите действия за реагиране при криза по реда на този закон, освен ако друго не е предвидено 
в международен договор, по който Република България е страна. В мотивите, изготвени от вносите-
ля на законопроекта – Министерския съвет, се посочва, че основната правна последица от възприе-
тата дефиниция за криза е създаването и функционирането на Национална система за реагиране при 
кризи, чието предназначение е да осигури предприемане на незабавни координирани действия за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от кризи. Също така в мотивите на 
вносителя на законопроекта е изрично упоменато отчитането на спецификите на Системата на 
НАТО за реагиране при кризи, което ще позволи оперативно съвместяване на способностите на  
страната със системите на НАТО, ЕС и други страни, с които България има поети международни 
договорености. Друг съществен белег на законопроекта на Закон за управление при кризи е, че за 
него е определена за водеща Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 39-ото Народно 
събрание. 

С изменението на закона една година по-късно (Закон за изменение и допълнение на Закона 
за управление при кризи е обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.) се променя и легалната дефиниция за криза: 
„промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на 
икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или при-
родни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в 

                                                 
* Вж. Решение № 3675/19 март 2009 г. по адм. дело № 10446/2008 г., І отделение на ВАС, относно наличието 
на причинно-следствена връзка. 



  69

променената среда са силно нарушени. При криза, възникнала на територията на друга държава, 
която има непосредствено отражение в страната, компетентните органи предприемат необходимите 
действия по реда на този закон, освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който 
България е страна”. В мотивите на вносителя на законопроекта за изменение и допълнение на ЗУК – 
Министерския съвет, промяната на легалната дефиниция за криза се аргументира с неясно опреде-
лен обхват на обществените отношения, които законът регламентира, а тази неяснота води до неяс-
нота при прилагането му (вижда се от стенограмата от пленарното заседание на Народното събра-
ние от 11 октомври 2006 г.). Предложението за промяна на легалната дефиниция е прието на второ 
четене от народните представители без обсъждания и дебат. Но при сравнителен анализ между две-
те определения за криза аргументът за неяснота на кръга от обществени отношения, които попадат 
под регулацията на закона, важи в по-голяма степен за последващата редакция. 

В резултат на сравнителен анализ могат да бъдат направени следните изводи: и двете поня-
тия за криза са бланкетни, като съгласно административно-правната теория употребата им дава въз-
можност на административните органи да предприемат действия при условията на оперативна са-
мостоятелност, като във всеки конкретен случай конкретното съдържание на понятието „установено 
състояние на живот” ще бъде различно в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, реле-
вантни към ситуацията. В първата дефиниция промяната на установеното състояние на живот може 
да бъде предизвикана от три фактора – човешка дейност, събития или природни явления. Това са 
понятия, които са определяеми в правото. Човешката дейност може да бъде както в резултат на 
предприемане на определени действия, така и в резултат на бездействие, може да бъде поведение, 
което е наказуемо от правото или да не осъществява престъпен състав. Събитията също имат правна 
определяемост. Те могат да бъдат случайни или преднамерени. 

Организационната промяна при проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗУК е, че 
водеща за него е Комисията по политика при бедствия и аварии, а Комисията по вътрешна сигур-
ност и обществен ред има статут на участваща. 

Въпреки че Правилникът за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране 
на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, не е отменен и продължава да бъде в сила, 
(доколкото в преходните и заключителни разпоредби на ЗУК е предвидено, че подзаконовите акто-
ве, приети въз основа на отменения закон за обществени бедствия, ще запазят действието си до при-
емането на нови подзаконови нормативни актове), новото легално понятие за криза обхваща хипо-
тезите на бедствия, аварии и катастрофи, които би следвало да бъдат заменени от въведеното един-
но понятие. 

Към момента Законът за управление при кризи е отменен, но в Закона за отбраната и въо-
ръжените сили на Република България е включена дефиниция за криза в т. 21 от допълнителните 
разпоредби, която се въвежда за целите и смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България. Тази дефиниция за криза гласи, че криза е нестабилност в политическата и 
обществената сфера, предизвикваща рязка промяна на установеното състояние на икономиката и 
обществения живот. Това понятие е отново бланкетно, като към неопределените понятия се добавят 
и „рязка промяна” и „нестабилност в политическата и обществената сфера”. На следващо място, в   
§ 1 от допълнителните разпоредби се предвижда, че определенията по-долу са подчинени на смисъ-
ла на конкретния нормативен акт – ЗОВСРБ, и са част от понятийния апарат, заложен в закона. Но 
понятието „криза” в дефинирания смисъл не се употребява в закона. Единствено при режимите на 
държавно управление е спомената военно-политическата криза. Тук проблем при правоприлагането 
би могъл да бъде породен от липсата на правна дефиниция на военно-политическа криза. Наличието 
на различни теоретични класификации би затруднило органите на изпълнителната власт, които 
следва да вземат решение, доколкото теорията не е източник на право. 

Към динамично променящото се разбиране за криза влиза в действие и ново разбиране за 
бедствие. През 2006 г. е разработен и приет Закон за защита при бедствия, който въвежда в правния 
мир понятието „бедствие”. По смисъла на чл. 2 от закона бедствието се дефинира като събитие или 
поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни 
обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото 
или околната среда в размери, които изискват предприемане на мерки или участие на специални 
сили и използване на специални ресурси. При съпоставяне между новото разбиране за бедствие и 
тези за бедствие, авария и катастрофа е видно, че новото разбиране за бедствие е по-широко по об-
хват, надхвърля събитията, предизвикани от природни явления, и изрично инкорпорира в себе си и 
технологичните аварии и катастрофи. Въпреки това след възприемането на разбирането за бедствие 
продължават да се приемат разпоредби, в които се употребяват термините „бедствия”, „аварии” и 
„катастрофи”. Върху новото понятие за бедствие се изгражда цялостната политика на държавата за 
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защита при бедствия, при която също има динамична промяна. За период от четири години е конс-
титуиран и функционира орган на изпълнителната власт със специални компетенции за осъществя-
ване на дейностите за защита при бедствия – министър на извънредните ситуации, който се подпо-
мага от нарочно министерство. В резултат на Решение на Народното събрание за избор на Минис-
терски съвет от 2009 г. е направена промяна в структурата на кабинета, като е закрито специализи-
раното министерство. Функциите и дейности по защита при бедствия се осъществяват от министъра 
на вътрешните работи в резултат на последвала промяна в Закона за защита при бедствия и Закона 
за Министерството на вътрешните работи. 

Основните правни последици, които законът свързва с това понятие, са изграждане на 
единна спасителна система, възлагане на особени права и задължения на различните субекти, спе-
циални компетенции на органите на изпълнителната власт, възможност за въвеждане на особен ре-
жим на управление „бедствено положение”, както и институционализиране на междуведомствен 
орган за предоставяне на финансови обезщетения. 

В продължение на три години в националното законодателство съществуват едновременно 
Закон за управление при кризи и Закон за защита при бедствия, като всеки въвежда уникални наи-
менования – Национална система за реагиране при кризи, центрове, кризисни щабове, съвети по 
сигурност и управление при кризи, а от друга страна – единна спасителна система, основни състав-
ни части на системата, комуникационно-информационни центрове на Министерството на извънред-
ните ситуации. През 2009 г. с приемането на нов Закон за отбраната и въоръжените сили на Репуб-
лика България е отменен Законът за управление при кризи. Според някои автори отмяната му е про-
ява на политическо решение на изпълнителната власт. Но от друга страна, остават неизяснени ня-
колко въпроса – какво е съотношението между Закона за отбраната и въоръжените сили на Репуб-
лика България и Закона за управление при кризи – дали и двата са общи закона, или те се съотнасят 
като общ към специален закон. Изхождайки от теорията на управлението при кризи и правилата на 
общата теория на правото за класифицирането на законите на общи и специални, Законът за управ-
ление при кризи е специален закон, но не само по отношение на Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България, а и по отношение на Закона за МВР, Закона за държавния служител, 
Кодекса на труда, Закона за здравето, защото в него се третират обществените отношения във връз-
ка с управлението на органите на изпълнителната власт по повод на заплаха от или възникнала кри-
за. Законът въвежда принципа на функционална компетентност и не оправомощава министъра на 
отбраната и въоръжените сили с водеща функция спрямо другите органи на изпълнителната власт. 
Ето защо може да бъде дискутиран въпросът допустимо ли е този специален закон да бъде отменян 
с общ, който дори не преурежда обществените отношения, имайки предвид правилото, че специал-
ният закон дерогира общия. За съжаление, волята и намеренията на законодателя за предприемане 
на тази промяна също не са обективирани, а промяната е приета без дебат. 

В книгата, посветена на българския парламент в периода на преход, професор Проданов из-
тъква като аргумент за състоянието и качеството на законодателството и факта, че хората, които се 
кандидатират и биват избрани за народни представители, не са представителна извадка на средния 
интелигентен и образован българин, а са далеч под това равнище. Може би този факт има значение 
и е съществен при търсене на обяснение защо когато парламентът решава, че не се нуждае от Наци-
онална система за управление при кризи, никой от народните представители не задава въпрос необ-
ходима ли е, ефективна ли е, ако бъде отменена, с какво ще бъде заменена, как ще бъдат преуредени 
обществените отношения. От друга страна, съществува изрична конституционна разпоредба, която 
предвижда, че народните представители, независимо от листата на коя партия са избрани, след като 
придобият качеството народни представители, защитават интереса не само на своите партийни пос-
ледователи и избиратели, но на целия народ и обвързването със задължителен мандат не се допуска. 

Друго релевантно за нашето националното право и законодателство понятие е „сериозна из-
вънредна ситуация”, дефинирано в чл. 3, т. 1 от решение на Съвета на Европейския съюз за създава-
не на общностен механизъм за гражданска защита, като „всяка ситуация, която има или може да има 
неблагоприятно въздействие върху хората, околната среда или имуществото и в резултат на която 
може да бъде поискана помощ по линия на механизма”. Основната специфика за прилагането на 
правните последици, които решението свързва със сериозната извънредна ситуация, са принципите 
на солидарност и субсидиарност и последователното изграждане на общностния механизъм за вза-
имопомощ между държавите членки, изхождайки от разбирането, че управлението при кризи, защи-
тата при бедствия е въпрос от компетентността на отделната държава. 

В съдебната практика на националните съдилища, която може да бъде разглеждана като 
вторичен източник на право, както и от гледна точка на осъществяван последващ контрол могат да 
бъдат обособени две групи решения. В по-голяма част от случаите пред българските съдилища са 
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отнасяни претенции от страна на физически и юридически лица относно финансови претенции по 
повод на претърпени вреди при бедствия. Окуражителното е, че има и друга група решения, свърза-
ни с претенции от страна на гражданите към ефективното функциониране на единната спасителна 
система, добросъвестното изпълнение на задълженията на длъжностните лица, които следват от За-
кона за защита при бедствия, и отправяне на съдебни претенции, когато смятат, че длъжностните 
лица не са изпълнили предвидените в закон задължения. Приносът на съдебната практика към очер-
таването на характеристиките на понятието „бедствие” е в отграничаването му от други сродни по-
нятия като „непреодолима сила”. 

Може да бъде направен извод, че интензивната промяна на законодателството води до неус-
тойчивост на съдържанието на правното разбиране за бедствие. По този начин се създава реално 
затруднение за гражданите да познават предписанията на закона и да съобразяват поведението си с 
изискванията, заложени в него. 

Употребяват се сходни понятия с близко съдържание вместо унифициране и прецизиране на 
понятията в различни нормативни и административни актове и документи. При анализ на актовете 
става ясно, че под различни близки понятия законодателят визира едно и също правно понятие, но 
поради непрекъсната промяна на законодателството и подзаконовите нормативни документи не 
прилага единен подход в използваната терминология. 

Подобни ефекти са достатъчни, за да бъде поставен въпросът дали с подобна законодателна 
политика не се ограничава приложението на конституционно прогласените принципи на законност* 
и правова държава и доколко е ефективна регулацията на обществените отношения по повод и във 
връзка със защитата при бедствия. 

 
 
 

* С. Стойчев определя спазването на закона като предпоставка за оптимална организация на държавата и об-
ществото за нормално функциониране на публичната власт и гаранция за реалното упражняване на правата и 
задълженията на гражданите, за свободата на личността. 
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Хюсеин Чауш 
 
 

ФИНАНСОВИЯТ ОДИТ – ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В СФЕРАТА  

НА СИГУРНОСТТА 
 
 
Как и с какво финансовият одит е гаранция за добро и правилно разпределяне и изразход-

ване на финансовите средства? На равнище ли е контролът на обществото върху формирането и 
изразходването на средствата от държавния бюджет? На тези и на някои други въпроси се 
опитва да отговори статията. 

 
Одитът на бюджета за отбрана и сигурност е сложен процес, включващ анализи на одитор-

ски доклади по въпроси, пряко и непряко свързани със сигурността (например в областта на търго-
вията, индустрията, комуникациите или паричните трансфери). Главното предизвикателство е в ус-
тановяване на връзки между привидно несвързани дейности. Ключовите по отношение на сигур-
ността министерства (традиционно – на отбраната, на вътрешните работи, на икономиката, на фи-
нансите) трябва редовно да предоставят на Народното събрание доклади, придружени с цялостна 
документация как изразходват отпуснатите им бюджетни средства. Една от основните задачи, сто-
ящи пред процеса на одитиране, е да осигури достоверна информация на парламента за преценката 
дали бюджетният цикъл е протекъл законосъобразно, при оптимално изразходване на средствата и 
ефективно постигане на набелязаните цели. Одитът се изразява не само в проверка на числата, но и 
в оценяване на полезността. Финансовите отчети и годишните доклади са важни източници да се 
види как са похарчени парите за предходната бюджетна година. Контролът в публичния сектор и осо-
бено в сектора за сигурност и отбрана е не само вътрешноорганизационен, но и граждански, парламентарен, 
демократичен, политически и т.н.1 

Финансовият одит, осъществяван от органите на външния и вътрешния одит в областта на 
отбраната, включва одит на финансовите отчети и одит на съответствието при финансовото управ-
ление. Предмет на одитиране са финансово-стопанската дейност и достоверното представяне на ре-
зултатите от дейността в счетоводните (финансовите) отчети. 

Обект на одита са: 
• активи (материални и нематериални, материални запаси, финансови вложения и др.); 
• документи (учредителни, разпоредителни, счетоводни, икономически и др.); 
• операции (за придобиване, разчетни, касови, по разпределението и др.); 
• методи на оценяване (по първоначална, възстановителна, остатъчна и други видове стой-

ност); 
• други ресурси и услуги за постигане целите на отбраната и за изпълняване задълженията 

на България в системите за колективна сигурност и отбрана. 
Одитът като област на специални знания използва специални категории и похвати, без кои-

то е невъзможно да бъде разбрана неговата същност като практическа дейност и оформяне на нау-
чен подход, насочен към реализацията му. 

Методиката на одита се базира на общи принципи, в съответствие с които се формират под-
ходите на признаването и оценяването на обектите на одита. Одитът като наука е тясно свързан с 
другите области на икономическото знание, като счетоводна отчетност и икономически анализ. 
Взаимовръзката се проявява в общата цел. Докато за счетоводната отчетност целта е осигуряване на 
достоверна информация на заинтересуваните потребители за финансовото и имущественото състоя-
ние, за резултата от дейността на организацията, при одита целта е изразяване на мнение за досто-
верността на финансовата и счетоводната отчетност и съответствието им на законодателството. 
Икономическият анализ е призван да даде оценка на състоянието на организацията като основен 
икономически субект в системата на управление – чрез определяне и използване на показатели и 
фактори за изучаване и/или обосноваване на обстоятелства от стопанския живот. Общото между 
него и одита се изразява в необходимостта от даване на обективна оценка и описание, обяснение на 
тези обстоятелства, както и на наличие на единство в информационната база, методите на изследва-
не, взаимовръзката на основополагащите научни принципи. 
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Взаимовръзката на одита със счетоводната отчетност се изразява в това, че одитът използва 
информацията, генерирана в счетоводната система, както и прилагане на аналитични и синтетични 
процедури, на подходи при обработването на информацията. Одитът няма за цел и не може да заме-
ни счетоводната отчетност. 

Взаимовръзката на одита с икономическия анализ се проявява и по отношение на заемащите 
важно място в одитния процес аналитични процедури за получаване на доказателства. В основата на 
аналитичните процедури са способите и методите на икономическия анализ. 

Финансовият одит в областта на отбраната се осъществява при спазване принципите на не-
зависимост, честност, обективност, професионална компетентност, добросъвестност, конфиденци-
алност, професионално поведение. 

В съответствие с допълнителната разпоредба на новия Закон за Сметната палата финансо-
вият одит е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на предприятие-
то (организацията от публичния сектор) дава вярна и честна представа за неговото финансово със-
тояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност2. 

Одитът за съответствие при финансовото управление в системата на отбраната се изразява в 
проверка на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на 
управленските решения, във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и кон-
трола на бюджетните и другите публични средства и дейности, с оглед на спазване изискванията на 
нормативните актове, вътрешните актове и договорите. 

Одитът на финансовите отчети е и проверка на финансовата отчетност на системата на от-
браната, с цел изразяване на независимо становище за достоверността, законосъобразността и ре-
довността на изготвения финансов отчет или отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове, както и на включената в тях финансова и нефинансова информация. При одит на 
финансовите отчети се извършва проверка за съответствие със Закона за счетоводството и актовете 
по прилагането му на: 

• годишния финансов отчет, който включва отчет за касовото изпълнение на бюджета и из-
вънбюджетните сметки и фондове, годишен баланс и приложенията към него; 

• счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан; 
• документацията от извършени инвентаризации; 
• счетоводните записвания. 
В резултат на извършените одитни процедури одиторът дава оценка и изразява мнение за 

законосъобразността, достоверността и редовността на годишния финансов отчет; съответствието 
на счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан със Сметкоплана на бюджетните предприя-
тия (СБП), както и унифицирането на счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан в систе-
мата на първостепенния разпоредител; законосъобразността на извършените инвентаризации и дос-
товерността на отразените резултати; верността и достоверността на счетоводните записвания. 

Финансовото осигуряване на дейностите в областта на отбраната се извършва от държавния 
бюджет и други източници, предвидени в закон или акт на Министерския съвет. За финансовото 
осигуряване на дейността си Министерството на отбраната съставя бюджет, който е част от дър-
жавния бюджет. 

В одиторската практика са възможни ограничения в обхвата на одита, които могат да бъдат 
породени от различни обстоятелства – невъзможност одиторът да наблюдава инвентаризацията, 
невъзможност да се прилага подходящата одитна процедура поради ограничения, определени в ус-
ловията на ангажимента и др. С определянето на обхвата се конкретизира одитът, определят се па-
раметрите му и одитните процедури, като се отчитат ососбеностите на обекта на одит. 

Законът за Сметната палата, Законът за вътрешния одит в публичния сектор и Законът за 
независимия финансов одит регламентират органите, които могат да извършват финансов одит на 
организациите от публичния сектор в България, начина на тяхното конструиране, предмета и обхва-
та на дейността им, ръководните принципи, свързани с осъществяваната от тях дейност, както и ос-
новните им права и задължения. 

Сметната палата извършва финансов одит на организациите от публичния сектор (изчерпа-
телно изброени в чл. 6 на Закона за Сметната палата), съгласно приетата от нея годишна програма 
за одитна дейност, представена на Народното събрание. Основополагащ е принципът – годишната 
програма за одитна дейност на Сметната палата да се приема с общо съгласие на председателя и 
неговите заместници. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да 
извършва до пет одита годишно извън предвидените в годишната програма. Годишната програма за 
одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Евро-
пейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия за сведение3. 
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Законът за вътрешния одит в публичния сектор регламентира изграждането, статута и фун-
кциите на вътрешния одит в организациите. При изпълнението на одитен ангажимент, свързан с 
финансовата дейност на организация, вътрешните одитори извършват финансов одит. Вътрешният 
одит се (само)определя, като обективна и независима дейност за представяне на увереност и кон-
султации, предназначена да носи ползи и да подобрява дейността на организацията. Международна-
та федерация на счетоводителите (МФС) в Етичния кодекс на професионалните счетоводители оп-
ределя ролята на „вътрешните одитори да обезпечават сигурност относно съществуването на ста-
билна система за вътрешен контрол, която повишава надеждността на външната финансова инфор-
мация за работодателя”4. Вътрешният одит се осъществява чрез одитен ангажимент за изразяване на 
увереност и одитен ангажимент за консултиране. 

Одитната дейност, свързана с изразяване на становище по финансовия отчет, се осъществя-
ва чрез прилагане на специфични инструменти и техники, които не са характерни за дейността по 
вътрешен одит като цяло. Основни правомощия за изразяване на мнение по финансовите отчети на 
бюджетните предприятия имат одиторите от Сметната палата. 

Обект на независим финансов одит са годишните, консолидираните, междинните и други 
финансови отчети, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова 
информация. Дейността на одиторските фирми е обект на регулиране както от Закона за независи-
мия финансов одит, така и от Международните одиторски стандарти на Международната федерация 
на счетоводителите. По закон независимият финансов одит се определя, като „съвкупност от необ-
ходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз 
основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на съ-
щественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законода-
телство”5. Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Институ-
та на дипломираните експерт-счетоводители6. Целта на независимия финансов одит е изразяване на 
независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на съществе-
ност във финансовите отчети на: 

•  финансовото състояние на предприятието; 
•  отчетения финансов резултат от дейността на предприятието; 
•  паричните потоци на предприятието и промените в тях; 
•  собствения капитал на предприятието и промените в него. 
Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между предприятието 

доверител и регистрирания одитор като физическо лице или чрез негово предприятие, или специа-
лизираното одиторско предприятие с посочване на регистрирания одитор, отговорен за извършване 
на независимия финансов одит. Приемането на задължение за извършване на независимия финансов 
одит се документира с писмо за приемане на одиторски ангажимент. 

Финансовият одит в областта на отбраната като процес е свързан с осигуряване на обратна 
информационна връзка за законосъобразното функциониране на контролната среда, нейната надеж-
дност, целесъобразността на управленските решения за икономично, ефективно и ефикасно разход-
ването на финансовите ресурси. В този аспект одитът има отношение и към икономическата сигур-
ност. Тя може в най-общ план да се дефинира като състояние на националното стопанство, при кое-
то са защитени и гарантирани икономическите основи на развитието. Това изисква от икономическа 
гледна точка да се определят общите ориентири на развитие, да се формулират дългосрочните цели, 
както и да се осигурят количествени и качествени ресурси, които на основата на рационалното им 
използване да произведат желания ефект. 

Стратегическото планиране на финансовия одит е управленски процес на разработване и 
поддържане на необходимото съответствие между организационните цели и ресурси, от една стра-
на, и променящите се условия на средата, от друга. Основната му цел е изработване на одитна стра-
тегия, чрез която политиките да се моделират и премоделират така, че да гарантират желаното рав-
нище на ефективност, а организационните ресурси, които по принцип винаги са ограничени, да се 
разпределят и използват ефективно за запълване на „пролуката” между това, което се желае да бъде 
в бъдеще7. Стратегическият план е дългосрочна рамка за дейността по одит, която обхваща триго-
дишен или по-дълъг период, изготвя се на базата на оценка на риска и в съответствие с дългосроч-
ните цели на организацията. Той трябва ежегодно да бъде осъвременяван въз основа на годишната 
оценка на риска, както и при необходимост (промени в организацията и др.). 

От гледна точка на одита рискът е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе вър-
ху постигане целите на организацията. 

Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността за настъпването му. Управлението на 
риска е процес, свързан с неговото идентифициране, оценяване, управляване и контролиране на по-
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тенциални събития или ситуации, с оглед даване на разумно ниво на увереност, че целите на орга-
низацията ще бъдат постигнати. Оценката на риска е най-вече субективна, но могат да бъдат изпол-
звани различни техники, за да стане анализът по-систематичен и по-обективен. 

Изпълнението на финансов одит може да бъде обособено на няколко етапа: 
Етап на планиране. Всяка одитна задача започва с планиране. Обхватът и времетраенето на 

планирането могат да бъдат различни и зависят от сложността на одитирания обект, респективно на 
конкретната одитна задача. Етапът на планиране се подразделя на подетапи – на възлагане на одита 
и на предварително проучване. 

Етап на същинско изпълнение на одитната задача. Към него се пристъпва след утвържда-
ване на програмата за изпълнение на одитната задача. На този етап от одитния процес одитният 
екип, след направена оценка на риска, извършва планираните тестове на контрола и тестовете по 
същество. Одиторите прилагат подходящи одитни процедури за получаване на одитни доказателст-
ва в подкрепа на констатациите. 

Етапът на докладване се изразява в представяне на резултатите от извършения финансов 
одит. Одиторският доклад е в писмена форма. Заедно с одитния доклад се изготвя и становище за 
извършения финансов одит със заключение за заверка или за отказ от заверка на съответния отчет. 
Одитното становище за заверка на финансов отчет може да бъде: 

• одитно становище за заверка без резерви; 
• одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание; 
• одитно становище за заверка с резерви; 
• одитно становище за отказ за заверка. 
При одита на финансовите отчети се изготвя таблица за установените грешки и нередности, 

независимо дали са под прага на същественост, която се прилага към одитното становище. В табли-
цата констатираните грешки и нередности се посочват отделно, по отчета за касовото изпълнение на 
бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, и по баланса. В нея могат да се включват не само 
грешки и нередности по стойност, но и тези, които са съществени по смисъл и характер. 

Финансовият отчет е изявление на ръководството. То носи отговорността за изготвянето му, 
като следва да представя достоверно финансовото състояние, финансовите резултати и паричните 
потоци на предприятието, в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финан-
сов одит. За изпълнението на тази отговорност ръководството разработва и въвежда система за вът-
решен контрол. Една от значимите задачи на системата за вътрешен контрол в системата на отбра-
ната е предотвратяване или установяване на неточности, отклонения и несъответствия, тяхното ко-
ригиране, независимо дали тези неточности, отклонения и несъответствия се дължат на измама или 
на грешка. 

По данни от Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България към сре-
дата на 2010 г. районите, в които са разположени организационните структури на въоръжените сили 
и Щабът на отбраната, са налице дълготрайни активи с военно предназначение (сграден фонд, скла-
дове, работилници, гаражи, военни летища, пристанища, полигони, учебни центрове, стрелбища), а 
целта е да обслужват ежедневната дейност и бойната подготовка. Оценката е, че значителна част от 
активите под формата на сграден фонд се нуждаят от средни и основни ремонти. Ограничените фи-
нансови ресурси за поддръжка и ремонти на инфраструктурни съоръжения са причина за сериозно-
то амортизиране на голяма част от тях, както и за негодността им за използване по предназначение. 
По оперативни разчети за поддръжка и усъвършенстване на инфраструктурата на отбраната по нас-
тоящи разчети са необходими около 450 млн. лв. Заключението е, че поддържането на инфраструк-
турата на отбраната е свързано както с изпълнение на задачи по ремонт и поддръжка, така и с обра-
ботване на информация във връзка с освобождаването на войскови райони, промяна на статута и 
предназначението им, използване и перспектива за развитието им. Възможността за освобождаване 
от имоти с отпаднала необходимост е продажба, предоставяне безвъзмездно на ведомства и общини 
за задоволяване на обществени потребности, връщане в Държавния поземлен и Държавния горски 
фонд. Министерството на отбраната по линия на Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 
за изграждане и модернизиране на съществуваща инфраструктура на военни летища и пристанища, 
комуникационни и информационни системи, логистика и др. е усвоило над 10 млн. лв., а до края на 
2014 г. се предвижда да усвои около 70–80 млн. лв.8 

Всеки български гражданин е в правото си да иска да бъде подробно запознат как се израз-
ходват за нуждите на отбраната близо един милиард лева годишно от данъците, които данъкоплате-
цът плаща9. Един от принципите, заложени в Плана за развитие на въоръжените сили на Република 
България10, е ефективен демократичен и граждански контрол над въоръжените сили. Стратегическа-
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та концепция за отбраната и сигурността от Лисабон поставя акцент върху използване на финансо-
вите ресурси по възможно най-ефективния и ефикасен начин11. 

Ролята на одита, от една страна, е чрез прилагане на оценката на риска, да идентифицира 
слабите звена на контролната среда, да даде оценка на изградеността и функционирането на систе-
мите за финансовото управление и контрол, да отправи изпълними препоръки за преодоляване на 
слабости, за превенция на злоупотреби, измами и корупция, както и да подпомогне цялостното по-
добряване на управлението на бюджетните ресурси в областта на сигурността и отбраната. От друга 
страна, одитът в неговите разновидности – финансов и на съответствието при финансовото управ-
ление, е призван да осигури обратната информационна връзка към парламента и данъкоплатеца за 
достоверността на отчетната информация, ефективното, ефикасно и икономично разходване на пуб-
личните средства в областта на сигурността и отбраната, както и да даде оценка на управленските 
действия свързани с тях. 
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3 П а к  т а м. 
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8 Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. С., 2010. 
9 Б о р и с о в, Б. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. Обръщение. 

С., 2010. 
10 План за развитие на въоръжените сили на Република България. – Държавен вестник, бр. 2 от 7 ян. 
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Доцент д-р Антонио Андонов, Слава Стефанова 
 
 

ПРОГНОЗИРАНЕ НА РИСКА В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ 
НА РЕШЕНИЕ ПРИ ЗАЩИТА НА КОНФИДЕНЦИАЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
В съвременните бизнес процеси защитата на конфиденциалната информация е важен 

компонент на дейността, свързана с разработването, съпровождането и управлението на ин-
формационните технологии. Предложени са мерки за прогнозиране на количествени характерис-
тики на риска, свързан със защитата на конфиденциалната информация на обекти с различно 
предназначение. Получени са оценки на прогнозирани нива на оправданост на риска при въздейст-
вие върху конфиденциална информация с цел нейното обезценяване, както и за прогнозиране ефек-
тивността на защитата Ӝ, позволяващи ефективно да се проследят стратегическите закономер-
ности на поведението на участвалите субекти, преследващи противоположни цели. 

 
В развитието на обществото протича коренна промяна на ценностите и много традиционни 

ресурси на човешкия прогрес губят значение и роля. Но информацията е била и остава основен ре-
сурс на научно-техническото и социално-икономическото развитие. Колкото повече обемът на ин-
формацията е по-голям и достъпността до нея е по-висока, толкова по-значима е отговорността на 
решенията, които се вземат. 

Съвременните технологични постижения и тяхното бързо развитие в области като косми-
чески изследвания, радиоелектронна, компютърна и рентгенова техника постоянно изменят ситуа-
цията в областта на защита на конфиденциалната информация, като позволяват създаване на висо-
коефективни средства за несанкциониран достъп до нея. Защитата от тях е възможна само на също-
то технологично равнище. Създаването на глобални мрежи от системи с различно предназначение: 
военни, банкови, за електронно банкиране и търговия, ведомствени за специални задачи и други, 
изискват все по-бързи темпове за обмен и достъпност на информацията в условия на мобилност. 
Обменяната в тях информация е в основната си част класифицирана, затова главен фактор при тях е 
защитата и сигурността на информационния обмен. 

Най-уязвими елементи на информационните системи са оборудването и апаратурата, пред-
назначени за обработване, съхраняване и предаване на конфиденциална информация. Разработване-
то обаче на комплексен подход към проблема, включващ технологични, правни, систематични и 
организационни мерки при проектиране на системи за информационна сигурност, се осъществява в 
рамките на концепцията за приемлив риск3,4. Особеност при този подход е използването на качест-
вени критерии и характеристики на риска. 

Изследванията на количествените характеристики на риска се основават главно на компю-
търните методи за статистическо имитационно моделиране. Макар че за широк кръг инженерни за-
дачи този подход е напълно обоснован, в динамично изменящи се ситуации, когато обектът е неста-
ционарен, той е неприложим. В такива ситуации се използват вериги от модели, на базата на които 
се синтезира сложен обектно ориентиран модел с приемливо ниво на адекватност в съответната об-
ласт на приложение. Това налага повишени изисквания по отношение на качеството и обосновката 
на вземаните решения. Което, заедно с широките възможности на компютърните системи, стимули-
ра развитието на формалните методи в процедурите на вземане на решение и повишава ролята на 
научните изследвания в тази област. Централно място в проблематиката заемат задачите за избор на 
варианти при сценарийно планирани алтернативи, стратегии, планове и т.н., оптимални по отноше-
ние на един или друг критерий. В научната литература по тези проблеми съществуват забележими 
разлики между работите с теоретичен и приложен характер. В теорията се разглеждат логическите 
основи на избора, аксиоматиката, общите принципи на съгласуваност и рационалност, а повечето 
приложими работи са посветени на построяването на конкретни модели и процедури, в значителна 
част евристични. В тази ситуация изключително актуални са въпросите за разработване и система-
тизиране на теоретично обосновани методи, способни да служат като методологична основа за ре-
шаване на приложни задачи. В този смисъл целта ни е да предложим подход при прогнозиране на 
качествени характеристики на риска при вземане на решения, свързани със защитата на конфиден-
циална информация в информационните системи с различно предназначение. 
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ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 
 
Както е известно, за всяка информационна система или мрежа, в която се обработва, съхра-

нява или пренася конфиденциална информация се изготвят специални изисквания за сигурност. Те 
се формират по време на най-ранния стадий от проектирането Ӝ и се детайлизират и развиват в про-
цеса на изграждането Ӝ. 

Изискванията за сигурност определят управлението и контрола на сигурността на информа-
ционната система или мрежа, като съдържат описание на формата на представяне и ниво на класи-
фикация на обработваната информация; групи потребители според нивото на достъп и начина на 
взаимодействие със системата; физическа среда и функционални елементи, архитектура, връзки, 
заплахи и уязвимост, глобална, локална и електронна среда и режим на сигурност на информацион-
ната система и мрежа като цяло. Този подход е свързан преди всичко с количественото определяне 
на рисковата стойност на конфиденциалната информация. Ако се приеме, че конфиденциалната ин-
формация е анонс на скъп продукт с ниска трайност (информацията бързо старее), рисковата Ӝ 
стойност може да се определи с израза4: 

 
      eeAC

kk

V
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ck Τ−= −−
00 )1(

τ τ ,       (1) 
 

където 
Ас е мащабният множител, съответстващ на категорията на конфиденциалната информация; 
Vс – обемът от конфиденциалната информация, достъпен на субектите и осъществяващ въз-

действие върху нея, с цел нейното обезценяване, 
Vо – обемът, необходим за реализация на това въздействие; 
τк и Τо са съответно времената на въздействие и необходимото време на въздействие за из-

вършване на процеса на обезценяване на информацията. 
Увеличаването на несигурността е резултат от различни фактори. В съвременния свят неоп-

ределеността ражда риск, а рискът увеличава неопределеността. Например в резултат на идеологи-
ческата промяна в политиката и бизнеса – от централизирано планиране към динамиката на свобод-
ния пазар, се появяват по-сложни социологически системи. Освен това бурното развитие на новите 
технологии ускорява промените по непредсказуем начин. Комбинацията от тези фактори увеличава 
несигурността. Тази характерна промяна към по-голяма неяснота и несигурност може да се илюст-
рира така: 

 
Сигурност → Риск → Несигурност → Неяснота → Хаос 

 
Фиг. 1 

 
Най-обща схема на бизнес процеса за гарантиране на информационна сигурност на даден 

обект е представен на фиг. 2. 
Субект Sn осъществява въздействие върху конфиденциалната информация (kи – събитие 1) 

с цел привеждането Ӝ в обезценено състояние (оки – събитие 2) – чрез нейното разкриване като 
прехващане и разшифроване или чрез нейното компрометиране като изкривяване или разрушаване. 

Обикновено не е възможно веднага да се оп-
редели количествената оценка на конфиденциалната 
информация чрез Ас във формула (1). В този случай е 
удобно да се премине от абсолютни към относителни 
стойности на Ск : 

 
   eeA

C kk

V
V

k

k Τ−= −−
00 )1(

τ τ ,       (2) 

като се осигуряват изчисления чрез серии итерации с 
последователно уточняване стойностите на мащабния 
множител Ак, като се използват методите, основани 
на експертни оценки и статистически данни1,3. 

 
 
 

Фиг. 2 
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ПОДХОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА РИСКА ПРИ ЗАЩИТА  
НА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
При така въведената в т. 2 постановка на проблема е възможен следният подход за решаване 

на общи типови задачи за защита на конфиденциалната информация. Приемливият риск минимизи-
ра сумарните загуби за даден обект – физическо лице, организация, фирма, колектив, околна среда и 
т.н., свързани с постигане на конкретна поставена цел. От (1) се вижда, че при Vk << Vo, или τк >> Τо 
стойността Ск→0. За субект Sk това означава невъзможност да приведе конфиденциалната инфор-
мация в обезценено състояние, поради остаряването Ӝ във времето. Рисковата стойност се отличава 
от ценността на конфиденциалната информация за нейния собственик, която се определя чрез ма-
щабен коефициент Ак в парично изражение или по друга скала. Съвпадане е възможно само при    
Vk → ∞ и Τо → 0. Оттук следва, че стойности Vo и Τо изразяват кумулативността на конфиденциал-
ната информация, под която се разбира свойството минимален обем от данни да дават максимална 
информация за състоянието на обекта1,5. 

Добре известно е, че основният инструмент при разработване на различни варианти на бъ-
дещи събития е сценарийното планиране. Този метод разделя предвидимите тенденции от непозна-
тата несигурност, след което разиграва възможните им въздействия, ползвайки ограничен брой сце-
нарии1. Нека тогава субект Sk, принадлежащ към съвкупност n[1,N], да разглежда k сценарии на 
развитие на събитията, насочени към постигане на определена цел с позитивен ефект (печалба) Fk, 
която може да бъде постигната с вероятност Pp при загуби Gk, обезпечени с вероятност Pg. Тогава за 
обект Sn печалба Fk = Ck, т.е. се определя с рисковата стойност на конфиденциалната информация. 
При това Sn предполага, че k-ият сценарий води до постигане на целта с вероятност Pk, която харак-
теризира  определени обективни обстоятелства. Тогава за критерий за ефективността на k-ия сцена-
рий може да бъде въведена величина: 

 

                  )GPFP(PQ KGKFKk = ,      (3) 

 
която в дадения случай може да се определи като прогнозируема мярка за оправданост на риска. В 
(3) външната вероятност зависи от PGGK. Ако субект Sn не предприема действия за обезценяване на 
конфиденциалната информация и вследствие на това не отиде към загуби Gk, получаването на пе-
чалбата Fk = Gk е малко вероятно. С увеличаването на PGGK тази вероятност трябва да нараства. За-
това зависимост Pk(PGGK) е подходящо да се моделира чрез експоненциална функция: 
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Тук с Go са означени загубите, свързани с реализацията на основния, базов сценарий, услов-

но приет за единица на отчета. От (4) следва, че Pk → 0 при Gk << Go или PG << 1 и Pk ≤ 1 при          
Gk >>Go и PG →1. От (4) и (3) може да се формулира прогнозна мярка за оправдаността на риска 
във вида: 
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Оптималният сценарий в най-важния за практиката случай за PF-PG=1 съответства на реши-

мостта и потенциалната възможност на субект Sn да осигури със свои сили постигането на поставе-
ната цел. Тогава задачата може да бъде формулирана по следния начин: съществува ли сценарий, 
при който (5) достига оптимум Qопт и какви, в разглеждания случай, са загуби Gопт в сравнение с         
Gk = Fo, където Fo е печалбата на базовия сценарий. Максимумът на (5) се определя от условието: 
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което може да се преобразува в: 
 
     ( )[ ] 0/1ln 000 =−+= GGFGG KK .      (7) 
 
Ако в разлагането на логаритъма отчетем основния, първия член, получаваме в приближен вид: 
 

      
2

o
опт

FG = .        (8) 

Следователно търсеният оптимум съществува. В частен случай той може да съответства и 
на базовия сценарий. Най-целесъобразните сценарии ще отговарят на загуби, съответстващи приб-
лизително на половината печалба. От (8) и (5) се получава: 

 

       
2

0FPQ оптопт = ,      (9) 

 
където GoFo

опт eP 2/1 −−= . 
 
Това равенство определя вероятността за постигане на печалба Fo при оптимален сценарий. 

Което означава, че ако субект Sn планира мероприятия, свързани с разкриването или компрометира-
нето на конфиденциалната информация, той трябва да бъде уверен, че очакваната печалба (най-
често в паричен смисъл или друга изгода) два пъти не превишава разходите, свързани с реализация-
та на най-добрия сценарий. 

В съответствие с фиг. 1 на субект Sn, решаващ при k-ия сценарий задачата за достигане на 
печалба Fk, противостои неговият противник Dn, решаващ противоположна задача. Субект Sn риску-
ва, Dn се защитава, осигурявайки своята безопасност. Успехът на Sn и обратният резултат, успехът 
на противника му Dn, трябва да образуват пълна група събития. Тогава в качеството на критерий на 
ефективността на противодействие на k-ия сценарий Dn може да се определи величината: 

 
     ( )( )KHKFKK HPFPPW −−= 1 .    (10) 
 
Тук PH е вероятността за реализиране на загуба Hk, насочена към противника с цел предот-

вратяване на печалбата му Fk, която той с вероятност PF може да достигне в рамките на k-ия сцена-
рий. По аналогия с равенство (3) стойността на Wk може да се определи като прогнозируема мярка 
за ефективността на защита. 

 
* * * 

 
Защитата на конфиденциалната информация изисква комплексни, включително финансови раз-

ходи, които е необходимо да се измерват с цената на риска в условията на използване на динамично раз-
виващите се съвременни информационни технологии. Синтезираните в предложената работа сравнител-
но прости от гледна точка на математиката и логиката модели (3) и (10) са полезни с това, че позволяват 
обективно да се проследят стратегическите закономерности на субект Sn и неговия противник Dn, прес-
ледващи противоположни цели. За решаването на тактически въпроси, свързани с динамиката на разви-
тие на събитията на фиг. 1, е необходимо да се проведе допълнителен анализ на особеностите за опера-
тивна оценка на прогнозирана мярка за оправданост на риска, респективно на ефективността на защита-
та. В този случай, наред с предложените опростени модели, в зависимост от спецификата на решаваната 
задача може да се окаже целесъобразно тяхното усложняване и универсализиране чрез използване на 
вероятностни функции, принадлежащи на семейство устойчиви закони и опиращи се на фундаментални 
гранични теореми на съвременната теория на вероятностите5. 

 
 
 

1 S c h e m a k e r, P. Strategies for Succeeding no Matter Wat the Future Brings. Profiting from Uncertainty, 2005. 
2 D o h e r y, N. Integrited Risk Management, NJ: M/c Graw – H-ll, 2000. 
3 J e d n o t, A. Analiza a rizeni rizik v doprave. Praha, BEN, 2008. 
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4 А н д о н о в, А. Функционална устойчивост на информационно-управляващи комплекси в критични 
приложения. С., 2011. 

 
* * * 
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Капитан Пламен Петков 
 
 

ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАВО  
ВЪВ ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 
Българските въоръжени сили са в етап на дълбока реформа. В началото на ХХІ век пред 

българската държава стоят мащабни задачи, свързани с преструктурирането на Българската армия с 
оглед на изпълнението на отговорностите, произтичащи от членството в НАТО и Европейския съюз 
и техните концептуални постановки. Трансформацията на въоръжените сили ще продължи да се 
извършва на базата на новите виждания за развитието на войските и на новите доктринални схва-
щания за структурата, подготовката на командния и личния състав. Това диктува необходимостта от 
провеждане на съответни преобразования в системата за подготовка на военни кадри и военното 
образование. 

Секторът за сигурност и отбрана, от една страна, и образованието, от друга, са едни от най-
важните социални институти на държавата и държавността, а военното образование е важна състав-
на част както на единия, така и на другия. 

Реформата на системата на военното образование е обусловена от новите изисквания към 
съдържанието и нивото на подготовка на офицерите в условията на изменението на структурата, 
числеността и задачите (мисиите) на българските въоръжени сили, както и преобразованията в 
гражданското висше образование. 

Системата на военното образование в България е предназначена за задоволяване потребнос-
тите на българските въоръжени сили за обучаване на военнослужещи и цивилни от Министерството 
на отбраната и други ведомства, както и на чужди граждани по въпроси на сигурността, отбрани-
телната политика и военното дело. Основни елементи на българската военнообразователна система 
са висшите военни училища – Националният военен университет „Васил Левски”, Висшето военно-
морско училище „Н. Й. Вапцаров” и Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Един от главните проблеми на качеството на подготовка на завършващите военноучебните 
заведения е тяхната професионална компетентност. Този проблем винаги е актуален за образова-
телните системи на всички държави. Важно място в системата на професионалната подготовка на 
военнослужещите заема тяхното обучение по право. 

Военната дейност на държавата не е произволна, а строго регламентирана и протича в съот-
ветствие с националното законодателство и международното право. Тя е регламентирана правно 
дейност. Във вътрешнодържавен план се регулира основно от нормите на конституционното, адми-
нистративното и наказателното право. В другите правни отрасли, като гражданското и финансовото 
право, също се съдържат норми, регламентиращи сектора за сигурност и отбрана. Ключово място 
заема т.нар. военно право. То е част от административното право и обхваща правните норми, свър-
зани с носенето на военната служба, подготовката и организирането на войсковите части, организи-
рането и провеждането на материалната подготовка на войната и самото Ӝ водене, регламентиране 
на особените положения, свързани с нея1. Както справедливо отбелязва още през ХІХ век Емил 
Дангелмайер: „Военното право се явява свързващо звено между науката за държавата и правната 
наука, от една страна, и с военната наука, от друга; то представлява обща област на Марс и Юсти-
цията”2. От времето на въвеждането на постоянните армии военното право е важна част от правния 
организъм на държавата: „...Така публичното право на държавата определя голяма част от военните 
правомощия, а в частност и особено в наказателното право за войниците съществуват особени оп-
ределения. За всеки гражданин, способен да носи оръжие, военното право придобива голямо значе-
ние за продължителен период от неговия живот”3. 

Познаването на военното и на наказателното законодателство, регламентиращо наказател-
ната отговорност за извършени престъпления от военнослужещи, е задължително за военното обра-
зование. 

На този важен проблем е обърнато внимание още при изграждането на българските въоръ-
жени сили в следосвобожденска България, когато се полага началото на добра традиция за обучение 
по право във военното образование. 

След Освобождението за правната подготовка на офицерите от войската и юнкерите във 
Военното училище са предприети действия в две направления: въвеждане на учебна дисциплина за 
изучаване на военнонаказателно право във Военното училище4; изпращане за нуждите на военносъ-



  83

дебното ведомство5 на офицери да завършат висше юридическо образование в граждански учебни 
заведения в България или в чужбина, или в единственото за времето си в Европа военноучебно за-
ведение, даващо висше юридическо образование – Александровската военноюридическа академия в 
Санкт Петербург. 

Още със създаването на Военното училище – от първия випуск, започва да се преподава во-
еннонаказателно право или, както са го наричали тогава, военно-углавно право. Преподавател по 
тази дисциплина е подполковник Шадурски – военен прокурор на Западния военен отдел6, дотогава 
помощник на военния прокурор на Полевия съд на руските окупационни войски, а по време на Рус-
ко-турската война – военен прокурор в отделния териториален Софийски полеви военен съд на рус-
ката армия. През 1885 г., след отзоваването на руските офицери от българската войска, във Военно-
то училище преподават български офицери. Преподавател по законознание, или както го наричат 
тогава по руски образец законоведение, и по военнонаказателно материално и процесуално право е 
първият българин главен военен прокурор капитан Георги Агура, завършил през 1883 г. Алексан-
дровската военноюридическа академия в Санкт Петербург. През 1889 г. за нуждите на преподаване-
то във Военното училище излиза първият български учебник по военнонаказателно право – „Воен-
но-углавно право. Част І. Материални закони (Курс за военното училище)” с автор майор Агура, а 
през следващата година излиза втората част на учебника: „Военно-углавно право. Част ІІ. Формални 
закони (Курс за военното училище)”, който разглежда съдопроизводството пред военните съдили-
ща. До 1944 г. във Военното училище редовно е преподавано по военнонаказателно право и военно-
наказателно съдопроизводство. 

През този период са написани няколко учебника и учебни курсове по военнонаказателно 
право – „Кратко ръководство по военно-углавно материално право (Военнонаказателния закон)” от 
Константин Григоров (1928), „Военно-углавно право. Лекции: С оглед към нашия и военнонаказа-
телните закони на западноевропейските страни. Обща и Особена част” от Илия Сливков (1929), 
„Военнонаказателно право. Обща и особена част” от Петър Попзлатев (1930), „Военнонаказателно 
право. Особена част” от Константин Григоров (1941), „Военно наказателно право. Обща част” от 
Георги Ватев (1942), „Обща част на военно-углавно материално право. Книга 1” от професор Нико-
ла Жабински (1943), както и по военнонаказателно процесуално право – „Военно-съдебно право” от 
Илия Сливков (1940). 

В Александровската военноюридическа академия в Санкт Петербург през периода 1878–
1912 г. се обучават 38 българи, от които 30 офицери успешно я завършват7. Най-рано завършилите 
офицери са през 1883–1884 г. Много от тях след приключване на образованието си оглавяват бъл-
гарското военносъдебно ведомство и ръководят българските военни съдилища и военна прокурату-
ра. Това са подпоручик (впоследствие генерал-лейтенант) Георги Агура – първият българин главен 
военен прокурор, поручик (впоследствие генерал-майор) Миленко Балкански – през Първата све-
товна война (1915–1918) е началник на военносъдебната част при Щаба на Действащата армия, по-
ручик (впоследствие генерал-майор) Константин Григоров – също началник на военносъдебната 
част на войската, подпоручик (впоследствие генерал-лейтенант от руската армия) Марин Енчевич – 
военен следовател и военен прокурор при Русенския военен съд през 1885–1886 г., подпоручик 
(впоследствие полковник) Стефан Краев – член на Главния военен касационен съд, поручик (впо-
следствие генерал-майор) Димитър Мететелов – също ръководил военносъдебната част, майор Кос-
та Паница – член и председател на Военния касационен съд, поручик (впоследствие генерал-майор) 
Кирил Радионов – главен военен прокурор, поручик (впоследствие генерал-майор) Илия Сливков – 
също ръководил военната прокуратура. Засега няма данни след балканските войни да са изпращани 
български офицери за обучение в Александровската военноюридическа академия. След Октом-
врийската революция – през декември 1917 г., тази академия е закрита. 

Според действащото тогава законодателство има изискване лицата, назначавани за военни 
съдии, прокурори и следователи да бъдат офицери, завършили юридическо образование. За нуждите 
на военносъдебното ведомство офицери са обучавани в Юридическия факултет на Софийския уни-
верситет. През 1939 г. в него е учредена отделна катедра по военнонаказателно право и военнонака-
зателно съдопроизводство и започва преподаване по тези дисциплини, което продължава и след 
Втората световна война. След смъртта на професор Жабински, който е първият преподавател в уни-
верситета по военнонаказателно право и военнонаказателно съдопроизводство, по тези дисциплини 
преподава известният учен в областта на наказателния процес проф. Никола Саранов, който през 
1946 г. издава лекционен курс по Военнонаказателно право и съдопроизводство8. Друг преподава-
тел в Софийския университет е полковник Иван Вакарелски (впоследствие известен професор по 
криминалистика), който през 1951 г. издава лекционен курс по Военнонаказателно право – обща 
част9. През 1952 г. Вакарелски превежда от руски на български език труда на съветския професор 
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Виктор Чхиквадзе10 „Съветско военнонаказателно право” 11. След кодификацията на българското 
наказателно право и обединяването на всички наказателноправни норми в един закон – Наказател-
ния кодекс (1956 г.), материята, отнасяща се до военните престъпления, се преподава като част от 
общата дисциплина „Наказателно право”. 

След Втората световна война и настъпилите промени на 9 септември 1944 г. продължава 
преподаването по основи на правото във Военното училище и новосъздадените военни училища, 
както и във Военноморското училище във Варна, и във Военна академия „Г. С. Раковски”. Наказа-
телно право не се преподава самостоятелно, а е застъпено като част от преподаваната учебна дис-
циплина. До промените от 1989 г. има издадено едно учебно помагало за курсантите от висшите 
военноучебни заведения – „Основи на военното законодателство” 12, преиздадено през 1984 г. 

След промените през 1989 г. настъпват и трансформации във военнообразователната систе-
ма. Освен редукциите на военните специалности във военноучебните заведения се променят и учеб-
ните планове. „Основи на правото” продължава да се преподава, но следва да се отбележи, че е в 
крайно редуциран обем, неспособен да даде необходимия правен образователен минимум на обуча-
емите. Негативно обстоятелство е, че и до днес не са написани нови учебници или учебни помагала 
по право за нуждите на военното образование. 

Към настоящия момент видът и обемът на учебните дисциплини, които се преподават по 
направление „Военно дело” на курсантите от висшите военни училища – НВУ „В. Левски” във Ве-
лико Търново и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна, основно се регламентират от Наредбата за дър-
жавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от направление „Во-
енно дело” по образователно-квалификационна степен „бакалавър” (обн., ДВ, бр. 40 от 29 апр. 2003 г.), а 
за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по военно дело – от Наред-
бата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от направ-
ление „Военно дело” по образователно-квалификационна степен „магистър” (обн., ДВ, бр. 40 от 29 
апр. 2003 г.). 

В тези базови по своята същност за военното образование наредби никъде не е предвидено за-
дължителното обучение по право на курсантите или слушателите, което следва да се оцени като същест-
вен пропуск. Така в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по спе-
циалностите от направление „Военно дело” по образователно-квалификационна степен „бакалавър” в 
чл. 6, ал. 2 са определени задължителните учебни дисциплини, които следва да се изучават. Те са шест: 
„Базова военна подготовка”, „Тактическа и тактико-специална подготовка”, „Военноспециална подго-
товка”, „Техническа подготовка”, „Чуждоезикова подготовка”, „Практическа подготовка” (стаж). Отра-
зено е, че тези дисциплини осигуряват фундаментална подготовка, изграждаща професионалните ком-
петентности на офицера. Правна подготовка обаче липсва. 

Веднага следва да се отбележи, че не може да става въпрос за изграждане на каквато и да е 
подготовка на бъдещите офицери без обучение по право, тъй като военната дейност е строго правно 
регламентирана и без познаване на правните норми, регулиращи отношенията във въоръжените си-
ли и в областта на сигурността и отбраната, не може да се говори за фундаментална подготовка на 
офицерите. Не е по-различно положението и в Наредбата за държавните изисквания за придобиване 
на висше образование по специалностите от направление „Военно дело” по образователно-квалифи-
кационна степен „магистър” – в чл. 5 и чл. 6, никъде не се говори за обучение по право. Единствено 
в чл. 5 се говори за задължително изучаване на обществени науки, военна психология и лидерство с 
минимален хорариум 120 часа, но не става ясно дали е предвидено обучение по право. В чл. 6 е от-
разено, че обучението на притежаващите висше образование по специалности от професионално 
направление „Военно дело” с образователно-квалификационна степен „магистър”, както и за при-
тежаващите висше образование по специалности от друго професионално направление осигурява 
широкопрофилна подготовка за вземане на решения и поемане на висши управленски отговорности 
в Министерството на отбраната, Българската армия и държавната администрация. Определени са 
три задължителни учебни дисциплини – „Военна стратегия и военно изкуство”, „Национална си-
гурност и отбрана на страната”, „Мениджмънт на ресурсите за отбрана”, но не фигурират правните 
науки и наказателното право. Без знания по право, още повече по наказателно право, не може ус-
пешно да се придобие такава широкопрофилна подготовка от бъдещия ръководен кадър на отбрана-
та и сигурността на България. 

В друг ръководен документ – „Стратегия за развитие на системата за образование и квали-
фикация на кадровите военнослужещи от въоръжените сили на Република България”, приета през 
2006 г., също не се споменава, че е необходимо обучение по право на военнослужещите, освен с 
едно-единствено изключение – във въведението на Стратегията е отразено, че кадровите военно-
служещи от въоръжените сили трябва да са подготвени да работят в мултинационална среда в      
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структури на НАТО и да участват в съвместни учения, мисии и антитерористични коалиции. За цел-
та е необходимо да получат знания по въпросите на международната сигурност, международното 
право, лидерството, психологията, етносите и религиите, да формират нова управленска култура на 
международно, национално, институционално и изпълнителско равнище. За познаване нормите на 
вътрешното право (националното законодателство), включително на наказателното право, регла-
ментиращо наказателната отговорност за извършени престъпления от военнослужещи, никъде не се 
споменава. 

В момента в Националния военен университет се преподава „Въведение в правото” (20 
учебни часа лекции, 10 учебни часа упражнения) – на всички специалности от първи курс, през вто-
ри курс на всички специалности се преподава „Нормативна уредба на въоръжените сили” (20 учеб-
ни часа лекции, 10 учебни часа упражнения), но това не е достатъчно. Във Висшето военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров” на курсантите се преподава „Основи на правото и нормативна уредба на 
въоръжените сили”, с хорариум 60 часа, където са включени, част от конституционното, админис-
тративното право, уставите на въоръжените сили, въпроси от наказателното право, международно 
хуманитарно право. Там се преподава и учебната дисциплина „Национално морско и международно 
морско право”. Във Военна академия „Г. С. Раковски” на слушателите се преподава конституцион-
но, административно и международно хуманитарно право, но не и наказателно право. Тези малки по 
обем хорариуми от 30 часа на учебна правна дисциплина са еднакви с хорариумите на свободноиз-
бираемите и факултативните дисциплини. Това води до извода, че преподаването по право във во-
еннообразователната система не е на необходимото ниво. За което способства и обстоятелството, че 
не са извършвани през последните 20 години сериозни изследвания в областта на правните отрасли, 
регламентиращи обществените отношения в сектора за военна сигурност и отбрана. В наказателно-
то право положението е същото. Последното цялостно изследване за военните престъпления по На-
казателния кодекс е от 1962 г.13 Това се дължи и на пренебрегването на военното право и военнона-
казателното законодателство като важни правни дисциплини от изследователите на общоюридичес-
ките научни дисциплини. 

Качеството на подготовката по право в момента не удовлетворява нито самите обучаеми, 
нито нуждите на въоръжените сили. Ниският хорариум, ограниченият обем от преподавания мате-
риал от правната материя по никакъв начин не способства за формиране на правни знания и правна 
култура у офицерските кадри. Основната мисия на всички военнообразователни учреждения в Бъл-
гария е да изграждат и формират като лидери своите обучаеми, които да са способни да ръководят и 
управляват военни формирования или структури от системата за национална сигурност, да поемат 
най-високи отговорности от командно, гражданско и държавно естество. 

Поемането на отговорност, което е задължително за всеки офицер и командир, е немислимо 
без сериозна правна подготовка. Непознаването от офицерския кадър на правната регламентация на 
обществените отношения, свързани с отбраната и въоръжените сили, винаги е водело, от една стра-
на, до колебание и нерешителност при вземане на дадено решение дали е законосъобразно, като ре-
зултатът е един – неизпълнение на поставената от горната инстанция задача, а на другия полюс нез-
нанието е водело до погазване на законността, злоупотреба със служебните правомощия и извърш-
ване на престъпления. 

Един от основните институти на военната служба е военната дисциплина. Тя е строго и точ-
но спазване от всички военнослужещи на разпоредбите на законите и нормативните актове, военни-
те устави и заповедите (разпорежданията) на командирите (началниците). Без съответната правна 
подготовка на офицерските кадри от всички степени и звена не може да се говори за добро състоя-
ние на военната дисциплина. Следствената и съдебната практика на военните прокуратури и воен-
ните съдилища сочат, че в голямата си част случаите на извършени престъпления срещу военната 
служба и дисциплина в българските въоръжени сили се дължат на слаба юридическа подготовка на 
командирите. 

Правната подготовка на офицерския кадър, а и на всички военнослужещи е и много важна 
част от възпитателната работа във въоръжените сили. Тя е насочена към формиране на необходими-
те юридически знания, възгледи и навици у военнослужещите, тяхното превръщане в мотив за по-
ведение и способства за пълноценно реализиране на правата и задълженията им. 

Ето защо следва да се предприемат мерки за подобряване нивото на обучението по право 
във военното образование с цел изграждане на висока степен на правна култура на офицерския ка-
дър и другите обучаеми. Една от основните задачи на обучението по право е изучаването на норма-
тивните актове от вътрешното законодателство (главно конституционното, административното и 
наказателното право) и нормите на международното право, необходими за пълноценно осъществя-
ване на служебната дейност във въоръжените сили, за реализиране правата и задълженията на воен-
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нослужещите и останалите лица в системата на сектора за отбрана. Хорариумът на преподаваните 
учебни правни дисциплини следва да се увеличи. Трябва да се обърне и по-голямо внимание на 
преподаването по наказателното право: в частта му, регламентираща наказателната отговорност за 
извършени престъпления от военнослужещи. 

Освен това следва да се предприемат мерки за повишаване на правната подготовка в об-
ластта на вътрешното и международното право на морските офицерски кадри, обучавани във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров” и ВА „Г. С. Раковски”. Има много съществена разлика между правната регламен-
тация на сухопътните въоръжени сили и военноморските сили, при което на морските офицери се 
възлагат по-големи отговорности в сравнение със сухопътните офицери и командири. В своята 
практическа работа офицерите на военните кораби, които се намират на задгранично плаване, се 
ръководят от вътрешноправните норми и нормите на международното морско право. Командирът 
на военен кораб е натоварен с особени правомощия и е представител на държавата. При задгранич-
но плаване може да се развият най-неочаквани ситуации (например пиратско нападение или друга 
въоръжена провокация в открито море), изискващи от командира на кораба да вземе самостоятелно 
решение и да извърши неотложни действия за защита на интересите на държавата. Поради тази 
причина върху него лежи голяма отговорност пред държавата за действията на екипажа и кораба, 
независимо къде се намира. Добрата правна подготовка подпомага командирите на военните кораби 
да вземат правилни решения, когато се намират далеч от страната. 

Налага се изводът, че правната подготовка на офицерските кадри през последните 20 години 
не се дооценява. В момента цялостната учебна и научноизследователска дейност, свързана с обуче-
нието по право във военнообразователната система, е незадоволителна. 

Във връзка с това особено голямо значение има основното и дълбоко изучаване от военните 
кадри и обучаващите се в българските висши военни училища на военното право и преди всичко на 
конституционните основи на отбраната, сигурността и военната служба в България, на специалната 
част на административното право, обхващаща правните норми, свързани с носенето на военната 
служба, подготовката и организирането на войсковите части, по организирането и провеждането на 
материалната подготовка на войната и самото водене на войната, регламентирането на особените 
положения, свързани с нея, на наказателното право, регламентиращо наказателната отговорност за 
извършени военни престъпления. Също много важно е задълбоченото изучаване на международно-
то публично, по-специално международното хуманитарно право, а за офицерите от военноморските 
сили – и международното морско право. Това е важно условие за изграждане на добра правна кул-
тура у офицерите и спомага за формиране у тях, наред с другите военноучебни дисциплини, на раз-
вито тактическо, оперативно и стратегическо мислене. 

 
 
 

1 С т а й н о в, П., А. Ангелов. Административно право на Народна република България. Специална 
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11 Ч х и к в а д з е, В. Съветско военно-наказателно право. С., 1952. 
12 А н г е л о в, М. и др. Основи на военното законодателство в НРБ. С., 1975. 
13 К ъ н ч е в, С., Б. Йотов. Военни престъпления по наказателното право на Народна република Бъл-
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Полковник доц. д-р Красимир Добрев 
 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ  
У ОБУЧАЕМИТЕ ВЪВ ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ 

 
 
Представени са възможности за подобряване на стратегическото мислене чрез придоби-

ване на нови знания с прилагане на ефективни модели и въвеждане на съвременни методи. Посоче-
ни са пътищата за усъвършенстване на управленските възможности на слушателите и специали-
зантите чрез новите знания по стратегическите и оперативните проблеми на средата за сигур-
ност и отбрана на страната, съюзите, в които членуваме, и в света. Разкрити са теоретичните 
постановки за промяна в преподаването на стратегията за формиране на креативно мислене у 
обучаемите. 

 
Темата е актуална във връзка с непрекъснато променящите се условия на средата на сигур-

ност и изискванията да се отговори с изпреварване на бъдещите предизвикателства от висшето во-
енно образование и квалификация. В света се търсят най-подходящите за средата методи за обуче-
ние по стратегия, особено за призваните да работят в сектора за сигурност и отбрана. 

Необходимо е нашите слушатели от магистърската програма „Стратегическо ръководство 
на отбраната и въоръжените сили” (СРОВС) и специализантите да се обучават на това, което пред-
стои да решават в бъдещата си дейност в стратегическите и оперативните нива, а студентите – за 
успешно реализиране в държавната и местната администрация. 

Прилагайки в своята дейност андрагогиката, преподавателите от катедра „Военна страте-
гия” отчитат, че не е най-важен броят на лекциите, а се стремят се да ги заменят с лекции дискусии. 
Провеждат се практическо обучение, често с експериментален характер, дискусии, защита на есета, 
реферати и курсови работи, казуси, щабни тренировки (ЩТр), свързани с конкретни стратегически 
проблеми и въпроси. Основни са практическите занятия, в които се постига най-голям ефект в про-
вежданото обучение на офицерите във факултет „Национална сигурност и отбрана”. Промяната на 
подхода при формиране на теоретичните знания, на първо място, по дисциплината „Военна страте-
гия”, е в съдържащите се материали по няколко свързани области на знанието (интердисциплинарни 
дисциплини – „Стратегическо лидерство”, „Национална и международна сигурност”, „Мениджмънт 
на сигурността и отбраната”, „Съвместни операции”, конференции, учебни пътувания и посещения). 
Чрез тези дисциплини се разширяват знанията на обучаемите и те се подготвят да могат да управля-
ват различни проекти и успешно да изпълняват функционалните си задължения. 

„Свидетели сме на революция, която може да промени стратегическото мислене”1. На ми-
налогодишната конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана” основният доклад бе-
ше: „Предизвикателства пред стратегическото мислене”. Полковник доц. Петър Моллов представи 
разработения от него „Модел на стратегическото мислене”. Смятаме, че това е проблем с основно 
значение за обучението на слушателите, специализантите и студентите в съвременната динамично 
променяща се среда и пред академичното военно образование и квалификация. 

В традиционното военно обучение се подчертават знанията и уменията като най-важни. То-
ва фокусиране може да бъде само основна причина за огромния успех на прякото ръководство на 
равнище лидерство в областта на отбраната. Все пак изследванията сочат, че капацитетът е от съ-
ществено значение за изпълнителните лидери на стратегическо ниво. Това не означава, че тези зна-
ния и умения не са важни, а само, че значението на капацитета се увеличава значително на страте-
гическо ниво2. 

Можем да обобщим, че знанията и уменията не са достатъчни за военните лидери на най-
високите нива на командване и управление, а е необходимо да имат и изградено стратегическо мис-
лене. 

 
РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ 

 
Необходимост от изграждане на стратегическо мислене 

 
В Съединените щати през март 2010 г. излезе книгата „Стратегия за преподаване: предизви-

кателство и отговор” под редакцията на Габриел Марсел. Авторите са от Института за стратегичес-
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ки изследвания (SSI), ползват се с пълна академична свобода, която им позволява да предлагат но-
ви, понякога нестандартни гледни точки, в интерес на по-нататъшния дебат по ключови въпроси. 

Авторите на сборника отговарят на основния въпрос как да се учи стратегия. Техните изво-
ди и препоръки са на професионалисти, които осъществяват обучение по стратегия. Книгата според 
тях трябва да стимулира дискусии и самоанализи, за да се повиши сигурността на американската 
нация. Затова Институтът за стратегически изследвания на САЩ я публикува с напълно свободен 
достъп в интернет, като важен принос за обучението на бъдещите лидери. 

Някои от авторите се съсредоточават в спецификата на учебния план в учебното заведение, 
където са учили или преподават през последните години. Други избират да подчертаят подходи за 
обучение, техники и концепции или по-широко въпроси, свързани с усъвършенстване на концепту-
алното стратегическо мислене и умения. Които могат да изискват все по-сложни и неясни области 
на формулиране на стратегията и нейното осъществяване чрез реализирането и превръщането Ӝ в 
живо дело. 

Отговорите на въпросите на занимаващите се с преподаване на стратегия защо трябва да се 
изучава, какво трябва да учим, как да го научим може да имат най-пряко отношение в системата на 
професионалното военно образование. 

Защо преподаваме стратегия в учебната програма? На пръв поглед изглежда, че това е оче-
видно: да се образоват стратези, но при по-внимателно разглеждане става ясно, че фокусът е в из-
граждането на стратегически лидери. Факултет „Национална сигурност и отбрана” подготвя лидери 
за поемане на отговорности в съвместна, междуведомствена, междуправителствена и мултинацио-
нална среда. Също толкова важно е в рамките на професионалната дейност, на базата на наученото, 
завършилите магистърската програма офицери да бъдат в състояние да формулират стратегия, да я 
разбират, критикуват, да я изпълнят чрез подходящо планиране и тактика, а в тази светлина страте-
гията се възприема като култура и крайъгълен камък на ръководене на стратегическо ниво. 

Авторите на посочения сборник са подходили по три различни начина при отговора как да 
се научи стратегия: 

• Един от подходите е чрез непрекъснато подобряване на програмите и темите в тях, отчи-
тайки изменението на средата за сигурност в страната, региона и света. 

• Друг подход за изучаване на стратегия е как да изграждаме стратегическо мислене, прила-
гайки ефективни модели на обучение. 

• Трети подход е на базата на изучаване на опита, прилаган в различни военнополитически 
кризи, военни конфликти и войни, като чрез постигнатите резултати се формулират методите и 
формите за обучение по стратегия. 

Стратегическото изкуство се дефинира като всеобхватно формулиране, координиране и 
прилагане на цели, начини и средства за насърчаване и защита на националните интереси. 

Преподавателите от факултет „Национална сигурност и отбрана” маркират отличителните 
белези на стратегическо лидерство, дефинират околната среда и степента на умения и компетент-
ности, сферата на военни съвети, както и свързващия механизъм между политическите и военните 
области по време на военнополитическа криза. 

Майстор на стратегическото изкуство е този, който е усвоил и трите роли: на стратегически 
лидер, стратегически теоретик и стратегически практик (фиг. 1). Всяка от тези роли изисква различ-
ни умения и знания, като не са изключени и общите. 

Понятието „стратегическо мислене” се налага все повече в изследванията, посветени на вза-
имната връзка между външна политика, дипломация, стратегия и бойни действия. То е навлязло във 
всички области на социалната и икономическата дейност на обществото. 

Военната стратегия, както знаем, е едновременно наука (теория) и изкуство (практика). Ето 
защо андрагогическият подход и обучението на слушатели, специализанти и студенти трябва да 
разглеждат науката и изкуството поотделно и заедно. Науката и изкуството са от съществено значе-
ние за професионалния военен, но все повече различаваме да се учат и да се научат. За да са фак-
тор, преподавателите от факултет „Национална сигурност и отбрана” се опитват да направят и двете 
в обучението на лидери на стратегическо ниво. 

Какво да преподаваме и какво трябва да се научи? В рамките на факултет „Национална си-
гурност и отбрана” този въпрос първоначално е поставен като научен подход и е един от теоретич-
ните процеси и модели. 

Самото разбиране за стратегия показва, че можем чрез проучване да формулираме страте-
гия, да теоретизираме по това, както и да подобряваме стратегическото управление чрез по-добро 
разбиране на процеса. Клаузевиц заявява, че целта на науката по отношение на стратегията са 
„…тези принципи и правила, които имат за цел да се осигури мислещ човек с референтна рамка…”. 
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В духа на стратезите Сун Дзъ, Клаузевиц, а и по-съвременни теоретици стратегията остава 
за нас и наука, и изкуство, недвусмислено свързани със стратегическото ръководство на базата на 
професионални съвети по отношение на военнополитическата криза, войната и мира. 

 

 
 

Фиг. 1. Роли на стратегическото изкуство 
 
Може да има продължителен дебат по отношение на специфичното съдържание, последова-

телност или баланс между методологиите, основите на андрагогиката, прилагана във Военната ака-
демия за образователната теория и практика – науката и изкуството на стратегията, пренасяне на 
посоката концептуално и на базата на опита в познанията по отношение на изкуството (практиката). 

Стратегическото мислене е напреднал начин на мислене, даващо ни възможност да видим 
целта стратегически. Според стратезите то е идеологическо движение при формулиране на факто-
ри, стратегическо мислене, стратегически насоки и стратегически решения3. Тъй като се препок-
риват стратегическо мислене и сливане на военното дело и науката за мисленето, а и като проява на 
мислене, науката стратегия е най-високото равнище в областта на военното изкуство, т.е. необхо-
димо е да се прилагат епистемологията* и методологията във военната сфера. 

Стратегията е ръководеща както за процеса на подготовката и воденето на военния кон-
фликт, така и за неговото предотвратяване. Стратегията в основата си е движение и развитие на ст-
ратегическото мислене. Тя е предметът в творческата дейност на висшия фонд на историята, а също 
и процесът на мислене да се възползва от военното развитие при ръководството на отбраната и въо-
ръжените сили; за проучване чрез системния подход на мисленето и за опознаването на същността, 
характеристиките, начините и законите на стратегията; мислене на нови тези за по-нататъшно раз-
витие на стратегията. 

 
Същност и характеристика на стратегическото мислене 

 
Класическото стратегическо мислене не само се опитва да описва конфликтите с линейни, 

причинно-следствени термини, но ни принуждава да опростяваме сложните ситуации, свеждайки ги 

                                                 
* Епистемология означава наука за познанието. Тя изследва как опознаваме нещата, какви са границите на 
нашето познание и доколко можем да му припишем достоверност. Епистемологията вербализира мисълта, че 
знаем нещо, като аргументираме и обусловим именно онова, което твърдим, че знаем. 

Стратегически 
 практик 

Стратегически 
 теоретик 

Стратегически 
 лидер 

Умения: 
Обезпечава стратегическото 
управление и партньорското 
ръководство; 
вдъхновява другите да мислят и 
действат;  
координира цели, начини и 
средства за стратегия 

Умения: 
Разработва и изпълнява стратегията, получена от 
междуведомственото и/или съвместното ръководство; 
използва сили и другите измерения на военната мощ; 
обединява военни и невоенни дейности чрез умения, управление 
и лидерство измежду партньори; 
наясно е с всички нива на войната и стратегията; 
прилага стратегически начини и средства 

Умения: 
Разработва стратегически 
концепции и теории; 
интегрира всички 
инструменти на властта и 
компоненти на 
националната сигурност и 
националната военна 
стратегия; 
изследва историята на 
войните; 
преподава стратегическо 
изкуство; 
формулира цели, начини и 
средства 
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до няколко основни варианта. По традиция разглеждаме стратегическата мисъл като взаимодейст-
вие на ограничен брой фактори – предимно военни, икономически и политически. 

По-близките до ситуацията дискусии включват и фактори като околна среда, технологично 
развитие и социален натиск. Но дори и този разширен списък все още не отразява цялата сложност 
на международната ситуация: къде например е мястото на религията и идеологията или пък на не-
държавните играчи като терористичните движения, или пък на наднационалните в лицето на гло-
балните корпорации и каква точно роля играят тези лица и организации? Освен това паралелно с 
разрастването на глобалните комуникации, растящата икономическа взаимозависимост и разширя-
ването на демокрацията мащабите на политическото влияние нарастват експоненциално. Към тази 
сложност трябва да добавим и ускоряващото се темпо на вземане на решения. Така постепенно се 
доближаваме до правилното разбиране за международната среда и следва да признаем, че то е не-
линейно и, за съжаление, интерактивно. Което силно затруднява стратегическия анализ, защото 
„нелинейността означава, че самият ход на играта води до промяна на правилата”4. 

Стратегията е общ план как да се подготвят и ръководят отбраната и въоръжените сили в 
мирно време, при военнополитически кризи и по време на военен конфликт. Нейната роля е да оп-
редели същността и характеристиките на стратегическото мислене: 

• Същността на стратегическото мислене е проява на мислене като наука (теория) и е свър-
зана с нивото на военното изкуство (практиката). 

• Стратегическото мислене е отражение на мира и използването на въоръжените сили (вой-
ната) като практика в различни конфликти (прилагано изкуство). 

• Качеството на стратегическото мислене влияе върху ефикасността на стратегическото ръ-
ководство и практика. 

„Стилът на мислене на мениджърите е да мислят инкрементално, като са насочени към нат-
рупване на последователен по категория опит и се опитват да постигнат новите задачи посредством 
натрупания опит. Лидерът непрекъснато търси нови знания и нови методи, които да изпробва, а ако 
са успешни, да ги предложи и на своите подчинени”5. 

Характеристиките на стратегическото мислене са следните: 
• Военният конфликт (войната) се състои от много елементи. Това изисква и начина, по 

който се осмисля и се подчертават връзките и координацията между различните части и елементи. 
Военният сблъсък никога не е бил ограничен до военната област, а се отнася до политически, ико-
номически, дипломатически, научни, технологични, информационни, географски, инфраструктур-
ни, социални и културни сфери. Стратегическото мислене трябва да ги разглежда изчерпателно и 
под особено внимание, за да ги систематизира. 

• Конфронтацията по време на военен конфликт (война) е най-висшата форма на враждеб-
ност между двете страни в сблъсъка на материалните и духовните сили на двете страни. Така че в 
стратегическото мислене като дейност, едната страна винаги е изправена пред проблемите, повдиг-
нати от другата, и трябва да мисли за начини да се противодейства на тези проблеми, като се вземе 
под внимание, че военната сила и заетостта, от друга страна, са във връзка със собствената реална 
ситуация. Достигнатото ниво на стратегическо мислене в двете страни е също форма на конфронта-
ция. 

• Сигурността във военния конфликт (войната) е специален социален феномен, суперслож-
на и широкообхватна система с много фактори, променливи, фалшиви изгледи и съответни проме-
ни. Предметът на дейност на стратегическото мислене са несигурност и извънредни ситуации, като, 
наред с другото, би било много трудно да знаем точно положението на врага и развитието на воен-
нополитическата ситуация. Но мислещият субект не би трябвало на базата на посочените трудности 
да изказва неясни заключения. Въпреки че стратегическото мислене започва с неясна ситуация, би 
трябвало да завърши с ясни и определени изводи. Стратегическо мислене не би било възможно без 
теоретични познания, необходими на субектите, за да бъде взето прецизно решение. 

• Перспективното стратегическо мислене е една от формите за развитие на науката за воен-
ното мислене. Известните резултати от стратегическо мислене по всяко време и във всички сфери 
олицетворяват тази перспективност. 

• Творчеството в изкуството на военния конфликт (войната) е изкуство със стратегически 
насоки. То е душата на стратегическото мислене. Без творчество няма успех или победа. В процеса 
на стратегическо мислене то обикновено е на базата на натрупания опит, на планове, както и на 
познати примери за успех и неуспех. 

• Наследяването на стратегическо мислене до известна степен въплъщава традиционните 
идеи за мислене, като характеристики, формулирани под влияние на различните национални усло-
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вия, геополитическа среда, методи на производство, културна среда и социалнополитически струк-
тури. 

„На този етап не съществува общоприето определение на термина „стратегическо мислене”, 
няма общо съгласие за ролята и значението и няма стандартизиран списък на ключовите компетент-
ности на стратегическите мислители”6. 

 
Модели на стратегическо мислене 

 
Моделите на стратегическо мислене олицетворяват сравнително стабилни характеристики 

на режима и начина в процеса на стратегическо мислене. „За да започнете проучването на дейност-
ните характеристики по стратегически теми на мислене чрез анализ на моделите на стратегическо 
мислене, което помага да се учи, научно и изчерпателно, от стратегическото мислене, наследство от 
всички времена и във всички страни, за да се овладеят обективни закони, регулиращи стратегичес-
кото мислене”7. 

Изследвайки моделите за стратегическо мислене, можем да ги групираме в противоположни 
за съпоставяне и да ги класифицираме в следните групи: субективен – реалистичен; затворен – от-
ворен; силов – хитростен; единен – системен; консервативен – креативен. 

Модели на стратегическо мислене: субективен – реалистичен. Моделът на субективното 
стратегическо мислене се отнася за дейностите на овластените субекти, които мислят да вземат 
стратегически решения, а решенията са базирани на субективната им воля, особено на известните 
им данни и личен опит. 

Моделът на реалистичното стратегическо мислене се отнася за дейности, свързани с воен-
ния конфликт (войната) като реалност и отправна точка, отразяваща обективните закони на военния 
конфликт и на стратегията обективно. Такова мислене е присъщо на законите на развитие на криза-
та, връзката на опита със световно значение, които са тествани от практиката в реална обстановка. 

Модели на стратегическо мислене: затворен – отворен. Затвореният модел на стратеги-
ческо мислене разчита на опита и традициите – изучаване на военния конфликт (войната), и на стра-
тегия, инициативен обмен на информация с външния свят. Затвореното стратегическо мислене се 
използва при внезапно променена ситуация, като се търси ответно решение на базата на личен опит. 

Отвореното стратегическо мислене означава модел на мислене, за който обмяната на сво-
евременна информация с външния свят е приоритетна. То е добро при замяна на стар метод за мис-
лене с нов, който е пълен с енергия и се адаптира към нови ситуации. В този отворен модел на мис-
лене може да се обменя информация по вертикала и хоризонтала с цел да се осъществи сравнение с 
всички страни. В информационната епоха, когато съществува информация по всяко време и на вся-
ко място, нужните заключения може да се направят от събиране на информация от всички страни и 
вземане на решение на базата на задълбочено изучаване чрез анализ по хоризонтални и по верти-
кални сравнения. 

Модели на стратегическо мислене: силов – хитростен. Страните със западно стратегическо 
мислене обръщат повече внимание на силовия модел, като наблягат на пряката конфронтация. Клау-
зевиц е представител на този тип стратегическо мислене – с „пълно насилие” като теоретичен крайъгъ-
лен камък. Въпреки че той също отдава голямо значение на мъдростта, на командирите и прилага-
нето на стратегия и тактика, най-общо казано, основната му гледна точка е силата. В съвременната 
американска стратегия типичен стратегически модел на мислене е от типа сила, да се чувства взе-
мащият решения убеден в победата. Този модел обръща повече внимание на съотношението между 
военните сили и оръжия. 

Идеята на хитростния модел на стратегическо мислене е за спечелване на победа чрез 
прилагане на хитрост. Този модел винаги е бил основната идея на традиционното стратегическо 
мислене. Това означава използване на ограничена сила за постигане на победа или за реализиране 
целта на военния конфликт (войната). 

Ключово значение за китайското традиционно стратегическо мислене има: „Най-добре е да 
се атакува стратегията на врага”. То застъпва идеята, че „не трябва да се опитва и да има стремеж 
към всичко под небето с използването на сила”. Това, към което трябва да се стремим, е да се „по-
кори врагът без борба”, „…побеждаване на врага с мъдрост и хитрост”8. 

Модели на стратегическо мислене: единен – системен. Единното стратегическо мислене е 
модел, който взема отделен елемент от военния конфликт (войната), състоящ се от много фактори, 
връзки, промени, функции и тенденции, и отчита от една ориентация ъгъла на мислене за логичното 
право да се стигне до заключение. Характеристиките на този модел са неговата определена ориен-
тация и ясни цели. Ако ситуацията на войната е ясна и проста, да се мисли от една посока и един 
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ъгъл би било достатъчно, за да се спечели победа. Но при такова мислене обикновено се правят по-
върхностни, частични и абсолютни заключения. 

Системното стратегическо мислене е модел на мислене, започващ от различни фази и 
„носители” на военния конфликт (войната), които са свързани, и вървящ по многопосочно мислене, 
точки и линии, за да стигне до разбиране на проблемите изчерпателно. Това означава да се съчетаят 
всички атрибути, части, фази и етапи на военния конфликт (войната) в един и да се направи анализ, 
за да се изготви научно обобщение и да се вземат правилни решения. С други думи, военният кон-
фликт (войната) се визира като органично цяло и синтетично се разглеждат всички фази на система-
та за осигуряване на успех. Такова мислене изисква високо качество. То съдейства по-добре да се 
разбере същността на военния конфликт (войната) и да се възползват от законовите и общите тен-
денции на развитието му. Това означава откъслечните знания да се превърнат в систематични, да се 
приложат в дълбочина и практическият опит, и рационалното познание, за да се получи единно раз-
биране за цялостната обстановка/ситуация. Системното мислене помага за осмисляне от страна на 
командващия на цялата ситуация, за да се постигне сигурност в успеха. 

Модели на стратегическо мислене: консервативен – креативен. Консервативният модел 
стратегическо мислене се отнася най-често до разчитане на опита, обичаите и традициите, като в 
координатна система. В основата му е, че съществува прилика между нещата. Въпреки че историята 
няма да се повтори, има прилики между настоящето и миналото. Подобно мислене обаче може да 
доведе до непредвидими резултати, тъй като съдейства за ограничени, повърхностни, субективни 
оценки, т.е. смята се за консервативно. 

Креативното (творческото) стратегическо мислене, известно още като неортодоксално 
или новаторско, означава модел, който се опитва да намери оптималния вариант за решаване на  
стратегически проблеми. С такова мислене трябва да се правят открития, да се предлагат идеи. 

Креативното мислене предлага разнообразни решения в областта на творческото стратеги-
ческо мислене. Креативността може да се формира и измерва с осем параметъра (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2. Измерване на креативното мислене 
 
Любопитство е желанието да се променят или подобрят неща, които всички останали при-

емат за норми; мислене в перспектива – способността да се гледа от друг ъгъл на една и съща ситу-
ация: на време, място и хора; свързаност – способността да се прави връзка между неща, които на 
пръв поглед нямат нищо общо; абстрактност – способността да се извличат различни концепции 
от идеите; упоритост – способността да се продължава в търсенето на по-добри решения, дори ко-

КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ 
 ЛЮБОПИТСТВО 
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ПЕРСПЕКТИВА 
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 АБСТРАКТНОСТ 
 УПОРИТОСТ 

 СМЕЛОСТ 

 ПАРАДОКС 

 КОМПЛЕКСНОСТ 
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гато удовлетворителни решения вече са открити; комплексност – способността да се работи с голе-
ми обеми информация, както и да се управлява информация; парадокс – способността да се приемат 
и работи едновременно с твърдения, които си противоречат; смелост – способността да се стига 
отвъд установените граници на поведение, както и да се елиминира страхът какво мислят за теб 
другите. 

 
МЕТОДИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ 

 
Методите на стратегическото мислене се отнасят до начините и подходите по теми, форму-

лирани в ръководствата за военните конфликти (войните) чрез разбиране и овладяване на пробле-
мите като цяло9. Различните методи за стратегическо мислене представляват различни разбирания 
за обективното положение на военния конфликт (войната). Те се отразяват пряко върху характера и 
степента на влияние на военните решения на процеса и резултатите от войната. Тези методи основ-
но са: метод на макрооперация, исторически дедуктивен метод, метод за системна интеграция, ма-
тематически метод на мислене, метод за динамично проследяване, метод на хитрост, метод на прог-
нозиране, метод на експеримент и симулация. 

Метод на макрооперация. Основната характеристика на стратегическото мислене е да се 
гледа на света изчерпателно и всеобхватно. Това включва да се вижда границата на епохата, страте-
гическо далекогледство, широко зрително поле. Този метод изисква стратегическо мислене на учас-
тниците в образованието. Трябва да се познават международното стратегическо положение, военно-
то развитие на света, националното състояние, военните ситуации и ефективността на борбата в  
страната и съюзите. 

Исторически дедуктивен метод. Историята не може да се повтори едно към едно. Всяка 
война се води при различни условия, с различни участници и с прилагане на определени форми и 
способи за постигане на победа. Законът за стратегическо мислене отразява промяната на времето. 
Историческият дедуктивен метод е мислене, което открива общите закони от историята, проучва ги 
и ги прилага в ново състояние. 

Методът за системна интеграция в съвременната военна област е като отговор на настъп-
ващите промени, като стратегическото мислене трябва да е система, отчитаща интеграцията. Мето-
дът за системна интеграция означава да се въведе система за прилагане на науката в процеса на    
стратегическо мислене, изучаване на конфликтите и войните в система. 

Математически метод на мислене. Това е страхотен инструмент, чрез който човек разбира 
природата, обществото и живота, създава материална и духовна цивилизация. Прилагането на мате-
матическия метод често е като мост или лост, чрез който описателна/социална наука може да се 
превърне в точна наука. Това е логичен, дедуктивен инструмент за стратегическо мислене. В исто-
рията има много брилянтни стратези, дисциплинирани от математиката. 

Метод за динамично проследяване. Сун Дзъ казва: „Точно както водата не запазва постоян-
на форма, така по време на война не съществуват постоянни тактики”. Методът на динамичното 
проследяване е възприет при стратегическото мислене, за да подлежи динамичното разбиране на 
ситуацията и за размишляване върху мерките за противодействие. 

Метод на хитрост. Конфронтацията във война е сблъсък на сили, но и състезание на мъд-
рост и хитрост. Процесът на стратегическо мислене също е състезание по хитрост между две страте-
гически мисления. Методът на хитрост при конфронтация изисква мислене на стратега как да се 
изправи срещу врага с хитрост, за да стигне до победа над него. 

Метод на прогнозиране. Той е за предсказване на нещо, за правилни изводи или решения 
спрямо тенденциите на развитие на войната на базата на обективните Ӝ закони. Тези прогнози са на 
базата на размисъл и оценяване на миналото и настоящето. Надграждайки обикновеното повторе-
ние, прогнозирането е сред най-забележителните характеристики на това мислене. 

Метод на експеримент и симулация. Симулацията на операции съществува от дълго време. 
От 1960 г. насам поради непрекъснатото развитие на военните операции, научните изследвания, те-
орията на системите в инженерните и компютърните технологии симулацията на операциите навли-
за в нов етап на широко използване на информационните технологии и компютърните системи и 
технологии. Създадени са се редица софтуерни продукти за симулации на операции, дейности и уп-
равление на въоръжените сили. Традиционните видими пространства се разширяват и пространст-
вото става център на борба, а виртуалното и електромагнитното пространство, както и други неви-
дими пространства ще бъдат основните области на битката. 

Стратегическото мислене е насочено към изкуството за реализиране на определени страте-
гически цели, като се търси качество. За да се повиши то, е необходимо да се знаят законите му. 
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Предметът на андрагогиката включва закономерностите, принципите и правилата за обуче-
нието на възрастни. Тя изучава целите, задачите, съдържанието, методите, и организацията на учеб-
но-възпитателния процес, като използва богатия опит, натрупан от педагогиката за повече от 2000 
години, и разкрива особеностите при обучението на възрастни хора. Тези особености се основават 
не толкова на физическата зрялост, колкото на психическата развитост на възрастния и неговото 
обществено положение, характеризиращо се с пълноправно и пълноценно участие в социалния жи-
вот, както и е активна трудова дейност. 

В този смисъл бързото обществено развитие изисква възрастните непрекъснато да повиша-
ват и обогатяват общообразователната и професионалната си подготовка. Динамиката в професио-
налната сфера налага да се обърне сериозно внимание върху процеса на квалификация на възрастни 
и да се създадат условия за непрекъсната професионална подготовка. Като цяло може да се каже, че 
новите системи за обучение трябва да имат андрагогически характер. 

Трудно е да се обяснява стратегията на други възрастни. Защото те са по-умни и знаещи. В 
повечето случи простотата на идеята се изплъзва на повечето възрастни, защото са обучавани по 
друг начин в предходните си магистратури: от други професионалисти – тактици, икономисти, пра-
висти, техници, военни и т.н. Трудното е да накараш възрастните да забравят наученото, или да ста-
нат деца отново. Интелигентният възрастен често си мисли, че е под достойнството му да обръща 
внимание на подобни прости дефиниции, с които се стремим да го научим да мисли стратегически. 

Изводите, които могат да се направят, са: 
• Въпросите за формиране на стратегическо мислене у военните експерти чрез образование 

и квалификация занимават голяма част от политиците, висшите военни, правителствата, преподава-
телите и потребителите на тези кадри. Те търсят пътища за успех чрез различни подходи. 

• Усъвършенстването на компетенциите на обучаващите и обучаемите зависи от изградено-
то стратегическо мислене, реализирано чрез учебните планове и програми в академичното военно 
образование с прилагане на ефективни модели и методи. 

• Основен фактор за успешно реализиране на целта за усъвършенстване на стратегическото 
мислене на слушателите и специализантите е прилагането от преподавателите на системния подход 
и креативността на базата на андрагогически похвати в образованието. 

• Личностните качества на обучаемите и средата, в която се обучават, са от съществено зна-
чение за постигане целите на обучението за придобиване на необходимите компетенции по пробле-
мите на сигурността и отбраната. 

• Основното предизвикателство в обучението на слушателите, специализантите и студенти-
те е не как да учат, а как да научат стратегията. 

Под стратегия може да се разбира интегрираното прилагане на налични средства за пости-
гане на желани цели. На национално равнище в тези средства обикновено се включва комбинация 
от политико-дипломатически, информационни, икономически, психологически и военни инстру-
менти. 

Доминиращият подход, разработен и прилаган по отношение на стратегията на факултет 
„Национална сигурност и отбрана”, е, че неговата философия е да научи слушателите как да мислят, 
а не какво да мислят. Преподавателите никога не са се стремели да имат единна рамка на анализа, а 
да дадат на слушателите възможността да се анализира всеки проблем по строг, методичен начин, 
прилагайки системния анализ. 

Учебният план и програмата за слушателите магистри от „Стратегическо ръководство на 
отбраната и въоръжените сили” са структурирани с оглед на изучаване на дисциплини, свързани с 
прилагане на моделите и методите изграждащи стратегическото им мислене. 

Най-ценният резултат на мислене са собствените мисли в търсенето на връзки между еле-
ментите на изследваните системи, подсистеми, които са субективни открития, нови знания, творчес-
тво, позволяваща на стратега да постигне прозрение. Затова сме изградили учебното съдържание по 
дисциплината „Военна стратегия” в два раздела на репродуктивно (готово за качване и поставяне в 
паметта) и продуктивно (направен е само един интелектуален продукт, последван от положително 
емоционално състояние). 

Учим слушателите и специализантите как насоките на политиката да се превърнат във во-
енна стратегия. За да подпомогнем този процес, се стремим да създадем убеждение у нашите обуча-
еми да съдействат за постоянен диалог между политици и военни, между политика и стратегия. 
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Миглена Ангелова 
 
 

ПОЛИТИКА ЗА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА НА ПУБЛИЧНА 
КОМУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” (2007–2013) 
 
 
Целта на оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) е развитие на устойчив транспорт. Спе-

цификата Ӝ я дефинира като един от определящите фактори за укрепване на сигурността на Бълга-
рия по следните няколко причини: 

• Тя децентрализирано управлява най-големия бюджет за България, предоставен от струк-
турните и Кохезионния фондове на ЕС през настоящия програмен период (2007–2013). Това реф-
лектира в заплахи за сигурността в следните направления: 

 Допускане на нередности при управление на средствата по тази програма ще има за ре-
зултат възстановяване на средства към структурните и Кохезионния фондове на ЕС от страна на 
националния бюджет. Като се отчита размерът на бюджета на програмата, потенциални нередности 
могат сериозно да затруднят изпълнението на бюджетната макрорамка и пораждат рискове за фи-
нансовата стабилност. 

 Невъзможността да се усвоят предвидените по тази програма 3 177 205 981 лв. средства 
от фондовете на ЕС ще се отрази върху икономическата сигурност на държавата, защото ще постави 
под сериозни рискове изграждането на редица инфраструктурни проекти, необходими за икономи-
ческото развитие на България. 

 С невъзможността да се усвоят тези значителни за българската икономика средства ще 
бъде пропусната благоприятна възможност да се подобрят редица икономически показатели. 

• Осъществяването на целта на програмата – изграждане на устойчив транспорт, ще доведе 
до укрепване икономическата, социалната и военната сигурност на България. По програмата се 
осъществяват проекти за изграждане на железопътна и пътна инфраструктура по трансевропейските 
и основните национални транспортни оси, както и развитие на интермодалния транспорт при превоз 
на пътници и товари. Изграждането на модерна транспортна инфраструктура ще доведе до: 

 икономическо развитие на редица изостанали региони в България и ограничаване на вът-
решната миграция; 

 подобряване на възможностите за българските предприятия, посредством изградените 
транспортни връзки с други държави, да участват с произвежданите от тях стоки и услуги в между-
народното разделение на труда; 

 спиране на обезлюдяването на редица населени места, намиращи се в близост до транс-
портна инфраструктура, благодарение на съживяване на икономиката; 

 облекчаване придвижването на населението посредством изграждане на устойчиви желе-
зопътни, пътни коридори и др. 

• Изпълнението на ОПТ ще демонстрира възможностите на българската държавна админис-
трация да управлява значителни финансови средства на ЕС, свързани с изпълнението на сложни 
проекти в организационен аспект. Последното е определящо при планиране на средствата, които ще 
получи България за следващия програмен период (2014–2020). Затова предизвикателствата, които са 
свързани с изпълнението на ОПТ, надхвърлят значително времево настоящия програмен период. 

Ефективното и ефикасно управление на оперативна програма „Транспорт”, съществена част 
от което е реализацията на публичната комуникация, създава условия за укрепване различни аспек-
ти на националната сигурност. 

 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ  

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 
 
Ефективните възможности за осъществяване на публичната комуникация на ОПТ се обус-

лавят от спецификите на самата оперативна програма: изграждане на големи инфраструктурни про-
екти, с висока степен на управленска и организационна сложност, изпълнявани от конкретни бене-
фициенти. Основните цели на публичната комуникация при управляване на средства от фондове на 
ЕС са свързани с изпълнението на изискванията за публичност и прозрачност, които да способстват 
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за превенция на корупцията с обществени средства и недопускане изкривяване на пазарните меха-
низми, а оттам – повишаване на сигурността. Следователно основните изисквания, чието неизпъл-
нение може да се определи като нередност, са в тясна взаимовръзка, от една страна, с етапите на 
усвояване на финансовите средства, а от друга, със самото предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. По тази причина при повечето от оперативните програми основните мерки за публичност са 
свързани с избора на бенефициенти. 

За разлика от проектите по другите оперативни програми изграждането на национална 
транспортна инфраструктура има следните особености, рефлектиращи пряко върху изискванията за 
комуникация и публичност: 

• Усвояването на средствата се осъществява посредством изпълнители, избрани след про-
веждане на процедури по ЗОП, при засилен обществен интерес. 

• В процедурите по ЗОП участват и чуждестранни компании и консорциуми, което допъл-
нително повишава изискванията за публичност. 

• В обществен интерес е изграждането на транспортната инфраструктура да става при спаз-
ване на проектантските изисквания, което предопределя засиления медиен интерес на всички етапи 
на проектите. 

• По-големи рискове от корупционни действия поради значителните финансови средства, 
отделени за всеки проект. 

• Съществуват постоянен обществен и медиен интерес, пораждани от значителната общест-
вена полза от реализацията на всеки проект. 

Поради изложените причини публичната комуникация на оперативна програма „Транспорт” 
трябва да бъде фокусирана върху изпълнението на следните стратегически цели: публична комуни-
кация при избор на изпълнители по проектите, с цел осигуряване както на свободна и лоялна конку-
ренция, така и на равнопоставеност и недопускане на дискриминация между участниците в тръжни-
те процедури; осигуряване на публична защита и подкрепа за взетите решения за изграждане на 
транспортната инфраструктура. 

Изпълнението на тези стратегически цели се осъществява на две йерархични нива (фиг. 1): 
ниво на управляващ орган с отговорности, свързани с мониторинг на изпълняваната комуникация 
от бенефициентите, и популяризиране на равнище оперативна програма и приоритетна ос; ниво на 
бенефициент, свързано с осигуряване на мерките за публичност в рамките на управлявания проект. 

Основното предизвикателство пред публичната комуникация на ОПТ е свързано с провеж-
дането на прозрачни тръжни процедури за възлагане на допълнителното проектиране и строителст-
во на инфраструктурния проект. Въпреки че по същество провеждането на тръжните процедури е в 
правомощията на бенефициентите, не трябва да се забравят и отговорностите на управляващия ор-
ган – на етапа на предварителен контрол. От друга страна, управляващият орган е отговорният за 
правомерното използване и управляване на предоставените средства от Общността. В този смисъл 
управляващият орган носи крайната отговорност пред Европейската комисия и поради това следва 
да изисква и да контролира прозрачността на провежданите тръжни процедури. 

Когато тръжната процедура се обявява за проектиране и строителство на инфраструктурен 
проект, индикативните прогнозни стойности на поръчката са много големи (в повечето случаи над 
200 млн. лв.). Това води до организиране на международен търг, съгласно действащите законода-
телство и регламенти. Публикуването на обява за търга в Официалния вестник на Европейския съюз 
е само една от многото задължителни стъпки, чрез които следва да се гарантират публичност и 
прозрачност на процедурата. 

В случай на провеждане на международен търг за възлагане на обществена поръчка възло-
жителят следва да е изключително прецизен на всяка стъпка от процедурата. На този етап той се 
намира както под голямо обществено внимание, така и под засиления интерес от страна на чуждест-
ранните средства за масово осведомяване, посолствата на заинтересуваните държави и междуна-
родните строителни и инженерингови компании. Всяко отклонение от изискванията може да доведе 
до провал на тръжната процедура с всички произтичащи от това отрицателни последици. В табл. 1 
са посочени идентифицираните критични етапи в този процес – от гледна точка на публичната ко-
муникация. 
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Таблица 1 
 

Критични етапи при възлагане на обществена поръчка 
 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП 
Критичен етап Изисквания към публичната комуникация 

1. Публикуване на обя-
ва и заповед за откри-
ване на обществената 
поръчка (Агенция за 
обществени поръчки, 
Държавен вестник, 
Официален вестник на 
Европейския съюз) 

• Успоредно с публикуването на обява за осигуряване на максимална 
публичност следва цялостната документация на поръчката да е достъпна 
в интернет 
• Публично оповестяване в деня на обявяване на конкретните изиск-
вания към фирмите (според тръжната документация) 
• Препоръчително е това да се случи на събитие тип „пресконферен-
ция”, за да може открито да се третират основните параметри на проце-
дурата 

2. Подаване на въпроси 
от компании и отговори 
на възложителя съглас-
но чл. 29 на ЗОП 

• Всеки изготвен отговор по зададените въпроси следва също да бъде 
публикуван в интернет пространството, ако тръжната документация е 
публикувана в мрежата 
• Когато отговорът на въпроса е изключително важен, следва да се 
свика брифинг, за да бъде дискутирано взетото решение 

3. Евентуална поява на 
негативни материали в 
средствата за масово 
осведомяване 

От момента на публикуването на обявата за откриване на обществена 
поръчка до възлагането Ӝ за изпълнение трябва да се следят с изключи-
телно внимание отзивите в средствата за масово осведомяване. Непре-
къснатият медиен мониторинг на националните и европейските средства 
за масово осведомяване по конкретната тръжна процедура е задължите-
лен. В случай на поява на критични или негативни материали следва да 
се предприемат конкретни стъпки за неутрализирането им 

4. Сформиране на ко-
мисия за оценка 

Възложителят трябва да създаде комисия, която да отвори и избере най-
добрата оферта, съгласно предварително обявените критерии в тръжната 
документация. Подходът при избор на членове на комисия за междуна-
роден търг също трябва да бъде много прецизно обмислен. Като основен 
и минимален критерий следва членовете на комисията да бъдат извън 
списъка от физическите лица, за които има констатации на Агенцията за 
държавна финансова инспекция за нарушения при разходването на 
средства по програми на Европейския съюз (чл. 19, ал. 5, т. 1 от ЗОП). За 
осигуряване на публичност и гарантиране на безпристрастност в коми-
сията трябва да бъдат включени освен тясно специализирани в конкрет-
ната сфера експерти от страна на възложителя и представители на: 

 управляващия орган на ОП „Транспорт”; 
 централното координационно звено в администрацията на Министер-

ския съвет; 
 одитен и сертифициращ орган; 
 Сметната палата 

Членове на комисията в качеството им на наблюдатели: 
 представител, излъчен от средствата за масово осведомяване; 
 представител на Комисията за защита на конкуренцията; 
 представител на неправителствени организации на юрис-

ти/магистрати; 
 международен наблюдател, посочен от Европейската комисия 

5. Отваряне на получе-
ни оферти 

• Публично отваряне; идентифициране на участниците и техните парт-
ньори в случай на консорциуми и други обединения; идентифициране 
на неправителствените организации, присъстващи на отварянето на 
офертите; уточняване на държавите, от които идват участващите компа-
нии; идентифициране нивата на представяне на участниците в момента 
на отваряне на офертите 
• Проследяване на отзивите в средствата за масово осведомяване с ос-
новен акцент върху коментарните материали; преглед на международ-
ния печат и отзивите в чуждестранния печат по отношение на търга – с 
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фокус върху националния печат на държавите, от които участват компа-
нии в търга 

6. Отваряне на ценови 
оферти 

• Публично отваряне на ценовите оферти съгласно ЗОП – обикновено 
протича при засилен медиен и публичен интерес 
• Ако някой от участниците не стигне до етапа на отваряне на ценовите 
оферти, комисията следва много ясно и недвусмислено да обясни при-
чината(те) за неговото отстраняване 
• Трябва да се следи публичното поведение на недопуснатите участни-
ци до следващия етап от конкурса. Следва да се идентифицират кои ко-
муникационни канали използва отхвърленият кандидат, включително 
международни, кои медиатори и с какви послания си служи. В случай на 
нестихваща негативна публична кампания трябва да бъдат предприети 
необходимите комуникационни действия, за да бъдат преодолени нега-
тивните послания и да бъде ограничен ефектът им върху широката об-
щественост 

7. Избор на изпълнител Изборът на изпълнител е завършващият и най-критичен етап при про-
веждането на процедурата. Всички протоколи от заседанията на коми-
сията, както и проектозаповедта за избор на изпълнител се предоставят 
за съгласуване с отдел „Предварителен контрол” на ОПТ. Мотивите за 
класиране и избор на изпълнител трябва да бъдат ясно посочени и да не 
будят съмнение за обективността на членовете на комисията 

 
НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ПРИ ГОЛЕМИ 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 
 
Наличието на много структури, занимаващи се с даден инфраструктурен проект, размива в 

общественото съзнание отговорността за неговото изпълнение и води до объркване коя програма 
какво точно финансира. Това е в разрез с разпоредбата на прилагащия регламент, според която все-
ки управляващ орган е длъжен да гарантира максимално широкото популяризиране на своята прог-
рама. 

Ключовият проблем при публичната комуникация на инфраструктурните проекти е съгла-
суваността на публичната политика. От тази гледна точка и поради факта, че публичната комуника-
ция е част от управлението на оперативната програма, в настоящата разработка се предлага следна-
та структура на управление по отношение на инфраструктурни проекти с национално значение: 

• Договарящ орган. В рамките на структурата, в която е разположен управляващият орган 
на ОП „Транспорт”, да бъде създаден и договарящ орган по програмата. Неговите функции ще бъ-
дат да подготвя и организира тръжните процедури за проектите, финансирани по програмата. В 
правомощията на договарящия орган е да сключва договори за възлагане на обществени поръчки. 
По този начин ще се ограничат до минимум съгласувателните процедури на равнище управление, а 
така и на комуникационно ниво. Същевременно и управляващият, и договарящият орган да бъдат на 
пряко подчинение на ресорния заместник-министър. Във функциите на договарящия орган, след 
провеждане на тръжни процедури, да има възможността да сключва договори за управляване из-
граждането на инфраструктурни проекти. 

• Екип за управление на инфраструктурен проект. Задължително в него, освен инженерни-
те специалисти и финансисти, трябва да бъде заложено включването на експерти от Европейската 
инвестиционна банка. 

• Всички средства за изпълнение на мерките за информиране и публичност на ниво проект 
да бъдат при договарящия орган, който да бъде отговорен за изпълнението им. 

• След изграждане на инфраструктурния обект е необходимо да се сключи договор, чиито 
условия за стопанисване гарантират спазване изискванията на релевантните европейски регламенти. 

Взаимодействията на управляване и изпълняване на оперативна програма „Транспорт”, спо-
ред направеното предложение, са показани на фиг. 2. 

 
 
 
 
 



 101

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2. Взаимодействия на управляване и изпълняване на оперативна програма „Транспорт” 

 
По предложения начин комуникационната политика ще бъде улеснена поради следните ос-

новни причини: 
• Звената, отговорни за управляването и изпълняването на програмата, са в една и съща     

структура от държавната администрация и с едно ръководство. Това ще спомогне в много голяма 
степен за оперативността на извършваните процеси – предвид единността на ръководството. 

• Времето за комуникация между отговорните структури ще се съкрати драстично. 
• Екипите за управляване на проекти ще отговарят единствено за изпълнението на задължи-

телните изисквания за информация и публичност, съгласно регламента, и ще разполагат със съот-
ветния бюджет за публичност, одобрен по формуляр за кандидатстване. 

• Договарящият орган, който ще бъде и бенефициент на всички проекти, ще акумулира по-
голям бюджет за информация и публичност, с който ще може да извършва комуникационни поли-
тики, пряко съгласувани с управляващия орган. 

• Ще се прилагат единни процедури, които ще се следват независимо от типа проект, т.е. 
процедурите на договарящия орган ще се отнасят за всички видове инфраструктурни проекти, неза-
висимо в коя сфера на транспортната инфраструктура са те. По този начин ще бъдат унифицирани и 
изискванията за информация и публичност на тези проекти.  

• Значително ще бъде улеснена комуникацията на равнище ръководител на управляващ ор-
ган и бенефициент, в лицето на договарящия орган. Ръководителят на договарящия орган ще бъде 
еднолично отговорен за подготовката и изпълнението на инфраструктурните проекти. 

• Структурата за управляване и изпълняване на програмата ще бъде много по-ясна и разби-
раема за широката общественост, която ще знае кой точно и за какво отговаря, без да се заблуждава 
от многото организации или от допустими дейности по други оперативни програми. 

Същевременно този нов начин на организация изисква промяна във взаимодействията при 
управление на комуникацията по ОПТ (фиг. 3). 

Експертът по „Информиране и публичност” на управляващия орган на програмата следва да 
носи пряка отговорност по отношение на разработването и изпълняването (след одобряването му) 
на комуникационния план на програмата. Експертът от управляващия орган е отговорен и за ясното 
разписване на правилата и процедурите, които се отнасят до информирането и публичността на 
програмата в процедурния наръчник за управляване и изпълняване на програмата. В него задължи-
телно следва да бъде включен и раздел за кризисната публична комуникация на инфраструктурен 
проект в строителството. В съответната процедура трябва да бъдат включени всички отговорни ли-
ца и техните правомощия по време на публична кризисна комуникация и ролята на съответните ек-
сперти по публичност. 

С изпълнението на комуникационния план на програмата следва да се постигнат широката Ӝ 
публичност, познаване на съфинансиращите фондове, специфични познания за определени проекти. 
Експертът трябва да осигури мониторинг на извършваните комуникационни дейности – като се за-
почне от всекидневен медиен и се стигне до ежегодни национално представителни социологически 
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проучвания. От публикациите в средствата за масово осведомяване и техния анализ експертът след-
ва да предвиди бъдещите публични действия – най-вече по отношение на отрицателно настроените 
групи, и да планира съответната комуникационна политика на управляващия орган. 

 
 

 
 

Фиг. 3. Взаимодействия при управляване на комуникацията по ОПТ 
 
За да изпълни качествено своите задължения по отношение на комуникационния план на 

оперативна програма „Транспорт”, експертът по „Информиране и публичност” на управляващия 
орган на ОПТ следва да е със същия статут и правомощия, с каквито се ползва директорът на ди-
рекция „Връзки с обществеността”. 

Експертът по информиране и публичност на договарящия орган трябва да определи кон-
кретните бюджети за публичност при изготвянето на формуляри за кандидатстване на инфраструк-
турните проекти, в съответствие с вида и обществената значимост на проекта. В него задължително 
трябва да се предвидят кризисна публична комуникация, разходи за публичен мониторинг по про-
екта, интерактивна публична комуникация и т.н. При изготвянето на тръжните процедури за възла-
гане изпълнението на инфраструктурните проекти експертът следва да предвиди и конкретен бю-
джет за изпълнението на изискванията по публичност според регламента, задължително заложени 
като минимален праг или фиксирана сума в тръжната документация. Той отговаря и за иницииране-
то, планирането и провеждането на големи публични събития по проектите, като съгласува конк-
ретните параметри на събитията с управляващия орган на ОПТ. 

Експертът „Информиране и публичност” на екипа за управляване на проекта отговаря един-
ствено за стриктното спазване на задължителните по регламент изисквания за информиране и пуб-
личност на конкретния инфраструктурен проект. Екипът разполага единствено с бюджет за публич-
ност, който е в състояние да гарантира това изпълнение. 

 
* * * 

 
Организацията и управлението на оперативна програма „Транспорт”, финансирана от        

структурните и Кохезионния фондове на ЕС, е пряко свързана с преодоляването на много предизви-
кателства пред различни аспекти на националната сигурност. Основна роля за успешното им прео-
доляване имат ефективната и ефикасна организация на публичната комуникация, при стриктно 
спазване на европейските регламенти и националното законодателство, в следните направления: 

• превенция на корупцията посредством осигуряване на публичност и прозрачност на раз-
личните процедури, осъществявани от управляващия орган и бенефициентите на ОПТ; 

• недопускане на нередности, водещи до финансови корекции от страна на ЕК, на проекти-
те, финансирани от ОПТ; рисковете, свързани с налагане на финансови корекции на инфраструк-
турните проекти по ОПТ, могат да рефлектират и върху финансовата стабилност на страната; 

Експерт „Информиране и публичност”          
на управляващия орган 

Експерт „Информиране и публичност”         
на договарящия орган 

Експерт „Информиране и публичност”         
на екипа за управляване на проекта 

Дирекция                      
„Връзки с обществеността        
и протокол” на МТИТС 
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• формиране и поддържане на позитивно мнение на обществото за изгражданата транспорт-
на инфраструктура чрез проекти на ОПТ. 

Ефективността и ефикасността на публичната комуникация може да бъдат повишени пос-
редством нова организация на дейността, включваща: 

• централизация на взаимодействията за осигуряване на публичност и прозрачност във 
връзка с изпълнението на инфраструктурни проекти; 

• унифициране на изпълняваните дейности от различните бенефициенти по ОПТ; 
• подобряване на съгласуваността и намаляване на времето за вземане на решение при из-

вършване на кризисен ПР; 
• подобряване на разпознаваемостта от страна на обществото на отговорните институции за 

изпълнението на ОПТ. 
Насоките на развитие на комуникационния процес при големи инфраструктурни проекти ще 

доведат до развитие на процедурите, а оттам и до повишаване на административния капацитет на 
ОПТ. Крайният резултат от този процес на усъвършенстване ще бъде укрепване на сигурността 
посредством редица премахнати рискове, стоящи пред ефективното и ефикасно усвояване на средс-
тва по структурните и Кохезионния фондове. 

 
 
 
Закон за обществените поръчки, в сила от 1 окт. 2004 г., обн., ДВ, бр. 28 от 6 апр. 2004 г., изм., ДВ, 

бр. 19 от 8 март 2011 г. 
Оперативна програма „Транспорт” (2007–2013). С., 2007. 
Процедурен наръчник за управление и изпълнение на оперативна програма „Транспорт” (2007–2013). 

С., 2009. 
Постановление на Министерския съвет № 134 от 2010 г., в сила от 13 юни 2010 г., обн., ДВ, бр. 53 

от 13 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 ян. 2011 г. 
Постановление на Министерския съвет № 55 от 12 март 2007 г., в сила от 20 март 2007 г., изм. и 

доп., бр. 109 от 23 дек. 2008 г. 
Commission Regulation (EC) N 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of 

Council Regulation (EC) N 1083 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the 
European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) N 1080/2006 of the European Parliament and 
of the Council on the European Regional Development Fund. – Official Journal, L 371, Volume 49, 27 December 
2006. 
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Петър Димитров 
 
 

НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ ОТ ОПЕРАЦИИТЕ И УЧЕНИЯТА – 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В АРМЕЙСКИ УСЛОВИЯ 

 
 
Фундаменталните изменения на средата за сигурност в региона и света изправиха Българс-

ката армия пред редица сериозни предизвикателства. Едновременно с дейностите за гарантирането 
на националната сигурност пред армията възникнаха задачи за реформиране структурите на войски-
те и силите и подготовката им за участие в колективната евро-атлантическа система за сигурност. 
Преходният период се характеризираше и с нарастването на реалния принос на страната и армията 
към международните мир и сигурност. Това намери реален израз в участието на подразделения на 
Българската армия в операции за разрешаване на кризи и конфликти в различни горещи точки на 
света. С течение на времето нашето участие се интензифицираше както в посока към брой и место-
положение на мисиите извън страната, така и към мащаб на подразделенията, които изпълняваха 
задачи по мироопазване. 

За период от 18 години наши войскови формирования дадоха своя принос в операциите на 
ООН в Камбоджа ЮНТАК, на НАТО ЕСФОР и впоследствие на Европейския съюз АЛТЕЯ в Босна 
и Херцеговина, на НАТО КЕЙФОР в Косово, на НАТО АЙСАФ в Афганистан, стабилизиращата 
операция на водената от САЩ коалиция на желаещи в Ирак, на ООН „Актив Индевър” в Средизем-
но море, мисиите на ООН с военни наблюдатели в Ангола, Таджикистан, Еритрея и Либерия. 

Участието ни в тези операции не премина гладко и безпрепятствено. Българската армия за-
почна първата задгранична мисия слабо подготвена и контингентът, който бе изпратен в Камбоджа, 
се сблъска с много предизвикателства: от знания и умения за езикова комуникация с партньорите в 
сложна многонационална среда, аклиматизация и логистично устройване в тежка тропическа физи-
когеографска среда, познаване нравите и обичаите на местното население до изпълнение на задачи-
те в мисията. В хода на операциите зад граница България даде двадесет и три жертви, както и много 
ранени военнослужещи. 

Участието на наши подразделения в мисии за опазване на мира допринесе и за изменение на 
облика на Българската армия. Участниците в мисиите след завръщането си се вливаха в бойните 
редици на своите подразделения и непосредствено пренасяха преживяното и наученото сред своите 
колеги. Операциите зад граница допринасят за натрупване на ценен опит както от всички държавни 
институции, имащи отношение по изпълнението на задачи в интерес на международния мир и си-
гурност, така и от командирите и щабовете по планирането, организирането, управляването и из-
пълняването на поставените задачи от контингентите. Мисиите зад граница променят облика, ха-
рактера и манталитета на подразделенията. Те се превръщат в по-добре комплектувани и подготве-
ни, по-високо мотивирани бойни единици. 

Ангажиментите на България към международния мир и сигурност очертават и в бъдеще не-
обходимостта от участие на контингенти от Българската армия в мисии извън територията на стра-
ната. Приносът към мироопазването е от стратегическо значение за утвърждаване на страната ни 
като фактор на стабилност и сигурност в региона. Участието в операции за поддържане на мира с 
подготвени и добре екипирани формирования и в бъдеще ще допринася за издигане авторитета на 
Българската армия и страната като достоен и надежден съюзник. 

Като се има предвид посоченото, може да се направи заключението, че очевидно е назрял 
моментът изводите и поуките от натрупания опит в Българската армия и този на съюзниците и пар-
тньорите в многонационалните операции да се систематизират, съхраняват и разпространяват от 
добре организирана и редовно поддържана система. 

 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМА ЗА НАУЧЕНИ УРОЦИ 

 
Очевидно е, че въоръжените сили в процеса на практическата си дейност трябва да функци-

онират като учеща се организация, която освен системните експлицитни знания и опит от теорията 
и практиката на военното изкуство трябва да продуцира и използва и знанията, придобити от теку-
щите операции и учения и агресивно да ги прилага отново в практиката на войските и силите. 

Като се има предвид общата тенденция към трансформация на въоръжените сили в учещи 
организации, с внедряване в тяхната практическа дейност на модерни системи за управление на 
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знанията и използване на научените уроци от операциите и ученията, може да се формулира и теза-
та, че тази тенденция трябва да се осъществи и в Българската армия и в кратки срокове да се създаде 
единна универсална система за събиране, анализиране, разпространяване и усвояване на знанията, 
научените уроци и най-добрите практики от опита на нашите формирования и тези на съюзници и 
партньори. Аргументите за въвеждане на такава система са много и основните от тях са: 

• Членството в НАТО и Европейския съюз. Това ни задължава да поемем своята част от от-
говорността, с която те се ангажират в интерес на мира и сигурността в Европа и света, т.е. от кон-
суматори да се превърнем в производители на сигурност. Ето защо и една от основните мисии на 
Българската армия е подкрепа на международния мир и сигурност. 

Новата световна среда за сигурност и външната ни политика направиха от България равно-
правен член на Северноатлантическия и Европейския съюз. Отварянето на страната към света пре-
достави възможности да участваме в операции за поддържане на международния мир и сигурност 
под егидата на ООН, ОССЕ, НАТО, ЕС и други международни организации. Участието в този вид 
операции се превръща в съдба на Българската армия и за тях в бъдеще ще бъде отделян все по-
голям ресурс. Следователно нашите командири, щабове и формирования трябва да усвояват чуждия 
опит и този на нашите контингенти за подготовката и провеждането на такъв тип операции. 

• Бурното развитие на технологиите и приложението им във военното дело. Ако военната 
организация се разгледа като система с няколко фундаментални подсистеми: стратегия, доктринал-
на област, организационна област, технологична област и организационна култура, с влияещи си 
елементи, ще се установим, че технологичната подсистема е единственият елемент, който се влияе и 
изменя най-революционно от външната среда. Бурното развитие на комуникационно-
информационните технологии, базирането на значителна част от техническите и други системи в 
космическия домейн, научните открития в областта на нанотехнологиите, биогенетиката, роботика-
та и изкуствения интелект доведоха до революционен скок в развитието на военната наука. Появиха 
се нови теории за подготовката и воденето на кампаниите и операциите. На базата на технологиите 
се променят и средствата за водене на въоръжена борба, респективно и доктриналната област. Това 
налага промени и в организационната област – структури, работни процеси и процедури, бойна под-
готовка и др. Тези трансформационни процеси водят и до промяна на организационната култура. 
Процесите могат да бъдат овладени и управлявани успешно само когато и във военната организация 
се създаде култура за постоянно учене и обмен на знания. Това е немислимо без съществуването на 
стройна система за управляване на знанията и научените уроци. 

• Опитът на формирования от Българската армия от участие в мисии зад граница. Нова-
та геополитическа ориентация на страната и обективните условия на международната среда за си-
гурност през последните две десетилетия наложиха наши формирования да участват в операции за 
опазване на мира. Това изправи целия личен състав на армията пред нови предизвикателства в под-
готовката, комплектуването, сертифицирането и участието в операциите. В повечето случаи коман-
дирите и щабовете решаваха въпросите, без да имат необходимата информация, подготовка и опит. 
В процеса на участието личният състав преживя много превратности, инциденти и лишения, но и 
придоби безценен опит. 

Паралелно с участието на нашите контингенти в мисиите в Българската армия се извършва-
ха трансформационни процеси на преструктуриране, редуциране и модернизиране. В резултат се 
прояви и синдромът на „побелелите коси”. Редиците на армията напуснаха много от участниците в 
мисиите. Те отнесоха своите знания и опит със себе си, без да успеят да го предадат на следващите 
поколения военнослужещи. Този опит можеше да бъде събран, анализиран и формулиран като нау-
чени уроци, но ако съществуваше необходимата за това система. 

• Опитът и изградените системи за управление на знанията и научените уроци на стра-
ните от НАТО и Европейския съюз. Повечето страни от НАТО и ЕС имат създадени и функциони-
ращи системи за управление на знанията. Практиката от участието в разрешаването на кризи и кон-
фликти през последните няколко десетилетия наложи да се формират модерни системи от органи, 
съоръжения, процедури и комуникационно-информационни технологии за синтез на всичко, което 
се случва във военната област, за превръщане на емпиричните наблюдения, практики и събития в 
практикоприложни знания и реализирането им в отбраната и сигурността. Този опит може и трябва 
да се използва от Българската армия. 

Могат да се изложат и още основателни аргументи за необходимостта от такава система, 
която на този етап не съществува. Ето защо, като се има предвид всичко посочено, може да се нап-
рави изводът, че е необходима добре изградена и осигурена в процедурно отношение „система за 
събиране, анализиране, разпространяване и усвояване на научените уроци от участието на Българс-
ката армия в операции за поддържане на международния мир и сигурност”. Тази система може да 
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стане ядро на много по-всеобхватна и мащабна система за управляване на знанията в Министерст-
вото на отбраната и Българската армия. 

 
ДЕФИНИЦИИ, ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА НАУЧЕНИ УРОЦИ 

 
Теорията за управлението на знанията се базира на трансформацията на класическите орга-

низации в организации, които постоянно се учат. Идеята е, че само организациите, които са въвели 
постоянното учене в своята всекидневна практика и са вградили стремежа за учене в организацион-
ната си култура, могат да оцелеят в условията на безпощадно съревнование във всички области на 
живота. Това се отнася с пълна сила и за военните организации. 

Платон смята, че знанието е това, което е истина и на което се вярва. Не всичко обаче, което 
е истина и му се вярва, е знание. Знанието се намира някъде в областта, където истината и вярвани-
ята се препокриват. 

Когато изследваме практиката на организациите и търсим мъдростта и опита от нея, за да ги 
използваме в промяна на поведението на персонала, опираме до опита на онтологията. Тя изследва 
знанията по отношение на това къде се намират. За родоначалници на управлението на знанията от 
онтологична гледна точка в научните среди са смятани японските учени Икужиро Нонака и Хирота-
ка Такеучи. Те доразвиват постановките за тацитното и експлицитното знание и същевременно под-
разделят съществуващите знания на четири възможни състояния: социализация, екстернализация 
(артикулация), комбинация и интернализация (фиг. 1). 

 

Процес на преминаване 
на знанието Откъде Накъде Метод на предаване 

Социализация Тацитно Тацитно Споделено 

Екстернализация Тацитно Експлицитно Изразено 

Комбинация Експлицитно Експлицитно Свързано 

Интернализация Експлицитно Тацитно Прието 

 
Фиг. 1. Модел на на Нонака и Такеучи 

 
Някои учени твърдят, че това е единственият вид знание, което индивидът притежава, като 

се обосновават, че той ползва само тацитното си знание за решаване на проблемите в практическата 
си дейност. Следователно и научените уроци ще бъдат обект на улавяне, анализиране, класифици-
ране и последващо използване в практиката на тацитните знания. 

Съвременните военни организации, които са напреднали в областта на изследването и при-
лагането на научените уроци, използват многообразни форми, методи и инструменти за улавяне на 
тацитните знания. Например с развитието на комуникационно-информационните технологии и ма-
совото въвеждане на интернет във войсковата практика все повече се налагат формите на обмен на 
знания и опит във виртуалното пространство чрез създаване на целенасочени форуми: общества 
(групи) с обща цел, общества (групи) с обща практика (специалност), общества (групи) с общ инте-
рес, инструменти за извличане на тацитни знания. 

Създаването на тези общества (communities) се постига с различни софтуерни инструменти 
като форуми във виртуалното пространство: Defense Knowledge on Line (DKO), milWiki, podcasts, 
twitter, face book и много други. 

За нас като институция обаче по-важен и по-интересен е основният инструмент, който се 
използва от отбранителните ведомства – създаването и прилагането на системи за управление на 
знанията и научените уроци. Ограниченото пространство не позволява да се впуснем в по-
задълбочен дебат в тази насока. Ето защо ще разгледаме конкретната тема – научените уроци от 
операциите и ученията. 

На базата на дефиниции, въведени в страните от НАТО, и на нашия опит може да се форму-
лира и по-обща дефиниция за наше ползване. Научените уроци са система от организирани знания 
за бойните оперативни системи (разузнаване, огнево поразяване, маньовър, ПВО, защита на войс-



 107

ките) и всички подпомагащи ги системи от конкретни събития със собствените войски или за 
опита на други армии в условията на военни операции или в мирно време, които с въвеждането им 
в практиката повишават ефективността на войсковите формирования или подобряват определе-
ни практики от бойната дейност. 

За организирането и използването на научени уроци се създава комплексен процес от дей-
ности. Теоретиците на управлението на знанията най-често разглеждат процеса като съвкупност от 
системни и взаимосвързани дейности: създаване, придобиване, съхраняване, обменяне, разпростра-
няване, прилагане и обновяване на знанията. Тези дейности, след специфична модификация, са ва-
лидни и при формулиране и използване на научените уроци от операциите и ученията. 

Следователно процесите за обобщаване на научените уроци са целенасочени дейности за 
събиране и анализиране на бойна информация, разпространяване, интегриране и архивиране на наб-
людения, мнения и уроци, добити от бойните операции или ученията. Тези процеси са дейности ка-
то всички останали щабни дейности, които са в интерес на изпълняване на бойни и други задачи. Те 
осигуряват обратната връзка и установяват последващи дейности за гарантиране на постоянно обу-
чение, коригиране на грешките и прилагане в практиката на войските и силите на това, което се е 
доказало като правилно и ефективно. 

Основната идея в целия комплекс от дейности е, че процесът за обобщаване на научените 
уроци императивно трябва да води до промяна в поведението на войсковите формирования при 
подготовката и провеждането на операциите и ученията. 

Основните дейности на процеса за обобщаване на научените уроци са: 
• събиране на информация; 
• анализиране на наблюденията, мненията и уроците; 
• валидиране на обобщените изводи и формулиране на идентифицираните уроци; 
• утвърждаване на уроците; 
• класифициране, сортиране и съхраняване; 
• разработване на краен продукт с научените уроци; 
• разпространяване и прилагане в практиката; 
• мониторинг за изпълнението. 
Най-общо това може да се представи като непрекъснат производствен цикъл от дейности, 

произвеждащ на изхода си нови знания във вид на научени уроци, чрез които се обогатяват и обно-
вяват експлицитните знания на организацията и паралелно се въвеждат в практиката. 

 
ПРИМЕРНА АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА НАУЧЕНИ УРОЦИ  

В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 
 
Армиите са възприели различни подходи за организиране на знанията на организацията, но 

напредналите в това отношение използват електронни бази от данни (по-точно електронни библио-
теки за съхраняване на знания), софтуерни продукти за тяхното управляване и разпространяване и 
електронни сайтове за обмен и ползване. 

Същността на системата е в създаване на затворен алгоритъм от работни процедури, които 
се реализират на практика от работни органи и на изхода на системата се проявяват крайните про-
дукти. Контекстуално системата за научени уроци включва работните дейности на специалистите за 
събиране и обобщаване, обработване и анализиране на информацията, формулиране на изводи и 
извличане на поуки, съхраняването и поддържането им в база от данни и предоставяне на крайните 
продукти на потребителите. 

Основни компоненти, без които системата не би могла да функционира, са: 
• работни органи на системата; 
• работни процедури; 
• инфраструктура на системата; 
• комуникационно-информационна система; 
• библиотека (хранилище, DB); 
• крайни продукти. 
На изхода на системата се произвеждат крайни продукти под формата на брошури, специа-

лизирани бюлетини, електронни файлове и други. Много важно в случая е тези крайни продукти да 
стигат по най-бързия начин до потребителите. Продуктите трябва да водят към промяна на пове-
дението на войсковите формирования! 
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Те могат да бъдат с различна насоченост: институционални – промени в доктриналната об-
ласт (доктрини, устави и наставления); практически – промени в ТТП, СОП и ПБП; промени в бой-
ната подготовка на войските и силите; неформални – промени в разбиранията и схващанията на ин-
телектуалния потенциал на въоръжените сили. 

За кодификация и класификация на информацията (знанията) в системата се разработва 
електронна база от данни (repository), която се използва като библиотека на знания, а едновременно 
и като инструмент за проследяване на всички процеси за обобщаване и обработване на научените 
уроци. 

В базата от данни се разработват основни рубрики: 
• описание на базата данни и инструкции за работа; 
• характеристика на театрите на операциите; 
• характеристика на мисиите; 
• опит от участието в мисии; 
• опит от подготовката за мисии; 
• образци документи; 
• научни разработки; 
• пособия и документи; 
• опит на съюзниците и партньорите; 
• публикации в печата. 
Бихме желали да информираме аудиторията, че практически работещ проект на такава база 

от данни вече е разработен и функционира в АИС на Българската армия. В момента се усъвършенс-
тва интерфейсът на продукта, което ще позволи базата да се обогатява и усъвършенства он лайн. 

За мен беше удоволствие да представя някои идеи за практическото използване на новите 
знания от войсковите формирования с цел повишаване на тяхната ефективност в операции за под-
държане на международния мир и сигурност. В Бялата книга за отбраната и въоръжените сили ос-
новните идеи се фокусират към практическата трансформация на Българската армия с цел превръ-
щането Ӝ в ефективна организация. За постигането на тази цел голяма отговорност и предизвикател-
ство съществуват и пред военната наука. Такива практически проекти, които могат да се реализират 
с малки ресурси и по-добро използване на интелектуалния потенциал на армията, ще подпомогнат 
значително трансформационните процеси. 
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          Подполковник д-р Росен Димитров 
 
 

ВСЕОБХВАТЕН ПОДХОД ИЛИ ПОДХОД, БАЗИРАН НА 
ЕФЕКТИТЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ 

 
 

Акцентът е поставен върху разбирането за всеобхватност в НАТО и Българската армия. 
Целта е да се направи паралел при прилагането на всеобхватния подход и подхода, базиран на 
ефектите в НАТО. Анализирани са документи, свързани с промените в съвременната стратеги-
ческа среда за сигурност и отбрана, и такива, определящи процесите на планиране на участието 
на НАТО при разрешаването на кризи. Направени са редица изводи, част от които са особено ак-
туални на етапа на разработване и прилагане на нови основополагащи документи в Българската 
армия. 

 
На срещата на върха в Лисабон през 2010 г. е казано, че всеобхватният (всеобщият) подход 

(Comprehensive Approach) ще се прилага за повишаване на потенциала, необходим за справяне с 
кризи. Изведената в новата Стратегическа концепция на НАТО втора основна задача е участие на 
Съюза в процесите на управление при кризи. Това е пресечната точка на приноса му към всеобхват-
ния подход в процеса на управление при криза. 

Съвременните кризи се характеризират като комплекс от взаимозависимости, които са 
преплетена комбинация от исторически, политически, военни, социални, културни, религиозни, 
икономически и редица други елементи. 

Средата, в която биха се водили операциите, е пространството, чиито състояния, обстоятел-
ства и влияния въздействат върху използването на потенциалните възможности на НАТО и решени-
ята, които би следвало да се вземат. На стратегическо ниво са изведени шест основни елемента на 
средата: политически (political), военни (military), икономически (economic), социални (social), ин-
фраструктура (infrastructure) и информация (information) (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Елементи на средата 

Информация (I) 

Политически (P) 

Военни (M) 

Социални (S) 

Икономически (E) 

Инфраструктура (I) 
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Състоянието на изброените елементи – PMESII на противостоящия, на приятелските и не-
утралните участници в разрешаването на кризата, както и възможностите за използване на сухопът-
ната територия, въздушното, космическото и морското пространство дават пряко отражение върху 
решенията, вземани в НАТО на стратегическо ниво. Всички мерки, решения и действия, които той 
би предприел, са свързани с постигане на крайното състояние, желано от стратегическото ниво; на-
меренията на стратегическото ниво; пътищата за постигането им; рисковете и тяхното намаляване. 

Шестте елемента на средата PMESII, в която се заражда кризата и следва да бъде разрешена, 
се трансформират като една или комбинация от четири силови инструмента, които в своята кохе-
рентност (свързаност/преплетеност) и всеобхватност следва да дефинират различни варианти за 
тяхното прилагане. Основните силови инструменти на глобалните играчи в областта на сигурността 
са военни, политически, икономически и граждански. Обвързването на тези инструменти с постига-
нето на една цел – управляване/разрешаване на дадена криза, е предмет на всестранния подход, т.е. 
всички силови инструменти се разглеждат като всеобщ инструмент за постигане на желано страте-
гическо крайно състояние. 

 

 
 

Фиг. 2. Основни силови инструменти 
 
НАТО, като военна и политическа организация от 28 суверенни държави, разполага само с 

военни (пълни) и политически (частични) инструменти за упражняване на сила. Другите инстру-
менти са контролирани от международни организации, съюзи и неправителствени организации. То-
ва налага често НАТО да координира или съгласува своите действия или дори да взаимодейства с 
тях, като оказва поддържаща роля при разрешаването на криза. 

Продължение на концептуалните схващания от Лисабон е протичащият процес на разработ-
ване на директивата за планиране на операциите в НАТО, базирано на всеобхватния подход 
(Comprehensive Operations Planning Directive – COPD). В нея се казва, че кризисното планиране на 
операциите на НАТО трябва да допринася към всестранния подход за разрешаване на дадена криза, 
предприет от международна общност или страна, на чиято територия е кризата. 

Военните инструменти са основната/силната страна на НАТО в процесите на управление 
при криза. Стремежът на световната общност е чрез военна поддръжка на гражданските власти, без 
необходимост от предшестваща военна интервенция, да се реализира всестранният подход. В при-
лагането му особено важна е ролята на системите за наблюдение и разузнаване на НАТО, които са 
ключови за процеса на трансформация в сектора за сигурност (Combined C4ISR – C5ISR). 

  

  

Политически 

Инструменти – всеобхватен подход 

Информация 

Социални 

Политика 

Военни 

Икономика 

Инфраструктура 

Граждански Военни Икономически 

СРЕДА 
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Като обобщение на казаното дотук, може да се твърди, че използването на всеоб-
щия/всеобхватния подход при планиране на операциите за разрешаване на дадена криза обхваща 
както военни, така и невоенни инструменти, които интегрират своите специфични способности за 
постигане на стратегическата цел. 

Прилагането на всеобхватния подход при планирането на операции в отговор на криза не е 
ново, а по-скоро е промяна във философията на протичащите процеси на стратегическо ниво по 
време на предварителното наблюдение, планирането, ръководството и оценката на операциите. При 
този поход основният акцент се поставя върху постигането на желаните стратегически ефекти, като 
същевременно се минимизират нежеланите. Преведено на военен език, т.е. отивайки на оперативно 
ниво, всеобхватният подход включва селективна комбинация от огневи и неогневи въздействия, 
тясно координирани с действията на други невоенни организации (международни, правителствени и 
неправителствени), притежаващи инструменти за разрешаване на криза. 

Когато се прилага (планира) само военният инструмент, в основата на неговото използване 
е прилагането на подхода, базиран на ефектите/резултатите. Той се осъществява с помощта на чети-
ри основни процеса: анализ, планиране, изпълнение и оценка (фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Процеси на подхода, базиран на ефектите 
 
Прилагайки този подход, чрез тактическите резултати се реализират военните ефекти, които 

допринасят за постигане на стратегическото желано крайно състояние. За да стигнат до желаните 
тактически резултати, респективно военните ефекти, въоръжените сили е необходимо да притежа-
ват определени способности, както и възможност да ги планират и управляват. 

Ефектът е физическо изменение на състоянието и/или изменение на поведението на систе-
мата като следствие от военно или невоенно въздействие или комплекс от въздействия. 

Често в практиката трудно се разграничават понятията ефект и резултат. Необходимо е да 
се знае, че има резултат от въздействието/въздействията и ефект от действието/действията на въо-
ръжените сили. 

В контекста на това определение ефектите могат да бъдат класифицирани като желани, не-
желани или неутрални – според тяхното влияние върху постигане на крайното състояние. От друга 
страна, според предвижданията на планиращите – на очаквани или неочаквани. 

Ефектите, които са желани и очаквани, са предвидените по време на тяхното формулиране 
или по време на тяхното оценяване чрез военна игра, а реализирането им в хода на операцията е 
признак за постепенно приближаване към желаното крайно състояние. 

Ефектите, които са желани и неочаквани, са непредвижданите по време на щабните проце-
дури, но чието реализиране по време на операцията, е също признак за приближаване към желаното 
крайно състояние. 

Неутрални и очаквани са предвижданите ефекти по време на щабния анализ, а проявяването 
им не оказва влияние върху постигането на желаното крайно състояние. 

Ефектите, които са неутрални и неочаквани, са тези, които не са били предвидени и чието 
проявяване не влияе върху постигането на крайното състояние. 

Ефектите, които са нежелани и очаквани, са предвидени, а проявяването им по време на 
операцията сигнализира за отдалечаване от желаното крайно състояние. При оценяването на риска в 
плана за операцията следва да бъдат включени действия/действие за предотвратяване или смекчава-
не на тяхното влияние. 

Ефектите, които са нежелани и неочаквани, са тези, които не са били очаквани и чието поя-
вяване по време на операцията сигнализира за отдалечаване от желаното крайно състояние. В зави-
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симост от степента на това влияние може да се наложи предприемане на незабавни действия за не-
говото отстраняване. При това следва да се разгледат причините за тяхното проявяване и причини-
те, поради които не са били предвидени. Този анализ може да разкрие други фактори, които следва 
да бъдат разглеждани в бъдещите анализи. Може да се наложи в хода на изпълнението на мисията 
някои от ефектите от показателите на системата за измерване и/или плана на операцията да бъдат 
коригирани. 

Резултатите, които се постигат при въздействие от въоръжените сили, биват планирани и 
непланирани. Планираните резултати са физически и функционални, а непланираните са косвени и 
допълнителни. 

Физическите резултати са степента на увреждане на обекта/нанесена щета, обикновено 
причинена след използване на огневи средства за поразяване. 

Функционалните резултати оценяват намаляването на оперативната боеспособност на 
обекта вследствие на въздействие по него. 

Косвените резултати са непреднамерено или инцидентно увреждане на обектите, причи-
нено от въздействие, засягащо съоръжения, оборудване или състав, които не са военни обекти. 

Допълнителните резултати са непреднамерено или инцидентно увреждане на обектите, 
причинено от въздействие, засягащо съоръжения, оборудване или състав, които са военни обекти. 

Определянето на потенциалните обекти за въздействие и приоритезирането им, планиране-
то на средствата за въздействие по тях и оценяването на резултатите от въздействие-
то/въздействията са свързани с определена последователност от дейности в планиращия щаб, изра-
зяваща се в процес на целеобразуване и целеразпределяне. Този процес е от съществено значение за 
постигането на крайните военни ефекти и е свързан със задълбочени познания в определени области 
на военните и физическите науки. Поради това е необходимо на етапа на обучение във Военната 
академия да се придобиват необходимите познания и компетенциите, свързани с целеобразуването 
и целеразпределянето както на съвместно, така и на компонентно ниво. 

Може да се твърди, че стратегическият ефект е възможен след реализиране на предвидените 
икономически, военен, политически или граждански ефект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Схема на реализиране на тактическите резултати в желаното крайно състояние 
 

От своя страна военните ефекти (на оперативно ниво) стават факт след реализирането на 
желаните ефекти на тактическо ниво, които се постигат чрез получените резултати от тактическите 
въздействия. 

 
 
 
П о п о в, К. Усъвършенстване на процесите на планиране на операциите и конкретизиране на плана 

на военновъздушния команден компонент. С., 2010. 
Резултати от Срещата на върха на НАТО в Лисабон (сайта на МВнР). 
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Д-р Мирослава Раковска 
 
 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА  
ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 

 
 

Засиленият интерес към сигурността във веригата на доставките (ВД) е важна тенден-
ция, която намира отражение в редица международни, регионални и национални инициативи, как-
то и в логистичните практики, приложими от стопанските организации. Целта на настоящата 
разработка е да разкрие мерките за повишаване на сигурността, които се предприемат на меж-
дународно равнище, както и да даде насоки за вземането на такива мерки на фирмено и между-
фирмено равнище. 

 
Темата за сигурността получава засилено внимание след терористичните атаки в САЩ на 11 

септември 2001 г. Трябва да се има предвид, че такива е имало и преди в редица държави, но новото 
през 2001 г. е, че вид транспорт беше използван като оръжие от терористите. Фактът, че той може 
да бъде не само цел, но и средство на терористите, го превръща в приоритетно направление при де-
финиране на мерките за сигурност. 

Преди тези терористични атаки сигурността във ВД се фокусира преди всичко върху пред-
пазване на продуктите най-вече от кражби, т.е. да не напуснат логистичната верига. След атентатите 
се налагат значително по-строги политики за гарантиране на сигурността, които следват по-широко 
разбиране. Сега сигурността във ВД се фокусира върху защитата на активите (продукти, мощности, 
оборудване, информация и персонал) от всякакъв вид щети и злонамерени действия1. Очевидно 
съвременното разбиране за сигурността във ВД включва прилагане на политики, процедури и тех-
нологии за защита на активите не само от кражба, но и от тероризъм, пиратство, саботаж, както и за 
предотвратяване вкарване на контрабандни стоки, хора или оръжия за масово унищожение във ве-
ригата на доставките2. Така сигурността във ВД се превръща в съществено важна част от управле-
нието на веригата на доставките (УВД) и има различни измерения: сигурност на материалните, на 
информационните, на финансовите потоци, на потоците от знания, както и сигурност на възлите в 
логистичните мрежи (заводи, терминали, складове, магазини). 

Основните фактори за повишаване на риска и уязвимостта на ВД са някои тенденции в съв-
ременните практики, чиято основна цел е повишаване ефективността на производствените и логис-
тичните дейности. Важен фактор е глобализацията на веригите в търсене не само на нови пазари, но 
и на нови източници на снабдяване и производство, водещи до намаляване на разходите. Друг съ-
ществен фактор е нарастващата степен на специализация на стопанските субекти и на аутсорсинга 
на неефективните дейности (включително логистични), което води до фрагментиране процеса на 
добавяне на стойност на много фази и части, осъществявани от различни организации, и до интен-
зификация на движението на товаропотоците в глобален мащаб. Пространствената концентрация на 
производството (т.е. фокусираните заводи) за намаляване на производствените разходи в резултат 
на икономии от мащаба и концентрацията на запасите (централизираната дистрибуция) с цел нама-
ляване на гаранционните запаси3, също допринесоха за по-интензивното използване на различните 
видове транспорт за придвижване на материалните потоци към и от централизираните производст-
вени и складови мощности. 

В настоящата разработка мерките за повишаване на сигурността са обособени в две основни 
групи: международни мерки, предприемани от държавни и междудържавни институции, включи-
телно някои международни стандарти, разработени от частния сектор, и мерки, които самите сто-
пански организации могат да предприемат като част от фирменото управление. 

 
МЕЖДУНАРОДНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА 

 
На международно равнище са разработени три основни стандарта за повишаване на сигур-

ността във ВД. 
Рамката от стандарти SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) 

на Световната митническа организация (СМО) е една от най-амбициозните инициативи, която    
включва всички страни – членки на СМО, и обхваща доставките с всички видове транспорт. Тя акцен-
тира върху възможността, която митническите власти имат за повишаване на сигурността във ВД. 
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SAFE включва два аспекта: сътрудничество между различните митнически власти и между 
тях и стопанските организации. Първият аспект предоставя възможност на митническите власти да 
изискват предварително електронно уведомяване от износителя и превозвача (във вид на хармони-
зирани елементи от данни), за да могат да извършат анализ на риска. Освен това, по молба на вна-
сящата страна, митническите власти в изнасящата страна трябва да проведат изходяща инспекция 
на високорискови товари, желателно с оборудване, което не изисква физическо отваряне на контей-
нера или транспортната опаковка – например машини с рентгенови лъчи и радиационни детектори. 

Партньорството между бизнеса и митническите власти предоставя редица преимущества 
пред компаниите, които се ангажират (посредством сертифициране) със стандартите и най-добрите 
практики, идентифицирани в SAFE, и така получават статут на одобрен икономически оператор 
(ОИО). Тези практики се отнасят до сигурността на сградите, процедурите за идентифициране на 
служителите и посетителите, информационната защита, сигурността на персонала, процедурите за 
отчитане на дейностите по превоза, обучението на служителите във връзка със сигурността, използ-
ването и документирането на пломбите за сигурност, процедурите при възникване на спешни ситу-
ации, както и тези за освобождаване на стоките от митницата. ОИО могат да бъдат различни участ-
ници в международната ВД като производители, износители, вносители, превозвачи, спедитори, 
пристанища, летища, терминални оператори, складодържатели и дистрибутори. Програмата за ОИО 
им позволява да се възползват от опростени митнически процедури, от поддържане на подходящи 
стандарти за сигурност и безопасност или от двете. 

Съществуват много тесни връзки между SAFE и различните инициативи за повишаване на 
сигурността в отделни държави и региони. Например единствената съществена разлика между 
SAFE и инициативата на САЩ Митническо-търговско партньорство срещу тероризма (Customs-
Trade Partnership Against Terrorism – C-TPAT) е, че SAFE налага стандарти както за износа, така и за 
вноса, докато американската инициатива се фокусира върху сигурността предимно при вноса. 

Програмата на ЕС за сигурност (Customs Security Programme – CSP) е съвместима със 
SAFE и предвижда две основни мерки – предоставяне на определени компании на статут на ОИО 
(от 1 януари 2008 г.), който им позволява по-бърза митническа обработка и други облаги, и прави-
лата за предварително уведомяване за вноса и износа (от 1 юни 2009 г.). И двете мерки са за трафи-
ка между ЕС и трети страни. Що се отнася до трафика в рамките на ЕС, приложими са регламентите 
за различните видове транспорт, както и специалните регулации за превоза на опасни стоки, експло-
зивни вещества и хранителни продукти. 

Мерките за предварително уведомяване у нас намират конкретен израз в изискването от       
1 януари 2011 г. фирмите да подават до митниците по електронен път обобщени декларации за въ-
веждане или напускане преди стоките да пристигнат или напуснат митническата територия на Об-
щността. Така митническите власти са улеснени в провеждането на по-ефективен контрол на риско-
вите товари и тяхното ранно откриване, без да се забавят товаропотоците на митницата. Данните, 
които трябва да бъдат предоставяни, зависят от транспортното средство и надеждността на участ-
ващите в процеса предприятия (значение има и дали са със статут на ОИО). Освен информация за 
изпращача и получателя могат да са и маршрут на превоза, описание на стоката, маркировка, иден-
тификационен номер на контейнера и пломбата и др. 

Друг основен международен стандарт е Международният кодекс за сигурността на кора-
бите и пристанищните съоръжения (International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code), 
който влезе в сила на 1 юли 2004 г и през август 89,5 % от 9000 пристанища и повече от 90 % от 
всички кораби получават одобрение в съответствие с разпоредбите на кодекса4. Той урежда изиск-
ванията за повишаване на сигурността в морското корабоплаване и пристанищата и начините, чрез 
които те да се удовлетворят. Представлява рамка за определяне и анализ на заплахите за сигурност-
та на корабите и пристанищата, за предприемане на превантивни мерки и за навременна и ефектив-
на комуникация. 

Кодексът включва както задължителни мерки, като назначаване на персонал по сигурността 
и разработване на планове за сигурност, така и препоръки за тяхното постигане. Мерките за сигур-
ност са на три нива5. На първото корабите и пристанищата работят при нормални условия. Що се 
отнася до сигурността на корабите, трябва да бъдат въведени процедури – например за достъп до 
кораба, контрол над лицата, които се качват на борда, включително техния багаж, и за наблюдение 
на кея и областите в непосредствена близост до кораба. В случай на висок риск от пробив в сигур-
ността се въвежда второто ниво, при което посочените мерки се засилват и се добавят нови, като 
предотвратяване на достъпа до кораба по вода и активизиране на пристанищните патрули. В изклю-
чителните случаи на надвиснала опасност се въвежда трето ниво, при което още повече се засилват 



 117

мерките за сигурност и се позволява достъп до кораба само от едно място, което трябва да бъде под 
строг надзор. 

Важен за повишаване на сигурността във ВД на международно ниво е и стандарт ISO 
28000:2007, разработен от Международната организация по стандартизация (МОС). Целта му е да 
улесни контрола над превозваните товари и борбата с контрабандата, да отговори на растящите 
рискове от пиратство и тероризъм и да допринесе за управляване на сигурността в международните 
ВД. С прилагането на този стандарт управлението на сигурността засяга различни аспекти на фир-
меното управление – финанси, производство, управление на информационните и материалните по-
тоци. ISO 28000:2007 се фокусира основно върху начините за развитите на управленски и контрол-
ни системи. Липсват детайлни препоръки за внедряване на решения във физическата среда, които да 
повишават сигурността. 

Освен посочения стандарт МОС е разработила и други, които по един или друг начин зася-
гат сигурността във ВД – ISO 20858:2007 за внедряването на кодекс ISPS; ISO 17712:2010 за меха-
ничните пломби, сериите ISO 18000 за радиочестотната идентификация (RFID), сериите ISO 9735 за 
електронния обмен на данни (EDI) и др. 

В международен мащаб имат значение и някои международни стандарти в частния сек-
тор. Една такава инициатива е Бизнес алиансът за сигурност в търговията (Business Alliance for 
Secure Commerce – BASC), който има предимно регионално значение за САЩ и други страни от 
Северна и Южна Америка. Програмата включва въвеждането, в сътрудничество с американските 
митнически власти, на мерки за сигурност, които да намалят риска от контрабанда, кражби и раз-
пространяване на опасни товари. Макар и с ограничен географски обхват на приложение, това е ед-
на от програмите, която предлага най-детайлизиран списък с мерки за сигурност (над 100). 

Докато BASC възниква в отговор на контрабандата на наркотици, Асоциацията за защита на 
превозваните активи (Transported Asset Protection Association – TAPA) е сформирана от производи-
тели на високостойностни продукти и логистични фирми, основно с цел да се намалят загубите от 
кражби във ВД (в рамките на ЕС те възлизат на над 8,6 млрд. евро годишно6). Противно на повечето 
инициативи за повишаване на сигурността мерките на ТАРА се фокусират върху автомобилния 
транспорт, а не върху контейнерните превози по море. Кражбите, които се случват по време на ав-
томобилния превоз, съставляват 86 % от всички кражби във ВД. 

Инициативите на ТАРА за повишаване на сигурността са насочени в три направления. Пър-
вото се базира на обмяната на информация за престъпността във ВД за високотехнологични продук-
ти между компаниите и със заинтересувани държавни институции (Incident Information Service – 
IIS), което улеснява разследванията и възстановяването на откраднатите продукти. 

Второто направление е преди всичко за сигурността на сградите (Freight Suppliers Minimum 
Security Requirements – FSR), включващо осигуряване на външни бариери, светлинни сигнали, кон-
трол с камери, алармени системи, както и дейности за контрол на достъпа до офис площи, складове 
и товарни платформи. 

Третото направление е за минимално допустимите стандарти за сигурността при превоза с 
автомобилен транспорт (Freight Supplier Minimum Trucking Security Requirements – TSR). Определе-
ни са насоки за оборудване на автокомпозициите и полуремаркетата, например със заключващи ус-
тройства и пломби, комуникационни и проследяващи системи (радиочестотни, спътникови) аларме-
ни системи. Предвидени са и процедурните аспекти на сигурността на автомобилните превози – 
например документация във връзка с доставките, предварително уведомяване за осъществяването 
на превоза, правила за маршрутизация, за извършване на товаро-разтоварните дейности, за под-
дръжка на превозното средство и др. Особено внимание се обръща на персонала като област за уп-
равление на сигурността. Очертани са практики като проверка на миналото на служителите, проце-
дури при постъпване и напускане на работа, обучение за реагиране при обири, определяне на двама 
водачи за рискови маршрути или ескортиране на превозните средства. По данни на ТАРА компани-
ите, сертифицирани по тези стандарти, са намалили загубите си от кражби средно с 40 %. 

 
НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ВД,  
ПРИЛОЖИМИ ОТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наложително е участниците във ВД да развият умения и стратегии за справяне с новите 

предизвикателства във връзка със сигурността. УВД, като водеща управленска концепция, има вът-
решноорганизационен и междуорганизационен аспект. Двата аспекта изискват прилагане на интег-
риращи материалните и свързаните с тях потоци съответно в рамките на организацията и извън тях. 
Аналогично насоките за повишаване на сигурността във ВД също могат да бъдат разгледани от 
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вътрешноорганизационна и междуорганизационна перспектива, като и в двата случая те целят да 
улеснят компаниите за възстановяване гладкото протичане на материалните потоци в случай на 
пробив в сигурността, както и за предотвратяване на подобни ситуации. 

Вътрешноорганизационните дейности във връзка със сигурността са тези, които се извърш-
ват в рамките на организацията, за да се повиши сигурността във ВД. Те могат да се представят като 
превантивни и реактивни мерки7. 

Превантивните мерки включват спътниково проследяване на товарни автомобили и кон-
тейнери, контролиране на достъпа до фирмените помещения и до товарите, използване на камери, 
извършване на проверки на превозвачите, обучаване на персонала, ползване на по-сигурна опаковка 
и заключващи механизми, наемане на охрана, изграждане на защитни прегради, по-добро осветява-
не на помещенията и др. 

Очевидно по-дългите ВД са по-уязвими от гледна точка на сигурността – заради по-големия 
брой участници в логистичния процес (спедитори, превозвачи, терминални оператори, банки и др.). 
Възможно решение на този проблем е повишаване на гаранционните запаси за защита от нарушения 
в плавното протичане на материалните потоци. Друга възможна превантивна мярка е релокация на 
логистични възли (заводи, източници на суровини, материали, компоненти) от отдалечени географ-
ски региони или с висока степен на риск към по-безопасни райони, за да се избегне прякото излага-
не на опасности. Анализът на разходите за производство, на логистичните разходи, свързани с дос-
тавките от по-отдалечените райони, включително и разходите за запаси, както и на разходите, про-
изтичащи от пробив в сигурността на ВД, може да доведе до решение за местно или регионално 
снабдяване/производство, особено за по-високостойностните продукти. Редица фирми от Европа и 
Северна Америка, които изнесоха производството си в страни с евтина работна ръка или се снабдя-
ват от там с материали и компоненти, оцениха впоследствие по-високите разходи, свързани с риска 
от прекъсване на гладкото движение на материалните потоци. Ето защо е препоръчително освен 
чуждестранни доставчици да се използват и местни (или поне регионални) с цел разпределяне на 
риска и осигуряване на възможност за прехвърляне на обеми при необходимост. Така по-високите 
разходи за снабдяване от местен доставчик представляват цената на тази превантивна мярка, която 
се заплаща, за да продължи да функционира ВД при пробив в сигурността. 

Реактивните мерки изискват разбиране на настоящите процеси на производство, складира-
не, транспортиране, товарене, разтоварване и др. и проектирането на нови процеси, които да позво-
ляват продължаване на операциите при тяхното прекъсване от нежелани събития. Тук се включват 
дейности като документиране, описание на процеса и на участниците в него, снабдяване по спеш-
ност от други доставчици и др. 

Основно изискване към вътрешнофирмените мерки за сигурност е да бъдат добре баланси-
рани, т.е. хармонизирани една с друга. Например инвестицията в бариера и охрана на входа на фир-
мените съоръжения не е ефективна, ако няма подобни охранителни мерки на всички входно-
изходни пунктове. Освен това вътрешнофирмените мерки трябва да се предприемат на няколко ни-
ва, за да се осигури висока надеждност. Например комбинирането на мерки за техническо осигуря-
ване с административни процедури гарантира, че ако едното ниво не устои, може да бъде ефективно 
заместено от други мерки, които предотвратяват ескалирането на даден инцидент в по-значителен 
проблем. 

Междуорганизационните дейности за повишаване на сигурността във ВД изискват съвмест-
ни усилия и сътрудничество на всички засегнати участници в нея. Тук фокусът е върху организаци-
онните взаимоотношения с клиенти и доставчици, с доставчици на логистични услуги и с публични 
организации (държавни институции и неправителствени организации). 

Съществуват различни видове взаимоотношения с доставчици и клиенти и съответно раз-
лични прилагани практики. В едната крайност са взаимоотношенията, базирани на защита на собст-
вените интереси, ниска степен на доверие и ниско ниво на комуникационен обмен, а в другата 
крайност са взаимоотношенията на доверие и сътрудничество, при което участниците се стремят да 
постигнат оптимизация на цялата ВД, а не на отделни нейни части. Компаниите трябва правилно да 
оценят нивото на доверие и сътрудничество с партньорите си преди да определят най-подходящата 
стратегия за сигурност, която следва да бъде приложима. 

Международният характер на ВД прави трудно определянето в коя част от веригата трябва 
да започне процесът на управление на сигурността. В този контекст следва да се отбележи, че при 
100 % инспекция на товарите в различни части от нея е икономически неизпълнимо да се постигне 
гладък материален поток. В същото време митниците станаха по-стриктни в контрола – особено при 
нови заплахи, и прилагат задължително установени процедури с оглед на нарастващата степен на 
несигурност. Така сигурността във ВД зависи до голяма степен от внимателното подбиране на пар-
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тньори, които отговарят на строги критерии в ключови области като ползвани превозвачи, познава-
не на нуждите за сигурност, експедиране на товарите от сигурни пристанища, ползване на сигурна 
опаковка и непрекъснато осъвременяване на базата данни със служителите. Съществена роля в ре-
дица ВД имат водещите фирми в тях (лидери), които прилагат ефективни мотивиращи и/или санк-
циониращи методи за насърчаване на активността на партньорите си по посока на увеличаване на 
сигурността (например увеличаване или намаляване на бизнес обемите, позоваване на наказателни 
договорни клаузи, споделяне на разходите за технологични инвестиции в сигурността или предос-
тавяне на фирмени кредити, обучение на служители и др.). 

Доставчиците на логистични услуги играят важна роля в инициативите за гарантиране си-
гурността на ВД, защото в повечето случаи извършват превоза (или подбора на превозвача), управ-
лението на складовото стопанство, избора и контрола на водачи и превозни средства, а преди всич-
ко осигуряват прозрачността във ВД. Тъй като клиентите на тези компании са разнообразни, за тях е 
важно да познават изискванията за сигурност и да формулират подходящи стратегии и процедури. 
Самите клиенти – производители и търговци, трябва да включат в критериите за оценяване на ло-
гистичните фирми и способността да се предоставя висока сигурност. Това предлага още едно ниво 
на защита срещу нарушаване на сигурността. Дългосрочните споразумения с логистичните фирми 
ги мотивира непрекъснато да осъвременяват своите системи за сигурност, за да удовлетворяват рас-
тящите нужди на клиентите си. 

Сътрудничеството с публични организации (митници, браншови асоциации, търговски аген-
ции) повишава сигурността във ВД и допринася за реализирането на други ползи. Например пол-
зотворните взаимоотношения с митниците при получаване статут на ОИО намаляват разходите за 
митническа обработка на товарите и документацията, съкращават времето за освобождаване на сто-
ките от митницата и така водят до по-високи нива на обслужване на клиентите и по-ниски запаси. 
Участието в неправителствени международни инициативи като ТАРА или в браншови инициативи 
на местно равнище засилва фокуса върху сигурността, води до общи решения за сътрудничещите си 
фирми, засилен информационен обмен за рискови ситуации и споделяне на добри практики. 

Съществено е значението на комуникационните и информационните технологии за осъщес-
твяване на разгледаните вътрешнорганизационни и междуорганизационни мерки за повишаване на 
сигурността. Редица съвременни технологии, като биометрични данни за контрол на достъпа, сис-
теми за проследяване на товарите и сензори за разкриване на намеса по време на транзита, могат да 
бъдат много полезни за подобряване на сигурността във ВД. Тези технологични решения е необхо-
димо да се комбинират с развитието на комуникационни канали за обмен на данни в реално време 
за рискови ситуации, като тук е важно и включването на митниците и други държавни институции 
(например чрез използване на електронни системи за предаване на информация за товарите). Пора-
ди значителния ефект, който нежеланите събития оказват върху ВД, нараства и приложението на 
информационни системи, които симулират събитията и подпомагат планирането на реактивните 
дейности. В този смисъл от съществено значение е интегрирането на софтуерните решения за УВД 
с най-новите технологични решения като RFID, GPS и системи за управление на транспорта. 

 
ПОЛЗИ И РАЗХОДИ ЗА ФИРМИТЕ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ  

НА СИГУРНОСТТА 
 

Както подчертахме, сигурността във ВД се фокусира върху защита на активите в нея от ще-
ти и злонамерени действия и безспорно постигането на този ефект е водеща цел при дефиниране на 
полезните политики, процедури и технологии. Други ползи включват изграждането на готовност за 
своевременна и гъвкава реакция след деструктивен инцидент и бързо възстановяване на процесите 
във ВД, както и възможността за заплащане на по-благоприятна застрахователна премия по карго 
застраховката при предприети по-високи мерки за сигурност на товарите. Някои ползи, като тези, 
които са резултат от предотвратяването на терористични атаки, трудно могат да се измерят поради 
тяхното естество – не е възможно да се определят разходите, възникващи от пробив в сигурността, 
който никога не се е случвал в дадена ВД. Все пак трябва да се признае, че предприемането на мер-
ки за повишаване на сигурността води до по-голям професионализъм в логистиката, който във 
всички случаи е съществено предимство. 

Не бива да се забравя обаче и разходната страна на инициативите за повишаване на сигур-
ността. Един от източниците на по-големи разходи са засилените мерки за граничен контрол (нап-
ример сканиране и/или физическа проверка на контейнери), програмите за сигурност в пристанища-
та и сложните регулации, на които фирмите трябва да осигурят съответствие. Някои от тези разходи 
са свързани с допълнителната манипулация на границата, по-дългото и ненадеждно време за осво-



 120

бождаване на стоките от митницата, което повишава разходите за запаси. Тези мерки действат като 
търговски бариери, защото понижават ефективността на международната логистика, увеличават 
несигурността и намаляват надеждността на доставките. Така те ограничават ползите от търговската 
либерализация в световен и регионален мащаб. 

Засилените марки за сигурност допринасят не само за по-дългото време за доставка, но и за 
по-големите вариации в това време, което поставя проблеми пред производители, прилагащи кон-
цепцията „точно навреме”. Рискът от закъсняване на доставките на важни компоненти стимулира 
редица компании да повишават своите запаси, което противоречи на принципите на концепцията. 

Докато разходите, свързани със съобразяването с редица правителствени мерки, могат да се 
смятат за неизбежни, отнасящите се до фирмените мерки за сигурност подлежат на промяна в зави-
симост от конкретното управленско решение. Присъща за сигурността във ВД е важната дилема как 
да се подобри сигурността, без да се застрашават производителността и ефективността във ВД. 
Следвайки икономическата логика, фирмите ще повишават сигурността във ВД до постигане на ба-
ланс между разходите и ползите от по-голямата сигурност. Съвременното управление на качество-
то, което по същество се сблъсква със същата дилема, отговаря на този проблем, като се фокусира 
по-скоро върху „управлението” (внедряване на „съзнанието за качество” в организационната култу-
ра посредством обучение), отколкото върху „контрола” (инспекции, които отнемат твърде много 
време и разходи)8. В това отношение са релевантни някои аспекти от концепцията „тотално управ-
ление на качеството”, като внедряване на качеството в самия производствен процес, за да се намали 
броят на инспекциите. Аналогично организациите могат да прилагат превантивни мерки преди екс-
педиране на стоките за осуетяване на евентуална намеса и предотвратяване на инспекцията от мит-
ническите власти. Това прави организационната култура или популяризирането на идеята за сигур-
ността важен компонент на сигурността във ВД, като се отчита влиянието на организационната        
структура, лидерството, уменията, които трябва да бъдат развити сред служителите чрез обучение 
(например да разпознават и реагират на системна анормалност). Засилената ориентация към сигур-
ността във ВД е белязана и от стремежа да се извличат поуки при негативни събития, от открита 
комуникация, от отсъствие на прехвърляне на отговорност при допускането на грешки, както и от 
непрекъснато подобрение. 

Глобализацията ще продължава да се интензифицира, а сигурността да бъде актуална тема в 
дългосрочен план, тъй като престъпността, политическият екстремизъм, етническите конфликти, 
корупцията ще ни съпровождат и в бъдеще. Това ще наложи и нови изисквания по отношение на 
предприеманите мерки за справяне с по-високите рискове, водещи до повишаване на фирмените 
разходи. Ето защо съществено важно е сега да се развива капацитет за изграждане на ефективни 
системи за сигурност, които не намаляват ефективността на международната търговия, а осигуряват 
ясни правила за сигурността във веригата на доставките и разпределят равномерно разходите за 
нейното повишаване между всички участници във веригата. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА  
НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАЩИ 

РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 
 
Предимствата от използването на информационните технологии в логистиката е неос-

поримо. Нивото на развитие на компютърните и телекомуникационните технологии позволява 
прилагане на разнообразни решения за подпомагане на управлението на логистичните дейности за 
постигане на по-добри резултати. Извършването на сложни изчисления, проследяването на това-
ри и обменът на информация между различни точки на целия свят в реално време са възможни и 
широко използвани на практика. Правилното внедряване и използването на съвременните техноло-
гии оказва положително влияние както върху управлението на отделни дейности, така и върху 
управлението на веригата на доставките (УВД). 

 
Съществен принос на информационните технологии е бързият обмен на информация между 

участниците в цялата верига на доставките. Така се постигат по-добра координация, по-добро из-
пълнение на задачите и намаляване на общите разходи. Бързият обмен на информация между от-
делните участници във веригата на доставките е от особено значение във време, в което фокусът на 
конкуренцията се измества. Все по-често се говори за конкуренция между различни вериги на дос-
тавки, а не между отделни субекти1. Това налага и нови изисквания към координацията между учас-
тниците и към обмена на информация между тях. 

В тази посока могат да се изведат редица предимства от използването на информационните 
технологии в логистиката. Особен интерес представляват технологиите, свързани с автоматичната 
идентификацията на единици, които значително ускоряват движението на материалния поток. Съ-
ществуващите технологии, които имат масово приложение, са „баркодовете” и „радиочестотната 
идентификация”, която позволява идентификация от разстояние, без да е необходимо единицата да 
се поднася под четец. 

 
СЪЩНОСТ НА РАДИОЧЕСТОТНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 
Радиочестотната идентификация (Radio Frequency Identification – RFID) се отнася до иден-

тификация на обект посредством радиовълни. В основата на решението е транспондер, наричан 
„таг”, който се активира от радиочестота и сигналът се приема от четец2. 

 

 
 

Фиг. 1. Система за радиочестотна идентификация с пасивен таг 
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На фиг. 1 е изобразена принципна схема на работа на система с пасивен таг. Когато тагът 
навлезе в зона с определяна честота, започва да излъчва записания в него сигнал. След това сигна-
лът се улавя от антена, която го предава на информационната система. Пасивните тагове имат ниска 
себестойност и не се нуждаят от автономно захранване. 

Съществуват и решения с активни тагове, които имат автономно захранване и не е необхо-
димо да бъдат облъчвани с радиовълни. Те излъчват вълни през цялото време. Съществено предим-
ство е възможността да бъдат идентифицирани от по-голямо разстояние. Съществуват и комбини-
рани решения с пасивни и активни тагове, както и технология, позволяваща обмен по GPRS*. 

Със сигурността на системите е свързан въпросът с четене и запис на информация от таго-
вете. Те се класифицират в следните групи: само за четене, еднократно записване и множество про-
читания, позволяващи множество прочитания и записи. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ НА RFID ПРИ УПРАВЛЯВАНЕ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 

 
Веригата на доставките е съвкупност от организации и процеси, свързани по линията на 

създаване на продукти или услуги и довеждането им до крайните потребители3. Освен движението 
на материалния поток във веригата на доставките съществена е и ролята на информационните пото-
ци. С тях се осъществява координацията между отделните участници в нея4. Съществен момент при 
управляването на информацията е идентификацията на стоките, която към момента се осъществява 
основно с използване на баркодове. 

RFID е нещо ново и често се определя като технология, която ще измести баркодовете5. Ос-
новните недостатъци на щрихкодовете вече могат да бъдат избегнати. Не е необходимо прецизно 
насочване срещу четец, предпазване на етикета и липса на вибрации. RFID може дори в движение 
да идентифицира тага и да отбележи събитието в базата данни. 

Със своите предимства пред баркодовете RFID технологията завоюва място и при УВД. Тя 
позволява бърза и надеждна идентификация на единици и обмен на информация. По този начин се 
подобрява движението на материалния поток във веригата на доставките. 

Редица са приложенията на RFID при УВД. Всяко има особености според конкретните нуж-
ди на системата. Все пак широко приложение се наблюдава във веригите на доставки, предлагащи 
стоки на дребно. Пример за такава верига на доставки, използваща RFID, е тази, в която участва 
компанията за търговия на дребно „Уолмарт”. За своите нужди тя извежда пет насоки за подобрява-
не на дейностите посредством RFID. На фиг. 2 са показани областите в различни части от веригата 
на доставките, в които се внедрява радиочестотна идентификация. 

 

 
 

Фиг. 2. Приложение на RFID при управление на веригата на доставките 
 

                                                 
* GPRS (General Packet Radio Service) e надстройка над мобилния GSM, която се използ за предаване на данни. 
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Дейностите, подлежащи на усъвършенстване в резултат на прилагането на радиочестотна 
идентификация, са6: 

• в областта на складовото стопанство – намаляване на трудовите разходи и управляване на 
складовите дейности; 

• транспорт – управляване на запасите в движение, управляване на активите; 
• снабдяване – дейности, свързани с управляване на взаимоотношенията с доставчиците, за 

попълване на запасите, както и на запаси, управлявани от доставчика; 
• определяне на търсенето – обработване на поръчки и преки доставки до склада на клиента 

от страна на доставчика, без да се изпраща поръчка от клиента; 
• производство/операции – управляване на материалните потоци в производството, просле-

дяване на готова продукция и управляване на запасите. 
RFID технологията не изчерпва приложенията си само в тези области. Тя е широко използ-

вана при всякакъв вид проследяване и идентификация както в производството, така и в търговията, 
фармацията, здравеопазването, животновъдството, транспорта и пр. 

Решенията, предлагани от радиочестотната идентификация, се внедряват във висока степен 
и в нестопанския сектор. Редица са приложенията на равнище правителство и публична власт. През 
2005 г. правителството на САЩ използва RFID в редица направления, част от които са7: 

• проследяване на материални потоци за нуждите на Министерството на отбраната; 
• идентифициране на лекарствени продукти и проследяване на импланти; 
• инвентаризиране на активи; 
• граничен контрол; 
• управляване на архиви и пощенски пратки; 
• електронни паспорти и карти за контрол на достъпа; 
• проследяване на животни и др. 
С посоченото приложението на технологията не се ограничава. Все по-масово става им-

плантирането на тагове и в хора8, като дори се говори за активни тагове, които могат да отделят оп-
ределен химикал в организма при задействане. 

 
СИГУРНОСТ НА СИСТЕМИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ RFID 

 
Нарастващото прилагане на радиочестотната идентификация е предизвикателство пред си-

гурността на системите, които я използват. Широкото внедряване на технологията и стремежът за 
отсъствие на човешка намеса при управляване на материалния поток налагат високи изисквания 
пред сигурността. 

Обикновеният RFID таг скоро ще бъде нещо масово и с непредсказуемо бъдеще по отноше-
ние на сигурността, която предлага. Това налага радиочестотните мрежи да бъдат защитени с нови 
методи, защото стандартните подходи ще се окажат недостатъчни9. 

Защитата следва да бъде в две направления: защита на таговете и защита на самата компю-
търна мрежа, към която са включени четците, защото всеки елемент на системата след четеца е част 
от стандартна интернет инфраструктура10. 

Целите на проникването в сигурността на системата може да са различни. Те могат да бъдат 
свързани както със събиране на информация, така и със саботиране на дейността или кражба на сто-
ки. В разработките, свързани със сигурността на радиочестотните мрежи, се разглеждат различни 
проблеми, но все пак основните предизвикателства пред мрежите, използващи радиочестотна иден-
тификация, могат да се обобщят по следния начин. 

Непозволено събиране на информация – всеки таг, ако не е защитен с подходящата техника, 
може да бъде сканиран и да бъде събрана информацията за него. Технологията позволява тагът да 
бъде прочетен дори в движение. Могат да бъдат добавени и дейности, свързани с проследяване, за-
писване на празни тагове и клониране11. 

Записване на празни тагове – те са лесно достъпни и унифицирани. С наличието на техника 
за запис на празните тагове може да се запише всякаква информация, след което таговете могат да 
бъдат отнесени в целевата мрежа за идентификация и тя да бъде заблудена. 

Клониране на тагове – веднъж събрана информацията от таговете, тя може да се използва, 
като бъде клонирана върху празни тагове. Така се нарушава уникалността на всеки таг и могат да се 
създадат „продукти двойници”. Подобен пример се дава за клониране на тагове, вложени в регист-
рационните номера на автомобилите за плащане на пътни такси. 
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Проследяване – когато един таг бъде идентифициран, на няколко географски точки се съби-
ра информация за неговото движение. Особено съществен е проблемът с проследяване на тагове, 
които се намират в паспортите на граждани. 

Заплахите пред сигурността могат да бъдат допълнени и от редица други заплахи: 
Унищожаване на тагове – в зависимост от системата, която се използва, таговете могат да 

бъдат разрушени с подаване на определена честота, като процесът е необратим. 
Проникване в информационната система – връзката между четец и таг се основава на ра-

диовълни и може да бъде ограничена по физически начин. Проблемът е в мрежата, която е след че-
теца, явяващ се вход на системата. Това означава, че за всяка мрежа, използваща радиочестотна 
идентификация, са характерни всички опасности пред сигурността, отнасящи се до всяка съвремен-
на мрежа – проникване с цел извличане или манипулиране на информация, унищожаване и пр. 

Активиране – таговете от съвременен вид дават възможност не само за идентификация, но и 
за изпълнение на команда. При подаване на определена честота и определен код тагът се активира. 
По този начин няма да изпълни своята функция в желаното от нас време. 

Препрограмиране – значителна част от използваните тагове позволяват да бъде препрогра-
мирано тяхното съдържание. Кодът на един таг може да се смени с кода на друг. При магазинните 
кражби така може да бъде сменена цената на продукта с по-евтина. Съществуват и варианти с 
умишлено препрограмиране с цел объркване на информационната система. 

Прикриване на тагове – основното преимущество на RFID е и негова основна слабост. Все-
ки таг може да бъде идентифициран посредством радиовълни, които са невидими за човека. Когато 
тагът бъде защитен от радиовълни, той не може да бъде идентифициран, следователно ако тагът на 
една стока бъде скрит от радиовълни, стоката не може да бъде засечена. 

Това са основните видове предизвикателства пред радиочестотната идентификация на про-
дукти. С развитието на технологията част от тях ще отпадне и ще се появят нови опасности пред 
сигурността. Независимо от това е необходимо да се работи за подобряване сигурността и защитата 
на данните. 

Към настоящото състояние на технологията могат да бъдат изведени няколко основни мето-
да за защита на информацията12: криптиране, откриване на RFID източници на вълни и „скриване” 
на тагове, временно деактивиране на тагове или защита с парола. 

Информацията във всеки таг е свързана с база от данни. Ако при нерегламентирания достъп 
се определи кодът в тага, той е просто цифров ред. Не се знае какво реално стои зад него. При тези 
условия, ако базата данни е надеждно защитена, част от рисковете пред сигурността отпада. В тази 
посока, за подобряване на сигурността, могат да се използват редица методи за криптиране, част от 
които са заложени в стандартите за RFID. При избор на метод за криптиране и защита на информа-
цията следва да се търси баланс между степента на защита и реалните потребности на информаци-
онната система. Не всяка система има потребност от максимална защита, която да натоварва функ-
ционирането Ӝ. 

Радиочестотна идентификация на пасивни тагове може да бъде осъществена единствено 
чрез излъчване на радиовълни. Ето защо откриването на определени честоти подсказва за RFID из-
лъчватели и потенциална опасност от идентификация. В тези случаи е възможно механично да бъде 
защитена системата посредством два начина. Единият е свързан с откриване на излъчвателите и не-
навлизане в техния обсег. Другият метод е чрез покриване на таговете с приспособление, основава-
що се на „фарадеев кафез” с цел ограничаване на радиовълните. (Един от масовите продукти в све-
товната мрежа на eBay са алуминиеви калъфчета за защита на международен паспорт. Поставен в 
тях, документът не може да бъде идентифициран и проследен.) 

Съвременните тагове бележат увеличаване на възможностите за идентификация. Част от 
тях, особено активните, могат да бъдат защитени значително на ниво таг. Насоките на защитата са в 
две посоки. Първата е свързана с деактивиране на тага при определени условия, така че той да не 
излъчва информация. Другата насока се отнася до изчакване на парола от страна на четеца, за да 
бъде излъчен кодът от тага. 

Изводите, които могат да бъдат направени, са следните: 
• Идентификацията на единици има съществена роля за съвременната логистика. Радиочес-

тотната идентификация като наследник на добре познатите баркодове ще продължи да увеличава 
своето приложение. Технологията продължава да се развива и ще се използва все повече в различни 
сфери и отрасли на икономиката, както и в публичния сектор. 

• Широкото приложение на радиочестотната идентификация крие сериозни рискове за ин-
формационната система, която я използва. Опасностите са в две посоки. Първата е на ниво тагове, 
втората е свързана с проникване в мрежата, която обработва информацията. 
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• Защитата на системите, използващи RFID, може да бъде извършена както физически, така 
и чрез различни методи за криптиране на информацията. Високото ниво на защита е свързано с по-
бавно управляване на информацията и е пречка за масово използване на технологията. Ето защо ще 
се развиват редица стандарти за използване на технологията, които да регламентират видовете таго-
ве, честотите на използване, защитата на информацията и пр. 
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РАЗВИВАНЕ НА ЗНАНИЕТО И УПРАВЛЯВАНЕ  
НА ИНФОРМАЦИЯТА В ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА КРИЗИ 

 
 
Управляването на информацията и системният анализ, като съставни части на развити-

ето на знанието, постоянно се променят и отразяват настъпилите процеси. Понастоящем те се 
използват активно в операцията на НАТО в Афганистан, изигравайки съществена роля както за 
планирането, така и за изготвянето на обективната оценка за ефективността на действията, 
постигането на желаните крайни ефекти от Съюза и набелязването на насоки и перспективи за 
развитие на региона. 

 
Стратегията за образование и наука в системата за сигурност и отбрана трябва да бъде в 

унисон с разбиранията и схващанията на НАТО за подхода за планиране и водене на операции в 
отговор на кризи. Изучаването на новите схващания и методи, прилагани при провеждане на теку-
щите операции, е изключително необходимо за по-пълното разбиране и успешното интегриране на 
българското участие в тях. 

Сложният характер на съвременната среда за сигурност представя различни потенциални 
рискове и заплахи за интересите на НАТО, които не могат да бъдат овладени само с наличните во-
енни сили и средства. Ефективното подобряване на сигурността в сложни кризи ще изисква интег-
рирана употреба на политически, икономически и граждански инструменти, заедно с военни средс-
тва, което се основава на по-доброто разбиране и оценяване на работната среда. Линиите на опера-
циите ще имат направление за развитие както в областта на сигурността, така и на икономическото 
развитие, развитието на инфраструктурата, социалния мир, подобряване на управлението и леги-
тимността на местните власти, създаването и поддържането на правова държава. В този случай во-
енните специалисти ще имат нужда от точна експертиза на ефективността на действията си, за да 
нямат те противоречив и дори негативен ефект върху цялостното подобряване на ситуацията и пос-
тигането на желаните ефекти. 

Сред сложните проблеми, пред които сме изправени днес, са разпространението на оръжие 
за масово унищожение, международен тероризъм, нестабилност в разпадащите се държави, еколо-
гични и хуманитарни бедствия, заплахи за енергийната сигурност, транснационалната престъпност, 
както и възможност за въоръжена агресия. Ето защо усъвършенстването на процеса за управление 
на информацията, необходима за вземане на решения, е предизвикателство пред НАТО. Факт е, че 
част от необходимата информация е налична, но е проблем откриването Ӝ. Често тя е под формата 
на изолирани знания и се съхранява в главите и офисите на специалистите по въпросната тема. 
Обикновено не е детайлно анализирана и споделена или поне не по официалния и утвърден начин, 
нито е достъпна по електронен път в подходящ формат. Поради това е необходимо да „свърже” вече 
съществуващият информационен ресурс, както и процесите, които се използват, за да бъде той ана-
лизиран и доразвит във вид, достъпен за използване от нуждаещите се потребители, така че да под-
помогне вземането на решения с представено ясно и цялостно разбиране по проблемните въпроси. 

За да бъде обаче това възможно, е необходимо системата за обмен и съхраняване на инфор-
мация да бъде неразделен елемент на развитие на знанието. 

Развитието на знанието е активен процес, който обхваща събиране, анализиране, съхранява-
не и разпространяване на информация, която допринася за придобиване на по-задълбочена предста-
ва за особеностите на оперативната обстановка. Той снабдява командирите и техните щабове с все-
странен поглед върху сложността на средата, в която се провежда или предстои да бъде проведена 
операцията, включително на връзките и взаимодействието между участниците и системите, които те 
изграждат в рамките на ангажираното пространство. 

Този подход дава възможност командващият и щабът му да разберат по-добре възможните 
последици от военните, политическите, икономическите и гражданските действия на отделните сис-
теми и участници. 

В рамките на различните фази на процеса за управляване на кризи на НАТО трите основни 
функции – планиране, изпълняване и оценяване, разчитат предимно на развитието на знанието за 
добиване на надеждна база данни, като основа за изпълнение на споменатите по-горе функции. 
Преминавайки от настоящия традиционен реактивен подход към проактивен подход за развитие на 
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знанието, намалява значително дублирането на работата в командната структура на Съюза и се оси-
гурява по-ясно разбиране за ситуацията на всички нива на командната верига. 

Основната цел на развитието на знанието е да подпомага вземането на решения в отговор на 
индикациите за появил се проблем със сигурността в определен регион, както и по време на плани-
рането, изпълняването и оценяването на вече предприети операции. 

Необходими са създаване и поддържане на необходимата база данни за състоянието на раз-
личните сфери на развитие на обстановката. По този начин би могло да се анализират и следят тен-
денциите за развитие на кризата и да се правят реални оценки за ефективността на провеждане на 
операцията. 

Предизвикателството е да се предоставя необходимата информация на разположение на 
нуждаещите се от нея на точното време и място във форма, тя да може да се анализира и се разпрос-
транява в реално време, за да се стигне до общо разбиране, което да подпомага своевременното и 
ефективно вземане на решение. 

Развитието на знанието се състои от редица стъпки, които дават възможност този процес да 
функционира гладко и ефективно: 

• Добиване на информация. Базира се на изискванията за знания, които са идентифицирани 
като нужни от страна на щаба, за да може той да вземе правилно и бързо решение, съответстващо на 
обстановката. Те могат да бъдат доставени пряко или чрез изпращане на „искане за информация” от 
страна на щабовете. Следователно е много важно добиването и поддържането на такива способнос-
ти сред работещите в областта на развитие на знанието, за да са в състояние да разберат правилно 
каква информация се иска точно от тях и да могат да я доставят своевременно до потребителите. 

• Искане на информация. Инициира процеса на събиране и доставяне на необходимата ин-
формация и база от данни, като се основава на необходимостите на щабовете знанията да бъдат раз-
вити. 

• Произвеждане на знания. Това е сбор от дейности, изпълнявани от персонала, който се за-
нимава с развитие на знанията. Тези дейности включват различни техники за анализиране, модели-
ране и симулиране и са в процес на адаптация към постоянно изменящата се и динамична обстанов-
ка. 

• Достъп до продукта и трансфер на знания. Цялата информация, независимо от нейната 
достоверност, се обработва и се поема за разглеждане от оперативния отдел за анализ на информа-
цията, в който работещите специалисти, разделени по сфери и направления, осъществяват послед-
ващи анализи, следят тенденциите и правят предложения и прогнози за развитие на обстановката в 
сферата на собствената си компетентност. Важно е обаче, че само оценената като надеждна инфор-
мация се изпраща своевременно до крайния потребител за използване при вземането на решения. 
Поради деликатния характер на част от оперативната информация на НАТО и изискванията на про-
цедурите за оперативна сигурност разпространяването на информацията може да бъде ограничено 
до тесен кръг от потребители, които пряко се нуждаят от този вид данни и анализи. 

Развитието на знанието подпомага съществено планирането, изпълняването и оценяването 
на операцията, като съдържа в себе си процесите за събиране на информация, нейното анализиране 
и достъпност. 

Събиране на информация. Включва добиване на информация от различни източници, бази-
рана на наличните нужди, свързани с потенциалните области на интереси, преди да е настъпила 
кризата или след настъпването Ӝ, в установените области на действие в зоната за отговорност. Целта 
на събирането на информация е установяването на база от данни, необходима за извършване на 
ефективен и качествен анализ на обстановката. Съществено е изследването на възможно най-
разнообразни източници на информация, мнения и гледни точки, както и консултиране с тесни спе-
циалисти по определени теми. Един от основните аспекти при събирането на информация е слива-
нето на разузнавателната информация с тази от други източници, за да се получи цялостна картина 
на оперативната среда. 

Идентификацията на източниците на информация е сложен и деликатен процес, изискващ 
перспективна визия и детайлно познаване на обстановката. Обикновено специалистите от различни 
области с дългогодишен опит в региона на провеждане на операцията познават много добре собст-
вената си област и имат необходимата база данни и експертиза за извършване на качествена оценка. 
Трябва обаче да се има предвид, че тяхната безпристрастност не е гарантирана, а е и изключително 
важна за изготвяне обективна преценка на събитията. Цялостният анализ на зоната на операцията 
изисква допълнителен набор от инструменти, освен традиционните разузнавателни източници. Дан-
ните, придобити от други невоенни източници – например интернет пространството, или от експер-
ти в определени области, работили дълго в зоната на кризата още по време на нейното назряване и 



 128

ескалация, представляват безкраен запас от сведения, които би трябвало да се използват от коман-
дирите. Тези носители на знания трябва да бъдат издирени и с тях да бъдат осъществени трайна 
връзка и взаимодействие за обмен на информация, на базата на взаимния интерес за бързо разреша-
ване на кризата. Въпреки че част от тези източници на информация са непроверени за надеждност, 
има определени граждански и държавни организации на международно и местно равнище, както и 
правителствени и неправителствени организации, които са в състояние да предоставят изключител-
но ценна и актуална информация, представляваща съществена важност за вземането на решение. 

Тези източници на информация обаче са извън контрола на НАТО и са категоризирани като 
„неконтролирани” или „случайни”. Следователно трябва да бъдат установени нови и доразвити вече 
съществуващите механизми за идентифициране, оценяване за достоверност и достъп до тях. 

Потенциални източници на информация могат да бъдат: 
• правителствени и неправителствени организации и агенции; 
• организации, работещи срещу организираната престъпност – например Европол и Интер-

пол; 
• външни за страната домакин промишлени компании, които, преследвайки определени 

икономически интереси, работят на театъра на действието, както и техни експерти, културни цент-
рове, академии, изследователски агенции; 

• правителства на страна домакин, на съюзници, съседни държави и техните разузнавателни 
служби, посолства и статистически агенции; 

• местни власти, както и формални и неформални лидери на местното население. 
Трябва обаче да е ясно, че въпреки големия набор от информация само проверената за дос-

товерност може да бъде използвана за крайни оценки и анализ, както и за вземане на решение. 
Интеграцията на новопостъпила информация в системата база от данни изисква: 
• установяване на структурни връзки между източника на информация и базата от данни; 
• ясно разбиране на произтичащите процеси от всички елементи, допринасящи за всестран-

ността на характера на базата от данни; 
• използване на единен формат за предоставяне на информацията, за да може тя лесно да 

бъде обработена и интегрирана в общата система; 
• идентифициране на противоречията в контекста на информацията; 
• определяне, ако е необходимо, на нива за достъп до информация и класификация според 

съдържанието Ӝ; 
• проследяване на промените с течение на времето и своевременно актуализиране на базата 

данни. 
Съществуват редица проблеми при набирането на информация от „независими”/„външни” 

източници: 
• Много от притежателите на информация са граждански организации, нямат желание да я 

споделят, преследват определени интереси при предоставянето Ӝ за ползване от страна на военните. 
Това поведение е провокирано от липса на взаимност на целите и средствата за тяхното постигане. 

• Други не желаят открито да сътрудничат поради опасения, че тясното сътрудничество със 
силите на НАТО би им донесло повече вреда, отколкото ползи, и би компрометирало тяхното при-
съствие и значително увеличило заплахата, а следователно – сигурността им. 

• Има и такива, които не са съгласни с политиката на НАТО поради неразбиране или неспо-
деляне на идеологията, основните принципи и методите му. 

• Поради честата ротация на личния състав е необходимо време за адаптиране на военните 
специалисти, което поражда липса на доверие от страна на цивилните ни партньори и неудобство, 
свързано с честата смяна на екипите. У цивилните сътрудници се поражда и усещане за частична 
некомпетентност на новопостъпилите поради непознаване особеностите на обстановката и ситуаци-
ята в началния период на работа. 

• Понякога агресивното поведение на силите на НАТО при спазване на мерките за сигур-
ност, записани в постоянните оперативни процедури, както и неволното причиняване на цивилни 
жертви е причина за пораждане на враждебност не само от страна на местното население и власти, 
но и на определени правителствени и неправителствени организации, което влияе съществено върху 
тяхната воля за взаимодействие и обмен на информация. 

• За да гарантират сигурността си, някои организации и агенции плащат значителни суми на 
частни охранителни фирми, без да осъзнават, че те също чрез финансови облаги за нарушителите на 
реда и бунтовниците си гарантират сигурност. Интересно е да се знае, че в Афганистан за 2009 г. 
някои източници твърдят, че около 30 % от общата сума на инвестициите са били похарчени за га-
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рантиране сигурността на изпълнителите. Ако това е вярно, не е трудно да пресметнем колко от тях 
са попаднали в ръцете на бунтовниците. 

Анализ. Целта на анализа е да се извлече информация от контекста и след това да се напра-
вят съответните изводи и оценяване на последиците. Анализ се изисква, за да предоставя продукти 
за планиране, изпълняване и оценяване на дейностите. Ако данните, въз основа на които се прави 
анализът, са непълни, неактуални и едностранчиви, няма как той да бъде обективен, точен и без-
пристрастен. Може да бъде направен чрез различни техники и подходи: 

• анализ на събитията – базира се на едно-единствено събитие или доклад; 
• тематичен анализ – изготвя се за специални проблемни области/зони/региони; 
• анализ на празнотите – въз основа на изискванията за попълване на пропуските за вече 

съществуващи познания; 
•  анализ за съотношението на способностите; 
• анализ на общия модел; 
• анализ на вариантите за действие; 
• анализ на последиците. 
Най-приложим от всички обаче в процеса на развитие на знанието е системният анализ, кой-

то е продължителен и непрекъснат процес на постоянна и пряка зависимост от ефективното взаимо-
действие с експерти в различни области и свързани с проблема представители на правителствени и 
неправителствени организации. 

Процесът на системния анализ съдържа следните дейности: 
• детайлизиране на системата от системи, като се определят подсистемите във всяка систе-

ма и съдържащите се в тях системни елементи със съществуващите между тях връзки и отношения; 
•  анализ на взаимоотношенията – анализират се присъщите за системата динамики, за да 

бъдат разбрани причините за тяхното съществуване и последващите ги ефекти; 
• синтез, който се състои в разглеждането на системата от системи, за да се постигне все-

странно разбиране за цялостното Ӝ функциониране. 
Въведен и разработен като част от развитие на знанието, системният анализ е неразделна 

част от този процес, който може да бъде използван за разглеждане на противник, потенциален про-
тивник, необвързани в конфликта страни, както и приятелски настроени участници, като се интег-
рират отделните анализи на проучваните разнообразни области – например политически, военни, 
икономически, социални, инфраструктурни и други аспекти на проблема. В системния анализ ус-
пешно се използват граждански и военни общности и той се оказва особено полезен при анализира-
не и разбиране на проблемите в сложната обстановка, която налага оперативната среда. 

Този начин за управление на информацията подпомага вземането на правилно решение за 
изпълнение на операцията, както и изпълнението му през различните фази в процеса на управление 
на кризи в НАТО. Базата от данни без необходимия компетентен анализ представлява само суха 
статистика. Поради това е логично и съществено важно да се потърси правилният отговор на въпро-
сите „Какво следва от това?” и „Какво трябва да се направи?”. Анализът на информацията се базира 
на изследване на проблема, като се фокусира върху неговите съставни части, както и върху връзките 
и взаимодействията между тях. Целта на анализа е да извлече информация от контекста и на нейна 
база да бъдат направени необходимите изводи и заключения, като предоставя знания за извършване 
на ефективно оценяване, планиране и изпълняване на операцията. 

Системният анализ представлява аналитичен процес, които изследва детайлно всички учас-
тници в конфликта, свързани с постигане на желания краен резултат, независимо от многообразието 
на участниците и сложността на ситуацията. Операционната среда трябва да се разглежда като ком-
плекс от адаптиращи се системи с цел да бъдат идентифицирани определени модели на поведение, 
силните и слабите страни на участниците, зависимостите между тях, и да се конкретизира степента 
на тяхната уязвимост и зависимост едни от други в условията, които налага обстановката. 

Във фиг. 1 всяка от елипсите изобразява търсения ефект върху обстановката в резултат на 
взаимните усилия на участниците за решаване на кризата в икономически, политически, военен, 
информационен, социален и инфраструктурен аспект. Очевидно е, че тези ефекти няма как да бъдат 
постигнати изолирано, тъй като има безспорни зависимости между тях. Например ако желаният 
икономически ефект е привличане на повече чуждестранни инвестиции и разкриване на нови ра-
ботни места, това е в тясна връзка с военния ефект, т.е. подобряване сигурността на региона. Всеки 
от тези ефекти се състои от определени елементи, т.е. основни играчи, изпълняващи определена ро-
ля с различна тежест върху постигането на ефекта, а между тези играчи съществуват връзки и взаи-
модействия с положителен характер, наречени предимства, и отрицателен характер – слабости. Ха-
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рактерно е също да се отбележи, че част от тези играчи оказват влияние не само върху постигането 
на един ефект, а в някои случаи – и върху всички ефекти. 

Постигането на всеки ефект може да бъде разглеждано като отделна система, чийто анализ 
има за цел да идентифицира връзката Ӝ с мрежата от системи и системни елементи и да придобие 
знания, приложими за постигане на желания краен резултат. Тези знания трябва да се използват за 
постигане на влияние върху поведението и възможностите на ключовите участници в зоната на опе-
рациите, като се интегрира информация, извлечена от независими военни, политически, икономи-
чески и други източници. 

 
 

 

Фиг. 1 
 
Достъпност. Достъпността до наличната информация и знания е от изключително значение за 

ефективната дейност на потребителите. Приложимите знания са изключително ценни, ако са разбираеми 
и годни за използване от адресираната аудитория и вземащите решения, като за целта е необходимо те 
да бъдат разглеждани в контекста на специфичността на средата, където се провежда операцията. Пре-
товарването на информационната система с ненужна информация води до увеличаване на необходимото 
време за намирането Ӝ от потребителите, а за да се избегне това, се налага усъвършенстване на методите 
и способите за внимателен подбор на необходимите база от данни и анализи. 

След като веднъж знанията са били развити, те би трябвало да бъдат доставени до тези, кои-
то биха ги използвали за своевременно вземане на решение. Тази дейност изисква развитие на инст-
рументи и процедури за доставяне на информацията до потребителя, за да му позволи да придобие 
необходимите познания в зависимост от ситуацията, т.е. гарантиране на ефективност при преноса 
на знания. 

Развитието на знанието се използва в интерес на процеса на оперативно планиране, както и 
за подпомагане изпълняването и оценяването на операцията. Приносът на системния анализ, като 
инструмент на развитие на знанието, е съществен и включва идентифициране на важните елементи 
на системата, които влияят върху постигане на определените ефекти и на желания краен резултат, и 
експонира както търсените, така и случайните последствия от действията на силите на НАТО. В 
някои случаи оценката на реакцията на системата в резултат на определени дейности показва, че 
дадени военни цели, намерения и варианти за действие са неприложими, неизпълними и се нуждаят 
от корекция. 
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Подполковник Емил Енев 
 
 

ПОДГОТОВКА НА КОМАНДИРИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ  
НА ПОУКИТЕ ОТ ПРАКТИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА  
НА РАЗБИРАНЕТО 

 
 

Изключително важно е командирите от всички степени да умеят да прилагат поуките от 
практиката. Полезен в това отношение е подходът на разбирането, върху който авторът раз-
съждава задълбочено, за да може да бъде осмислен и използван в системата на обучение в Българ-
ската армия. 

 
Само когато хората притежават достатъчно знание,  

може да им бъде поверено управлението  
на собствените им съдби. 

 
Томас Джеферсън 

 
Известно е, че системният анализ разкрива методите и средствата за цялостно изследване, 

проектиране и управляване на сложни системи. Целостта на прилагане на системния подход означа-
ва, че по отношение на външната среда въоръженото формирование като система се възприема като 
единен обект, който притежава нови качествени характеристики и свойства, различни от характе-
ристиките и свойствата на отделните елементи (фиг. 1). Системата допълнително има вътрешна 
среда, която също трябва да се ръководи и управлява в интерес на постигането на целите, т.е. необ-
ходимо е да бъдат упражнявани определена власт и влияние. 

 

 
Фиг. 1. Влияния, въздействия и взаимодействия, породени между въоръженото формирование  

и външните за него системи 
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От гледна точка на този подход маневрените формирования следва да се разглеждат като 

реални, изкуствени, големи, сложни, вероятностни и динамични системи. За тяхното управление не 
е достатъчно да се налице значенията на параметрите на системата и нейните съставни части. Воен-
ните формирования, разгледани като система, функционират в определена околна среда, която им 
оказва въздействие. По тази причина са необходими конкретни измерения на параметрите на описа-
ната вече околна среда, част от които се характеризират с неопределеност и трудно се предвиждат. 
Този подход е и част от философията на маневрения подход „maneuvrist aprouch”1 на провеждане на 
операциите, чието реализиране е свързано с определено ниво на адаптивни способности на система-
та маневрено формирование. Тези адаптивни способности са зависими до голяма степен от способ-
ността на командирите правилно да разбират и прилагат научни методи за решаване на възникнали 
пред тях задачи. 

Последното ниво на прилаганите към момента в НАТО научни подходи към всеки вид во-
енни дейности и операции е „comprehensive approach”. Това наименование буди интерес у автора в 
две направления. 

Първо, въпрос от първостепенна важност е изясняването на същността на този подход и съ-
държанието, което се влага в неговото наименование. Етимологичният анализ на „comprehensive 
approach” (известен във военнонаучните среди през последните две години под наименованието 
„всеобхватен подход”), базиран на проучването на сродни думи или синоними, използвани в анг-
лийски език, показва, че приоритетното значение на термина е свързано с понятия като „разбиране”, 
„схващане”, „навлизане в същността” на нещо. По тази причина в рамките на извършените изслед-
вания по проблематиката за основно ограничение е прието наименованието подход на разбирането, 
а не „всеобхватен подход”. 

Второ, след възприемането на това ограничение е важно да се установи в коя област може 
да се прилага този подход – дали само в планирането и провеждането на операциите, или и другаде 
във военното дело – например в подготовката и обучението. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ВЪОРЪЖЕНОТО ФОРМИРОВАНИЕ  

КАТО СИСТЕМА 
 
За да се осъществят изискванията за оптималност и ефикасност спрямо подготовката и про-

веждането на операциите, е необходимо осигуряване на гъвкавост и адаптивност на участващите в 
тях формирования. Анализът на основните бойни функции, определени в регламентиращите доку-
менти2, показва, че командването и управлението е тази бойна функция, която трябва да осигури 
необходимата гъвкавост, устойчивост и способност за реакция на войсковата единица като система 
на въздействия отвън. Това означава, че е необходимо непрекъснатото Ӝ адаптиране към условията 
на провеждане на операциите (посочени във фиг. 1). Тази гъвкавост е необходима както на управля-
ващата подсистема, така и на управляваната подсистема от системата „маневрени формирования”. 

Изследването на някои литературни източници3 показва, че се дефинират два основни типа 
адаптивни реакции на системите – активна и пасивна. Активната адаптация е процес, при която съ-
ответната единица сама изменя околната си среда, а пасивната адаптация е налице, когато единица-
та изменя собственото си поведение или структура, за да действа по-ефективно в условията на про-
меняща се околна среда. Макар и положителен процес, адаптацията е съпроводена с дейности, свър-
зани с промени, чиито резултати може да са очаквани, но и да доведат до неочаквани последствия. 
Поради тази причина и в двата случая (активна или пасивна) е целесъобразно в процеса на адапта-
цията водещо да е управленското въздействие, което реализира управляващата система върху уп-
равляваната система. Така се ограничава опасността от отрицателното влияние на ентропията, вне-
сена в системата от околната среда, и се неутрализира рискът от допълнителна ентропия, породена в 
самата система. 

Управленското въздействие се осъществява посредством съответния метод и подход на уп-
равление на войсковите формирования. Всички дейности в системата маневрено формирование са 
насочени към постигане на определени цели. Те се формират въз основа на задачите на системите от 
по-висш ранг, параметрите на околната среда и реалните възможности на системата. 

Изпълнението на управленското решение като елемент на модела на командването и уп-
равлението може и да не доведе до точно желаното състояние и до постигането на заповяданите 
резултати. Възможно е дори по причини от обективен и субективен характер степента на ентропия 
да нарасне и относително равновесното състояние на системата да се наруши повече вследствие на 
определено управленско решение. Характерът на операциите на маневрените формирования дава 
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основания тези причини да се диференцират в групи от причини за непостигане на желаните резул-
тати: критерии за успех на решението, логичност на решението, оценка на риска, личностни качест-
ва. Разбира се, трябва да се отчитат и някои допълнителни фактори, като квалификация на състава, 
подпомагащ командира при вземане на решението и неговата реализация, опит на командира и др. 

Вследствие на предприетите управленски решения елементите на войсковото формирова-
ние, разгледано като система, реагират, връзките между тях се изменят, част от параметрите на сис-
темата, с които можем да опишем нейното състояние, се изменят, добиват нови качествени и коли-
чествени характеристики. За това съдействат и различните смущения (фиг. 1) от околната среда или 
в самата система. Впоследствие от реализираното въздействие системата се намира в ново състоя-
ние, постигнат е определен резултат (положителен или отрицателен). Въпросът е можем ли предва-
рително да имаме обективна, а не субективна информация за най-вероятния краен резултат от ефек-
та на управленското решение, предприетите въздействия и как. Анализът на документи, свързани с 
обучението и подготовката на военни и невоенни системи4, показва, че рискът за увеличаване на 
субективното влияние върху системата за командване и управление може да се избегне посредством 
превръщането на въоръженото формирование в самообучаваща се организация. 

Учеща се организация е структура, която въпреки срещнатите трудности може активно 
да формира своето бъдеще. Такава способност е възможна само когато организацията притежава 
механизъм, който позволява ученето да се осъществява на всяко ниво и от всяка провеждана дей-
ност. Обучението е от най-важните дейности, предлагаща безкраен набор от възможности за учене 
от собствения опит. 

Мисийното командване и маневреният начин на водене на бойните действия са основата за 
постигане на успех в съвременните операции. Тенденциите са тяхното прилагане да се възприема 
вече не само на ниво, не по-ниско от отделение, екипаж, разчет5. Когато се говори за бойно използ-
ване на маневрени формирования в западните армии, се преследва разбирането мисийното команд-
ване да се прилага дори по отношение на боеца, разглеждан като самостоятелна бойна единица. 
Погледнато от този аспект, нарастващото темпо и хаосът на бойното поле пораждат засилени пот-
ребности да се учим бързо, без пряк надзор, наблюдение и ръководство. 

Целта Сухопътните войски да се превърнат в учеща се организация в тези условия се пости-
га посредством изпълняване на изискването за учене от опита. За по-добро разбиране и възползва-
не от преимуществата на тези възможности за учене, утвърдената професионализация на армията и 
тенденцията мисийното командване да се прилага и на индивидуално ниво системата за обучение 
трябва да е насочена към обучение чрез поуки от практиката в хода на подготовката. 

Анализът на учебните програми6, които действат към момента в Сухопътните войски, по-
казва, че тяхната философия е все още от времето на наборната армия. Методиката на провеждане 
на подготовката е зависима от конкретната визия на командирите за изпълнение на определени дей-
ности. Липсва елементът на предоставяне на свобода на подготовката на базата на поставени цели и 
постигане на способности за осъществяването им. Този елемент на свобода се заключава в реализи-
рането на два от основните принципа на мисийното командване – взаимно разбирателство и дове-
рие. Този елемент е задължителен за успеха и постигането на желаното крайно състояние на подго-
товката – всеки обучаем да е подготвен така, че да има необходимите качества, знания, умения, а 
оттам и способности. Нещо повече, командирите трябва така да формират подготовката на всеки 
свой обучаем, че той да се стреми да създаде условия за реализиране на намерението на своя коман-
дир (да разбира своя командир). 

Поради тази причина, посредством използване методологията на системния подход на обу-
чението, в хода на фазата на конструиране на подготовката от обучаващия се изисква да виждат 
учебното събитие през погледа на обучаемия (да са наясно с нивото на осведоменост и подготовка 
на обучаемия – да разбират неговото моментно състояние) и да си отговарят на въпроса, как тези 
обучаеми да добият възможно най-много способности от това учебно занятие. Обучаемите пък 
трябва да са наясно с намеренията на техния обучаващ. Това поставя изискването пред командирите 
от всички нива в ролята им на обучаващи учебните цели да са ясни и съгласувани преди началото на 
обучението, т.е. самата философия на провеждане на обучението по цялата верига да е разбрана от 
всички. Основно изискване на всички методики и програми е задачите да се изпълняват многократ-
но, за да се гарантира постигане на необходимите равнище и качество на знанията и уменията. Раз-
ликата между методиките е във философията на прилаганите повторения. Многократното изпълне-
ние не трябва да е на основата на мущровката и неосмислената полза от постигане на резултат, 
стандарт или норматив (защо трябва да заема мястото си в танка за 6 секунди?), а на базата на раз-
бирането на проблема или потребността от изпълнението на определени нормативни изисквания (за 
безопасността на екипажа при възникване на критична ситуация за него). 



 134

Повторението на обучението не трябва да се възприема като наказателна мярка. Воинът (бо-
ец, сержант, офицер) не е животно в цирка, което се дресира. Повторението е необходимо, за да се 
разбере от обучаемите – на основата на собствените им опит и осъзнаване, къде е грешката, каква е 
причината за негативните резултати, за да се постигне ефектът на самообучението в резултат на 
разбиране на процесите и тяхното предназначение и смисъл. 

Друга новост в изискванията към обучаващите, на която не са научени офицерите в Сухо-
пътните войски, е при всяка възможност в хода на обучението да бъдат прилагани елементи на не-
формалност с цел разтоварване на напрежението и насърчаване свободната обмяна на мнения и 
предложения. Това е рисков момент в практиката на командирите, който е резултат от недостатъчна 
задълбочена теоретична и прилагана на практика първоначална лидерска, педагогическа и психоло-
гическа подготовка. Именно тя липсва като достатъчен обем в програмите за обучение във военните 
университети. Изучаването Ӝ в така наречения период на обучение по средата на кариерата (middle 
carrier education) е закъсняло по отношение на целите, които се поставят пред обучението на обуча-
ващите. 

 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОДХОДА НА РАЗБИРАНЕТО 
 
Сухопътните войски трябва да са способни да усещат необходимостта от промени в бойно-

то използване на базата на определени указания за прилагане. Налице са две важни направления на 
обучението в тях. Първото е да се добият преимущества от максимално възможен брой поуки и да 
се подобри обучението вследствие на опита от всяко учебно занятие. Второто е да се развие у бъл-
гарските военнослужещи на всички нива от йерархията способността да учат бързо и се самообуча-
ват в хода на операциите, провеждани в учебния процес, да използват тези знания не само да подоб-
рят своите действия, но и в интерес на стремежа си за овладяване на инициативата. Оттук обучава-
щите от маневрените формирования на Сухопътните войски трябва да се стремят както да учат по-
вече от собственото си обучение, така и да тренират обучаемите на това как да научат повече от 
техния собствен (на обучаемите) опит. 

Условията на ресурсна недостатъчност и изискването за постепенно нарастване на способ-
ностите налагат все по-често прилагане на целева подготовка с цел постигане на определени спо-
собности. Това изправя командирите в ролята на обучаващи пред предизвикателството да се съоб-
разяват с някои основни изисквания на този вид подготовка. В регламентиращи документи7, свърза-
ни с подготовката на водещи страни от НАТО, се очертават някои от тези изисквания. 

Ограничен брой цели, повече упражнения. На пръв поглед това изискване е алогично на фо-
на на търсените оперативни способности в пълния спектър от мисии и силно рестриктивните поли-
тики по отношение на времево и ресурсно осигуряване и само ще доведе до преразход на ресурси. 
По-задълбочен анализ на изискването показва, че първият поглед лъже. 

За да се добият преимущества от максимално възможен брой поуки и да се подобрят резул-
татите вследствие на опита от всяко учебно занятие, обучението трябва да се структурира и ръково-
ди по начин, който осигурява оптимален брой практически изпълнения. При прилагането на 
comprehensive approach първоначалната цел не е да се постигне и поддържа необходимото ниво на 
знания и умения, а да се разбере кои са препятствията да се стигне до това ниво (пример: трудно ще 
изпълним тактически стандарт, когато не можем да се справим с него физически). Изпълнението на 
задача или определен брой задачи еднократно само с цел отчитане на тяхното провеждане не е рав-
носилно на ефективно обучение. Задачата трябва да се изпълни най-малко три-четири пъти, за да се 
стигне от обучаемите до самостоятелно идентифициране на допусканите слабости, да се определят 
от тях мерки за преодоляването им, да се постигне опитност и да се изградят и затвърдят навици за 
самоанализиране. По-нататъшното изискване за повтаряне изпълнението на задачата ще се осъщес-
тви в интерес на развитието на способността действията да се вършат инстинктивно. Това изисква-
не налага да се изпълняват по-малко задачи в интерес на това да се постигне оптимално ниво на 
практически умения за самоанализиране, а на тази основа – качество на изпълнението в рамките на 
наличното ограничено време и ресурси. 

Целта не е да се усвои изпълнението на стандарт или норматив за „отличен” по всички 
учебни задачи, а воинът (колективът) да се научи сам да анализира действията си, да открива сла-
бости, да предприема коригиращи мерки, да контролира тяхната ефективност и да ги превръща в 
поуки от практиката при изпълнение на една задача. Това означава да се усвои процесът на извли-
чане на поуки от практиката. Да се създадат умения и навици за разбиране на процесите, процеду-
рите, техниките и тактиките. Което ще доведе до икономия на сили и ресурси в по-нататъшния про-
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цес на подготовка. Примерът с обучението в начално упражнение за стрелба лежешком е елемента-
рен, но много нагледен. Докато стрелецът не разбере сам защо попаденията са къси (рязко дърпане 
на спусъка), има разсейване (диша по време на произвеждане на изстрела), попаденията са само 
вляво или само вдясно (неравна мушка), всички повторения на упражнението ще водят до разхища-
ване на боеприпаси, време, нерви, понижаване на морала. 

Един път усвоено умението за разбиране на проблема, дори в рамките на ограничен брой 
задачи, то не може да се загуби. Дори колективът да претърпи загуби, останалите индивиди ще бъ-
дат колективната база данни, която ще продължи да действа и след пристигане на попълнения. 

Практиката сама за себе си не е достатъчна. Практиката трябва да се поощрява и подоб-
рява от контрола на ръководството и от точни своевременни коригиращи мерки, за да се гарантира, 
че обучаемите придобиват правилни умения и познания. Това означава те да са възприели напълно 
и да прилагат принципите на мисийния подход в командването не само в оперативен аспект. За да 
бъде успешно прилаган този подход в операциите, е необходимо поемане на отговорността по цяла-
та командно-административна верига той да се прилага и в системата на подготовката в Сухопътни-
те войски. Това означава командирите да се учат на самостоятелност при определяне на подхода и 
ресурсите, които са им необходими за постигане на определени способности, и да предоставят тази 
самостоятелност и на своите подчинени. Доколкото тук говорим за учебен процес, тенденциите со-
чат, че най-ефективен е подходът на селективния контрол. 

Добрата практика прави съвършенството. Без наличие на своевременна и целесъобразна 
дейност за осигуряване на обратна информация и поправителни мерки има вероятност положител-
ните примери и добрите практики да не бъдат открити и ефектът от допусканите грешки да се заси-
ли. Създаването и осигуряването на своевременна и точна обратна информация за обучаемите тряб-
ва да се съгласува по време и ресурси за провеждане на непосредствени анализи след подготовката8 
и разборите още по време на проектирането и планирането на обучението в съответствие с действи-
телните действия, които трябва да се отработят, и уменията, които трябва да се постигнат. 

Изпълнението на изискването за активно участие на обучаващите и обучаваните в процеса 
на обучение е от ключово значение. Военнослужещите научават и запомнят повече, когато са актив-
но участващи при определянето на положителните и отрицателните страни на тяхното и на екипите 
им представяне. Опитът сочи, че критичният и назидателен стил е основна форма на представяне на 
информацията, предназначена за обучаемите. Всеки педагог (теоретик или приложник) – било то 
военен или представител на друго направление на тази наука, може да ни каже, че макар критични-
ят стил на извършваните анализи да е наложителен при определени обстоятелства, когато времето е 
критичен фактор, той трябва да е по-скоро изключение, а не норма. 

Посредством активното въвличане на военнослужещите в процеса на обучение командирите 
на маневрени формирования могат да постигнат редица допълнителни преимущества: съчетаване на 
наличните знания (всеобхватност) и опита на военнослужещите от всички нива с цел идентифици-
ране (разбиране) на проблемите, за да се стигне до определено тяхно разрешаване; демонстрира се 
на обучаемите, че те имат значителен интерес от развиването и усъвършенстването на собственото 
формирование и на Сухопътните войски; развива се и се тренира тяхната способност да се учат от 
собствения си опит и да дават своя принос към процесите на обучение, в които са включени по вре-
ме на цялостната подготовка на своя екип. 

Стилът на прилагане на маневрения подход към бойните действия, условията на провеждане 
на голяма част от съвременните операции, изискванията на мисийното командване са основни фак-
тори, които налагат войниците и командирите от малките формирования, намиращи се извън обсега 
на контакт със своите командири от старшата инстанция, да притежават способности да вземат ре-
шения и ги коригират на база собствен опит. Те трябва да могат непрекъснато да адаптират и по-
добряват изпълнението на възложените им в хода на обучението задачи без принудата на критиките 
и критичния стил на обучение от старшите звена. За да се реализира това, военнослужещите и фор-
мированията се нуждаят от действия и развитие, позволяващи им обективно да анализират опита и 
факторите, които им влияят. Тези процеси могат също да позволят на обучаемите да определят как-
ви промени е необходимо да се извършат, за да се подобрят или поддържат на достигнатото ниво 
тяхната подготовка и способности. Вероятно от най-голяма значимост е тези процеси да способст-
ват за увеличаване на способностите да се прогнозират или да се въздейства на бъдещи събития в 
собствен интерес, като по този начин те самостоятелно се подпомогнат в намиране на пътя за овла-
дяване на инициативата. 

Способностите на формированията да се учат повече от своя опит е в значителна зависи-
мост от нивото на разбиране и осъзнаване на индивидите в колектива за ролята, която те играят в 
процесите и най-ефективните начини и средства, посредством които те допринасят в процеса на 
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изпълнение на задачите. В интерес на това е изискването към обучаващите така да ръководят учеб-
ния процес и да планират и провеждат анализите и разборите, че да усъвършенстват способността 
на колектива да анализира своето представяне и да работи съзнателно. Аналитичният елемент в хо-
да на обучението съдейства за усъвършенстване на средствата за собствено развитие, което да се 
повишава в хода на подготовката. Следователно въвеждането на процесите на анализиране на ре-
зултатите от обучението в хода на подготовката е важно както за благоприятстване на по-голямата 
част от методите и формите за обучение, така и за развитие на способности за учене в хода на опе-
ративните действия. За целта е необходимо оптимизиране на подготовката на командирите по от-
ношение на педагогическа култура, лидерски умения и качества за постигане на необходимото им 
състояние и способности. 

 
ИЗИСКВАНИЯ, НАЛОЖЕНИ ОТ ПОДХОДА НА РАЗБИРАНЕТО  
КЪМ КОМАНДИРИТЕ КАТО РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЗАНЯТИЯТА 

 
За успеха на ученето от обучението значителен принос имат мястото и ролята, които изпъл-

няват командирите. Обучаемите се обучават от своите командири (например войниците – от коман-
дирите на отделения, екипажи, разчети, секции), които са обучаеми на по-старши обучаващи, обу-
чавани от следващите по реда на йерархията, и т.н. Наред с това, за успеха на ученето от обучението 
е задължително непосредствените анализи след обучението на ниво отделение да бъдат подпомага-
ни от командирите на взводове или от наблюдател-инструктори, на взводно ниво – от командирите 
на роти или определени наблюдател-инструктори, и т.н. 

Ефектът от провеждането на разборите и тяхната уникалност се гарантира в поставянето на 
ударението върху груповото участие. Кои са доводите за това твърдение? В хода на учебното заня-
тие, когато обучаемите обикновено са разпръснати и използват терена за прикритие, е много трудно 
за един обучаем да установи точно какво се случва или се е случило. Освен използване на мнението 
на всички участвали в обучението (обучавани и обучаващи) ресурсите, отделени за технологични 
нововъведения налагат необходимостта да се прилагат системи за живи симулации, видеозаписи и 
система за събиране на данни и дебрифинги. По този начин те могат да подпомогнат хората най-
добре да опишат и осъзнаят какво се е случило в тяхната част на бойното поле, в противовес на това 
какво се е очаквало да се случи. 

Командирите и наблюдател-инструкторите, които участват в непосредствените анализи 
след подготовката, играят решаваща роля за техния успех. Съчетаването на педагогически професи-
онализъм с лидерски качества, придобити в хода на тяхната индивидуална и институционална под-
готовка и обучение, трябва да ги подпомогне да установят атмосфера на професионална дискусия. 
Това означава обучаващите да са способни спокойно и зряло да оценяват наблюденията за своите 
професионални недостатъци, които са част от причините за допуснатите слабости от обучаемите, и 
да са готови да чуят от всеки мнение за допуснатите от него като обучаващ и командир слабости, 
дори от войниците. Когато командирите демонстрират благоразположеност да казват или чуват, че 
те самите са пропуснали или са направили нещо погрешно, и войниците ще са предразположени да 
изпълняват същото. Когато атмосферата е „ние можем да дискутираме толкова слабости, колкото си 
искаме, стига да не са мои слабости”, анализът трудно може да постигне успех. 

Активното участие като противоположност на пасивното наблюдение значително увеличава 
количеството информация, която обучаемите възприемат и ефекта на развиване и утвърждаване на 
умения вследствие на възприетата информация. Участието на обучаемите в анализите предполага 
създаване на групови дискусии, в които се представят максимален брой гледни точки. Представяне-
то на повече от една гледна точка позволява на обучаваните и техните обучаващи да добият по-
пълно разбиране на проблемите и вероятните решения. На обучаемите се дава възможност да обяс-
нят един на друг връзките и зависимостите, свързани с изпълняваните от тях задачи, със собствени 
думи и на тяхното собствено ниво на разбиране на проблема. 

Включването в разбора на много обучаеми дава възможност за по-добро разбиране на инди-
видуалните и общите причини за неудовлетворителното изпълнение. Вторичен ефект от масовото 
участие е, че то повишава мотивацията на обучаемите, като придава усещане за съпричастност, за 
собствен принос в намирането на решения на проблемите. Освен това намалява съпротивата срещу 
посочването на собствените им пропуски и грешки. 

Помощните средства за осигуряване на обратна информация са особено важни в процеса на 
осъзнаване на проблема. Те трябва да бъдат избирани на базата на желаните резултати от провежда-
нето на анализа и равнището на подготовка на обучаемите да боравят с тях. Активното участие на 
обучаемите е важно за успеха, поради което помощните средства, които ще поддържат и повишават 
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активността на обучаемите, трябва да бъдат предвидени още при планирането на разбора. Едно от 
основните предимства на подръчните средства е това, че те съдействат и подпомагат обучаемите, 
които не се чувстват удобно да се изразяват вербално и да обосновават твърденията си ефективно в 
процеса на участието им в анализа. 

Нивото на уменията на провеждащите разборите е от решаващо значение както за опреде-
ляне на основните проблеми и опорните точки на дискусията, така и за разработване на план за най-
доброто обсъждане на тези проблемни въпроси от определена учебна група. Водещият на анализа 
трябва да се приспособи към нуждите на съответната група. За да се реализира това изискване, обу-
чаващите трябва да разбират същността на подготовката, да имат знания, да са обучени и да разви-
ват своите умения непрекъснато. Постигането на необходимото ниво на умения на ръководителите 
на учебни занятия е свързано с преодоляване на някои често срещани недостатъци и грешки, които 
водят до неефективни или ограничени и едностранчиви резултати. Опитът сочи, че такива са: 

• Не се отделя достатъчно време за изслушване на обучаемия състав, в сравнение с времето, 
отделяно за вземане на отношение от ръководителя на занятието. Поради това непосредственият 
анализ след подготовката се превръща основно в лекционна презентация на наблюденията на воде-
щия разбора командир и на даване на препоръки с малък принос към неговото провеждане от участ-
ващите в него формирования. 

• Липсва необходимият опит при използване на отворени, даващи възможности за по-
нататъшно разглеждане на въпроси, или за подбор и задаване на най-съществените водещи въпроси, 
или пък не ги използват изобщо. 

• Не успяват да мотивират и да включат всички обучаеми в дискусията. 
• Не използват определени стандарти за оценяване на изпълнението на задачата или специ-

фични проверки на резултатите от изпълнението с цел насочване на дискусията. 
• Не ползват сведения, данни, мнения на представители на противостоящите сили, 3-D мо-

дели на терена или други графики за поддържане темпото и насоките на дискусията и за нейното 
облекчаване. 

• Не се обобщават и не се показват положителните и отрицателните страни (поуките или 
изводите от проведените дискусии), които са реалните резултати от нормално и правилно проведена 
дискусия в хода на разбора. Тези положителни и отрицателни страни трябва да се оценяват и об-
съждат в рамките на поставените задачи, влияещите фактори, свързани с условията на средата, кои-
то рефлектират върху изпълнението и на дейностите, и на спазването на стандартите, свързани с 
определени дейности. 

• Не изискват от обучаемите да свързват изпълнението и поправителната мярка за решаване 
на проблемите в хода на последващите тренировки. 

• Не позволяват или принуждават групата да решава проблемите на собственото им предс-
тавяне. 

В интерес на недопускане на тези слабости е целесъобразно обучаващите да се придържат 
към прилагане на следните поуки от практиката в обучението: 

• Така да се организира непосредственият анализ след подготовката – както по време и мес-
тоположение, така и с необходимите помощни средства, че да позволи на участниците в него да 
осъзнаят какво се е случило. 

• Да се позволи на участниците да разговарят свободно, но да водят дискусията посредст-
вом използване на насочващи въпроси. 

• Да дадат възможност обучаемите да свържат ефектите (какво се е случило) със защо се е 
случило (причините) за основните събития. Единствено посредством детайлен анализ участващите в 
дискусията могат да открият какви са действителните причини за възникналия проблем и впоследс-
твие да бъдат способни да намерят ефективно решение. 

• Да поощряват и подтикват участващите в разбора към съпричастност с проблемите и тях-
ното решаване, като ги подпомагат и насърчават да откриват причините за определено развитие на 
действията и начина, по който са се случили, като в резултат на това вземат необходимите решения. 

• Да насочат размислите на обучаемите към разработване на решения. Основната цел на не-
посредствения анализ след подготовката е да благоприятства развитието и подобряването на предс-
тавянето на маневреното формирование. Това изисква да се вземат решения не просто свързани с 
идентифицирането на проблемите. Дискусиите трябва да допринасят и да водят до развитие на ре-
шения най-малко на основните проблемни области. 

• Да инициират дискусията на базата на действащи нормативи, стандарти, тактики, техники 
и процедури. Да се стремят да се съсредоточат върху установяването на проблемите и на положи-
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телните страни на обучението, както и да се съсредоточат върху насоката на търсените решения – 
как са свързани с определени действащи нормативи, тактики, техники и процедури. Ако дискусията 
се води пасивно или се отклони от основната тема ръководителят е длъжен да се постарае да я върне 
към основните проблеми. По този начин може да се постигне целта да се опише ясно и точно какво 
се е случило и да се извършат сравнения на предлаганите решения с изискванията на стандарти, 
нормативи, тактики, техники и процедури. 

• Да се съсредоточават и да се подчертава в по-голяма степен положителното, отколкото 
отрицателното. Приоритетна цел на анализа е да насърчава усъвършенстването. Той няма да може 
да изпълни задачите си, ако резултатите (отражението им върху обучаемите) се заключават в загуба 
на доверие и уважение както между тях самите, така и между тях и командирите им. Дискусията 
трябва да е пряма и открита, но да не обърква участващите обучаеми. Положителните страни и доб-
ре отработените действия трябва също да бъдат посочени, особено когато стандартите и нормативи-
те са съкратени поради високото ниво на изпълнение на задачите. Като се посочат обучаемите, кои-
то са се проявили в добра светлина, се дава възможност да се покаже начинът за постигане на успех, 
другите да се учат от подхода на първенците и да се стремят към постигане на успех. 

Случаите, в които обучаемите се учат от резултатите и поуките от практиката на цялостната 
подготовка и обучение в Сухопътните войски, трябва да бъдат стандарт за обучението. За да се слу-
чи това, е необходимо и разработване на стандартен алгоритъм за последователността на процесите 
на учене от обучението. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРОЦЕСИТЕ НА УЧЕНЕ  

ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ИНТЕРЕС НА ПОДХОДА НА РАЗБИРАНЕТО 
 
Изследването на регламентиращите документи на НАТО9 и Българската армия10, свързани с 

поуките от практиката, и анализът на организирането и провеждането на бойната подготовка на ма-
неврените формирования в Сухопътните войски, показва, че процесът на учене от обучението      
включва пет етапа на действие: определяне на необходимостта от оценяване на резултатите от под-
готовката и анализа; подготовка на оценяване на резултатите от подготовката и анализа; събиране 
на информация; анализ на информацията; докладване на резултатите. 

Основно изискване към анализа е той да съдържа като основни елементи организиране, из-
следване, разтълкуване, обобщаване и препоръчване. 

Организирането се заключава в подреждане на събраните данни и използвани източници с 
цел по-лесното им обработване. Изготвя се азбучник на източниците, като за всеки се изписва отко-
га, откъде и за какво се отнася информацията, получена от източника. 

Изследването включва категоризиране на сведенията, обработването им по статистически 
методи, създаването на различни техни модели или графични изображения. На този етап трябва да 
се потърси доказателствен материал, който подкрепя или отхвърля тезата на анализа. При необхо-
димост се провежда консултация с експерт в съответната област на анализа. 

Разтълкуването се състои в изготвяне на заключения, базирани на резултатите от проучва-
нето на данните. Те трябва да дават кратко резюме какво показват постигнатите резултати. Извърш-
ва се проверка дали всяко заключение е подкрепено с факти. Това, което не може да бъде подкрепе-
но с факти, е необоснован и неаргументиран резултат от анализа и следва да отпадне. Заключенията 
не са препоръки и не бива да бъдат давани като формулировка на това, което трябва да се направи. 
Те са твърдения, които информират някого за истинските проблеми, с които да се справи, както и 
могат да описват в общи линии аргументите „за” и „против” различните подходи за решаването им. 

Обобщаване. При тази фаза съществуват много заключения, отнасящи се до хипотезите, 
второстепенните цели на анализа или други въпроси. Трябва да се формират и уеднаквят схващани-
ята за всяко от тях, което ще помогне за постигане главната цел на анализа. 

Препоръчването е в даване на препоръки, базиращи се на заключенията. В тях може да се 
каже какво е необходимо да се направи като цяло, а не само да се спомене какви резултати да бъдат 
постигнати. Препоръчват се варианти за действие (препланиране на учебни занятия или отработване 
в часовете за самоподготовка на определени поправителни мерки), които ще решат проблема пос-
редством разглеждане на причините, поради които е възникнал. В някои случаи може да се препо-
ръча орган за изпълнение, който да поеме отговорността за реализиране на избрания вариант за 
действие. Препоръките трябва да акцентират не само върху това как да се реши проблемът за мо-
мента, но и как да се предотврати евентуалното му повторно възникване в други ситуации. 

Посочената последователност важи както за индивидуалното, така и за институционалното 
обучение на командния състав от Сухопътните войски. Също както индивидуалните обучаеми, ко-
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лективите трябва да придобиват най-големи знания от състоялите се учебни занятия. Основно изис-
кване, свързано с повишаване способностите на Сухопътните войски, е ученето от обучението да 
се улеснява посредством целесъобразно подготвени и проведени разбори и непосредствени анализи 
след обучението. Това изискване към институционалното обучение се реализира така, че в хода на 
провеждането му формированията от Сухопътните войски да научат колкото е възможно повече от 
всяко основно учебно мероприятие (тактически учения с материална част, тактически учения с бой-
ни стрелби, командно-щабни учения по карта, компютърно подпомагани командно-щабни учения). 

Поради тези причини обучението в Сухопътните войски – особено колективното, заема по-
голямата част от времето и ресурсите, отделени за обучението. Особено важно е Сухопътните сили 
да научат колкото е възможно повече за ефективността на своята доктрина, процедурите по обуче-
нието, екипировката и личния състав от всяко учебно занятие така, че да е налице постоянно подоб-
ряване в тези области. Първостепенен инструмент, който те трябва да развият с цел да научат пове-
че като институция от учебния процес, е анализът на проведеното обучение. 

Анализът е инструмент, който, ако е подготвен целесъобразно и е аналитично разработен, 
може да даде възможност на командирите от всички степени да научат повече от собственото си 
обучение. Той представлява повече от обикновен запис на това, което се е случило добре или лошо 
в хода на планирането и подготовката за или по време на занятието. Анализът е средство за запис-
ване и разпространяване на това какво е постигнато от участващите сили в учебното мероприятие, 
кое е изпълнено правилно, а какво – погрешно, какви са препоръките за промяна по отношение на 
екипировка, доктрини, процедури и стандарти. Създавайки тази информация и правейки я достъпна 
за целия състав на Сухопътните войски, институцията като цяло печели възможността да се учи от 
дейностите и действията на едно или няколко свои формирования. 

Важната информация, която се съдържа в анализа, в най-добрия случай трябва да представ-
лява чистите резултати от проведените разбори в частите и подразделенията в хода на учебния про-
цес. Тези разбори трябва да поставят ударението не само върху нивото на представяне и изпълне-
ние, което е постигнато в хода на подготовката, но и да наблягат на фактори като доктрини, стан-
дарти, нормативи, екипировка, личен състав, време, ресурси и тяхното влияние върху качеството на 
изпълнение на задачите и представянето на обучаемите. 

За да може анализите да допринесат за институционалното обучение, те трябва да съдейст-
ват за създаване на осезаеми промени. Трябва да са насочени към последователно анализиране на 
идентифицираните проблеми. Институционалното обучение трябва може да се реализира единстве-
но при наличие на реални факти за промяна в поведението, способностите, манталитета или проце-
си. Изследването на проблемите на подготовката и уменията на командирите да извършват анализи 
и разбори ще бъде по-нататъшна насока за развитие на настоящото изследване. 

 
 
 

1 Campaign, dictionary of military terms, third edition, Richard Bower, Macmillan, Bloomsbury, 2004. 
2 AJP-3A – Command and Control Principles; АТР 3.2. Съюзна тактическа публикация. Сухопътни опе-

рации; ATP 3.2.1 – 2009, Land tactics. 
3 Доктрина на Сухопътните войски. Ч. 1. С., 2004; С а в о в, В. Основи на управлението. С., 2003. 
4 FM 7-1Battle Focused Training, September 2003; FM 7-15 Headquarters Department of the Army 

Washington, 31 August 2003 The Army Universal Task List; B-GL-300-008/FP-001 Training Canada’s Army. 
5 B-GL-300-008/FP-001 Training Canada’s Army. 
6 Програма за бойна подготовка на механизираните подразделения; Програма за бойна подготовка 

на танковите подразделения. 
7 FM 7-1Battle Focused Training... 
8 Доктрина за бойната подготовка на Сухопътните войски BF-D – 7.1, март 2011. 
9 ACT Evaluation of Education and Training (E&T) Directive – Директива на Съюзното командване по 

трансформацията за оценка на обучението и подготовката; Bi-SC Directive 75-2 – Директива за обучение, 
подготовка, провеждане на учения и оценка (ETEED). 

10 Директива за извличане поуки от практиката, 2009. 
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Майор Петко Димов 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПОДСИСТЕМА НА СИСТЕМАТА  
ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 
 
Авторът се насочва към важността на образованието като един от фундаментите на 

системата за национална сигурност и просперитет на държавата. 
 
Съвременният свят признава важността на качественото образование. В Лисабонската стра-

тегия Европа декларира необходимостта от инвестиции в образованието. Всяка държава се нуждае 
от достатъчно и добре обучени човешки ресурси за повишаване на националната си сигурност. Го-
лемият проблем на нашето общество е формирането на ясна политика в областта на образованието и 
науката. Това не може да стане без оглед на изискванията на системата за национална сигурност. 

Не става въпрос за формулиране на нова военнообразователна система или на нови схеми на 
образователните степени (такива има под път и над път), а за цялостна схема на елементите на на-
ционалната образователната система като част от общата система. 

Според Концепцията за националната сигурност в конкретен план под национална сигур-
ност се разбира динамично състояние, при което за държавата и обществото не съществува пряка 
опасност от въоръжено нападение, политически натиск или икономическа принуда, така че те да 
могат свободно да осъществяват развитието и прогреса си. 

На националната сигурност са присъщи специфични проблемни области: политически, ико-
номически, социални, етнически, духовни, военни, информационни и екологични компоненти. Все-
ки от тях самостоятелно или в съчетание с другите, както и с редица странични фактори може да се 
окаже критичен, но всички са зависими по един или друг начин от равнището на образование на 
човешките ресурси в тях. 

От една страна, всеки от тях зависи от качеството на хората. Следователно образованието 
трябва да дава подходящите компетенции по всеки аспект на националната сигурност. От друга  
страна (по-специално за етническия компонент), е известно, че образованието е най-добрият инст-
румент за социализация на етносите. 

Не на последно място е важността на духовния компонент, който се определя от морала и 
ценностите на гражданите. А след семейството образователната система е най-важният фактор за 
формиране на националните ценности. Следователно образователната система трябва не само да 
образова, а и да възпитава. 

Какво следва да се разбира под образователна подсистема? Тя е множество от елементи на 
национално равнище, чиято функция е да подпомага индивидите да повишават своите знания, а от-
там и нивото на национална сигурност. Тя е система, защото има общи цели и принципи за взаимо-
действие между елементите. Крайната цел на образованието е отправна точка за всички елементи и 
процеси, свързващи елементите в тази подсистема. Системата разполага със структури и ресурси и е 
регулирана от правила. 

Образованието е част от образователната система. За определяне на неговите структурни 
елементи може да се използва кръгът на ЮНЕСКО, който дава най-общата структурна рамка. Във 
външния кръг на образованието са разположени управленска и административна система, подходя-
ща законова рамка, начини за измерване на резултатите от обучението, ресурси, провеждане на пра-
вилна политика. В средния кръг са съдържание, обкръжаваща среда, процеси, принос на учащия, 
всеобхватност. Във вътрешния кръг е разположено обучението, а според нас за нуждите на нацио-
налната сигурност е необходимо да се добави и възпитанието. Фактът, че според едно изследване 
две трети от осмокласниците в България предпочитат да живеят постоянно в друга държава, говори, 
че не само дисциплината, а и възпитанието не са на необходимото равнище. 

Елементите на образователната система са многобройни и сложно обвързани: 
• визия, мисия и цели на образованието (на национално и европейско ниво); 
• отношения и зависимости; 
• мотивация и начални умения на участниците (учители, ученици, администрация); 
• административни/управленски структури; 
• схеми и методи за учене/обучение; 
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• доминиращо културно послание; 
• методи за оценяване качеството на образованието; 
• минимални учебни изисквания; 
• конкурентоспособност на учители и ученици; 
• кариерно развитие и формиране на училищен мениджмънт; 
• учебни пътеки; 
•  стандартни образователни процедури; 
• административни процеси (яснота, отговорности и нормиране); 
• политически и глобални процеси; 
• финансиране на образованието и училищата; 
• общество и семейство. 
При агрегирането на елементите, като част от системата за национална сигурност, може да 

се разграничат три основни области в архитектурата на образователната подсистема. 
Концепцията за изграждане на образователната подсистема трябва да отговори защо и как-

во искаме да постигнем с образователната система. Държавното управление следва да изясни визия-
та, мисията и целите на образованието. Те трябва да предоставят гъвкавост и свобода на образова-
телните структури и прозрачност на управлението. В създаването на концепцията трябва да участ-
ват не само Министерството на образованието, младежта и науката, но и военната и останалата екс-
пертиза на страната. 

Държавната администрация следва да създаде правила и методи, които да отговарят на въп-
росите, кой, къде, как и кога. Тук влизат закони за образованието и науката; учебни планове и прог-
рами, които да включват аспектите на националната сигурност; държавни изискания; управленски 
процедури; критерии за оценяване на качеството. 

При определяне на ресурсите обществото трябва да си отговори на въпросите, къде и колко, 
като те следва да включват качествени учители, образователни структури, учебници и учебни мате-
риали, централни и местни управленски структури, управленски структури и образователна инфор-
мационна структура, централно и местно финансиране. 

Освен статичните елементи в системата трябва да се имат предвид и различните процеси на 
образованието. А те следва да бъдат създадени с оглед на аспектите на системата за национална 
сигурност и да включват политически, икономически, социални, етнически, духовни, военни, ин-
формационни и екологични компоненти в образователните процеси. 

Учебните планове и програми трябва да съдържат предмети, даващи компетенции от посо-
чените по горе аспекти на националната сигурност, в частност предмета „Военно дело”. Освен пре-
доставяне на компетенции в различните области по-важно е да се формира ценностна система на 
обучаемите. 

Всички знаем, че една от основните ценности на българския народ е образованието. Ние от-
деляме от залъка си, за да пратим децата в добро училище. Защо обаче тези, които получават толко-
ва скъпо образование, са неефективни в живота? Вероятно защото живеят във време на реформи. 
Споровете за матурата са с години и тя се превърна в олицетворение на корупцията в образование-
то. В България реформата в тази област се занимава с това какво да се учи вместо как да се учи. Тук 
се избира количеството пред качеството, или да знаеш какво, но да не знаеш как. Изпитите са акт на 
проверка на наученото в училище, а не на знанието. 

В нашето училище посредствените постепенно настигат способните и ги изпреварват. Пър-
вите натискат газта, а вторите – спирачки, като се учат на мързел и безделие. Семплите и упоритите 
наваксват с повече труд и по-късно се превръщат в лидери. Германците казват „У нас от 10 деца се 
ражда едно умно и като порасне става началник, а у вас от 10 деца 9 са умни, но си избират тъпия за 
началник”. 

Как да променим образователната система? Тя трябва да развива силните страни на обучае-
мите, а не да компенсира слабостите им. Учебният процес да бъде центриран около ученика, а не 
около преподавателя. При нас е точно обратното – свободомислието и инициативата се изхвърлят 
още с прекрачване на прага на училището. От учениците се иска да възпроизведат материала от 
учебника със запетайките, а не да дебатират идеи и алтернативи за развитие. От преподавателите се 
иска да дават отговори на всички въпроси и затова вместо да обясняват с прости думи те се стремят 
да използват неразбираем академичен език, за да предизвикат по-голям респект. Несъгласието с 
академичните въпроси се смята за липса на уважение и лоялност. 

Ако искаме децата ни не просто да вземат дипломи, а да успяват, трябва да променим начи-
на, по който се учи. Трябва да ги възпитаваме като победители, да ги подтикваме да мислят, да из-
разяват мнението си и да култивираме стремежа им към постижения. Да не ги караме да зубрят, а да 
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изграждаме способност да боравят с информация, да имат автономно поведение и да се обучават на 
предприемачество, а не на зубрачество. 

Може да се формулират следните изводи. Образователната система следва да се разглежда 
като подсистема на системата за национална сигурност, която има общи цели и принципи за взаи-
модействие между елементите. Целите на образователната система трябва да се определят според 
аспектите на системата за национална сигурност. Тя следва да предоставя съответните компетенции 
по различните компоненти на системата за сигурност, да социализира различните етноси, да фор-
мира общи национални ценности и да възпитава обучаемите в предприемчивост и критичното мис-
лене на автономна личност. 

 
 
 
Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищ-

ното и училищното образование. С., 2011. 
Б а х ч е в а н о в, Г. Система за национална сигурност. С., 2007. 
Г е н о в, Ю. Защо толкова малко успяваме. С., 2004. 
С л а т и н с к и, Н. Национална сигурност: аспекти, анализи, алтернативи. С., 2004. 
http://www.novoobrazovanie.org/ 
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Подполковник д-р Росен Димитров 
 
 

ЗНАНИЕТО – В ОСНОВАТА НА ПРОЦЕСА  
НА ЦЕЛЕОБРАЗУВАНЕ И ЦЕЛЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ 

 
 

Акцентът е поставен върху разбирането за всеобхватност в НАТО и Българската армия. 
Целта е да се разкрият основни моменти от протичащите процеси, свързани с целеобразуването 
и целеразпределянето, както и да се акцентира върху необходимостта от придобиване на качест-
вени знания от експертите, участващи в тези процеси. Анализирани са документи, отнасящи се до 
промените в съвременната стратегическа среда за сигурност и отбрана и определящи процесите 
на планиране на участието на НАТО при разрешаването на кризи. Направени са редица изводи, 
част от които са особено актуални на етапа на разработване и прилагане на основополагащи до-
кументи в Българската армия. 

 
Който печели битки, премисля и пресмята  

всичко в замъка си преди битката. 
 

Сун Дзъ 
 

В подхода, прилаган при използване на въоръжените сили, основният акцент се поставя 
върху постигането на желаните стратегически ефекти, като същевременно се минимизират нежела-
ните. Това се осъществява в процеса на целеобразуване и целеразпределяне, извършван в структу-
рата за командване и управление на оперативните формирования. Допускането е, че това са проце-
си, които трябва да протичат независимо от формата на участващите в операцията, структурата и 
организацията на планиращите и управляващите бойните действия елементи, и че са изградени така, 
че да могат да осъществяват тези процеси. 

В подхода, базиран на ефектите, се казва, че ефектът (състоянието) е физическо изменение 
на състоянието и/или изменение на поведението на системата като следствие от военно или невоен-
но въздействие или комплекс от въздействия. 

Ефектите могат да се категоризират по много признаци, но основните при всяка операция 
са: 

• директен ефект: преките последици от оказаното въздействие, т.е. от първо ниво (напри-
мер резултат от въздействието с АСП), като обикновено са незабавни и лесно определими; 

• индиректен ефект: косвените/свързаните последици от второ, трето и по-високо ниво, ко-
ито най-често са като следствие по-късно във времето, което може да е физическо или поведенчес-
ко; понякога откриването на следствията може да е затруднено поради дълбочината на търсените 
ефекти по отношение на функционирането на дадена система. 

Директният и индиректният ефект имат характеристики, които помагат те да бъдат измере-
ни количествено, като въздействие по отношение на операцията. Най-общите и често прилагани са: 

• кумулативни ефекти: при тях сумарният/резултатният ефект е по-голям от сумата на ди-
ректните резултати от различни въздействия; 

• каскадни ефекти: при тях прекият резултат от въздействието по една система индиректно 
създава вълна от последици в системата, която може да премине и в други системи; каскадните 
ефекти в сложните системи обикновено се постигат от горе надолу; 

• случайни ефекти: понякога постигането на даден ефект може да доведе до създаването на 
непреднамерена поредица от последствия, които могат да бъдат полезни и/или вредни за постигане-
то на целта; случайни ефекти могат да възникнат и при неправилно извършен анализ на резултатите 
от въздействието и когато действията на противника не съвпадат с нашите предвиждания, което 
може да доведе до усложняване или промяна в хода на операцията. 

Отчитането на ефектите от втори, трети и по-висок порядък е особено важно, тъй като натруп-
ването на случайни кумулативни и каскадни ефекти може да доведе до непредвидими последици. 

Често в практиката трудно се разграничават ефект и резултат. Необходимо е да се знае, че 
резултат има от въздействието/въздействията, а ефект – от действието/действията на въоръжени 
сили. 
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Резултатът може да се отъждестви с щетата, нанесена на обект вследствие на дадено въз-
действие, при която той прекратява своето функциониране за определен период от време. 

Резултатите, които се постигат при въздействие на въоръжени сили, биват планирани и не-
планирани. Планираните резултати са физически и функционални, а непланираните – косвени и до-
пълнителни. 

Определянето на потенциалните обекти за въздействие и приоритизирането им, планиране-
то на средствата за въздействие по тях и оценяване на резултатите от въздействието/въздействията 
са свързани с определена последователност от дейности в планиращия щаб, изразяваща се във вече 
споменатия процес на целеобразуване и целеразпределяне. Този процес е от съществено значение за 
постигане на крайните военни ефекти и е свързан със задълбочени познания в определени области 
на военните и физическите науки. 

Под целеобразуване и целеразпределяне се разбира процесът на подбор на целите и подгот-
вянето на подходящо въздействие, като се вземат предвид оперативните изисквания и възможности 
[ААР-6]. Този процес има за цел да осигури както изготвянето на плана на операцията (ОПЛАН), 
така и процеса на текущото планиране след началото и бойните действия. Това е процес, протичащ 
едновременно на съвместно и компонентно ниво, преди и след началото на операцията. Той е в ос-
новата на успеха или неуспеха на всяка операция. 

Съвместните сили чрез действията си създават ефекти на различните нива на провеждане на 
операциите. Оперативното ниво се фокусира върху действията и създаването на ефекти на различни 
системи на по-високо ниво, а на тактическо ниво ефектите обикновено са насочени към резултатите, 
постигани при тактически въздействия, често свързани с използването на оръжейни системи. В 
крайна сметка кумулативният ефект от въздействията по целите на тактическо ниво води до пости-
гане на желания ефект на оперативно и стратегическо ниво. 

Съвместното оперативно командване и компонентните командвания трябва да предвидят 
възможните нежелани ефекти, които могат да се получат в хода на операцията още на етапа на раз-
работване на КОНОП. За ограничаване на нежеланите ефекти се въвеждат различни ограничения 
при въздействието по различните цели, което оказва пряко влияние върху процеса на целеобразува-
не и целеразпределяне на всички нива. Затова е важно да се познават нежеланите ефекти до най-
ниско тактическо ниво, включително за недопускането им и за осигуряване на ясни правила за 
действие на планиращите и изпълнителите. 

При определяне вида на въздействието командирите трябва да се съсредоточат върху целта 
му, обвързано с постигането на желания ефект. Постигнатият ефект е нещо повече от фактически 
резултат от въздействието. Ефектът е, че общият резултат от действията, предприети в даден геог-
рафски или войскови район, обект, съоръжение, комплекс, е функция, постигната в резултат от из-
ползване на огневи или неогневи средства. След започване на действията командирът трябва да оп-
редели желаната ефикасност/резултатност на операцията. Ако ефектът не е постигнат, може да се 
наложи повторно въздействие по целта или прилагане на други методи и средства на въздействие. 

В процеса на целеобразуване и целеразпределяне се интегрират текущата разузнавателна 
информация и характеристиките на обектите за поразяване с априорната информация (оперативната 
база данни), разполагаемият собствен ресурс и неговите способности, разрушаващите възможности 
на собствените АСП, желаното крайно състояние, ограничаващите условия (правилата за поведе-
ние), регламентиращите документи (доктрини) и други (фиг. 1).  

Тази интеграция обединява възможностите на управлението и осигуряването с възможнос-
тите на разузнаването и поразяването (въздействието) за определяне на необходимите оперативни 
способности за постигане целите на провежданата операция. Там се оценява не само използването 
на средства за огнево въздействие, но и воденето на информационна война, бойното пространство и 
специалните операции, провеждани в него. Непосредствената координация, взаимодействието и 
комуникацията между тези елементи са гаранция за рационално използване на разполагаемите ре-
сурси. 

В процеса на целеобразуване и целеразпределяне се използва аналитично-систематичен 
подход, който фокусира усилията по време на планиране на операцията, чрез което се улеснява ета-
път на реализация на плана (текущото планиране). 

Процесът на целеобразуване и целеразпределяне при използване на авиацията се състои от 
шест стъпки, очертаващи неговата рамка (фиг. 2): 

• Определяне целите на операцията и указания на командира за тяхното постигане – в тази 
стъпка стои основата на целия процес. В указанията на командира се определят приоритетите, цен-
търът на тежестта, критичните точки на операцията и критериите за степените на поразяване на це-
лите, ограниченията в прилагането на сила, желаното крайно състояние и др. 
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Фиг. 1. Интеграция в процеса на целеобразуване 
 
• Определяне на обекти, представляващи потенциални цели за въздействие – извършва се 

анализ на потенциалните цели и техните компоненти за определяне на критичните и уязвимите им 
места. Цялата база налична разузнавателна информация се преглежда, определят се потенциални 
цели, които подлежат на обсъждане. Краен продукт от тази стъпка е списък на очакваните цели, на 
техния приоритет и необходимата степен на поразяване за всяка категория обект за поразяване. 

 

 
 

Фиг. 2. Процес на целеобразуване и целеразпределяне 
 

• Определяне потенциалните възможности на авиационните средства за въздействие – в та-
зи стъпка от процеса се определят количеството, типът и комбинацията от огневи и неогневи средс-
тва за въздействие, необходими за постигане определена степен на поразяване на единична цел. 
Оценяват се последователно уязвимостта на целта, поразяващото действие на средството, точността 
на попадението, степента на поразяване (%), вероятността за поразяване, надеждността на авиаци-
онното средство за въздействие. Крайните продукти от този етап са списък с препоръчвани АСП и 
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самолети за всеки тип цел и списък с посочено уязвимо място на всяка цел (схема на точката на 
прицелване за всяка категория обект за поразяване). 

• Планиране прилагането на сила (огневото въздействие) – основата на тази стъпка е опре-
деляне на огневи и неогневи средства, необходими за въздействие по конкретен тип цел. Анализи-
рат се разполагаемите сили и средства за въздействие по целта и тяхното прилагане, като се опреде-
лят приблизителни (очаквани) резултати от дейностите за прилагане на сила. Тези резултати са ба-
зирани на вероятните разрушения, причинени от АСП, и точността на тяхното попадение. Тази 
стъпка интегрира информацията, получена от предходните две, като по този начин се избира опти-
малната комбинация за постигане на поставената цел. 

• Изпълняване на разработения план – в тази стъпка се подготвя и разпространява инфор-
мация за изпълнителите, поддържащите и осигуряващите, като в нея се включват данни за целите, 
необходимите АСП, използваните параметри при изчисленията и предлаганата тактика. Тук се раз-
работват входните параметри за изготвянето на бойна заповед (АТО), инициираща изпълнението на 
конкретна въздушна операция. Изготвянето на бойната заповед е свързано с използване на наличен 
ресурс, възможности за осигуряване, метеорологични условия и текущо състояние, което води до 
преоценка на целия процес (преглед на плана). 

• Оценяване качеството на целия процес – след изпълнението на дадена операция (мисия) се 
оценяват постигнатите резултати. В резултат се правят подобрения в тактиката за нанасяне на уда-
ра, усъвършенстват се АСП, оценката на ситуацията и т.н., след което се прави преоценка на резул-
татите от удара. 

В резултат на този процес се получават следните изходни документи, които са входни пара-
метри за фактическото планиране на комплексна разузнавателно-ударна операция: списък на цели-
те, подредени по приоритет; целесъобразни АСП за всеки тип цел; критерии за оценяване успеха на 
операцията. 

Целеобразуването и целеразпределянето във въздушния компонент от състава на съвмест-
ните сили са пресечната точка на разузнаването и въздействието (поразяването). 

От стъпките, определящи рамката на процеса на целеобразуване и целеразпределяне, става 
ясно, че постигането на желаните резултати на тактическо ниво, респективно желаните ефекти на 
оперативно и стратегическо ниво, зависи от професионалната и експертната подготовка на персона-
ла, т.е. от натрупаните знания и опит. 

Рамката на процеса на целеобразуване и целеразпределяне е в основата на постигането на 
желаните резултати на тактическо ниво, респективно на желаните ефекти на оперативно и стратеги-
ческо ниво. 

Този процес е от съществено значение за постигане на крайните военни ефекти и е свързан 
със задълбочени познания в определени области на военните и физическите науки. Неговата пълно-
та и точност зависят от професионалната и експертната подготовка на персонала. Поради това е 
важно да се отбележи, че на етапа на обучение във Военната академия трябва да се придобиват не-
обходимите познания и компетенциите, свързани с целеобразуване и целеразпределяне както на 
съвместно, така и на компонентно ниво. Казано с други думи, във Военната академия е мястото, 
където натрупаният опит трябва да се комбинира с необходимите знания, за да се създават компе-
тентни военни професионалисти – знаещи и разсъждаващи офицери. Ще приключим с една ценна 
мисъл в тази насока на Конфуций: „Знания без разсъждения са безполезни, но разсъждения без зна-
ния – опасни”. 
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ИНФОРМАЦИОННИTE ВОЙНИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ  
ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО 

 
 

Авторите съсредоточават вниманието си върху изключителното влияние на информаци-
онните войни за развитието на военното изкуство, като подчертават, че от това зависи живо-
тът на хиляди войници на бойното поле. 

 
Новите авангардни научно-технически и технологични постижения предизвикаха скок в 

развитието на средствата за въоръжена борба. Усиленото търсене на нови начини за използване на 
сила и постигане на военна победа, без огнево поразяване и човешки жертви, предопредели появата 
на парадигмата за „информационно противоборство”. 

Стратегическите информационни операции, наричани за кратко „информационни войни” 
(Information Warfire), днес са реалност, като информационните технологии се оказаха основен фак-
тор за тяхната поява и развитие. Новото време поставя и нови задачи пред въоръжените сили. Бъ-
дещето в развитието на нашата страна се свързва с формирането на информационно общество като 
част от глобализацията и взаимното обвързване с Европа и останалия свят. 

Освен традиционните задачи, поставяни пред въоръжените сили, в настоящия период Бъл-
гарската армия решава и стратегическата задача за своето реформиране и развитие като ефективна 
армия на XXI век. Използваните водещи технологии осигуряват независимост на военните комуни-
кации в мирно и военно време и предоставят съвременни комуникационни и информационни услуги 
с висока защита и достоверност на глас, данни и видеоинформация. 

Информационната война е различна от това, което в Съединените щати се нарича „кибер-
война”, а в Китай „информационализирана война”. Тези понятия препращат към чувствителните 
военни и инфраструктурни обекти, комуникациите на бойното поле и спътниковото разузнаване. 
Информационната война използва широко разпространена и слабо обезопасена инфраструктура. 
Атаките в нея се извършват по интернет и засягат потребителската интернет инфраструктура, нап-
ример уеб страниците, които предлагат услуги по мрежата. Ако в кибернетичната или „информаци-
онализираната” война участват главно държави, информационна война може да се води от отделни 
хора, корпорации и общности. 

Информационната операция се дефинира като „действия, предприети да засегнат противни-
ковата информация и информационна система, защитавайки собствените информация и информа-
ционна система”. 

Възприетото днес определение за информационна война обхваща широк спектър от проб-
леми, свързани с осигуряване безопасността на информацията и защитата на нейния потребител. 

Информационната война е разработена на базата на всеобхватно включване на информаци-
онно-обработващи процеси. Тя се осъществява едновременно в три глобални процеса: 

• технологична война – за осигуряване на технологично господство и монополен контрол 
над световното информационно пространство; 

• война за информационно превъзходство – за монополно изграждане на качествено по-
кратък и по-динамичен когнитивен цикъл; 

• война за осигуряване на приоритетно право и възможности за провеждане на нов вид ин-
формационно базирани операции. 

Формите на информационната война се реализират като технологична война, война на ин-
формационно превъзходство в управлението и война с нови информационни оръжия. Известни и 
обсъждани са следните видове информационна война: радиоелектронна, психологическа, културна, 
хакерска, икономическа, кибервойна и война на Гибсън. 

Радиоелектронната е една от най-добре засегнатите в литературата. Основните методи за 
нея са антирадиолокационни, антикомуникационни и криптографски. 

Психологическата война е основана на използване глобалното разпространение на инфор-
мация по средствата за масово осведомяване – радио, телевизия. Тя води до обработване на общест-
веното мнение в необходимата посока. 
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Културната война се осъществява в битово-обществени явления („Макдоналдс”, анимация, 
мода, групи), които са форма на културна агресия, а тя е и политика. Социалнополитическото пове-
дение се поставя над националните традиции, бит и душевност. Емигрантската вълна, изтичането на 
мозъци на Запад, както и вносът на културни продукти са основните прояви на тази тиха и невидима 
война. 

Хакерската война се формулира като атаки срещу компютърни мрежи. Използват се „дуп-
ки” в хардуера или софтуера. Въздействията могат да бъдат парализа на мрежите, междинни спира-
ния, въвеждане на случайни грешки в потока данни, кражба на информация и услуги, незаконен мо-
ниторинг на системата, събиране на разузнавателна информация и т.н. Атаките срещу компютърни-
те мрежи могат да са на физическо, синтактично и семантично равнище. Интернет, електронната 
поща, предаването на данни и мултимедийните реализации са великолепни условия за разрушаване 
инфраструктурите на стопанския живот. 

Хакерите намират работодатели в лицето на групировките от тъмния сектор, а и в ислямски 
фундаменталистки структури. Така веригата се затваря. Престъпността се насочва към информаци-
онните технологии, а корпоративният бизнес е пряко засегнат, защото най-често е обект на финан-
сови измами и „хакване”. Стриктното управляване и защита на данните е не просто препоръчител-
но, а задължително. Ако защитата е неефективна, това води до сериозни проблеми. На най-ниско 
ниво е достъпът на недоброжелатели до лична информация на персоналния компютър – кодове и 
пароли, номера на кредитни карти и др. На следващо ниво са заплахите за корпоративни и бизнес 
структури, свързани с нежелан достъп до всякакъв вид фирмена информация. На върха са пробле-
мите със сигурността на национално и глобално равнище. 

Друга тенденция в корпоративната защита е децентрализацията на правата за достъп и бо-
равене с информацията. В този смисъл не бива например да се дава безгранична власт на системни-
те администратори, която да им позволява пряко да управляват и финансите на корпорацията. 

Средства като антивирусни програми, защитни стени, антиспам, антиспайуеър и пр. са само 
част от необходимата защита. Пропукване дори само на едно ниво, независимо кое, може да доведе 
до сериозни цялостни загуби. Ето защо тенденцията сега е производителите да предлагат комплекс 
от решения, интегрирани в един продукт. България е изостанала в сферата на информационните по-
литика и законодателство. Националната политика трябва да следи разработването, прилагането и 
оценяването на политиките за сигурност. Би следвало също така да се грижи за популяризиране на 
усилията в тази област, както и за обучението на кадри – най-вече чрез специализирани курсове. 

Икономическата информационна война се третира като информационна блокада и инфор-
мационен империализъм. Блокадата е прекъсване на потока от информация, но и на стоки и матери-
ални ресурси. Отнема се печалбата от международния информационен обмен. Тя включва и физи-
ческа блокада на информационните носители. Прекъсва се достъпът в реално време до ретранслато-
ри, спътникови системи и др. Информационният империализъм може да се третира като разновид-
ност на икономическия. Необходимостта от знание, технологии, ноу-хау и научноизследователски 
продукти позволява да се създадат ограничения. 

Кибервойната включва информационен тероризъм, семантични атаки и симулационни вой-
ни. Информационният тероризъм е атака срещу персоналните файлове, отделната личност. Семан-
тичните атаки водят до резултат, който е във вид на работеща система, даваща периодични груби 
грешки в информационно-обработващия процес. Те са особено болезнени в гражданските системи 
за обработване на информация (здравеопазване, финанси, материално-техническо снабдяване). 

Симулационната война е чисто и безболезнено водене на война на базата на доброто симу-
лиране, подобряващо непрестанно своята достоверност. Резултатът е точно оценяване изхода на 
конфликта. Така противникът се убеждава, че ще загуби, и взема съответните решения. По метода 
на пробите и грешките може да се оптимизира поведението в конфликта. Симулационната война е 
за по пълни, по-достоверни, по-точни и по-надеждни модели на системите. 

Войната на Гибсън (виртуалната реалност) е тясно свързана с бъдещето на интернет в гло-
балните информационни мрежи, в частта мултимедийни симулации. Тя третира аудиовизуалното 
присъствие на война в информационните и кибернетичното пространства. 

Симулационните и войните на Гибсън са бъдещите модели, които ще се напълнят с практи-
ческо съдържание при по-нататъшното технологично развитие на глобалните информационни сис-
теми. 

Пет от характеристиките на информационната война могат да осъществят революция в кон-
фликтите: 

• потенциалът Ӝ да се разшири възможността за офанзивни действия; 
• географският обхват; 
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• възможността да бъде отречена; 
• лесното разпространение; 
• въздействието върху готови за дигитализиране цели. 
Взети заедно, тези характеристики подсказват, че информационната война може да предиз-

вика революция във военното дело, както например с откриването на барута. 
Първо, подобно на първите войници, въоръжени с мускети, водещият информационна война 

е снабден с евтина и могъща технология, която се усвоява с кратка подготовка. Информационната 
война може да позволи офанзивни действия от безпрецедентен брой аматьори, чиято единствена 
квалификация е използване на интернет връзка. 

Второ, информационната война не се спъва от разходи и усилия, съпътстващи въздействие-
то върху далечни цели. Технологията на кинетичните офанзиви, използваща физически средства, не 
само е скъпа, но и относително бавна. Макар че щетите, които нанася, не са конвенционални, ин-
формационната война може бързо и почти без пари да нанесе щети навсякъде по света. 

Трето, информационната война лесно може да се отрече и трудно се доказва. И до днес не 
се знае дали атаките в Естония са били дело на хакери, действащи за своя сметка, или са официално 
поръчани. Но дори и да може да се докаже официална поръчка от една държава, не е ясно каква 
трябва да е реакцията на засегнатата от информационно нападение страна. 

Четвърто, въздействието на информационните атаки ще се засилва с нарастването на важ-
ната роля на интернет във всекидневния политически, социален и икономически живот. 

Два примера показват, че нещата са доста сериозни. Първият ни пренася към Балтийско мо-
ре, край чиито брегове през април 2007 г. се разразява криза между малката Естония и огромната Ӝ 
съседка Русия. Повод става демонтирането на статуя, изобразяваща съветски войник. Отношенията 
между Русия и бившата съветска република традиционно не са сред най-добрите, но този път прави 
впечатление новото измерение, в което навлиза конфликтът. В разгара на протестите десетки естон-
ски сайтове пострадват от изненадващи хакерски атаки, сред които най-използвана е тази за отказ 
от услуга. Атаките имат различен израз – обезобразяване на сайтове, вмъкване на руска пропаганда, 
фалшиви извинения и др., но общото е, че огромната част от тях може да бъде проследена до съсед-
на Русия. В пиковия момент – 9 май, интернет страниците на естонските министерства на външните 
работи и на правосъдието излизат от строя. Наблюдатели и експерти са категорични, че никоя дър-
жава до този момент не е изпитвала такава пряка, мотивирана и целенасочена атака. 

Над 1 милион компютъра участват в най-силния момент на атаката срещу Естония през май. 
Специалисти обясняват ефекта на т.нар. DDoS атака (distributed denial of service) като еквивалент на 
5000 кликвания в секунда на една и съща връзка на дадена страница. Идеята е, че в един момент 
сървърите, които поддържат сайта, няма да издържат и страницата ще спре да функционира. На 
практика се случва точно така. 

В този момент естонците решават да затворят по-маловажните си страници и да запазят 
трафика към най-важните. Едновременно бързо и ефективно огромният трафик е пренасочен към 
други мрежи в други страни. Това позволява на Естония да се отърве от усещането за „виртуална 
обсада”, която тегне над нея в продължение на няколко дни. Обвиненията са насочени главно към 
Русия, която реагира остро на естонското решение да се премести паметник на съветската армия от 
центъра в покрайнините на столицата Талин, а и няколко от първите атаки са с руски адреси в ин-
тернет. Това, което се случва в Естония, хвърля в смут немалко страни в Европа. 

Все пак, ако подобна атака е в страна, в която няма достатъчно добри специалисти, резулта-
тите биха били много по-разрушителни. Основният извод е, че на подобни случаи веднага трябва да 
се реагира. Сътрудничеството между естонските специалисти и техните колеги по целия свят се 
оказва решаващо за бързо справяне с проблема. Констатирано е, че частните компании са се спра-
вили с проблема много по-бързо. Техните специалисти са се сблъсквали и друг път с подобни атаки, 
но в по-малък мащаб. Първата кибервойна – така бяха определени масираните атаки срещу сайтове 
на естонското правителство, банки, печат и електронно правителство. 

Вторият случай е на 4 септември 2007 г., когато е оповестено, че е осъществен пробив в 
компютърната мрежа на Пентагона. Този път обаче не става въпрос за индивидуални хакери, а от 
Китайската народоосвободителна армия, за която се смята, че стои зад атаките. От американското 
военно министерство са доста пестеливи в обясненията, но все пак стана ясно, че сред поразените 
обекти е и сървър, обслужващ кабинета на самия министър на отбраната Робърт Гейтс. Говорител 
на Пентагона обаче е категоричен, че виновници са китайски военни и че Китай е способен да срине 
чужда информационна мрежа и инфраструктура в ситуация на международна криза. 

През 2001 г., след сблъсък между американски разузнавателен самолет и китайски изтреби-
тел, има няколко вълни организирани нападения срещу щатския интернет. Този случай е известен 
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като начало на неофициална кибервойна между двете държави. Нападенията на китайски хакери 
срещу американски правителствени сайтове не са единични случаи. 

През 2004 г. Република Корея докладва, че е станала обект на киберагресия. Според раз-
следване на „Симантек Корпорейшън” 211 правителствени компютъра са заразени, а и други 67, 
принадлежащи на компании, медийни групи и университети. В резултат е открадната поверителна 
документация за оръжейни системи. 

Според публикация във в. „Вашингтон Поуст”, базирана на доклад на Министерството на 
отбраната на САЩ, китайски военни целенасочено разработват компютърни системи за водене на 
кибервойна. Изданието, цитирайки източник от Пентагона, съобщава: „Вероятно Китайската наро-
доосвободителна армия е създала специални кадри, готови да водят информационна война, чиято 
цел е да разработват вируси, които да атакуват компютърните системи и мрежи на противника, как-
то и да разработват тактики, които да предпазват собствените”. Китай е държавата с най-агресивни 
позиции в кибервойната. Освен срещу САЩ тя е осъществила набези и срещу Индия и Германия. 
Пекин, естествено, отрича това да е истина. Отговорът на доклада от страна на Китай е, че страната 
също е била жертва на атаки от най-различни държави. Кои точно са те обаче, не е ясно. 

Осъзнавайки заплахата от подобен вид атаки, през 2005 г. САЩ създават специално подраз-
деление към Министерството на отбраната, наречено Joint Functional Component Command for 
Network Warfare. По официална информация то е предназначено да изпълнява основно дефазивни 
функции, защитавайки компютърните, мрежовите и интернет системи на американската армия. Па-
радоксално е, че най-добре подготвените в технологично отношение страни са едновременно и най-
уязвими от киберпосегателства. Според анализатори САЩ са най-силно заплашената от подобен 
тип атаки държава, защото всички основни стълбове на икономиката и управлението Ӝ са силно за-
висими от информационните технологии. 

Има и друг интересен случай от близкото минало. По време на първата Война в Залива от 
1991 г. американската армия експериментира със стратегия за мрежово-центрична война. Част от 
секретната информация става достояние на няколко холандски хакери, които се опитват да я прода-
дат на режима на Саддам Хюсеин. Иракският лидер обаче отказва, защото се опасява, че това е ка-
пан. 

Ислямските пропагандисти също се възползват от възможността от водене на война чрез 
интернет. Присъствието на исляма в мрежата е впечатляващо. Мюсюлманите прилагат най-новите 
информационни технологии със стратегическа цел да разпространяват глобалното влияние на своя-
та религия, като водят последователно битка за ума и сърцата на хората и във виртуалното прост-
ранство. Дори бойното поле на исляма в интернет е по-опасно от реалните тренировъчни лагери в 
Афганистан и Пакистан. Не е тайна, че ислямските организации използват интернет не само за на-
биране на привърженици и нови членове, но и за пропагандна война. Чрез глобалната мрежа се про-
веждат курсове за изработване на бомби, организират се атентати и се предават заповеди, като се 
прилага сложна кодирана система. 

Последна тенденция е мюсюлманите в САЩ и Европа да се увеличават не от имигранти, а 
от приели исляма местни граждани. В този процес интернет е полето, където се води методическа 
битка за приобщаване на хора от други религии. 

В анализ на американски експерти по тероризъм пише, че военният характер на организаци-
ята „Ал Кайда” отслабва за сметка на засилването на позициите Ӝ в интернет. Мрежата се използва 
активно за разпространяване на идеология и привличане на нови последователи. Рита Катц, дирек-
тор на център „Сайт”, специализиран в наблюдение на интернет страници, твърди, че мрежата поз-
волява на всички джихадистки групировки да съществуват, въпреки сериозните мерки, които САЩ 
и Западна Европа предприемат срещу тях. 

Свободното интернет пространство все по-често придобива ролята на оръжие в ръцете на 
„Ал Кайда” и други радикални ислямски организации, като „Мюсюлмански братя”, „Ислямски 
джихад”, палестинската „Хамас”, ливанската „Хизбула” и др. Причината да се използва интернет са 
неговата бързина и сигурният начин за разпространение на идеологията. От две-три години насам 
„Ал Кайда” излъчва новинарски емисии чрез видеофайлове в мрежата и онлайн новинарска емисия 
„Гласът на Халифат”. Водещият на тези емисии се явява в ефир с черна маска, опасан с шахидски 
колан. Той съобщава новини за операции на „Ал Кайда” в Ирак и Афганистан. 

България може и да не е заплашена от сериозна международна конфронтация и да не разпо-
лага с толкова уязвима информационна структура, като тази на големите страни, но това в никакъв 
случай не означава, че е застрахована от атаки. Военната доктрина на страната разглежда ролята на 
комуникационно-информационните системи като важен елемент от системата за командване и уп-
равление. Модернизацията и развитието на системата C4I са сред главните приоритети. Засега из-
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граждането на подобна военна и гражданска информационна инфраструктура е до голяма степен в 
начален етап, но внедряването Ӝ е залегнало като приоритет на актуализирания план за модерниза-
ция на въоръжените сили до 2015 г. За изпълнението на този мащабен проект Българската армия 
предвижда и тясно сътрудничество с водещи български и чуждестранни IT фирми. 

Животът на хиляди войници на бойното поле зависи от навременното разузнаване, от точ-
ността на командите и от качествената логистика. А всички те са свързани със сложни информаци-
онно-изчислителни системи, които са и достатъчно уязвими. Поразяването на критични обекти като 
електроцентрали, транспортни центрове и др. може да има пряк ефект върху мирното население и 
милиони жители да бъдат изложени на опасност. Ето защо през ХХІ век проблемите на информаци-
онната сигурност се разглеждат като неотменна част от въпросите на националната сигурност. Си-
гурно е, че овладяването на киберпространството и разработването на още по-мощни информаци-
онни технологии ще определят облика на новите конфликти. 

 
 
 
Б ъ р к о у и ц, Б. Новото лице на войната. С., 2003. 
http://www.nato.int 
http://wordpress.com 
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Капитан Иван Райков 
 
 

НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 
 

Нарасналите изисквания към Българската армия, свързани с членството ни в НАТО и ЕС, 
налагат и нов тип подготовка. Обучението по екологична защита и опазване на околната среда 
изостава и не съответства на повишеното внимание на органите на държавната и местната 
власт, международните организации и обществеността по въпросите на екологичната безопас-
ност на военната дейност. Провеждането му по нов начин и актуализирането на системата за 
обучение са сред предизвикателствата, стоящи пред войските за ядрена, химическа и биологична 
защита и екология – като водещ род войски, свързан с опазване на околната среда. 

 
Защитата на естествените основи на живота е отговорност пред всички и гаранция за разви-

тието на съвременното общество. Опазването на околната среда трябва да бъде особен дълг, за да 
можем да я съхраним за бъдещите поколения. Това е изключително важна тема както в нашата      
страна, така и в световен мащаб, където растящото екологично съзнание води в крайна сметка до 
все по-активна защита на околната среда. Българската армия не само не може да остане извън този 
процес, а нещо повече –  трябва да бъде активен участник1. 

Членството на България в Европейския съюз и НАТО, активното Ӝ сътрудничество и диалог 
в рамките на различни други организации и инициативи определят нови способи за използване и 
нови мисии пред въоръжените сили – подкрепа на международния мир и сигурност и принос към 
националната сигурност в мирно време. 

Приемането на законови и подзаконови нормативни актове за опазване на околната среда и 
хармонизирането им с европейските и световните граждански и военни норми, подписването на 
международни конвенции, споразумения и протоколи в областта на екологията и ратифицирането 
им от България налагат необходимостта да се отчита влиянието на екологичната обстановка върху 
дейността на формированията в мирно и военно време2. 

В резултат на динамичните промени и рисковете, които предизвикват опасните за човека 
изменения в средата, понятието „екология” придобива все по-широк смисъл. Вече става дума не 
само за измененията в организмите, които настъпват при естествено променящи се природни усло-
вия, но преди всичко за отрицателно въздействие на нарушената природна хармония. Тревогата ид-
ва от замърсяването на околната среда, което все по-често е източник на заболявания и генетични 
промени. Изследванията на екологията в тази насока определят и нейните предпазни функции по 
отношение на средата. 

Нарасналата роля на екологията обхваща и явления от социалния и културния живот. Вече 
се говори и за екология на социалните взаимоотношения. В по-широк смисъл тя се отнася до опаз-
ване на всички природни дадености и културни придобивки, до всичко създадено от човека и свър-
зано с него. Околната среда реагира срещу всякакъв вид нередности, които нарушават природосъ-
образния ред и междучовешката хармония. 

Един от инструментите за ограничаване на отрицателните въздействия е екологичното въз-
питание. Сред военнослужещите трябва да се изгради чувство за отговорност към средата, която им 
осигурява живот. Историческото отношение на човека към природата определя и основните задачи 
на екологичното възпитание – формиране на културно отношение при контакт с природата и чувст-
во на уважение; повишаване на знанията и практиката, т.е трябва да се знае, че за всяко явление има 
причина; формиране на естетично отношение за засилване на грижите за опазването на околната 
среда. Естетичното отношение формира екологичното възпитание, култивира и развива възприятия-
та за света, формира устойчив вкус, несъвместим с нарушаването на природната хармония и едно-
временно стимулира дейностите за запазването им. 

Екологичното възпитание е свързано със степента на цивилизованост на съзнанието. Затова 
е важна стабилността на връзката между човека и природата, да се предотврати невежеството и най-
вече – преднамереното вредителство. 

Обучението по екологична защита в Българската армия не отговаря на равнището на пови-
шено внимание от страна на органите на държавната и местната власт, международните организа-
ции и обществеността по въпросите на екологичната безопасност на военната дейност. Все повече 
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нарастват необходимостта и значимостта на отчитане влиянието на екологичната обстановка върху 
дейността на войските и силите в мирно и военно време и поддържане на готовност за хуманитарна 
помощ и спасителни действия на територията на страната и извън нея. В съответствие с национал-
ното законодателство това е доказателство за необходимостта от развитие на обучението по еколо-
гична защита. То може да бъде проведено по нов начин, отговарящ на актуалните изисквания към 
изграждане на екологично съзнание и повишаване равнището на екологична подготовка. 

Във връзка с новите реалности в света, както и с приоритетното гарантиране на национал-
ната сигурност следва да се отчитат и винаги да се имат предвид проблемите, които биха създали 
природни бедствия и биха нарушили екологичното равновесие в околната среда. Това повишава 
значението на екологичната безопасност като област на интерес на националната сигурност. 

Екологията е биологична наука. Нейното наименование е от гръцки произход – от „oikos”, 
което означава „дом”, „къща” и „logos” – „наука”. В преносен смисъл – наука за природата като общ 
дом за всички. Предмет на екологията са взаимоотношенията между организмите в различните ус-
ловия на околната среда, както и влиянието на средата за измененията в тях. В своето развитие еко-
логията придобива и хуманитарни измерения, а екологичното възпитание – все по-голямо значение, 
защото е ориентирано към бъдещите поколения. Те трябва да опознаят общия дом – природната и 
социалната среда. 

Екологичната защита и опазването на околната среда в Българската армия представляват 
комплекс от правни, икономически, социални, научнотеоретични и организационно-технически ме-
роприятия, осъществявани от Българската армия в мирно и военно време, насочени към осигуряване 
решаването на задачи от формированията в условия на въздействие на екологично неблагоприятни 
антропогенни и природни фактори и опазване и възстановяване на околната среда в процеса на во-
енната дейност. Това се осъществява чрез оптимално съчетаване изпълнението на основните задачи 
от формированията с надеждно и ефективно опазване на околната среда във всекидневната им дей-
ност. 

Екологичното възпитание и обучение е сложен, многообразен и продължителен процес, за 
който са необходими координираните усилия на всички участващи в него структури. Днес всеки 
човек трябва да има знания и култура в тази област, защото от проблемите във взаимоотношението 
между човека и природата зависи нашето бъдеще. Липсата на елементарни познания, недобросъвес-
тното отношение към природните ценности, непознаването на природните закони и неразумното 
използване на ресурсите са причината за нарушаване на екологичното равновесие и възникването на 
кризи. Застрашени са трите сфери на живот – земя, въздух и вода. Затова една от най-важните зада-
чи на съвременното екологично обучение е да запознае личния състав с природната среда и да раз-
вива у военнослужещите положително отношение към всичко, което ги заобикаля. 

Контактът с природата е необходима основа за екологично образование, стимулира разви-
тието и възпитава екологично поведение. Екологичната подготовка може да се осъществява главно 
в два аспекта: теоретично обучение и обучение, насочено към опазване на околната среда. 

Независимо че всеки говори за опазване на околната среда, се наблюдава тенденция към от-
чуждаване от природата. Непосредственият опит и преживяванията сред нея, характерни за воен-
нослужещите, са ценна и необходима основа за екологично възпитание и обучение. Необходимо е и 
да се формира и чувство на уважение към природата като средство за опазването Ӝ. 

Основните ръководни документи в Българската армия, свързани с екологичната защита, са 
Закон за опазване на околната среда, Концепция за екологична защита и опазване на околната среда 
в Българската армия и Методическо пособие за организацията на екологичната защита и опазване 
на околната среда в съединенията и частите на Българската армия. 

Стандартизационното споразумение STANAG 2545 „NATO glossary of environmental 
protection” дефинира следното определение: екологичната защита се заключава в предприемане на 
мерки, ръководство и контрол с цел да се предотвратят вреди и замърсяване на околната среда,       
включително рационално използване и поддържане на нейните живи ресурси. 

Екологичната защита е прилагане и интегриране на целия аспект от екологични съображе-
ния и фактори, които са приложими при провеждането на военните операции. Те съдържат целия 
спектър от ресурси и програми, които могат да окажат влияние върху планирането и провеждането 
на военни операции. Факторите, които трябва да се вземат под внимание, включват опазване на 
околната среда чрез превенция на замърсяването, управляване на отпадъците, опазване на наследст-
вото от поколенията (природни и създадени от човека) и защита на флората и фауната. 

Ръководните документи в НАТО, свързани с екологичната защита, са: MC 469 „NATO 
Military Principles and Policies for Environmental Protection” („Военни принципи и политики на НАТО 
за екологична защита”); STANAG 7141 „Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during 
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NATO Led Military Activities” („Съвместна доктрина за екологична защита при военни действия, 
водени от НАТО”); STANAG 2510 „Joint NATO Waste Management Requirements during NATO Led 
Military Activities” („Съвместни изисквания по управлението на отпадъците при военни действия, 
водени от НАТО”); STANAG 7102 „Environmental Protection handling requirements for Petroleum 
handling Facilities and Equipment” („Изисквания за екологична защита при работа на обекти и обо-
рудване, съдържащи петролни продукти”); STANAG 2982 „Essential Field Sanitary Requirements” 
(„Основни полеви санитарни изисквания”); STANAG 2545 „NATO glossary of environmental 
protection” („Речник на НАТО по екологична защита”); AJEPP-1 „Environmental protection standards 
and norms for military compounds in NATO operations” („Стандарти и норми по екологична защита за 
военни съоръжения в операции на НАТО”); AJEPP-2 „Best environmental protection practices for 
military compounds in NATO operations” („Най-добри практики по екологична защита за военни съо-
ръжения в операции на НАТО”); AJEPP-3 „Environmental management system in NATO operations” 
(„Система за управление на екологичната защита в операции на НАТО”). 

Исторически развитите отношения на човека и природата определят основните задачи на 
екологичното възпитание. Първата е формиране на културно отношение при непосредствения кон-
такт с природата, чувство за уважение и преклонение към заобикалящата природна действителност. 
Друга задача е постоянното повишаване на знанията за природата, за да се формира интелектуално 
отношение към нейните закономерности. Военнослужещите трябва да са уверени, че всяко явление 
в природата има причина. 

Нашето време поставя особено остри проблеми пред екологията и екологично възпитание 
във връзка с нарастващите темпове на техническия прогрес. Атмосферата все повече се насища с 
отровни газове и изпарения, индустриалните предприятия и транспортните средства замърсяват 
въздуха неконтролирано. Кислородното съдържание се снижава, горите, които са главен източник 
на кислороден обмен, намаляват по площ поради неразумното им използване. 

Отношението на човека към природата се изразява в три основни насоки: утилитарно – 
практическо отношение към природата и свързаното с него възпитание; научно-познавателно – про-
явява се в съзнателното и целенасочено изучаване на причинно-следствените връзки и природата; 
естетическо – определя се от жизнените впечатления, интелектуалното осмисляне на особеностите, 
законите в природния свят и как всичко това влияе върху него, промените и връзките, които има. 

Обучението по екологична защита в подразделенията за ядрена, химическа и биологична 
защита и екология е сведено до темата: „Екологична защита и опазване на околната среда”, като се 
разглеждат предмет, цел и задачи на екологията като наука, компоненти на околната среда и харак-
терни замърсявания; нормативна база и екологично законодателство, управление на отпадъците, 
основни принципи за управление на отпадъците. 

Очевидно е, че с тези занятия не е възможно да се постигнат задълбочени знания по еколо-
гия и да се подчертае ролята Ӝ в съвременното общество. Обучението може да бъде проведено по 
нов начин, който да наложи актуалните изисквания към изграждане на екологично съзнание и по-
вишаването на равнището на екологична подготовка. 

Опитът от международното сътрудничество в областта на екологичната защита и опазване-
то на околната среда на военната дейност дава насока към следните дейности: изучаване и изпълня-
ване на задълженията на България, отнасящи се до Българската армия, по международните догово-
рености; изучаване, обобщаване и внедряване опита на страните от Европейския съюз и армиите от 
НАТО в областта на опазване на околната среда; взаимодействие с министерствата на отбраната и 
генералните щабове (щабовете на отбраната) на страните – членки на ЕС и НАТО, по въпросите на 
екологичната защита от военната дейност; участие в международни структури и военни програми за 
опазване на околната среда, както и в контролни дейности за прилагане на международни договори 
и инициативи; осигуряване в екологично отношение на унищожаването на техника и въоръжение по 
международните договорености. 

Подготовката на военни еколози, екологичната подготовка и възпитание на личния състав 
на Българската армия трябва да бъдат насочени към организация на подготовката и преподготовката 
на кадри в областта на опазване на околната среда във военни и граждански висши училища и по-
вишаване равнището на екологичната подготовка и възпитание на личния състав. 

За да бъде подготовката по екологична защита по-ефективна, е необходимо да се анализират 
нуждите от екологично обучение на своите сили и да се определят насоките Ӝ. След като това е нап-
равено, могат да бъдат изготвени детайлни учебни програми и необходимите пособия и материали 
по екологична подготовка3. 

Екологичната подготовка се базира на предварителен анализ, който преминава през три 
етапа: 
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• преглед на политиката за екологична защита с цел проверка на правилното дефиниране на 
насоките на екологичното обучение, като всяка област на интерес се обосновава с правни аргументи 
и такива от „добрите практики”; 

• преглед на дейността на личния състав, неговото участие и отговорности към екологична-
та подготовка; 

• извършване на последващ анализ на дейността за изготвяне на систематична картина на 
нуждите на обучението. 

Екологичното обучение трябва да бъде интегрирано в съществуващите програми за подго-
товка по реалистичен начин. Неговите цели могат да бъдат дефинирани по следния начин: 

• да съчетае екологичната защита и съзнание във всекидневната войскова дейност и инди-
видуалното обучение на отделните военнослужещи; 

• да развие и доусъвършенства екологичното съзнание в кариерното развитие на личния 
състав, а стъпките на развитие трябва да включват обучение, което да повиши отговорностите; 

• да повиши разбирането на екологичните отговорности на командирите. 
Командирите трябва така да обучават подчинения им личен състав, че да постигнат пълна 

интеграция на екологичната защита по време на войсковата дейност. Природата и приложението на 
подготовката трябва да бъдат съобразени с командното ниво и специалността на съответните ко-
мандири. 

Основна задача на екологичната подготовка във въоръжените сили е формирането на еколо-
гично съзнание сред офицерите, сержантите и войниците. Елементи на екологичното обучение са 
разработване и изучаване на специфичните екологични процедури и повишаване на отговорностите 
по контрола. 

Обучението трябва да бъде насочено по-конкретно към опазване на водните ресурси (океан-
ски, брегови, повърхностни и подземни); опазване на чистотата на атмосферния въздух; опазване на 
животинското и растителното многообразие, горския фонд и почвите; намаляване и контрол на ни-
вото на шума; опазване на заобикалящата ни среда (градска и провинциална, включително предот-
вратяване изхвърлянето на боклуци); опазване на природните ресурси – например дивата природа и 
естествената среда/ареала; използване на правилни методи за управляване на материални средства, 
непотребни и негодни продукти, като особено внимание трябва да бъде обърнато на опасните мате-
риали (HAZMAT) и превенцията на замърсяването на околната среда. 

По отношение на опазването на ресурсите основните усилия трябва да се ръководят от 
опазване на наследството от предишни поколения, както и паметниците на културното и историчес-
кото наследство; опазване на ресурсите и природосъобразното им използване и управляване: запаз-
ване на енергията; намаляване използването на невъзстановимите ресурси и минимизиране отделя-
нето на отпадъци, непотребни и негодни продукти и рециклирането им. 

Екологичната политика трябва да бъде адресирана към вътрешната екологична политика и 
условията, които тя създава; екологичната политика на НАТО и екологичното осигуряване на при-
ложимите международни споразумения. 

Специфичните екологични процедури и мерки се разработват, за да осигурят екологична 
защита по време на изпълнение на задължения, при които личният състав се нуждае от по-детайлно 
екологично обучение. Това обикновено са малки групи, обособени по функционални области или 
отговорности – например подразделения за инженерни конструкции, поддръжка на самолети и бой-
на техника, третиране на отпадъци на море, работа с ГСМ и др. 

Отговорностите по контрола са специфични за командирите и щабовете. Необходимостта от 
професионална екологична експертиза може да налага присъствие на експерти и съветници от раз-
лични области. Особено внимание трябва да бъде обърнато на екологичната политика и указанията 
за провеждането Ӝ, управляването на риска и планирането. 

Екологичното обучение трябва да бъде максимално интегрирано в съществуващите програ-
ми за подготовка. Особено важно е да се извърши анализ на необходимото обучение по време на 
подготовката за развръщане. То може да бъде модифицирано или коригирано, за да се проведе по 
най-подходящия начин. Възможностите включват5: 

• Индивидуално обучение. Основните тренировъчни курсове, курсове за младши офицери и 
курсове за сержанти са правилните начини за обучение на екологично съзнание, процедури и кон-
тролни функции. 

Продължителността и равнището на индивидуалното обучение ще варира в зависимост от 
званието и отговорностите на обучаемите. На командно ниво обучението за създаване на екологич-
но съзнание трябва да е ориентирано към това как екологичната обстановка ще повлияе върху из-
пълнението на мисията. То може да включва критични екологични и здравни съображения; правни 
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изисквания и отговорности, ориентирани към изпълнението на мисията; бюджет, мандат и ресурси 
на екологичното обучение; важност на екологичното лидерство на командно ниво и запознаване с 
Анекса по екологична защита към ОПЛАН. 

В допълнение към информацията, осигурявана на командно ниво, подготовката на офицера 
по екологична защита трябва да е фокусирана към екологично обучение и запазване на ресурсите; 
специфични изисквания, „инструменти” и ресурси, ориентирани към изпълнение на мисията; как да 
бъде изготвен план за екологична защита; налични ресурси за изпълнение на задачата, включително 
чрез контрактори; връзки с останалите подразделения по отношение на екологичната защита и отго-
ворности по екологичното обучение на подчинения личен състав. 

Информацията може да бъде предоставена под формата на брифинги, да бъде изпратена на 
електронен носител или по друг начин, придружена от необходимите справки. 

Подготовката на специалисти за опазване на околната среда в Българската армия се извър-
шва по утвърдени учебни програми по дисциплините „Екологична защита в подразделенията на 
Българската армия” и „Опазване на околната среда” във Военна академия „Г. С. Раковски”. Изпъл-
няват се и програми за следдипломна квалификация на кадри в Училището на НАТО по ЯХБЗ и Е в 
Оберамергау (Германия). 

• Колективно обучение. Осигурява възможност за инициативи като представяне на запове-
ди, процедури за учения и тренировъчни зони, третиране на отпадъци и превенция на замърсяване-
то, планове и др. 

Планът за екологична защита (съгласно STANAG 2545: „Списък от дейности, които коман-
дването трябва да извърши, за да реализира екологичната защита преди, по време и след операция-
та” (Environmental Management Plan – EMP) определя типа екологично обучение (общо обучение, 
техническа подготовка и др.), кой трябва да бъде обучаван и какви документи да бъдат изготвени. 
Допълнително обучение е необходимо да бъде проведено след получаване на ново оборудване или 
ако протичащите процеси и ситуацията го изискват. Изключително важно е да се направи оценка за 
слабостите и недостатъците на провежданото досега обучение и новите изисквания с цел подготов-
ка на формированията, определени за ротация преди разполагането им и започването на изпълнение 
на задачи. Екологичното обучение на ротиращите формирования трябва да включва специфичните 
екологични предизвикателства, оценени преди разполагането. Екологичните поуки от практиката 
могат да идентифицират слабостите и недостатъците на досегашното обучение и да наложат допъл-
нителни изисквания към екологичното обучение4. 

• Разширено обучение. Подготовката и придобиването на допълнителни знания по еколо-
гична защита трябва да бъдат постоянно осъвременявани и опреснявани чрез обучение, осигурено 
чрез развиване на законодателни и работни практики. 

В програмите за бойна подготовка на родовете войски са въведени теми и занятия по еколо-
гия и опазване на околната среда. 

Подразделенията могат да имат нужда от техническа тренировка – например превенция на 
разлив на ЯХБ агенти, използване на пестициди, изхвърляне на боклуци и управляване на опасни 
материали с цел правилна екологична защита. 

Обучението по екологична защита, предназначено за целия личен състав, трябва да бъде на-
сочено към екологична защита като персонална и професионална отговорност; задължения – спе-
цифични СОП, свързани с екологичната защита и най-добрите управленски практики (Best 
Management Practices – BMPs), специфично екологично обучение, свързано с местоположението и 
разполагането на формированията – например екологично по-уязвимите места, културни и истори-
чески обекти, природни ресурси и др. 

За личния състав могат да бъдат осигурени разпечатани материали с такава информация – 
например ламинирани паметки, плакати и др. 

Възприетият подход за екологично обучение ще гарантира приемането или провала му. 
Най-вероятният подход ще изисква комбинация от индивидуалните отговорности, поуките от прак-
тиката, съседските инициативи и глобалните отговорности. 

Значимостта на отчитането на влиянието на екологичната обстановка върху дейността на 
войските и силите в мирно и военно време придобива все по-нарастваща роля в предизвикателство-
то към съвременното общество за опазване на планетата от вредните въздействия, причинени от 
човешка дейност. 

Командирите на всички нива трябва така да обучават подчинения им личен състав, че да 
постигнат пълна интеграция на екологичната защита по време на всекидневната им войскова дей-
ност. Природата и естеството на подготовката трябва да бъдат съобразени и приложени в съответст-
вие с квалификацията и необходимостта от екологична подготовка на личния състав. 
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Едни от най-важните задачи на екологичната подготовка във въоръжените сили са форми-
ране на екологично съзнание сред офицерите, сержантите и войниците, прилагането на специфич-
ните екологични процедури, актуалността и всеобхватността на екологичната подготовка и отго-
ворностите по контрола. 

Екологичното обучение трябва да бъде максимално интегрирано в съществуващите програ-
ми за подготовка. След анализ на нуждите на обучението то ще може да бъде модифицирано с цел 
провеждането му по най-добрия начин. 

Участието на офицери в курсове в Училището на НАТО в Оберамергау ще спомогне за ус-
вояване на водещия опит за осъществяване на екологична защита. 

Подготовката на специалисти за опазване на околната среда в Българската армия трябва да 
се извършва, като се обърне внимание на задълбочената им подготовка по програмите на дисципли-
ните „Екологична защита в подразделенията на Българската армия” и „Опазване на околната среда” 
във Военна академия „Г. С. Раковски”, като след това те трябва да внедряват наученото при осъщес-
твяване на екологичната защита във формированията си. 

Военните дейности са деструктивни и опазването на околната среда е труден процес. Затова 
е необходимо да се постигне разумен баланс между изискванията на военната инфраструктура, бой-
ната подготовка, производствено-ремонтната, социалната и другите дейности на войските и опазва-
нето на околната среда. 

 
 
 

1 Военна доктрина на Република България. С., 2002. 
2 Концепция за екологична защита и опазване на околната среда в Българската армия. С., 2008. 
3 Стандартизационно споразумение STANAG 7141 – Joint NATO Doctrine for Environmental Protection 

during NATO Led Military Activities, edition 5, 26.02.2008. 
4 Стандартизационно споразумение STANAG 2545 – NATO glossary of environmental protection, edition 

1, 26.11.2009. 
5 Environmental Guidebook for Military Operations, 2008. 
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Капитан Георги Енчев 
 
 

АСПЕКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА НАЧАЛНОТО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ  

В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

...Възпитанието трябва да бъде според устройството. 
Аристотел 

 
Думите на древния мислител Аристотел са актуални и до днес, защото се предполага, че 

всяка държава се стреми да създава полезни за себе си хора, за да може да изпълни своите цели – да 
осигури не само живота на гражданите си, а и да го направи по-добър. Това се осъществява, като 
младите се възпитават по определен начин, зависещ от политическото и общественото устройство. 

Тъй като основният въпрос е свързан с подрастващото поколение и началната военна подго-
товка, може да се върнем в историята и да си припомним философията на древните спартанци. Въз-
питанието в Спарта развива главно физическите качества и военните умения на подрастващите. До 
7-годишна възраст децата се възпитават в семейството. От 7- до 14-годишна възраст постъпват в 
държавни образователно-възпитателни учреждения. Разпределят се по възрасти и получават изклю-
чителна физическа подготовка. От 15- до 20-годишна възраст младежите се организират в отряди. 
Занимават се отново основно с физическо закаляване, но в тази възраст при тях отиват и стари спар-
тиати, с които провеждат и беседи на различни теми. Духовното възпитание в спартанската образо-
вателна система е твърде ограничено. То се свежда до занимания с хорово пеене, изучаване на на-
ционалните поети и усвояване на строг граждански морал. Спартанците не владеят ораторското из-
куство, тъкмо обратното – научават се да изказват мислите си с малко думи, в стегнати фрази. От 21 
до 30 години младежите постъпват в ефебия, където получават военно обучение. След тази възраст 
излизат от образователно-възпитателната система. За девойките възпитанието също е физическо и 
военно. Целта е да раждат здрави деца, да възпитават в смелост и мъжество и да могат да участват 
във военни действия. 

От казаното става ясно, че спартанците изцяло залагат на основната стратегическа идея за 
защита на суверенитета и целостта на мегаполиса. Ако трябва в най-обща форма да перифразираме 
идеята, може би трябва да звучи така: „Ще пожънеш това, което си посял”. С други думи, спартан-
ците надеждно се презастраховат срещу бъдещи агресори, като създават народ армия. 

Ето как стоят нещата в Съединените американски щати по отношение на началната военна 
подготовка. Тя се провежда в специализирани военни училища. Те са възможност за родителите, 
които искат да са сигурни, че техните синове и дъщери имат солидна предварителна подготовка за 
колежите и растат с чувство за дисциплина. Повечето военни училища започват от шести клас, като 
по-малките момчета и момичета са на облекчен режим по отношение на дисциплината. Тези учи-
лища обикновено са частни, а организацията е регламентирана чрез устав. 

Ето конкретен пример с Флотската военна академия, която се намира в Харлиген (Тексас). 
Тя е уникална с това, че набира за преподаватели единствено пенсионирани военнослужещи от фло-
та. Целта е да възпитава в своите обучаеми борчески дух и дисциплина, тренираност и ценности. 
Флотската военна академия е училище, което осигурява солидна предуниверситетска подготовка и 
има високи академични стандарти. Между девети и десети клас обучаемите трябва да покрият ре-
зултати по английски език и математика. Освен това за период от три години и половина се изуча-
ват други науки и чужд език. 

В Advanced placement класовете могат да учат само такива с високи резултати от обучение-
то и голям обем от знания. Тези, които успешно ги завършат, могат да печелят кредити предвари-
телно, докато са все още в Академията. 

Нека да видим положението с началната военна подготовка на подрастващата младеж в 
България до 1992 г. 

Основите на Организацията за съдействие на отбраната са положени през 1947 г., когато е 
създаден Народният съюз за спорт и техника (НССТ). Той се формира чрез сливане на Народния 
съюз за въздушен спорт (1944–1947), Народния морски съюз (1944–1947), Българския съюз „Наро-
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ден конен спорт” (1945–1947) и организиране на нови дейности, като клубове по радиотелеграфия и 
други. 

През 1951 г., по решение на Централния комитет на Българската комунистическа партия, 
Народният съюз за спорт и техника се слива със Съюза на борците против фашизма и капитализма в 
Доброволна организация за съдействие на отбраната (ДОСО). Устройството Ӝ следва администра-
тивното деление на Народна република България – създадени са окръжни, околийски (до 1959 г.), 
градски и общински комитети на Доброволната организация за съдействие на отбраната. Нейни 
клубове се изграждат в предприятия, ТКЗС, учебни заведения и други. Ръководен орган на Добро-
волната организация за съдействие на отбраната е Централен комитет, който избира Изпълнителен 
комитет. Организацията разполага със свой апарат, в който влизат бивши военни, бивши партизани 
и други. ДОСО организира практическо обучение по редица дейности, имащи пряко или косвено 
отношение към военната подготовка – клубове по авто- и мотодело, радиодело, авио-, морски и    
стрелкови клубове. Тя развива спортна дейност по автомоделизъм, безмоторно летене, 
ветроходство, парашутизъм, спортна стрелба, подводен спорт, моторно летене, мотоциклетизъм, 
морски моделизъм, радиоспортове и други. През януари 1968 г. Доброволната организация за съ-
действие на отбраната е разпусната, а дейността Ӝ се поема от Комсомола. 

През 1977 г. е създадена Организацията за военнотехническа подготовка на населението. 
През 1982 г. е преименувана на Организация за съдействие на отбраната (ОСО). Тя е подчинена на 
Министерския съвет. Неин ръководен орган е Централният съвет на ОСО, който се подпомага ад-
министративно от Бюрото на Централния съвет. Към Централния съвет на ОСО, като помощни ор-
гани, са изградени федерации по различни видове спорт – спортна стрелба, биатлон, парашутизъм, 
делтапланеризъм, водни ски, мотокрос, радиолюбители и други. ОСО е разформирана с Постанов-
ление № 72 на Министерския съвет от 30 април 1992 г. 

Днес младежта на България е лишена от възможността да се чувства съпричастна към защи-
тата на суверенитета на държавата. Все повече и повече млади българи смятат, че държавата е прос-
то място за живеене и отправна точка към други места по света. Все повече момчета и момичета са 
осакатени по отношение на знанията си за действие при защита от ядрени, химически и биологични 
бедствия и аварии, а на тях им предстои да осакатят собствените си деца. 

Би трябвало да потърсим причината в прехода, в постоянно менящите се приоритети и не-
изпълнени стратегически цели. А приоритетът би трябвало да е един – младежта и нейното разви-
тие. 

Преди години началната военна подготовка (НВО) възпитава, обучава и тренира младото 
поколение. Любовта към родината и себеотрицанието за нейната защита са ценности, които се про-
повядват. Вероятно мнозина си спомнят формите и методите на обучение тогава, как дисциплините 
задоволяват интересите на младежите. 

Едно от предимствата на интернет, на което неведнъж съм се възхищавал, е възможността 
да се обменят мнения с хора на различна възраст, от различни прослойки. Когато реших да пиша по 
темата и да поискам мнение по въпросите, засягащи началната военна подготовка и връзката Ӝ с 
младежта, с учудване установих, че вече е дискутирано, и то не в един или два форума в интернет 
пространството. Останах изненадан от факта, че въпреки моралното състояние на съвременната 
младеж, има и такива, които с огромно желание очакват да се въведе начална военна подготовка: в 
едни случаи – като свободно избираема подготовка в средните училища, а в други – като частни 
занимания. Това ми даде повод да мисля, че началната военна подготовка не е отживелица. От въз-
становяването Ӝ ще се извлече полза не само по отношение на подрастващото поколение, а и на ос-
вободените от кадрова служба резервисти. Какво имам предвид? 

Резултатите от възстановяването на началната военна подготовка ще се изразят в облагоро-
дено младо общество, физически здраво, с необходимата ценностна система, на чиято основа ще се 
градят историята, културата, семейството и любовта към България. 

За да бъда ясно разбран, ще дефинирам „ценностна система” – това е гръбнакът на „Аз”-а: 
всички наши взаимоотношения, всяко решение, което вземаме, всяка дума, която изричаме. 

Ценностната система се гради през целия житейски път, като началото се полага още в пър-
вите години на семейното и общественото възпитание. Тя е абсолютно индивидуална за всеки и се 
свързва с морала, етиката, съвестта и разума. Личността се развива чрез труд. Не всяко лице успява 
да се развие в пълноценна личност. Предпоставка за преминаването на човека в личност е по-
високата степен на самопознание. 

При правилно изградена ценностна система и възпитание в добродетели се научаваме да 
различаваме добрите от лошите постъпки. Моралните норми и ценностната система може да бъдат 
различни. При едни ценни са материалните блага, а при други – образователните и духовните. Кога-



 160

то живеем живот, изпълнен с преломни моменти – решаване на проблеми и въпроси, се отсяват точ-
но тези качества от системата, които не могат да се надживеят, омаловажават или променят. Живо-
тът е борба на ценности. На морала се крепи успехът на фирмата или организацията, няма да бъде 
пресилено ако кажа, и на цялата нация. Там, където всичко се основава на честност, почтеност и 
отговорност, постиженията са значими и отношенията между хората са нормални. Колективът е   
сплотен, готов на взаимопомощ, взаимодействие, работа и напредък. 

Променяйки ценностната система, човек може да се промени както в положителен, така и в 
отрицателен аспект. В живота ни има три вида проблеми: здравословни, личностни и финансови. За 
да се развива духовно, той трябва да е в хармония, а това означава да ги е решил, т.е. да е задоволил 
тези потребности. Хармонията е съответствието между очакваното и получаваното от живота. А 
очакваното зависи от собствената ни ценностна система. Тя е редът, по който утвърждаваме нашите 
ценности – всеки за себе си. Подреждайки ги, човек знае с кое може да направи компромис за смет-
ка на друго. Ценностната система се променя с възрастта и опита от живота. Но мотивацията за та-
кава промяна идва само с прагматичната оценка – да разбереш защо трябва да го правиш. 

Ценностната система е тази, която позволява да направим разлика между моралното и не-
моралното, между духовното и материалното, между приятелството и предателството. Това е меха-
низмът, изграден от личностни характеристики, принципи и познание. 

Като обръщам основно внимание на военната подготовка, не искам това да се приема в пре-
кия смисъл. Разбира се, не става въпрос за подготовка на фанатично настроена военизирана младеж, 
а за мероприятия и дейности, свързани косвено с военната подготовка: топография, ориентиране на 
местността, пейнтбол, оцеляване от типа на игрите на американските скаути и други. Всички оста-
нали дисциплини, които се приближават повече до военната подготовка – боравене със стрелково 
оръжие или изучаване на тактически военни примери от войните и други, биха се предлагали на 
зрелостници в последните курсове, които търсят развитие във военната сфера, и то след разрешение 
на техните родителите. 

Някои може би си задават въпроси за набирането на желаещи за участие в подобни занима-
ния. Аз ще ги нарека „агитационни групи”. Биха могли да са групи от по трима-четирима действащи 
военнослужещи, които след предварително регламентирани правила да провеждат беседи с ученици 
от средното образование. През време на беседите ще бъдат обсъждани въпроси, които се отнасят до 
същността и значението на познания от подобен характер, а ще се развива и интересът към военната 
служба. 

Наред с казаното би трябвало да отбележим и ползите, които ще извлечем с възстановяване-
то на НВО по отношение на освободените от кадрова военна служба резервисти. Известно е разоча-
рованието, което повечето военнослужещи изпитват след освобождаването си от редовете на въо-
ръжените сили. Причините в повечето случаи са лични и не би трябвало да се обобщават в обща 
статистика. И все пак го има! С възстановяването на НВО част от резервистите биха могли да взе-
мат участие при разработването на програмите и провеждането на занятията. Това би облекчило 
трудната адаптация в цивилната среда, а от друга страна, ще обогати до голяма степен познанията 
на младите, защото военната наука е необятна. Смятам, че ресурсът, с който разполагаме в лицето 
на резервистите, не се използва достатъчно и значението му се омаловажава. Използването му е за-
дължително да бъде в по-голям процент, защото необходимостта от поддържане на резерв е посто-
янна, а подготовката му няма да бъде на необходимото равнище. Използването на резервистите в 
това направление би допринесло за по-качествена подготовка на резерва, както и за съкращаване на 
сроковете за провеждане на бойното сглобяване при евентуална мобилизация. 

С възстановяването на НВО и повишаването на интереса ще се увеличи и процентът на кан-
дидатите за кадрова военна служба сред младежите на възраст от 18 до 24 години. С увеличаване на 
този процент ще нараснат и възможностите на въоръжените сили за подбор на по-добре подготвени 
кадри. Това е от изключително значение, тъй като всички знаем проблемите, с които се сблъскват 
командирите при началната подготовка на по-младите кадрови войници, встъпващи в редовете на 
въоръжените сили без каквато и да било предварителна подготовка и начални познания. Освен това 
част от тези младежи в момента на кандидатстване не са запознати с естеството на военната служба 
и представите им за нея са погрешни. С началото на службата си осъзнават, че трудностите, които 
срещат, са непоносими, и решават да напуснат. По този начин държавата губи финансов ресурс, а 
командирите – вложения труд за обучение на войника. С началната военна подготовка до голяма 
степен този ефект ще изчезне, тъй като желаещите да постъпят на кадрова военна служба ще са за-
познати с трудностите, които предстои да срещнат, както и с реда, при който предстои да живеят. 
Освен това ще са наясно и със спецификата на длъжностите, за които кандидатстват. В този смисъл 
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изискванията към тях при кандидатстване ще се повишат, което е още една предпоставка за подбор 
на подготвени кадри. 

Изводите могат да се изкажат в общо заключение. Начална военна подготовка се е провеж-
дала, провежда се и ще продължи да се провежда. България като членка на НАТО има право на това 
и разполага с необходимия ресурс. Потенциалът от мотивирани млади хора за нуждите на въоръже-
ните сили е неограничен, а специалистите, с които разполагаме в лицето на резервистите, са богатс-
тво, което не трябва да губим. 
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Капитан Митко Балтов, капитан Иво Захариев 
 
 

ОСНОВИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪСТАНИЧЕСКИТЕ 
ДВИЖЕНИЯ И СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ И СПОСОБИ 

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРАВЪСТАНИЧЕСКИ 
ОПЕРАЦИИ 

 
 
Подходът при изграждането на методите и формите за подготовка на формированията 

от сухопътните войски е в пряка зависимост от новите схващания за водене на въоръжена борба. 
Това се обуславя от условията, в които се провеждат съвременните сражения. Ярък пример са 
въоръжените конфликти през последните 20 години, в които силно нараства ролята на въстани-
ческите и партизанските действия. В допълнение може да се посочат развитието на регионални-
те конфликти в Ирак, Афганистан, Чечения, а и избухналите конфликти в Африка, в частност в 
Либия, където главните действия са основно въстанически. 

 
Новите реалности, свързани със заплахите в глобален аспект, налагат преразглеждане на 

подготовката на формированията от състава на въоръжените сили на България, свързана със страте-
гията за развитие на образованието и науката в системата за сигурност и отбрана. Анализирайки 
последните събития, които възникнаха в Африка, по-специално в Либия, може да се обобщи, че 
значително ще нарасне необходимостта от преразглеждане подготовката на формированията от със-
тава на сухопътните войски и включване на теми, отнасящи се до борбата с контравъстанически 
движения. 

Разширявайки участието си в мисии на НАТО, формированията от Българската армия тряб-
ва да имат готовност за участие в операции срещу паравоенни, въстанически и терористични групи. 
Същевременно е наложително да се изучи опитът на водещите армии от участието им в такива опе-
рации и да се приложи в подготовката на всички подразделения, насочена към мисии зад граница. 

Воденето на партизанска война почти винаги включва и явление, което в наши дни е позна-
то като тероризъм, а законните държавни управления неизменно се стараят да заклеймяват подобни 
движения като неморални – освен ако точно те не ги спонсорират на нечия чужда територия, както 
става в повечето случаи. Тъй като и големи държави досега не са демонстрирали кой знае какво не-
желание да използват техниките на терора по време на война – спомнете си доктрината за „страте-
гическо бомбардиране” по време на Втората световна война или за „баланса на терора”, пулсиращ в 
разгара на студената война, тяхното становище по въпроса може спокойно да бъде пренебрегнато 
като самообслужващо лицемерие. Но във връзка с партизанските войни неизменно възникват наис-
тина сериозни морални въпроси*. 

Докато конвенционалните армии се стремят към контакт с врага и решителна победа, пар-
тизанските формирования съзнателно избягват да влизат в бой с редовна армия, която в никакъв 
случай не могат да се надяват да победят, а предпочитат да се концентрират върху „меки” мишени, 
чието унищожаване може да подкопае контрола на правителството над цялата държава. Това често 
включва мъчения над местни официални лица и избиване на семействата им пред очите на насъбра-
лия се народ. Не че специалистите по потушаване на бунтове проявяват особена свенливост по този 
въпрос. Операция „Феникс” – американската военна кампания за елиминиране на ръководни кадри 
на Виетконг след голямата офанзивата през 1968 г., избива между двадесет и петдесет хиляди души, 
повечето от които невинни цивилни, като успява да нанесе ефективен удар върху инфраструктурата 
на партизаните в Южен Виетнам. 

В периода между 1950 г. и началото на 60-те години партизанските войни сякаш функцио-
нират като тактика за сваляне на неудобни правителства. Но като първа в модерните методи за 
присвояване на държавната власт (градските бунтове от XIX и началото на XX век в Европа черпят 
своето вдъхновение от Френската буржоазна революция през 1789 г.), партизанската война се оказ-
ва техника, която процъфтява само в специфична обстановка. 

                                                 
* Д а й ъ р, Г. Войната – смъртоносната игра на човечеството. С., 2005. 
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Партизанските движения, като форма на съпротива срещу чуждестранна окупация или сре-
щу непопулярни местни правителства, са нормално явление през по-голямата част от човешката 
история. Но те набират изключително голяма сила по време на войните на Наполеон, когато испан-
ците, дали името на това движение (guerilla означава „малка война”), повеждат мащабни партизан-
ски кампании срещу френските окупационни сили. И както си му е редът по време на партизански 
войни, систематичните жестокости с цел да се тероризира другата страна се прилагат както от 
французи, така и от испанци. Варварството и бруталността на борбата за независимост на Испания 
от 1808 до 1814 г. са уловени великолепно от серията картини на ненадминатия художник Франсис-
ко Гоя, наречена „Ужасите на войната”. Но до Втората световна война на партизанските битки, кои-
то се водят предимно срещу германските и японските окупационни сили, не се гледа като на реши-
телни военни техники, най-вече защото им липсва стратегия за окончателна победа. 

Докато партизаните са разпръснати по хълмовете, горите или блатата и се занимават единс-
твено с нападения в стил „удряй и бягай”, те са само ужасно неприятни за правителствата или чуж-
дестранните окупатори. Възможно е да извършват и действия, които в днешно време наричаме „те-
рористични” атаки срещу градовете, но не са в състояние да изместят своите противници от градс-
ките центрове на властта. Ако решат да слязат от планините и се опитат да го направят в открит 
бой, те предоставят на своите врагове мишената, която отдавна чакат, и редовните войски просто ги 
смазват. Дори югославяните, най-успешните партизани от Втората световна война, нямаше да могат 
да освободят своята страна, ако не им бяха помогнали – немците накрая се изтеглят от Югославия 
най-вече защото победната Червена армия се насочваше към тях. 

Единственото изключение от правилото е фигурата на Мао Дзъдун. След като Китайската 
комунистическа партия загубва градската си база в Шанхай по време на кръвопролитията от 1927 г., 
той повежда оцелелите комунистически кадри в осемнадесетгодишна селска борба срещу национа-
листическото правителство на Китай, а по-късно и срещу японските окупатори. Оглавяваната от 
него борба буквално създава наръчника на модерната партизанска война. Крайно невероятно е през 
последните седемдесет и пет години на света да е имало партизански командир от каквато и да било 
националност или идеология, който да не е чел трудовете на Мао. От друга страна обаче, не са мно-
го партизанските командири, които са успели да сторят онова, което е направил Мао – започва с 
шепа селяни партизани, а завършва със свалянето на официалното правителство. Колкото повече 
минава времето, толкова повече неговата победа изглежда единствена по рода си. 

Този факт не става известен непосредствено след 1949 г., защото сходни партизански тех-
ники се използват успешно срещу европейските колониални империи, когато вече са загубили сме-
лостта си и се намират в изключително отслабени икономически позиции. Точно както в окупира-
ните държави на Европа по време на войната, партизаните в азиатските и африканските колонии 
след войната не срещат трудности в мобилизирането на техните наскоро осъзнали се в националис-
тичен план съграждани в борбата срещу чуждите окупатори. Те все така продължават да страдат от 
почти никакви перспективи за извоюване на военна победа срещу добре въоръжените редовни 
войски на имперските сили, но иначе спокойно се превръщат в скъп и неизкореним досаден елемент 
на всекидневието. Различното в случая е, че докато немците в Югославия водят велика война, в коя-
то е заложено оцеляването на техния режим, а на този фон нямат нищо против да платят цената на 
борбата с югославските партизани, европейските сили не притежават подобни високи залози за за-
пазване на контрола в техните доскорошни колонии. 

Неудържимото разпространяване на селски партизански войни в миналото причинява голе-
ми тревоги и отчаяние сред основните западни сили – отчасти защото става въпрос за собствените 
им интереси. Идеологическият елемент също е налице – повечето от партизанските движения след 
1945 г. следват някоя от версиите на същата марксистка идеология, проповядвана от главния меж-
дународен враг на Запада – Съветският съюз. (И като типични марксисти партизаните отдават успе-
ха си по-скоро на своята идеология, отколкото на конкретната обстановка, в която действат, като не 
пропускат да обявят на висок глас това си убеждение.) Тази ситуация подклажда увереността на 
Запада, че зад въпросните партизански войни стоят съветските политически амбиции и/или китай-
ският експанзионизъм, а не просто недоволството на местните хора срещу чуждестранното господ-
ство. Напълно естествено се създават специални сили за потушаване на бунтовете – особено в Съе-
динените щати, като накрая се стига до безогледно изпращане на американски войски във Виетнам. 
И всичко това – благодарение на тоталното неразбиране за същността на тази война. 

Изпращането на американски войски във Виетнам през 1965 г. се отличава не само с при-
чинна грешка – да се предотврати предполагаемият съветски експанзионизъм, действащ чрез Китай, 
но и с погрешно подбран момент. Защото през 1965 г. вълната от партизански войни в така нарече-
ния Трети свят е към своя естествен край, тъй като повечето от държавите са получили своята неза-
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висимост. С изключение на Индокитай през 1965 г. само южната част на Африка и Южен Йемен 
продължават да бъдат сцени на активни партизански действия срещу имперското господство. Въп-
реки че на този етап все още никой не е обърнал особено внимание на този факт, методите на дейст-
вия на селските партизани не са в състояние да сработят добре срещу правителство от местни хора, 
подкрепяно от етническо мнозинство. При тази обстановка липсва типичната естествена антипатия 
срещу чуждестранното господство, която би привлякла нови хора в партизанското движение. По-
важното е, че едно местно правителство в никакъв случай не би решило просто да се предаде и да се 
прибере у дома, когато цената за водене на антибунтовническата война стане прекалено висока. За-
щото то си е у дома и няма къде другаде да отиде. 

Все пак съществува и известен брой малцинствени етнически групи, които са достатъчно 
големи, сплотени и изпълнени с решимост, за да успеят да накарат модела за „деколонизацията” да 
сработи срещу независимите правителства на Третия свят – еритрейците печелят независимостта си 
от Етиопия, а тамилските тигри и чеченците могат някой ден и да успеят срещу Шри Ланка и Русия, 
но като цяло това е вълна, която преминава доста бързо. В преобладаващата си част подобни селски 
партизански групи, без ясно очертана етническа основа, борещи се срещу собствените си национал-
ни правителства, в крайна сметка се изправят пред проблема как да извоюват окончателна военна 
победа в открит бой срещу редовната армия на официалното правителство. И в повечето случаи не 
са в състояние да го решат. 

И до ден-днешен светът изобилства от селски партизански движения, повечето от тях пред-
ставляващи малцинствени етнически групи, които се подвизават в по-изостаналите региони на Тре-
тия свят. Но като цяло нито една от тях не би могла да се надява на успех срещу местните правител-
ства, които владеят безпроблемно струната на национализма в своите държави. А ако се опитат да 
се придвижат стъпка напред от безрезултатния си бизнес за единични атентати, поставяне на бомби 
в коли и нападения тип „удряй и бягай”, за да се заемат с по-амбициозни операции, включващи го-
леми войскови единици в открит бой, ще предоставят на своите правителства мишените, които от-
давна очакват. 

Най-драматичният пример колко неефективно може да бъде партизанското движение извън 
спецификите на късната колониална обстановка, която го е родила, са кубинците. В средата и края 
на 60-те години те полагат неимоверни усилия да изнесат партизанската технология за завземането 
на властта в независимите държави на Латинска Америка, с надеждата да постигнат победа на мар-
ксизма и там. В почти всички държави на Южна Америка възникват местни партизански движе-  
ния – марксистки по ориентация и радващи се на открита кубинска подкрепа. И без никакво изклю-
чение те претърпяват кошмарен провал. Най-ярката персонификация на този провал са Че Гевара и 
неговият трагикомичен опит да започне подобно движение в Боливия, приключил със собствената 
му смърт. 

Провалът на класическите селски бунтове в Латинска Америка принуждава редица разоча-
ровани революционери да се заемат с откъслечен тероризъм (или по-точно с градско партизанско 
движение, както постепенно става известно). Същността на стратегията на латиноамериканците, 
създали тази доктрина – по-известни сред тях са групите „Монтонеро” в Аржентина, „Тупамарос” в 
Уругвай и отделни бразилски революционери, като например Карлос Маригела, е насочена към 
принуждаване на съответните официални режими да прибягнат до репресивни мерки. Тази доктри-
на е същата, която френските марксисти открай време наричат la politique du pire (политика на вло-
шаване на нещата, с надеждата да бъде провокирана политическа криза и да се стигне до категорич-
но сриване на статуквото). 

Посредством атентати срещу отделни хора, банкови обири, отвличане на известни личнос-
ти, контрабанда и прочие, всички изчислени да привлекат максимална публичност чрез средствата 
за масово осведомяване и да притеснят правителствата в най-голяма степен, „градските партизани” 
целят да провокират свалянето на умерените, повече или по-малко демократични правителства, за-
меняйки ги с груби военни режими, или да принудят вече наличните военни режими да предприе-
мат още по-драстични и по-непопулярни мерки за обществена сигурност. 

В някои от страните на Латинска Америка градските партизани успяват да доведат до успех 
първата фаза от стратегията си – да докарат на власт отблъскващи и брутално репресивни военни 
правителства. Но какво се случва после? Правителствата продължават да правят точно това – да 
убиват. В Аржентина – може би най-пострадалата от всички държави в Южна Америка, военните 
поемат властта от неефективно и напълно дискредитирано цивилно правителство през май 1976 г., 
след което въвеждат такъв поголовен терор, че избиват между 15 000 и 30 000 от своите съгражда-
ни. Повечето от тях са отвлечени от улицата или от собствените им домове, подлагани на мъчения в 
продължение на няколко дни из военните бази, а накрая убивани, като телата им са хвърляни в бе-
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зименни гробове или направо в морето. По-голяма част от убитите от военния режим не са виновни 
за нищо – факт, за който войниците си дават ясна сметка. Те също обаче се ръководят от стратегия-
та на целенасочения тероризъм, но в случая разполагат с всички ресурси на модерната държава, ко-
ято ги подкрепя. Във всяка от латиноамериканските страни, където е приложена стратегията на 
градските партизани, преобладаващата част от революционерите или са убити, или отиват в изгна-
ние. Главното им постижение е да доведат на власт военния терор, който опустошава живота на ця-
ло поколение в редица от държавите на този континент. 

Както в случая със селските партизански движения извън колониална обстановка, фаталната 
грешка на градските партизани е, че в стратегията им липсва ефективен последен ход. Теорията 
изисква, след като партизаните успеят да принудят властта да заеме репресивна позиция, населени-
ето да се вдигне на справедлив бунт и да унищожи потисниците. Но дори то да стигне до извода, че 
именно правителството, а не партизаните, е виновно за нарастващата мизерия, как точно би трябва-
ло да извърши този подвиг? Посредством формата на градския бунт, която още през XIX век се е 
оказала неуспешна? Или чрез селското партизанско движение, което току-що е доказало своята не-
ефективност? 

През изминалото столетие държави от всички континенти, включително България, провеж-
дат контравъстанически операции. Извън военните преврати и гражданските войни военните исто-
рици описват 52 въстания и бунта през ХХ и ХХІ век, като някои от по-известните са: Алжирската 
революция (1954–1962), Кубинската революция (1956–1959), Гражданската война в Гватемала 
(1961–1996), Палестина (Израел срещу „Хамас” и „Хизбула”), Съветско-афганистанската война 
(1979–1988), Чечения (Русия срещу чеченските сепаратисти), Ирак (коалиционните сили срещу 
джихадистите и бунтовниците), Афганистан (коалиционните сили срещу талибаните). 

Българската армия също провежда контравъстанически операции срещу гръцките партизани 
през Втората световна война. 

Контравъстаническите операции са военни операции в подкрепа на населението. Те включ-
ват елиминиране на бунтовници, които застрашават сигурността на населението, но задачата им е да 
се определят и решат основните проблеми на населението, т.е. да се открият причините за възник-
ване на въстаническо движение. Справянето с разнообразни проблеми, като поземлена реформа, 
безработица или етническо напрежение, гарантират успеха на военните лидери, които трябва не са-
мо да елиминират противника, но и да сключват споразумения, да си сътрудничат с невоенни аген-
ции или други държави, да възстановяват основните социални услуги и дори да дирижират полити-
ческия живот. 

Военните специалисти определят въстаническото движение, като организирана съпротива, 
водеща продължителна политическа и военна борба, целяща да отслаби държавната власт, контрола 
и легитимността на държавното и политическото ръководство. 

Изследователите на въстаническите движения определят, че структурата им се състои от 
елементи, движещи сили и стратегии. Обикновено въстаническите движения са изградени от пет 
елемента, поддържани от политическо и военно крило. Петте елемента са петте групи от хора, които 
формират структурата на въстаническото движение – лидери, партизани, представители на подзем-
ния свят, поддръжници и симпатизанти. 

Движещите сили, които дефинират въстаническите движения, са разделени в осем катего-
рии – ръководство, идеология, цели, географска среда, външна и вътрешна поддръжка, организаци-
онна и оперативна структура, синхронизиране на действията и операциите. 

Стратегиите, използвани от въстаническите движения, са: действия, насочени срещу насе-
лението; бойни операции срещу силовите органи на властта; продължителна всенародна борба;    
стратегия, фокусирана върху самоопределянето и идентичността; конспиративна стратегия; комби-
нирана стратегия. 

Изборът на стратегия от въстаническите ръководители определя физическия израз на дви-
жението, т.е. характера на използваните тактики при провеждане на операциите. 

Въстаническите движения използват както насилствени, така и ненасилствени тактики. Не-
насилствените включват демонстрации, стачки, инфилтриране и други. Дефинирани са четири ос-
новни насилствени тактики – тероризъм, партизански тактики, конвенционални тактики и крими-
нална дейност. 

Всички са добре запознати с тероризма като насилствена тактика. Разликата между теро-
ризма и партизанската война е, че за терористични атаки са нужни много по-малко хора. 

Принципите на партизанската тактика, дефинирани от Мао Дзъдун, са все още валидни: 
противникът напредва – ние отстъпваме; противникът спира – ние го изтощаваме; противникът се 
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уморява – ние атакуваме; противникът отстъпва – ние го преследваме. Партизанските операции са 
настъпателни, проведени на принципа „удряй и бягай”. 

Успех в партизанската война невинаги се постига с конвенционални операции. Все пак, ко-
гато партизаните придобият широка популярност и логистична поддръжка, те могат да провеждат 
конвенционални операции. Могат да варират от малки регионални операции, каквито например 
провеждат днес опозиционните сили в Афганистан, до партизанска война на територията на цялата 
страна. 

Необходимостта от пари и средства за въоръжение и храна често кара въстаниците да вли-
зат във връзка с криминалния свят или самите те да прибегнат до криминални действия, като краж-
би на оръжие, нападения срещу финансови институции с цел грабеж, трафик на наркотици и хора. 
Въстаниците често печелят милиони долари от отвличания на деца и известни личности – типичен 
пример е Революционната колумбийска армия. 

По дефиниция контравъстаническите операции са военни, икономически, психологически и 
други действия, предприети от правителството за постигане на победа над въстаниците. В тези опе-
рации нацията домакин и нейните партньори провеждат дейности за ликвидиране на въоръжената 
съпротива, намаляване на пасивната опозиция и установяване или възстановяване легитимността на 
държавното ръководство. 

Като военна операция на тактическо ниво контравъстаническата операция е комбинация от 
настъпателни, отбранителни и стабилизиращи действия, застъпени в различна степен в хода на вся-
ка фаза от операцията. Настъпателните операции са фокусирани върху елиминирането на въстани-
ците, а отбранителните – върху защитата на населението и критичната инфраструктура от атаки на 
въстаници. Стабилизиращите операции се провеждат с цел локализиране и премахване на предпос-
тавките за възникване на въстаническо движение. 

Планирането на контравъстаническите операции трябва да се извършва на базата на ясно 
определени линии за съсредоточаване на усилията на всички участници, привлечени в операцията. 
Опитът от проведените в последните две десетилетия операции показва, че за успеха на такава кам-
пания е необходимо усилията да бъдат фокусирани в седем основни направления: 

• установяване на сигурност за населението; 
• установяване на необходимото ниво на контрол над населението; 
• поддръжка на силите за сигурност на страната домакин; 
• поддръжка на правителството; 
• възстановяване на основните социални услуги; 
• поддръжка за изграждането на икономиката и инфраструктурата; 
• информационна война. 
Модерният подход за противодействие срещу въстаническите движения са т.нар. сlear–

hold–build (прочисти–задръж–изгради) операции. Те са пълноспектърни и продължителни операции, 
включващи настъпателни и отбранителни тактически действия и действия в подкрепа на мирното 
население. Всяка фаза е комбинация от тези операции, а целите са създаване на сигурна физическа и 
социална среда; осигуряване на спокойствие и сигурност за местното население; елиминиране на 
въстаническото присъствие; подкрепа на политическата власт в страната; въвеждане на законов ред; 
възстановяване органите на местната власт; спечелване поддръжката на местното население. 

Първата фаза „прочисти” включва тактически действия, чиято основна цел е унищожаване 
на въстаническите подразделения и елиминиране на въоръжената съпротива в зоната за операции. 
Най-ефективният начин за изпълнение на тази задача е чрез провеждане на зоново прочистване, 
кордонно-издирвателни операции, устройване на засади, патрулиране и рейдове. 

След прочистване на зоната за операции от въстаническите сили започва изпълнението на 
мероприятията по втората фаза. Контравъстаническите сили трябва да разположат в зоната доста-
тъчни по численост и способности части, за да предотвратят завръщането на опозиционните сили. 
Най-добрият начин за задържане на прочистените зони е разполагане на контравъстаническите сили 
в бази и бойни постове. От тези бази те могат да съсредоточат операциите си върху две основни за-
дачи – елиминиране ръководителите на въстаниците и структурите им за ръководство и поддръжка 
и установяване на сигурна и спокойна среда. 

В основата на третата фаза е изпълнението на програми, планирани да премахнат причините 
за възникване на въстаническо движение. Тези програми са насочени към подобряване стандарта на 
живот на местното население и стабилизиране на местната и държавната власт. В тази фаза домини-
рат стабилизиращите операции, като голяма част от тях се изпълняват от силите за сигурност на 
страната домакин и невоенните агенции. 
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Както вече споменахме, контравъстаническите операции комбинират изпълнението на пъл-
ния спектър от тактически действия. Ще се спрем накратко върху някои основни тактики и техники 
при провеждането на настъпателни и отбранителни операции. 

Говорейки за настъпателни операции, ще съсредоточим вниманието върху най-често изпол-
званите офанзивни техники – търсене и атака, кордонно-издирвателни действия, рейд, засада и пат-
рулиране. 

Търсене и атака е техника, която се използва при придвижване за контакт с противника. При 
този вид техника се използват няколко малки подразделения (отделение или взвод), които извърш-
ват децентрализирано придвижване в зоната с цел откриване и атакуване на въстаниците. Използва-
ните сили се организират за изпълнение на задачата в група за разузнаване, група за блокиране на 
противника и група за унищожаване. 

Командирите определят как подразделенията да бъдат въведени в зоната, какви техники за 
придвижване да се използват и къде да се установят пунктовете за съсредоточаване и предните пос-
тове. 

Веднъж въведена в зоната, разузнавателната група открива противника, групата за блокира-
не блокира подстъпите към зоната, а групата за унищожаване, поддържана при нужда от авиация и 
артилерия, унищожава противника. 

За кордонно-издирвателните операции трябва да се спомене, че в зависимост от нивото на 
агресивност се провеждат по два метода: „кордон и влизане” или „кордон и проникване”. При орга-
низация на силите за провеждане на тази операция се назначават подразделения за изграждане на 
кордоните, подразделения за провеждане на издирването и резерв. 

Рейдовете са операции, провеждани с цел установяване на временен контрол над определе-
на зона с цел дезорганизиране на противника, нарушаване на линиите му за комуникации и логис-
тична поддръжка, пленяване на въстаници и екипировка или унищожаване на обекти (складове,  
скривалища и др.) от инфраструктурата на въстаническото движение и др. 

Определеното за тази задача формирование трябва да включва в състава си най-малко ща-
бен елемент, атакуващ елемент и охранителен елемент. 

Допълнително може да бъде формиран поддържащ елемент, състоящ се от снайперисти, 
подразделения за електронна война и екипи за евакуация. 

Типичният рейд в контравъстаническите операции се провежда в пет фази: въвеждане в зо-
ната, обкръжаване на обекта, атакуване, обезопасяване на овладения обект и оттегляне. 

Изхождайки от задачите и фазите на операцията, се налага изводът, че при провеждането на 
рейд като минимум се привлича ротна тактическа група. 

Засадите са форма на атака от маскирани позиции срещу придвижващ се или временно     
спрял противник. Има два вида засади – точкова или зонова. В зависимост от отстоянието на заса-
дата от зоната за поразяване те се характеризират като близки – до 50 м, и отдалечени – над 50 м. 
Според разполагането на силите на засадите се разделят на линейни, засади с L формация, засади с 
Z, T и V формации. 

Един от най-ефективните методи за борба с въстаническите формирования са операциите, 
провеждани от снайперисти. За целта се формират три групи: елиминираща, разузнавателна и за 
залавяне. Снайперистите се разполагат в групата за елиминиране. Разузнавателната група изпълнява 
задачи за определяне на целите чрез наблюдение, а групата за залавяне изпълнява задачи за залавя-
не на ранени въстаници. Разузнавачите могат да бъдат разполагани както непосредствено до снай-
перистите, така и на друго място, от което най-добре може да наблюдават зоната за поразяване на 
снайпериста. 

Патрулът е малко формирование, изпратено да извърши разузнаване или да осъществи бой с 
противника. В контравъстаническите операции агресивното патрулиране в зоната значително реду-
цира свободата на действие на въстаниците, нарушава линиите им за комуникация и намалява въз-
действието им върху местното население. 

Основната задача на разузнавателните патрули е да събират или потвърждават придобитата 
информация. Разделят се на пътни, обектни и зонови. Ще се спрем по-подробно на бойните патрули. 
Задачата им е да изтощават, унищожават или залавят противникови бойци. Бойните патрули в кон-
травъстанически операции изпълняват рейдове, засади, проникване, сателитни патрули и осигуря-
ват охрана. За рейдовете и засадите вече споменахме, но ще се съсредоточим върху сателитните 
патрули, като по-малко известна техника за патрулиране. 

Предимствата на този метод е, че дава дълбочина на патрулирането и осигурява маневрен 
елемент при среща с противника, особено в населени зони. 
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Сателитният патрул използва основно формирование за контрол над по-малките формиро-
вания (сателити), като те изпълняват задачи и се завръщат в основното формирование. На всеки са-
телит се определя една зона или един маршрут за придвижване. Командването и управлението се 
осъществяват от командира на основното формирование. Всички сателити и основното формирова-
ние започват едновременно придвижване, с цел въвеждане на противника в заблуда за основното 
направление за придвижване. Сателитите се отдалечават от основното направление за определен период 
от време, за да разузнаят потенциални засади, мъртви пространства, паралелни маршрути и др. 

В модерния подход прочисти–задръж–изгради операции отбранителните операции се про-
веждат най-вече във втората фаза, въпреки че могат да бъдат използвани и през другите две фази. 
Главната цел на тези операции е да се установи и поддържа сигурна и спокойна среда – най-вече 
чрез осигуряване защитата на местното население и изолиране на въстаниците от тяхната поддръж-
ка. Най-използваният метод за защита на населението при провеждане на контравъстанически опе-
рации е изграждането на оперативни бази и бойни постове. 

Нормално е във всяка зона за операции да се изгражда поне една предна оперативна база. В 
зависимост от размерите на зоната, физикогеографските Ӝ характеристики и големината на форми-
рованията може да се наложи изграждане на повече оперативни бази. Те осигуряват на подразделе-
нията относителна сигурност при разполагане, за да могат спокойно да планират и провеждат опе-
рациите си. 

Бойните постове са усилени наблюдателни постове, които могат да провеждат ограничени 
операции. В контравъстаническите операции тези постове се заемат от роти или усилени взводове, в 
зависимост от наличието на въстанически подразделения в зоната. Обикновено се разполагат на  
стратегически места, с цел гарантиране на наблюдение в зоната, сигурност на личния състав и не-
посредствен контакт с местното население. 

Бойните постове могат да бъдат използвани за осигуряване на ключови линии за комуника-
ция, охрана на местното население, разузнаване и наблюдение, подпомагане на правителството при 
възстановяване на основните социални услуги, принуждаване на противника да напусне зоната. 

Допълнително, с цел осигуряване на контрол над движението в зоната и ограничаване на 
логистичните доставки за въстаниците, се развръщат контролни постове по пътните артерии в зона-
та. Те са два вида – временни и постоянни. Основните причини за развръщане на контролни постове 
са проверка на автомобилите за експлозиви и ИВУ, установяване на контрол над трафика, задържа-
не на заподозрени, прекъсване на контрабандни канали, недопускане инфилтрирането на въстаници 
в зоната, да служат като наблюдателни постове. 

Като се анализират военните операции през последните 20 години, може да се направи из-
водът, че са променили характера си – от конвенционални към контравъстанически. Типични при-
мери са операциите в Ирак и Афганистан. Ето защо смятаме, че при планирането и провеждането на 
бойната подготовка на формированията от Българската армия трябва да се обърне специално вни-
мание върху изграждането на способности за водене на такива операции. 

 
 
 
К л а у з е в и ц, К. фон. Теория на голямата война. С., 2001. 
FM-3-24-2 Tactics in Countrinsurgncy. 
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Д-р Мария Воденичарова 
 
 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА  
ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 

 
 

Авторът засяга изграждането на такава система у нас и нейните международни вариан-
ти, както и на стандартите за съществуването Ӝ. Важен момент за нейното бъдеще е сигур-
ността, защото ако тя не съществува, няма да я има и системата. 

 
Едно от основните предизвикателства, засягащо международната икономическа дейност, е 

свързано с рисковете за сигурността в глобалните вериги за доставки. Те биха могли да възникнат в 
резултат на бедствия. Последните документирани случаи (земетресения, урагани и цунами, както и 
терористични и престъпни действия) са причина да се засили необходимостта от систематичен и 
координиран подход към проблема. Рискове от атаките срещу търговски кораби, контрабанда на 
наркотици, пътници без билети на борда и др. са преследвани от комитети в рамките на различни 
организации. За съжаление, тези престъпления продължават да съществуват. За да отговори на това 
предизвикателство, Международната организация по стандартизация (ISO) е разработила пакет от 
документи, предназначени за защита на хора, стоки, инфраструктура и оборудване (включително 
транспортни средства) срещу инциденти по сигурността, а така и да се предотвратят потенциално 
опустошителни последици във веригата на доставките. 

 
СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 

 
Развитието и разширяването на глобалната конкуренция започва през 70-те и се ускорява 

през 90-те години на ХХ век. Фирмите бързо стават „по-международни”, което се доказва с растежа 
в доставките на суровини в чужбина, съставните и подсъставните части, труда1. Компаниите про-
никват на нови пазари в целия свят. Верига на доставките (Supply Chain Management) е термин, 
който в началото предизвиква значително объркване. Мнозина го използват като заместител или 
синоним на логистиката. Същността обаче на управление на веригата на доставките е много по-
широкообхватна от тази на логистиката. Терминът управление на веригата на доставките (УВД) е 
въведен от консултанти в началото на 80-те години на ХХ век2 и оттогава привлича огромно внима-
ние3. От 1989 г. учените се опитват да придадат структура на УВД4. С напредващ темп се развива 
системата за управление на сигурността по веригата на доставките, която цели да предотврати рис-
ковете в сигурността. 

Стандартът за сигурността по веригата на доставките е разработен от техническия комитет 
на ISO TC 8, в който се включва информация, предоставена от организации като Международната 
морска организация, Международната асоциация на пристанищата, Международната морска кама-
ра, Световната митническа организация, Международната иновативна търговска мрежа и стратеги-
чески съвети по сигурност. 

ISO/DIS 28000 определя веригата на доставки като „свързан набор от ресурси и процеси, 
които започват с намиране на източници на суровини и се разширяват чрез доставката на стоки 
и/или услуги на крайните потребители в различните видове транспорт. Веригата на доставките     
включва продавачи, производствени предприятия, доставчици на логистични услуги, вътрешни раз-
пределителни центрове, дистрибутори, търговци на едро и други структури, които водят до крайния 
потребител”5. 

Ключови изисквания за успешна реализация на управлението на веригата на доставки са 
подкрепа от страна на ръководството, лидерство, ангажимент за промяна и упълномощаване. Пове-
чето от организациите се осланят на собствената си верига на доставки, за да гарантират непрекъс-
нат процес, и са уязвими, ако доставките бъдат прекъснати. 

Системата за управление на сигурността на веригите на доставки предлага на организаци-
ите, работещи във или разчитащи на логистични фирми, рамка, която определя критичните аспекти 
за гарантиране сигурността на техните вериги от доставки. Тези аспекти включват (но не са ограни-
чени до това) финансиране, производство, управляване на информацията и основните средства за 
опаковане, съхраняване и трансфериране на стоки между различните видове транспорт и локации. 
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Тази система стъпва на оценката и управлението на риска. Оценката обхваща потенциални-
те рискове за сигурността – природни бедствия, производствени аварии, повреди в оборудването и 
средствата за транспорт, епидемични обстановки, терористични актове, фактори извън контрола на 
фирмата и др. Рисковете се ранжират и се предприемат приоритетни мерки за управляването им, 
като се отчитат приложимите към предмета на фирмата законови и други изисквания. За да бъдат 
ефективно внедрени тези мерки, се съставят планове и програми, които са осигурени с необходими-
те им ресурси и включват действия за оперативно управление. В рамките на тези действия фирмата 
дефинира изискванията си към доставчици, дистрибутори и търговски представители, запознава ги 
с изискванията и контролира как ги изпълняват, за да гарантира сигурност на веригата на доставки-
те. След като определи и внедри мерки за управляване на риска, фирмата непрекъснато измерва и 
наблюдава всички постигнати резултати по сигурността на доставката, включително оценява съот-
ветствието с приложимите към дейността Ӝ законови и други изисквания. На базата на анализ от 
измерване, мониторинг и оценка за съответствие се предприемат необходимите коригиращи и пре-
вантивни действия, както и действия за постоянно подобряване на системата за управляване сигур-
ността на доставките. 

ISO 28000:2007 е спецификация за системи за управление, която е разработена специално за 
логистичните фирми, управляващи дейности по веригата на доставки. Освен това е подходяща за 
всички видове и големина фирми, ангажирани в купуване, производство, сервиз, съхраняване, тран-
спорт и/или продажбени процеси, които искат да внедрят и поддържат надеждна система за своята 
верига на доставки. 

Стандартът е създаден така, че да е съвместим и да позволява интегриране с други системи 
за управление – Системата за управление на качеството (ISO 9001), Системата за управление на си-
гурността на информацията (ISO/IEC 27001), Системата за управление на здравословните и безо-
пасните условия на труд (BS OHSAS 18001), Системата за управление на околната среда (ISO 
14001), Системата за управление на безопасността по хранителната верига (ISO 22000) и т.н. 

Системата за управление на сигурността по веригата на доставките налага да се определи 
цялостната политика за управление на сигурността, която трябва да бъде в съответствие с общата 
заплаха за сигурност на организацията и управлението на риска. Тази политика трябва да бъде из-
градена в съответствие с оценката на риска за сигурността и ефективно прилагана в експлоатация, 
проверка и коригиращи действия. Това е показано схематично във фиг. 16. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1. Политика за определяне на системата за управление на сигурността по веригата на доставките 
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При оценяването на рисковете за сигурността, свързани с нейната дейност, системата за уп-
равление на сигурността по веригата на доставките изисква организацията да разгледа вероятността 
от събития и всичките последици, включително: 

• физически заплахи от недостатъчност и рискове – например срив на функционирането, 
случайни щети, злонамерена повреда, терористични или престъпни действия; 

• оперативни заплахи и рискове, включително контрол по сигурността, човешките фактори 
и други дейности, които влияят върху изпълнението на дейностите, състоянието и безопасността; 

• околни събития (бури, наводнения и т.н.), които могат да надхвърлят мерките за сигур-
ност и оборудване; 

• фактори извън контрола на организацията като повреди в оборудването и услуги. 
 

ПРИЛАГАНЕ НА PDCA КЪМ ПРОЦЕСИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТТА  
ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 

 
Към процесите за изграждане на сигурността може да се приложи цикълът на Деминг „пла-

ниране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA) с акцент към постоянни подобрения (фиг. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2. Прилагане на PDCA модела към процесите на системата  

за управление на сигурността по веригата на доставките 
 

Етап „Планиране”. Ръководителите в организацията, които реализират УВД, виждат ясно 
необходимостта от интегриране на всички бизнес процеси във веригата на доставките. Може да се 
отбележи, че структурата на веригата на доставките е мрежата от участниците и връзките между 
тях. Ключовите процеси са тези, които произвеждат определена продукция и добавят стойност за 
потребителя. Компонентите на управлението са управленските изменения, чрез които тези процеси 
биват интегрирани и управлявани във веригата на доставките. На този етап системата за управление 
на сигурността на доставката се базира върху оценката и управлението на риска. Тя обхваща потен-
циални рискове, които могат да застрашат сигурността – природни бедствия, производствени ава-
рии, повреда в оборудване и средства за транспорт, терористични актове, влияние на човешкия фак-
тор, фактори извън контрола на фирмата и др. 

След като се оценят рисковете и се предприемат действия за тяхното управление, се дефи-
нират и документират политика и общи и конкретни цели по сигурността на доставката. За осигуря-
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ване изпълнението на целите се съставят програми с мерки и действия, отговорности, ресурси и 
срокове за тяхното реализиране. 

Етап „Изпълнение”. Приемайки цялата концепция на веригата на доставките, участниците 
в нея представляват всички фирми и организации, с които дадена компания взаимодейства пряко 
или непряко чрез своите доставчици и клиенти от момента на производството на суровини до мо-
мента на потреблението на продукта. Предпоставка за управление на сигурността по цялата верига 
на доставка е създаването на канали за обмен на информация и договарянето на определени изиск-
вания между участниците в нея – контрагенти, доставчици и подизпълнители. Изследователите на 
тези канали определят членовете според участието им в различните потоци, които са свързани с 
продукта, правото на собственост, плащанията, информацията, дейностите по промотирането и ло-
гистичния поток. На този етап се внедряват дейностите и механизмите за контрол, процесите и про-
цедурите на системата за сигурността. Тук е необходимо да се определи и внедри структура с права 
и отговорности, свързани с изпълнението на политиката, общите и конкретните цели и програмите 
за управление. Ролите, правата и отговорностите трябва да бъдат документирани и съобщени. За да 
се изпълнят всички планирани мерки, е необходимо да се определи компетентността на персонала, 
да се идентифицират нуждите от обучение и то да се осигури. 

За оперативното изпълнението на действията за управление на риска е необходимо да се до-
кументират и внедрят редица процедури, инструкции и правила, включително по отношение на 
проектиране, монтаж, експлоатация, почистване, поддръжка и модификация на всички части от 
оборудването, свързано със сигурността на доставката. В рамките на действията за оперативно уп-
равление фирмата дефинира изискванията си към доставчици, дистрибутори и търговски предста-
вители, запознава ги с изискванията и контролира как ги изпълняват, за да гарантира сигурност на 
доставката по цялата верига. 

На този етап се съставят и планове за готовност за действия и способности за реагиране при 
извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии, терористични актове и др.), кои-
то трябва периодично да се проиграват. 

Етап „Проверка”. Измерва се изпълнението на процесите спрямо политиката по сигурност-
та, целите и практическия опит. Прилагането на всички дейности от етапи „Планиране” и „Изпъл-
нение” не е достатъчно, за да се гарантира сигурност по веригата на доставка. От изключителна 
важност е да се контролира и наблюдава тяхното изпълнение по начин, осигуряващ събиране на 
достатъчни по обем и вид данни, които да се анализират и да се определи необходимостта от обуче-
ние, промяна в начина на работа, както и за предприемане на необходимите коригиращи и преван-
тивни действия. За целта трябва да се извършват нужните количествени и качествени измервания, 
както и да се определят правила за разследване на инциденти, несъответствия и пропуски в дей-
ността на фирмата по отношение на гарантирането на сигурност на доставката. В определен период 
е необходимо да се оценява доколко реалната практика съответства на законовите и други изисква-
ния. 

Етап „Действие”. Същността тук е в планирането и изпълнението на действия за постоян-
ни подобрения на системата за управление на сигурността на доставката, базирани на механизма на 
вътрешните одити и прегледите от ръководството. Стандартът обръща особено внимание на сигур-
ността на информацията – предимно по отношение на нейното електронно управление, съхранение 
и контрол на достъпа. Времето, което е необходимо за разработване, внедряване и подготовка за 
сертификация на система за управление на сигурността на доставката, е различно и зависи от реди-
ца фактори: например големина на фирмата, брой дейности, специфика и големина на рисковете, 
квалификационно равнище и др. Не е за пренебрегване и фактът, че това време може значително да 
бъде намалено, ако във фирмата вече има внедрена или предстои внедряването на друга стандарти-
зирана система за управление и се извърши интегриране на общите за двете системи части. 

 
ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА  

ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 
 
Наличието на система за управление на сигурността на доставките е предпоставка за полу-

чаване на сертификат за оторизиран икономически оператор (сигурност и безопасност – AEOS, или 
опростени митнически процедури/сигурност и безопасност – AEOF). Също така осигурява силни 
предимства, когато се кандидатства за доставчик или подизпълнител на сертифициран оторизиран 
икономически оператор (ОИО). 
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Според Регламент (EО) № 648/2005 на Европейския парламент се определят правилата за 
предоставяне статут на ОИО. Митническите власти предоставят статут на „оторизиран икономичес-
ки оператор” на всеки икономически оператор, учреден в митническата територия на Общността. 

Оторизираният икономически оператор се ползва от улесненията във връзка с митническия 
контрол, отнасящи се до сигурността и безопасността, както и от опростяванията, предвидени съг-
ласно митническите правила. 

Статутът на оторизиран икономически оператор се признава от митническите власти във 
всички държави членки, без да се накърнява митническият контрол. Въз основа на признаването на 
статута на ОИО и при условие, че са изпълнени изискванията, отнасящи се до конкретен вид опрос-
тяване, предвидено в митническото законодателство на Общността, митническите власти разреша-
ват на оператора да се ползва от това опростяване. 

Главните предимства от въвеждането на система за управление на сигурността по веригата 
на доставките са следните: 

• сигурност за заинтересуваните страни – демонстриране на сериозна и надеждна система за 
управление на сигурността на веригата на доставки пред регулиращите органи/власти, клиентите 
или потенциалните клиенти и други заинтересувани организации; 

• последователност – гарантиране на последователен и еднакъв подход от всички по верига-
та на доставките; 

• удовлетвореност на клиентите – демонстриране на способност да се удовлетворяват кли-
ентските изисквания; 

• управление на риска – може да помогне на всички сектори да оценят рисковете по сигур-
ността и да въведат контрол и защитни споразумения, за да управляват потенциални заплахи и щети 
по веригата на доставки; 

• лесна интеграция – използване на система за управление, основана на цикъла планиране – 
извършване – проверка – действие, който е въведен със стандарт ISO 14001 и е доказал своята ефек-
тивност, а това означава, че запознатите вече организации със същия подход към риска могат да 
използват подобен, когато правят анализ на рисковете и заплахите по веригата за доставки; 

• предпочитан доставчик – организацията може да демонстрира на митническите власти, че 
има способността да управлява проблемите по сигурността по веригата на доставки, което е особено 
важно, когато се разглежда заявка за оправомощен икономически оператор (Authorised Economic 
Operators – AEO)7. 

 
* * * 

 
Сигурността по отношение на веригата за доставки е основен компонент на глобалния па-

зар. Системите за управление на сигурността по веригата на доставките определят критерии за ор-
ганизациите, за да може да се идентифицират и управляват рисковете, свързани с природни или 
предизвикани от човека бедствия по такъв начин, че да се намали тяхното въздействие. Стандартът 
се основава на процесния подход и план-Do-Check-Act, които участват в системите за управление на 
качеството, околната среда или здравето и системи за управление на безопасността, като дават въз-
можност за независима трета страна за оценка и сертификация. 

Повечето проучени автори се обединяват около мисленето, че целта на УВД е да се увели-
чат максимално конкурентоспособността и доходността за организацията, както на цялата верига на 
доставки, така и за крайния потребител, което може да се постигне чрез управляване на сигурността 
във веригата на доставките. Следователно интегрирането на процесите във веригата на доставките и 
реорганизационните инициативи трябва да имат за цел увеличаване на общата ефикасност и ефек-
тивност на веригата на доставките. 

Управляването на сигурността по веригата на доставките е част от цялостното управление в 
организациите, което засяга определянето и осъществяването на политиката на качеството. Контро-
лът на сигурността включва оперативни методи за следене на процесите и отстраняване на причи-
ните за незадоволително изпълнение на всеки етап от цикъла на доставките с оглед на постигане на 
висока икономическа ефективност. 

 
 
 

1 S h a r m a n, G. The Rediscovery of Logistics, Harvard Business Review, 62, No. 5, September–October 
1984, pp. 71–79. 



 174

2 O l i v e r, R., M. Webber (1982) Supply Chain Management: Logistics Catches Up with Strategy. – In:        
C h r i s t o p h e r, M. Logistics: The Strategic Issue (1992) London: Chapman and Hall. 

3 L a  L o n d e, B. Supply Chain Evolution by the Numbers. – Supply Chain Management Review 2, No. 1, 
1998, pp. 7–8. 

4 T o w i l l, E., M. Naim, J. Wikner. Industrial Dynamics Simulation Models in the Design of Supply Chains. – 
International Journal of Physical Distribution and Logistic Management 22, No. 5, 1992, pp. 3–13; E l l r a m, L.,     
M. Cooper. The Relationship Between Supply Chain Management and Keiretsu. – The International Journal of 
Logistics Management 4, No. 1, 1993, pp. 1–12; B e c h t e l, Ch., J. Jayaram. Supply Chain Management: A Strategic 
Perspective. – The International Journal of Logistics Management 8, No. 1, 1997, pp. 15–34. 

5 ISO/DIS 28000, http://www.lrqa.co.uk/certification/asset_protection/iso28000/ 
6 ISO/DIS 28000, http://www.lrqa.co.uk/certification/asset_protection/iso28000/ 
7 http://www.aeo.org.uk/ 
 
 



 175

Валентина Георгиева 
 
 

ПРЕПОДАВАНЕ НА ВОЕННА ТЕРМИНОЛОГИЯ  
В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 
 

Разгледани са някои от проблемите, свързани с необходимостта от преподаване и по-
добро усвояване на специализирана военна терминология в часовете по английски език. Разгледани 
са резултатите от анкети, проведени с обучаеми във Военна академия и ВВМУ във Варна, които 
подчертават необходимостта си от по-задълбочено изучаване на специализирана лексика във 
връзка с изискванията, поставени в стратегиите за обучение по английски език на Министерст-
вото на отбраната. Посочени са някои от специфичните особености на обучението по английски 
за специални цели, като ролите на преподавателя по английски и връзката преподавател–обучаем, 
похватите за представяне, упражняване и затвърждаване на военна лексика и др. 

 
Специалистите методисти на обучението по английски език подчертават, че за разлика от 

часовете по общ английски, „специализираният” английски език се отнася до целта за учене от    
страна на обучаемите (Fiorito, Anthony). „Кажи ми защо ти е нужен английски и аз ще ти кажа от 
какъв английски се нуждаеш” е водещ принцип на английския за специални цели (АСЦ) според 
Хътчинсън и Уотърс (Hutchinson, Waters, p. 8); „АСЦ отговаря на специфичните нужди на обучаемите” 
и е най-важната характеристика според Дъдли-Еванс и Сейнт Джон (Dudley-Evans, Saint John, p. 4). 

Специфичните потребности на обучаемите във Военната академия и военните висши учи-
лища се определят от документ на Министерството на отбраната, наречен „Стратегия за развитие на 
системата за обучение по английски език”1. Главната Ӝ цел е оптимизиране и усъвършенстване на 
системата за обучение по английски език, така че ефективно да отговори на потребностите, свърза-
ни с изпълнението на Цел на въоръжените сили Е 0356 „Езикови умения на силите за развръщане”. 
В частност сред целите на системата за обучение по английски език са: 

• да осъществява обучение по общ и специализиран английски език в системата на военното 
образование и квалификация, което да дава възможност на обучаемите да придобиват необходимите 
знания и умения за покриване на изискваните в длъжностната им характеристика нива на владеене 
на английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001; 

• да предлага съвременни програми за езиково обучение за нуждите на дадена категория 
обучаеми; 

• да помага на обучаемите да достигнат онова ниво на езикова компетентност, което ще ги 
направи „независими” и ще им позволи да се занимават с езика и да усъвършенстват уменията си 
самостоятелно. 

Мисията на системата за обучение по английски език е да осигури съвременно, качествено и 
ефективно обучение, което позволява на военнослужещите и цивилните служители да придобият 
езикови умения, необходими за успешното изпълнение на техните професионални задължения и 
интегрирането им в многонационална среда. 

Както се вижда от този документ, всички езикови умения се смятат за еднакво важни, което 
повдига следните въпроси: от какъв английски се нуждаят слушателите и обучаемите от Военната 
академия и висшите военни училища – общ или специализиран? Какво трябва да е съотношението 
между тях? Не трябва ли да се акцентира върху умения, от които е най-вероятно да се нуждаят обу-
чаемите, така че да изпълняват успешно преките си задължения? На какво трябва да се даде прио-
ритет в учебните програми? 

Практиката и обратната връзка от обучаемите показват, че отговорите на тези въпроси зави-
сят от много фактори, сред които най-важните са длъжността на офицера и неговата специалност. 
Специализантите от Военната академия в по-голямата си част (с изключение на абсолютно начина-
ещите) имат някакви познания по английски и го изучават, за да комуникират и изпълняват опреде-
лени задължения в професионална среда, както и за да покрият изискванията за успешно положен 
изпит по STANAG 6001 в края на обучението си. Така офицерите, които най-много се нуждаят от 
отлично владеене на езика, са онези, които работят в щабовете, осъществяват писмена и устна ко-
муникация с партньори от членки на НАТО и други страни, както и старши офицери, които редовно 
участват в международни учения, инициативи, срещи, брифинги. Военната специалност също е от 
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значение. Например командирите навигатори и пилоти имат задължения, част от които се изпълня-
ват на английски, докато на корабните инженери и на офицери по логистика по-рядко им се налага 
да използват знанията си по английски за изпълнението на тясноспециализирани функционални за-
дължения. 

 
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 
За да се добие по-точна представа за действителните потребности на обучаемите офицери, 

би било добре да се поддържа редовна обратна връзка с тях – традиция, която е трайно внедрена и с 
положителен резултат в департамент „Езиково обучение”, както и в департамента за следдипломна 
квалификация към ВВМУ, и би могла да бъде използвана с цел оптимизиране на преподаването на 
английски език. Специализантите, които участват в курсове по английски език, и слушателите по-
пълват в края на всеки курс въпросници, които са анонимни, като дават обективна оценка за обуче-
нието по английски. Направено от нас проучване обобщава анкетни карти на 72 специализанти и 
слушатели от Военната академия, както и на 253 участници в курсове в ДСДК – офицери, сержанти, 
матроси, редници, както и малък брой цивилни служители (за периода 2006–2009 г.), които са отго-
ворили на въпросите в тях. 

Учебната програма на курсовете от нива 1–4 се базира главно на учебното съдържание на 
American Language Course Books 1-362, на курсовете за опресняване на езиковите умения – основно 
по системите по общ английски Headway3 и Cutting Edge4 със специализирани теми от учебника 
Campaign5, а специализираните курсове по „Тактически английски в мироподдържащи операции”, 
авиационен английски и военноморски английски – със специализирани материали (например 
Maritime Operational Language Course), както и материали, създадени от преподаватели (например 
учебника English for the Military6). 

Наред с въпроси, свързани с оценката на специализантите за учебната среда и средства, ме-
тодите на преподаване и отношенията преподавател–обучаем, формите на контрол и др., анкетите 
включват въпроси, които са пряко свързани с оценяване потребностите на обучаемите: 

• Във ВВМУ: 
1.  Според Вас адекватна ли е учебната програма на курса? 
а) Смятате ли, че има излишни теми? Ако да – кои? 
б) Смятате ли, че има липсващи теми? Ако да – кои? 
2.  Преценка на постигнатите резултати. 
• Във Военната академия: 
1.  Актуални ли са преподаваните лекции? 
2.  Полезни ли Ви бяха семинарните и практическите занятия? 
3.  Необходими ли са в непосредствената Ви работа получените знания? 
4.  Оправдаха ли се очакванията Ви от курса? 
Специализантите оценяват по шестобална система и имат възможност да коментират и 

обосноват оценката си. 
Въпросът за учебната програма е получил от повечето във ВВМУ отлична оценка: „Курсът 

е ефективен”, „Учебната програма е адекватна” (фиг. 1). 
 

 
 

Фиг. 1. Оценка на програмата 

 

48 %
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Курсистите от Военната академия са по-критични и при тях преобладава оценката „Много 
добър”; те отговарят по следния начин на въпроса за актуалността на преподаваните лекции: 39 % – 
да, 55 % – по-скоро да, 3 % – по-скоро не, 1 % – не, а 1 % – без мнение (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2 
 
Въпросът за полезността на семинарните и практическите занятия получава следните отго-

вори: напълно: 34 %, в голяма степен – 57 %, отчасти – 7 %, по-скоро не – 2 % (фиг. 3). 
 

 
 

Фиг. 3 
 
Някои от обучаемите коментират и споделят мнение за евентуални промени в програмата. 

Например има такива, които мислят, че програмата трябва да е насочена към и в помощ за подго-
товка за явяване на изпита по STANAG 6001: „Смятам, че е необходимо да се обърне особено вни-
мание на STANAG 6001”, „Необходима е по-голяма практическа насоченост за подготовка за 
STANAG”, „Курсът да се съобрази с изискванията на STANAG”, „Повече часове за подготовка за 
STANAG”, „Учебниците са доста старички. STANAG е доста различен, затова е добре да се наблег-
не на него”, „Учебната програма е адекватна. Да се обърне повече внимание на теми с техническа и 
военна насоченост”; „Целта на курса, освен подготовка по английски език, почти във всички случаи 
е и за подготовка за STANAG. Да се обърне допълнително внимание върху писането”. 

Други смятат, че системата American Language Course е остаряла: „ALC не е най-добрият 
учебен материал”, „ALC не е най-подходящата система”, „ALC е много по-лоша от английската”, 
„Учебната програма е използване на ALC, която е доста остаряла”, „Съдържанието на ALC не е 
достатъчно”, „Учебниците могат да се обновят”; „Системата ALC по възможност да бъде заменена с 
друга от типа на Headway, където да се усъвършенстват в по-голяма степен граматически конструк-
ции и комуникативни умения”. 

Друго конкретно предложение е за повече упражнения за развиване на умението „говоре-
не”, което е всъщност резултат от съдържанието на ALC, в който няма достатъчно такива упражне-
ния: „Нужно е повече да се говори”, „Да има повече говорене и по-малко писане”, „Да се наблегне 
на говорене и слушане” (14 обучаеми). 

Независимо от факта, че системата ALC е предназначена специално за военнослужещи, тя 
се смята за недостатъчно „военна” от 11 обучаеми. Военните теми се появяват хаотично, в отделни 
уроци, които нямат връзка с предходния или следващия. Поради тази причина обучаемите настоя-
ват за включване на повече военни теми и терминология: „Да се увеличи изучаването на повече во-
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енна тематика – разглеждане на военни рапорти и официални доклади и изявления, които да бъдат в 
помощ на обучаемите при явяването на STANAG”, „Да се обърне внимание на все по-силно навли-
защите във военната сфера съкращения”, „Програмата е добра с военни термини, но за ВМС може 
да се помисли повече за термини и морски ситуации”, „Да се увеличи броят на темите по мироопаз-
ващи операции”, „Да се добави за всекидневието и провежданите операции от ВМС”, „По-
специализирани военни теми”, „Основната тема, на която трябва да се обърне внимание, са войско-
вите термини”. 

Участници в курса „Тактически английски в мироподдържащи операции” предлагат да се 
разшири обхватът на темите и да се включат теми за писане на документи на НАТО, за оказване на 
хуманитарна помощ, за военна оценка, за дейности на ООН и др., като подчертават, че термините 
трябва да се актуализират и използват в автентични ситуации. 

По-малък брой обучаеми се нуждаят от повече упражнения за развиване на умението „слу-
шане” (8) или граматични упражнения (4). 

Статистиката сочи, че успешното явяване на изпита по STANAG 6001 е основната цел на 
специализантите, тъй като за повечето от тях резултат е изискване на заемането/запазването на оп-
ределена длъжност. Техните индивидуални потребности от повече упражнения за говорене, слуша-
не или писане са спешни и мотивирани от съответните изисквания от страна на Министерството на 
отбраната. 

На втория въпрос за преценка на постигнатите резултати 152 специализанти от ВВМУ отго-
варят така, както е посочено във фиг. 4. 

 

 
 

Фиг. 4. Оценка на личния резултат от курса 
 

Други 77 обучаеми, които са учили преди февруари 2008 г. (85 %), отговарят положително, 
т.е. че са постигнали резултатите, които са очаквали от курса, а 14 (15 %) не са напълно удовлетво-
рени, но това е вследствие главно на лични причини. 

Специализантите от Военната академия отговарят на въпроса за необходимостта от получе-
ните знания в непосредствената им работа по следния начин: да – 49 %, по-скоро да – 36 %, по-
скоро не – 9 %, не – 6 % (фиг. 5). 

 

 
 

Фиг. 5 
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За повечето от тях – 53 %, курсът е оправдал до голяма степен очакванията им, за 36 % са 
напълно оправдани, за 10 % са отчасти оправдани, а само за 1 % курсът не е бил полезен (фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6 
 
Резултатите показват, че полезността на преподаването на специализиран английски език е 

потвърдена от 86 % от обучаемите. Един от слушателите във Военната академия подчертава: „Анг-
лийският език е най-важен за подготовката на българския офицер, за да бъде интегриран по-лесно, 
чрез него той ще прочуе, ще прогледне и чак тогава теоретичните му знания и практически опит ще 
намерят приложение в НАТО.” 

Отговорите от анкетите водят до заключението, че обучаемите имат определени цели – да 
комуникират успешно и в специализирана, и в неформална среда, и такива курсове са им особено 
полезни. Повечето от тях искат да подобрят уменията си „слушане”, „говорене” или „писане”. 
Учебните материали в специализираните военни курсове са полезни и повишават комуникативните 
способности на обучаемите най-вече в областта на четенето на специализирани текстове, но те все 
още се нуждаят от по-богата специализирана военна лексика и терминология. 

 
МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН 

АНГЛИЙСКИ И РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
За да постигнат целта си – успешна комуникация в професионална (често многонационална) 

военна среда, е необходимо да се обърне внимание на следните тенденции, на които специалистите 
особено държат: 

• внимание не само върху непосредствените, но и върху бъдещите потребности на обучаемите; 
• постепенно преминаване към учебна програма, която се съгласува с обучаемите и предпо-

лага тяхното активно включване в учебния процес; 
• запазване на фокуса върху обучаемия и автономното учене; 
• преминаване от учебни системи с АСЦ към внимателно селектиране на учебен материал, 

който съответства на потребностите на обучаемите; 
• подчертано внимание върху анализа на конкретната ситуация и анализа на потребностите, 

както и обективна оценка на курса и неговото провеждане в края му (Graves, 2000). 
Повечето методисти по чуждоезиково обучение наблягат на необходимостта от преминава-

не от остарелия модел на преподаване, в центъра на който е преподавателят, предаващ знания и 
умения на обучаемите, към модел, при който в центъра на учебния процес е обучаемият, поемащ 
отговорност за ученето си и участващ в някои аспекти на съставянето на учебната програма 
(Hutchinson, Waters, 1987; Dudley-Evans, Saint John, 1998). По този начин преподаваният материал и 
учебното съдържание съответстват в по-голяма степен на реалните нужди на обучаемите и те се 
чувстват по-мотивирани и участват по-активно в часовете. 

Тази промяна в обучението на АСЦ повдига въпроса за промяната на ролите на преподава-
теля по АСЦ. Характеристиката на тези роли е свързана с факта, че „основната част от преподавате-
лите по АСЦ не са били обучени да бъдат такива… Много от преподавателите по специализиран 
английски не са наясно с учебния материал, който трябва да преподават… Преподавателят по анг-
лийски не може да бъде преподавател по дадена специална дисциплина, а по-скоро обучаем, който 
се интересува от въпросната учебна дисциплина” (Hutchinson, Waters, 1987, pp. 157, 163). 
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Дъдли-Еванс (цитиран от: Anthony, 1997) описва петте различни роли, които добрият пре-
подавател по АСЦ трябва да изпълнява: на преподавател, на съученик (сътрудник), на съставител на 
учебна програма и материали, на изследовател, на оценител. 

Първата роля – на преподавател, е еднаква с тази на преподавател по общ (неспециализи-
ран) английски език. Изпълнението на другите четири роли е в тясна връзка и сътрудничество със 
специалистите по дадената учебна дисциплина. Когато екипното преподаване не е възможно (а за 
нашата учебна среда то е такова), преподавателят по АСЦ трябва да сътрудничи по-тясно с обучае-
мите, които по принцип са по-запознати със специализираното съдържание на учебния материал. 

Преподавателите и по общ, и по специализиран английски език често трябва да изработват 
учебни програми и да създават учебни материали. Един от най-противоречивите въпроси е колко 
специализирани трябва да са тези материали. Много преподаватели по АСЦ трябва да осигурят ма-
териали, които да съответстват на специфичните потребности на дадената група обучаеми. Тук ро-
лята на изследовател е особено важна, тъй като преподавателят преценява доколко подходящи за 
дадената учебна ситуация са съответните учебни материали. 

Последната роля на преподавателя като „оценител” е свързана с оценяване на резултатите 
от курса и на резултатите на обучаемите и е неразделна част от учебния процес. 

 
ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
Някои специалисти не са съгласни, че преподаването на специализирана лексика е отговор-

ност на преподавателя по английски език (Hutchinson, Waters, 1987). Други обаче подчертават, че в 
определен специализиран контекст преподавателят по АСЦ има задължението да провери дали 
обучаемите са разбрали техническата лексика в дадено упражнение (Dudley-Evans, Saint John, p. 81). 
Ние се придържаме към второто твърдение, въпреки че в нашия случай става въпрос за трудности в 
овладяването на специализираната военна терминология. Освен това трябва да сме особено внима-
телни при избора и представянето на учебно съдържание и военна терминология, от които се нуж-
даят нашите обучаеми, като вземем под внимание препоръката, че „при преподаването на АСЦ анг-
лийският не трябва да се представя като учебен материал, който да се запамети изолирано от реал-
ната му употреба, нито като механично умение или навик. Напротив, трябва да се представя в ав-
тентичен контекст, за да може обучаемият да се запознае с начините, по които функционира езикът 
в неговата професия или област” (Fiorito). В повечето случаи, както стана ясно и от представените 
по-горе отговори на обучаемите, учебната програма съдържа общовоенни теми, съответно термино-
логия. Ако преподавателят реши да включи допълнителна военна лексика, тя трябва да бъде съобра-
зена със специфичните професионални нужди на обучаемите – например специалисти от СВ, ВВС и 
ВМС ще се нуждаят от различна специализирана терминология. Добре би било изборът на специа-
лизирана лексика да стане след консултация с военен специалист за уточняване значението на тер-
мините и техния най-подходящ термин-еквивалент на български език. 

Друг начин за включване на специализирана лексика в часовете е когато обучаемите сами 
предоставят текстове/документи, с които им се налага да работят в реална среда. „Предимството в 
този случай е, че се включват „собствени” текстове на обучаемите, което ги мотивира и стимулира. 
На тези текстове може да се отдели учебно време (например в часовете за самоподготовка) или из-
вънучебно време, в зависимост от това дали представляват групов или индивидуален интерес” 
(Dudley-Evans, Saint John, p. 99). Добър пример е когато обучаеми от езикови курсове от 3-то и 4-то 
ниво подготвят презентации на военни теми, които те сами избират. Често избират теми, които са 
строго професионални и много тясно специализирани – например: Proteo rescue and salvage ship 
construction and tasks, Diving operations, Checking a vehicle at a check point, Integrated defense resource 
management system и др. По време на тези презентации обучаемият не само развива уменията си за 
говорене, но и обяснява на своите колеги определени функции, операция, оборудване, задачи и т.н., 
които се разглеждат в презентацията му. Следва дискусия, по време на която обучаемите заедно и 
взаимно обогатяват знанията си по английски език в дадена специализирана област благодарение на 
уточняване значението на термините и тяхното упражняване в по-неформална, но все пак учебна 
среда и под ръководството на преподавател. 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВОЕННА ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
Стъпката след подбора на специализираната военна терминология е представянето Ӝ на 

обучаемите по такъв начин, че да бъде разбрана и лесно запомнена. Намирането на най-подходящия 
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начин зависи от самите термини. Дъдли-Еванс и Сейнт Джон (Dudley-Evans, Saint John, pp. 81–82) 
посочват като възможни следните ситуации: 

• В идеалния случай терминът звучи подобно на английски и български и има еднакво зна-
чение, тъй като е заимстван в българския език и такива термини не представляват особена трудност – 
например tank, helicopter, bomb, torpedo, frigate, corvette, convoy, escalation, dispersal, sextant, radar, 
periscope, propeller, captain, lieutenant, general и др. В много случаи има пълно съответствие между 
английския и българския термин, така че е достатъчно само да се преведе от английски на българс-
ки език. 

• Ако терминът е с различно звучене и е непознат, трябва да бъде обяснен преди съответно-
то упражнение. Ако нивото на обучаемите е напреднало, добре би било терминът да бъде предста-
вен с неговата дефиниция според „Речника на НАТО” (NATO Glossary of terms and definitions), като 
по този начин специализантите ще бъдат запознати със стандартизираната дефиниция и понятие за 
термина – например „decoy ship/Q-ship а ship camouflaged as a non-combatant ship with its armament 
and other fighting equipment hidden and with special provisions for unmasking its weapons quickly”. 

• В някои случаи обучаемите започват нов курс, който е напълно непознат за тях. Според 
специалистите един от начините за представяне на новата лексика в този случай е преподавателят 
по английски и специалист по дадената дисциплина да подготвят речник с новите термини и тяхно-
то обяснение. 

Независимо за коя от ситуациите, представени по-горе, става въпрос, въвеждането на новата 
лексика трябва да е съпроводено с обяснение на значението на термина в реален контекст по прост 
и интересен начин. Общо правило е лексиката да се преподава по индуктивен (по пътя на открива-
нето) или по дедуктивен път – например чрез снимка/рисунка/схема: „this is a _________”. 

Вербалните техники на представяне включват: 
• представяне на новия термин с неговия синоним или антоним: например bottom mine – 

ground mine, replenishment at sea – underway replenishment, attack – counterattack, friendly – hostile; 
• представяне на новия термин в редица с други, по принципа на асоциациите и нюансите в 

значението и употребата им: например ако обучаемите знаят friendly – hostile, на следващ етап ще 
им бъдат представени neutral, unknown, suspect; 

• свързване на термина с неговото визуално изображение. 
Този похват е от от групата на похватите, свързани с откриването, и активира предишните 

знания на обучаемите. Той предполага автономно учене при по-добро владеене на езика. 
Принципът на визуализирането на новия термин е доказано най-продуктивен, като то може 

да бъде по два начина: 
• с помощта на рисунка, картинка, схема или диаграма – например: 

 

                        
 
             lifebuoy                     lifejacket                 anchor                           helm            
 
• с използване на символа, който представя дадения термин във военните карти – например: 

 

                                                                                     
 
                       minelayer                               cruiser              nuclear submarine 
 
Друг похват е представянето на термина по системен начин (вж. Георгиева, 2007). Той 

предполага координирани усилия на много специалисти – филолози и специалисти от дадената во-
енна област, с цел събиране, представяне и анализиране на системните връзки между основните по-
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нятия, респективно – термини, на английската и българската военна терминология. Според този ме-
тод езиковите единици се класифицират не според формалните им признаци (например в азбучен 
ред), а според свойствата на понятията, които те представят. Един от възможните начини за прила-
гане на системния подход е чрез представяне на партитивните отношения между термините, които 
се представят схематично по следния начин – например: 

 
 

 
 
Изборът на някой от гореизброените похвати за представяне на нови военни термини ще за-

виси от нивото и специфичните потребности на обучаемите, както и от контекста – доколко терми-
нологично наситен е той. При обучаеми с по-ниско ниво на владеене на езика е необходимо използ-
ване на повече визуални средства и по-малко обяснения, докато при обучаеми с напреднало ниво е 
добре термините да се представят като система с посочване на йерархичните връзки между тях. И в 
двата случая е добре учебната програмата да включва речник на новите термини – с техния превод 
на български език или дефинициите на НАТО. 

Ефективното преподаване на английска военна терминология се нуждае от специално вни-
мание, тъй като развива уменията на обучаемите, необходими за осъществяване на успешна кому-
никация в международна професионална среда. То е свързано с разбирането на спецификата на анг-
лийския за специални цели и на различните роли, които преподавателите по английски трябва да 
изпълняват, за да осигурят успешното усвояване на специализираната лексика. От своя страна ус-
пешното усвояване е възможно само когато военната терминология „не се преподава като учебна 
дисциплина, отделна от реалния живот (или потребности) на обучаемите, а е интегрирана в учебно-
то съдържание и е важна за обучаемите” (Fiorito). Подборът, представянето и упражняването на но-
вата терминология трябва да се осъществяват с помощта и на военни специалисти, и на самите обу-
чаеми, тъй като обучаемите са по-мотивирани, когато са активна страна в учебния процес и могат 
да дадат своя принос в урока по английски език с професионалните си знания. 

 
 
 

1 Стратегия за развитие на системата за обучение по английски език от 21 февруари 2011 г. 
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Член-кореспондент Стефан Воденичаров, д.т.н., д-р Кирил Стойчев 
 
 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – КОНЦЕПТУАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Идентифициран е основният проблем на научните изследвания в областта на сигурността 

и отбраната в България – липса на политика за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) в интерес на националната сигурност и отбраната на страната и стратегия за привеж-
дането Ӝ в действие. На базата на основните приоритети на НАТО до 2020 г., определени в него-
вата Стратегическа концепция, изискванията на Европейската стратегия за отбранителни из-
следвания и технологии и анализа на състоянието на научните изследвания и разработки в нашата 
страна, авторите описват концептуалните характеристики на бъдеща стратегия за отбрани-
телни изследвания и технологии в интерес на сигурността и отбраната. Предложени са нова тер-
минология и ново определение за НИРД – „отбранителни изследвания и технологии”; разгледани са 
предпоставките за разработване и прилагането Ӝ; представена е рамката на нейния обхват и са 
посочени параметрите на основата за разработването Ӝ; даден е отговор на въпроса „Как могат 
да бъдат идентифицирани ключовите технологични решения, към които трябва да насочим усили-
ята си” и са описани ползите, които ще ни донесе такава стратегия. 

 
През последните двадесет години беше направено много за развитието на научноизследова-

телската и развойна дейност в интерес на отбраната и сигурността на страната. За съжаление обаче, 
не беше формирана политика за научноизследователската и развойна дейност в тази област и създа-
дена стратегия за нейното изпълнение. 

Това се отразява изключително зле върху развитието не само на въоръжените сили, но и на 
родните наука и промишленост, ангажирани с въпросите на сигурността и отбраната. Липсата на 
яснота за националните приоритети създава ограничения не само в рамките на страната, но и въз-
препятства интегрирането на научно-развойните ни звена в международната научна общност, като в 
същото време намалява конкурентоспособността на производителите на отбранителни продукти в 
България. Затова е необходимо да се предприеме поредният опит за поставяне на нашите усилия на 
друга основа, съобразена с най-новите световни и европейски изисквания и тенденции. 

Реален ускорител на тази необходимост е разработеният от Европейската агенция за отбра-
на (EDA) в периода 2007–2009 г. пакет от основополагащи документи в подкрепа на успешното 
прилагане на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, Европейската политика за 
сигурност и отбрана и Европейската стратегия за сигурност: 

• План за развитие на способности; 
• Европейска стратегия за отбранително-технологичната индустриална база; 
• Европейска стратегия за отбранителни изследвания и технологии; 
• Европейска стратегия за въоръженията. 
На тази основа редица членки на ЕС разработиха национални политики в отделните тема-

тични направления на сигурността и отбраната. 
Къде се намира България в тези области? 
В началото на 2009 г. Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по 

хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски” – БАН (ИМСТЦХА – БАН), респективно Цен-
търът за върхови постижения „Антитерористични интелигентни системи”, съвместно със Сдруже-
ние „Българска отбранителна индустрия”, разработиха проект на Стратегия за развитието на бъл-
гарската отбранително-технологична индустриална база (БОТИБ), който през 2010 г. беше приет по 
принцип от Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и МГ на страната към Министерския 
съвет. Това е първият опит България да стане част от европейското семейство, което създаде строй-
на система от регламенти в областта на сигурността и отбраната. Положени са основите на страте-
гия на България за отбранителни изследвания и технологии, които е необходимо да бъдат доразвити 
в отделен документ, отразяващ всички аспекти на най-новите постижения в тази област. 

Затова си поставяме за цел да представим вече приетия от ЕС и страните членки механизъм 
за изграждане и развитие на съвременна НИРД, съответстваща и в подкрепа на постигането на на-
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ционалните и европейските отбранителни способности, като на тази основа се очертаят концепту-
алните характеристики за създаване на национална Стратегия за НИРД. Основната ни задача е да се 
опитаме да дадем отговор на най-важния въпрос в тази област – как могат да бъдат идентифицирани 
ключовите технологични решения, към които трябва да насочим усилията си? 

 
ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

И ТЕХНОЛОГИИ 
 
Утвърждаването на Европейската стратегия за отбранителни изследвания и технологии от 

министрите на отбраната на страните от ЕС през ноември 2008 г. беше необходимост, породена от 
логиката, следвана от Европейската политика в областта на сигурността и отбраната. По недвусмис-
лен начин бе доказана необходимостта от съвместна стратегия в разглежданата област, като бяха 
отчетени следните тенденции: 

• увеличаване на политическия стремеж в страните – членки на ЕС, и желание за инвести-
ции в отбранителни изследвания и технологии – не по-малко от 2 % от бюджета за отбрана на всяка 
страна членка; 

• въвеждане на европейско ниво на подхода за управление на способностите при програми-
рането на изследванията и технологиите; 

• настъпили промени във веригите на доставка на отбранителни продукти – европейската 
отбранителна индустрия беше значително преструктурирана и малките и средните предприятия все 
още търсят своето място в снабдителната верига; 

• многонационално сътрудничество – наличие на различни по своята същност и дух проце-
дури, култура и език в тази област. 

Стратегията създаде необходимите условия за определяне и систематизиране на ключовите 
технологични области и необходимите научноизследователски капацитети за научното осигуряване 
на отбранителните потребности за изграждане на способностите. Определянето на списък с 22 при-
оритета1 в областта на отбранителните изследвания и технологии, обслужващи отбранителните пот-
ребности и индустриалните способности на страните членки, осигури сърцевината на Стратегията. 

От друга страна, Стратегията поставя въпроса за изследванията и технологиите като „край-
ъгълен камък” и свързващо звено между отбранителни способности и съответстваща отбранително-
технологична индустриална база, което е ключов момент в процеса на удовлетворяването на отбра-
нителните потребности. 

Необходимо е да се отбележи, че: 
• в рамките на ЕС е разработена стройна система за реализация на Европейската политика 

за сигурност и отбрана с ясно очертана йерархия и взаимна обвързаност между отделните Ӝ елемен-
ти; 

• сърцевината на системата е определянето на необходимите отбранителни способности на 
ЕС; необходимите научноизследователски капацитети за научно осигуряване на отбранителните 
потребности за изграждане на способностите; необходимата отбранително-технологична индустри-
ална база за обезпечаване технологичното ниво на потребностите, създавайки превъзходство в спо-
собностите. 

 
НОВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО 

 
От гледна точка на НАТО е трудно на този етап да бъдат направени прецизни анализи къде, 

как и кога България трябва и може да се включи в инициативите му, отчитайки процеса на транс-
формация, в който се намира, за да допринесе за постигане на определените му цели и задачи чрез 
научни изследвания и технологии. Независимо от това обаче наличните основополагащи документи 
могат да станат отправна точка за развитие на дейностите, свързани с изследвания и технологии в 
интерес на сигурността и отбраната. 

През април 2009 г. на срещата на високо равнище в Страсбург е взето решение група екс-
перти да разработят основите на нова Стратегическа концепция на НАТО. На 24 ноември с.г. Тя 
представя доклад2 анализ с формулирани препоръки за развитието на Съюза до 2020 г. Преди всич-
ко е посочено, че Стратегическата концепция трябва „ясно да определи както какво НАТО ще нап-
рави за всяка страна членка, така и какво всяка от тях ще допринесе за постигане целите на НАТО”3. 
Затова и в него са определени основните приоритети на Съюза до 2020 г., в рамките на които всяка 
страна членка трябва да намери своето място: 

• утвърждаване основния ангажимент на НАТО – колективната отбрана; 
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• защита срещу неконвенционални заплахи; 
• създаване на ръководни указания за операциите извън границите на Съюза; 
• създаване на условия за успех в Афганистан; 
• създаване на устойчива среда за консултации за предотвратяване или управление при кризи; 
• установяване на нова среда за сътрудничество; 
• участие в широкообхватен подход за решаване на комплексни проблеми; 
• създаване на по-тесни контакти с Русия и включването Ӝ в дейностите на НАТО; 
• поддържане на политика на „отворените врати”; 
• изграждане на нови военни способности и реформиране на НАТО; 
• поддържане и развитие на силите за ядрено възпиране; 
• развитие на нова мисия на противоракетната отбрана; 
• отговор на увеличаващата се заплаха от кибератаки; 
• провеждане на реформа за създаване на по-подвижен и „гъвкав” НАТО; 
• разпространяване политиката на Съюза сред обществеността с цел представяне на пътищата и 

механизмите за защита на обществения интерес чрез осигуряване и гарантиране на сигурност. 
 

КРАТКА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТОТО В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА НИРД 
 
С риск да се повторят казани неща или да не се обхване цялостната проблематика, е необ-

ходимо да се отбележи, че от началото на новото хилядолетие са реализирани много усилия за ка-
чествена промяна на параметрите на НИРД: 

• преструктуриране на вътрешноведомствената система на Министерството на отбраната; 
• обучаване на личния състав за работа в новите условия; 
• поставяне основите на законовото регламентиране на процесите; 
• възстановяване на връзките с националния научен потенциал извън системата на Минис-

терството на отбраната. 
През този период е направено много за развитието на НИРД. Но главното е, че не бе разра-

ботена и прилагана в годините политика за НИРД в интерес на националната сигурност и отбраната. 
Която да не се ограничава само в рамките на Министерството на отбраната, но да включва и целия 
спектър от дейности, ангажиращи министерствата на вътрешните работи, на външните работи, на 
икономиката, енергетиката и туризма и други органи и организации. Това доведе до изключително 
негативни последици, които в краткосрочен план започнаха да оказват въздействие. В средно- и 
дългосрочна перспектива те могат да доведат до невъзможност да бъдат удовлетворени каквито и да 
било потребности на Българската армия от родната ни наука и икономика. 

На какво се основава този извод? 
Липсата на такава политика доведе до невъзможност както за целенасочено, системно и 

нормално осигуряване на дейностите в съответствие с изискванията за развитие на въоръжените 
сили, а и за развитието на съвременна БОТИБ: 

• не е ясно кои са приоритетите на НИРД в национален план и в рамките на НАТО и ЕС; 
• липсва писмена регламентация за насочеността на усилията по отношение на използване-

то на най-новите постижения на родната наука; 
• не са формулирани и очертани необходимата линия на поведение и целите, по отношение 

на дейността ни в органи и организации като Комитета за наука в НАТО, Организацията за изслед-
вания и технологии на НАТО, Европейската агенция за отбрана; 

• липсват предпоставки за целенасочена, единна, практикоприложна и финансово обезпече-
на политика за НИРД, ангажирана с въпросите на антитероризма – основният приоритет на НИРД 
за почти всички страни – членки на НАТО и ЕС. 

Всъщност това е основният проблем – липсата на политика за НИРД в интерес на нацио-
налната сигурност и отбраната! Затова е и необходимо да направим последен опит да се наредим в 
редицата на „знаещите и можещите” в НАТО и ЕС. Разбира се, не сме застраховани от повтаряне на 
минали грешки и допускане на нови, но състоянието на тази област в момента е под критичната 
точка на съществуване. 

 
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
На основата на направените изводи е необходимо да си отговорим на въпроса, какво трябва 

да направим в областта на отбранителните изследвания и технологии. Ясно е, че следва да разрабо-
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тим и приведем в действие Стратегия за отбранителни изследвания и технологии (Стратегия за 
ОИТ) и съпътстващите осъществяването Ӝ документи! В основата Ӝ трябва да залегне цялостната 
промяна на терминологията и преди всичко на термина „НИРД”, който да се замени с „отбранител-
ни изследвания и технологии” (ОИТ), използвайки определението, залегнало в Indicators and 
Strategic Targets на Европейската агенция по отбрана, което определя отбранителните изследвания и 
технологии като „...разходи за фундаментални изследвания, приложни изследвания и технологии и 
демонстрации за целите на отбраната”. Началото на промените трябва да се постави с изчистване в 
терминологично отношение, което да е гаранция за успех на усилията, а не пореден български опит 
за „перфекционизъм” при усъвършенстването на дадена област от професионалната или обществе-
ната област. 

Ето и предпоставките за разработване и прилагане на Стратегия за ОИТ: 
• Наличие на необходимост от тясно взаимодействие между процесите за достигане на пла-

нираните оперативни и/или отбранителни способности и инициативите в областта на ОИТ, т.е. ще 
се създаде здрава връзка между процесите top-down и bottom-up. 

• Наличие на потребност българските предприятия в отбранителната индустрия да намерят 
достойно място в европейската отбранително-технологична индустриална база, на единния евро-
пейски пазар за отбранителни продукти и системи, а оттам и на международния пазар на отбрани-
телни технологии, въоръжение и техника. 

• Остра необходимост от създаване на условия за участие в съвместни проекти за ОИТ на 
ЕС и НАТО – преди всичко в R & T Joint Investment Рrograms на EDA. 

• В България няма ясна представа къде е мястото на нашата страна по отношение на ОИТ, в 
сферата на ОИТ на ЕС. През 2009 г. EDA извърши проучване за установяване на националните от-
бранителноиндустриални и научно-развойни капацитети на страните членки. В момента липсва ин-
формация за научната общност в България, за развитието на процеса, както и за възможностите за 
въздействие от наша страна. Ако тази ситуация продължи, ще се окажем зависими от нашите парт-
ньори не само по отношение на модернизацията на армията ни с нови въоръжения, но и за развитие-
то на научноизследователския и индустриалния потенциал. 

От тази гледна точка наличието на Стратегия ще ни осигури: 
• своевременно конкретизиране на изискванията към БОТИБ; 
• ясно определяне на научните и развойните направления, необходими за целите на отбра-

ната и сигурността, необхванати от цивилния сектор; 
• идентифициране на способностите, възможностите и приоритетите ни за участие в съв-

местни проекти по линия на НАТО и ЕС. 
Обхватът на Стратегията трябва да включва (но да не се ограничава с това) следните основ-

ни раздели: 
• технологични решения в конкретни области на ОИТ за постигане на конкретни оператив-

ни и/или отбранителни способности; 
• средства за създаване на условия за разработване на технологиите – ограничителни репе-

ри, механизми, процеси и структури, които ще ги прилагат; 
• начини за привеждане на Стратегията в действие, включително (но не само) необходимата 

документална основа, отговорностите на отделните участници, времевите периоди и др. 
В основата на разработването на Стратегията трябва да залегнат: 
• налични технологични предимства на българската наука и индустрия, чрез които може да 

се осигури достигането на национални и да се допринесе за изграждане на европейски отбранителни 
способности и/или оперативни способности на силите на НАТО; 

• визия за новите технологии, които можем и трябва да разработим за осигуряване на наци-
онални и европейски отбранителни способности и/или оперативни способности на силите на НАТО; 

• визия за необходимостта от разработване на технологии с двойна употреба, които да ни 
донесат както отбранителни, така и икономически ползи и предимства; 

• визия за условията и средата за установяване на сътрудничество в национален, европейски 
и международен план; 

• визия за добро управление и повишаване на ефективността на ОИТ, която трябва да        
включва (но без да се ограничава с това) следните елементи: 

 Създаване на клъстери. Кооперирането между предприятията както от отбранителния, та-
ка и от цивилния сектор, за целите на сигурността и отбраната и създаването на междуфирмени 
обединения и вериги с участието на научни и развойни звена, е една от възможностите за ускорено 
развитие на ОИТ и реализация на резултатите от тях. Основните предимства, които ще се постигнат, 
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са: осигуряване на достъп до иновации, знание и ноу-хау; създаване на по-ефективни, по-устойчиви 
и конкурентоспособни научно-производствени икономически субекти. 

 Условия за активно привличане на българските учени от националните научни звена за 
решаване на задачи, свързани със сигурността и отбраната. Основа на Стратегията трябва да стане 
изискването там, където това е възможно, целесъобразно и ефективно, ОИТ да се провеждат от бъл-
гарски учени от националните научни звена и организации; там, където не е възможна разработката 
от страна на български учени, всички резултати от ОИТ, необходими за постигане на способности, 
получени от съвместни европейски и/или международни проекти, или взети като готови решения, 
да стават достояние на учените от съответните научни направления, работещи в националните на-
учни звена, ангажирани с въпросите на сигурността и отбраната; само по този начин ще се създадат 
необходимите предпоставки не само за използването им, но и за генериране на възможности за ус-
вояване и развитие на нови технологии и придобиване на ноу-хау. 

 Механизъм за прогнозиране, своевременно определяне, планиране и заявяване на потреб-
ностите от ОИТ. 

• визия за обучение и развитие на националния научен потенциал в интерес на сигурността и 
отбраната, който е носител на идеите и създател на резултатите; създаване на стройна система за негово-
то обучение, стимулиране и развитие, в съответствие с конкретните потребности в тези сектори, което 
ще допринесе за запазване на придобитите знания, опит и ноу-хау и ще привлече нови научни, инженер-
ни и изпълнителски кадри, поставяйки на здрави основи бъдещето на ОИТ и БОТИБ. 

Основното ни послание е създаване на Стратегия за отбранителни изследвания и техноло-
гии. Но сама по себе си тя не носи полза, ако не посочва пътища и способи за претворяване на за-
легналите в нея принципни постановки в реални практически ползи, които да допринесат не само за 
удовлетворяване на наличните и потенциални бъдещи отбранителни способности, но и за развиване 
на икономика, ангажирана с удовлетворяването на тези способности. 

Как могат да бъдат идентифицирани ключовите технологични решения, към които трябва 
да насочим усилията си? Както беше отбелязано, продуктите на ОИТ – технологичните решения, са 
резултантна на предварително определените оперативни и/или отбранителни способности. Най-
краткият път за тяхното формулиране е провеждането на определен брой „мозъчни атаки” по кон-
кретно дефинирани теми, чрез които да се проектират ключовите бъдещи способности и капацитети 
в областта на ОИТ. За целите на обективното провеждане на този процес е необходимо полаганите 
усилия да се основават на взаимно съгласувани критерии: 

• технологичен напредък, който би могъл да промени изискванията или да генерира нови 
способности (отбранителни и индустриални) и да допринесе за значителни изменения на способ-
ностите и капацитетите на ОИТ; 

• идентифициране на такива научноизследователски и технологични умения, които са необ-
ходими за осигуряване способностите на въоръжените сили; 

• укрепване на отбранително-технологичната индустриална база за целите на относителна 
самостоятелност и оперативна независимост; 

• идентифициране на възможности за ефективно сътрудничество, отчитайки фактори като: 
 степен на относителната автономност, която смятаме, че искаме да постигнем в разглеж-

даната област; 
 степен на техническа готовност, която ще се стремим да достигнем самостоятелно и/или в 

сътрудничество с колегите от НАТО и ЕС; 
 условия на сътрудничеството; 
 оценка дали ползите от такова сътрудничество надвишават вътрешноорганизационните 

(или от друго естество) трудности при неговата реализация; 
 оценка на асиметричното развитие на страните – членки на НАТО и ЕС, от гледна точка 

на способностите за ОИТ, финансирането и националните индустриални способности; 
 условия за включване на възможно най-ранен етап в доставката на резултатите от техно-

логичното решение за удовлетворяване нуждите на съответния потребител. 
Какво обаче можем да кажем още на този етап за достигнатите технологични нива от бъл-

гарската наука и индустрия, на чиято основа могат да се градят усилията ни за идентифициране на 
ключови технологични области, към които държавата да насочи в бъдеще своята политика за ОИТ? 
Ако вземем за отправна точка Европейския план за развитие на способности4, а по-конкретно два-
надесетте функционални области, в които трябва да се изградят отбранителните способности на ЕС, 
ще видим, че в областите Mine Counter-Measures in littoral sea areas, Comprehensive Approach – 
military implications, Counter-Improvised Explosive Device и Increased availability of helicopters бъл-
гарските компании притежават редица технологични решения, които могат да залегнат в основите 
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на удовлетворяване на националните и да допринесат за изграждане на европейски отбранителни 
способности. 

Ако се обърнем към приоритетите на Стратегическата концепция на НАТО, можем много 
ясно и точно да видим пътищата за осигуряване на нашия принос към отбранителните му способ-
ности чрез изследвания и технологии, като съсредоточим усилията си в следните насоки: 

• осигуряване на конвенционалните отбранителни способности на Алианса, като например, 
укрепването и развитието на: 

 способности на силите за специални операции – развойната дейност на „Аркус” АД и 
„Арсенал” АД могат да осигурят на тези подразделения 100 % от необходимите им изделия и сис-
теми, които попадат в профила на тези дружества; 

 C4ISR системи – „Самел–90” АД и „БЕВТ” АД могат с успех да разработят изделия и ин-
тегрират системи, които да станат „спойката” между отделните войскови единици и операции както 
на национално равнище, така и в рамките на НАТО; 

 сигурност на крайбрежните морски пространства – разработваните от ИМСТЦХА – БАН 
и „Черно море” АД системи за наблюдение и подводен и надводен контрол на морските пространс-
тва с успех се конкурират с водещи световни аналози; 

• отговор на неконвенционални опасности: 
 утвърждаване ролята на НАТО в борбата срещу тероризма – значителна част от нашите 

изделия и системи с успех могат да се използват за защита на критична инфраструктура; 
 енергийна сигурност – сензорните системи на ИМСТЦХА – БАН за гарантиране на си-

гурност и защита на газопроводни и петролопроводни мрежи са водещи на международния пазар. 
От друга страна, ключовите технологични решения, към които трябва да насочим усилията 

си, е необходимо да отчетат, че в области като: 
• биотехнологии, храни и здраве притежаваме водеща на световно равнище технология за 

лиофилизиране на храни; 
• материалознание и нанотехнологии сме водещи по отношение на защитата на вертолети 

от РПГ или в определени направления на оптиката; 
• информационни и комуникационни технологии притежаваме водещата в света технология за 

противодействие срещу дистанционно взривяване на импровизирани взривни вещества по радиоканали. 
С други думи, имаме успехи, които могат да бъдат използвани не само за осигуряване на 

национални, но и за допринасяне към постигане на европейски отбранителни способности. Какви 
ползи ще ни донесе Стратегията? Общите ще са най-малкото: 

• Предоставяне на ръководните органи на възможност да имат ясна представа за най-
ефективните средства и методи за изразходване на отделените за ОИТ средства – с кого, кога и как-
во да постигнат. В значителна степен ще се намали дублирането на усилията в национален план с 
тези на европейско равнище при подготовката и реализацията на проекти за ОИТ. 

• БОТИБ ще притежава необходимата Ӝ своевременна информация за преструктуриране и 
развитие. Ще бъдат спестени значителни финансови средства на фирмите за разработване на изде-
лия и системи, които не притежават необходимите за постигане на оперативни и отбранителни спо-
собности характеристики и параметри. Ще им се предостави възможност за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, както и за установяване на устойчиво лидерство на международни пазарни 
ниши, така и за заемане на водещи позиции на първи поддоставчици на водещите световни компа-
нии в отбранителния сектор. 

Конкретните полезни ефекти от прилагането на Стратегия за ОИТ са, че тя ще: 
• Създаде толкова липсващата ни среда за интегриране на отбранително-индустриалния 

сектор с останалите сектори на националната икономика. Тясната интеграция между научната и 
производствените области в отбраната и сигурността с цивилните научноизследователски и произ-
водствено-икономически дейности е крайъгълен камък за гарантиране на успешното достигане на 
способностите. Ключово средство за осъществяване на тази цел е изграждането на центрове за вър-
хови постижения, които да обединяват усилията на всички страни, включвайки в своята дейност 
индустрия, изследователски организации, университети и др. Водейки се от това разбиране, в края 
на 2008 г., в съответствие с изискванията на ЕС и НАТО, ИМСТЦХА – БАН и Академията на МВР 
създадоха първия център за върхови постижения в България в сигурността и отбраната – Център за 
антитерористични интелигентни системи. На тази основа нашата страна може да стане част от мре-
жата на НАТО за центрове за върхови постижения и да установи здрави и устойчиви взаимоотно-
шения с центровете в страните от ЕС (Defence Technology Centres, Tower of Excellence и др.). В под-
крепа на това усилие е и фактът, че ИМСТЦХА – БАН е единственото научноизследователско звено 
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от България, включено в базата данни на Европейската агенция за отбрана EDRC db 
(https://extranet.eda.europa.eu/edrc/) и „припознато” като член на Европейската система на изследова-
телски центрове в областта на сигурността и отбраната. 

• Създаде условия за ускоряване на технологичното развитие в избрани, ключови области за 
сигурността и отбраната. Налице е необходимост да се установи баланс между формулирането и 
достигането на оперативни и отбранителни способности и значителните технологични постижения, 
които са налице или могат да бъдат резултат от различни проектни инициативи. 

• Подобряване ефективността на ОИТ. Основен инструмент за постигане на тази цел е про-
веждането на редовни анализи, чиито отправни точки трябва да станат: 

 укрепване на БОТИБ за постигане на способностите; 
 подобряване на управлението, а оттам и на ефективността на ОИТ чрез усъвършенстване 

процеса на планиране, прилагане на най-добрите практики, утвърждаване на мониторинговия про-
цес на цялостната дейност като източник на информация не само за състоянието на процесите, но и 
за реализацията на Стратегията като цяло; 

 създаване на стимулираща среда за установяване и развитие на сътрудничество на нацио-
нално, европейско и международно ниво за ОИТ, с цел оптимизиране на ресурсите и избягване на 
нежелани дублирания на усилията. Трябва да бъдат отчетени следните тематични направления: по-
лагане на сериозни, задълбочени и последователни усилия за превръщане на оперативните и отбра-
нителните способности в разбираеми цели за ОИТ; увеличаване прозрачността на ОИТ на всички 
нива; създаване на процедура за идентифициране на допирните точки и възможностите за синергия 
между различните документи, допринасящи за изграждане на здрава и устойчива сигурност и от-
брана; създаване на механизъм за стимулиране на сътрудничеството на ангажираните с отбраната и 
сигурността научноизследователски и развойни организации с аналогичните органи и организации в 
цивилната сфера, с отбранителната индустрия и останалите сектори на икономиката, с европейските 
и международните научни и производствени организации; създаване на мрежа от ръководители и 
специалисти, мотивирани да работят за изпълнението и развитието на Стратегията за ОИТ; 

 създаване на единен метод за ускоряване включването на новите технологии в програми-
те и проектите, т.е. да създадем обратна връзка между програмите и проектите на ОИТ, резултатите 
от които могат да генерират нови способности и да представят на практика как технологиите могат 
да се проектират в оперативни и отбранителни способности. 

 
* * * 

 
Дискусионен е въпросът дали Стратегията за НИРД трябва да бъде част от Стратегията за 

образование и наука в системата за сигурност и отбрана или да се обособи като самостоятелен до-
кумент. И в двата случая обаче тя трябва да се разработи с ускорени темпове и въведе в действие по 
възможно най-бързия начин. 

Многократно подчертавахме, че липсата на такава стратегия има комплексно отрицателно вли-
яние върху всички аспекти на сигурността и отбраната на България. Но създаването на подобен доку-
мент не трябва да бъде самоцелно, единствено заради неговото съществуване. В края на 2010 г. предсе-
дателят на БСК Божидар Данев представи информация за 167 стратегии, концепции, доктрини и други 
документи, съществуващи на електронния сайт на Министерския съвет, голяма част от които изобщо не 
са приведени в действие, а друга част не „говорят помежду си”, независимо от факта, че третират раз-
лични аспекти на една и съща област от обществено-икономическия живот на страната. За да не се по-
лучи същото с предлаганата тук Стратегия за ОИТ, е необходимо в разработването Ӝ да участват предс-
тавители на абсолютно всички ангажирани с тази материя органи и организации в страната. Основопо-
лагащо начало за документа обаче трябва да стане Европейската стратегия за отбранителни изследвания 
и технологии. Тя може да се превърне в обединителното звено между мненията на специалистите в Бъл-
гария и да ускори въвеждането на национална Стратегия за ОИТ. 

 
 
 

1 A European Defence Research & Technology Strategy, endorsed by the EDA Steering Board on 10 
November 2008. 

2 NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement; Analysis and Recommendations of the Group of 
experts on a new Strategic Concept. 

3 I b i d e m, p. 6. 
4 Capability Development Plan, endorsed by Defence Ministers in July 2008. 
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МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА РИСКА  
В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 

 
 

Управлението на риска като цялостен процес обхваща всички нива на стратегическия ме-
ниджмънт в отбраната. За реализацията на този процес са необходими както воля и ангажи-
менти на управленския състав, така и добре подготвени специалисти по управление на риска. Съ-
ществени елементи от този процес са анализът и оценката на риска. Представените методи и 
подходи целят да разкрият предимствата и предизвикателствата при правилното подбиране на 
методите за анализ на риска. Това ще допринесе за изясняване на често срещани проблеми и не-
разбиране при управлението на риска, което се отразява върху качеството на резултатите. Досе-
гашното управление на риска се основава повече на интуицията и на професионалния опит на спе-
циалистите, отколкото на научно доказани теории и методи. Затова е необходимо да се изгради 
ясна и научнообоснована основа за прилагане на инструментите за управление на риска, която да 
послужи за подготовката на бъдещите мениджъри в системата за сигурност и отбрана. 

 
Стратегията за национална сигурност на Република България посочва националните интере-

си, необходимите условия и предпоставки за тяхното реализиране чрез неутрализиране на рисковете 
и заплахите за страната и нейните граждани. Гарантирането на сигурността се свързва главно с реа-
лизацията на задължителни мениджърски функции на институциите, насочени към ефективно при-
лагане на политика за сигурност и гарантиране спазването на законите7. 

Рисковете и заплахите по своята същност и форми на проявяване стават все повече асимет-
рични и оказват съществено влияние върху средата за сигурност5. Необходимият инструментариум 
за управление на сигурността включва анализ и оценка на състоянието и тенденциите в средата за 
сигурност и предприемане на мерки за управление на риска. 

Анализът на риска като елемент от управлението може да допринесе за повишаване на 
ефективността в сектора за сигурност и за подобряване на управлението при настъпване на рисково 
събитие. Необходима е правилна оценка на процесите от гледна точка на себестойност, качество и 
време, което е изключително сложна задача и изисква мениджърите да имат ясна представа кой/кои 
параметър/и на процеса са най-важни за постигане на стратегическите цели на организацията1,2,4. 

 
ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ 

 
В системата за сигурност и отбрана се прилагат различни оценки на рисковете при планира-

не и провеждане на операции и за контрол на дейностите. Самата оценка се извършва на базата на 
конкретна методология за анализ на риска, чрез която се измерва рискът, зависещ от идентифици-
раните ценности на системата и вероятността за реализиране на заплахи, използващи съществуващи 
уязвимости. Всяко потенциално събитие, което носи негативни последствия, може да се разглежда 
като риск. Съществува и риск от неизпълнение на заложените цели, което ще доведе до предвидими 
и неминуеми отрицателни последствия. 

В зависимост от типа на системата се избират количествен или качествен подход4 и съот-
ветстващата им методология, която е желателно да бъде стандартизирана. Определя се вероятността 
за нанасяне вреда на ценностите, чрез реализиране на заплаха. За минимизиране на риска първо се 
определят областите с недопустимо голям риск, след което се избират най-ефективните средства за 
защита и се изяснява доколко е приемлив остатъчният риск. Основните критерии за оценката      
включват критерии за оценка на риска, критерии за оценка на въздействието върху риска, критерии 
за приемане на риска, необходими ресурси. 

При сравняване на рисковете се използва информацията за приоритетност на рисковете, по-
лучена на етапа на анализ на риска, за вземане на решения за бъдещи действия6, включително тряб-
ва ли да се предприемат специални дейности, и определяне приоритети за обработване на рисковете 
(с оценените нива на риска). 
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На базата на обективен, ясен и динамично генериран разчет на рисковете може да се напра-
ви план за действие за смекчаване и елиминирането им. Обикновено се започва с най-сериозните 
рискове. За смекчаване на всеки риск от списъка се използва ясна схема – трябва да се намалят или 
вероятността да се случи, или потенциалните последствия, а по възможност и двете. Важно при 
рисковете е да се извършва периодична оценка, тъй като с течение на времето настъпват промени 
както в степента на риск, така и в появата на нови рискове. За целта особено полезни са софтуерни-
те решения, при които автоматичните доклади се записват в примерни формати и подлежат на бърз 
преглед и анализ. Всяко от съществуващите софтуерни приложения използва определени методи за 
изследване и анализ на риска. Важно е те да се познават и да се направи правилен избор на генери-
раните решения. 

 
ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА 

 
Рискът е явление от реалния живот, съществува обективно и не може да се премахне, а само 

да се ограничи, прехвърли, замести, раздели, компенсира. Под риск в разработения модел се разбира 
въздействие на несигурността върху целите на организацията. Риск съществува, когато има неясно-
та, несигурност и липса на точно решение за бъдещ момент от време. 

Съществуват различни подходи за измерване и представяне на риска. В зависимост от ре-
сурсите, с които разполага организацията, както и от възприетата от нея стратегия оценката на рис-
ка може да се извършва на различни нива, които се асоциират с прилагането на различни методи и 
осигуряват различен по точност и надеждност резултат. 

Най-общо нивата на оценяване на риска могат да бъдат качествено описание, описание на 
риска чрез косвени характеристики, количествено измерване. 

В зависимост от конкретната методология мярката може да бъде определена с различни 
термини – количествени, качествени, едномерни, многомерни или комбинации от тях. Във всички 
случаи използваният подход за измерване на риска трябва да бъде понятен и логичен. Изборът на 
подход е строго специфичен и варира в зависимост от вида на изследването, наличието и вида на 
данните за изследвания обект4,6. 

При качествените подходи рискът се измерва в качествени термини, задавани с помощта на 
степени, които позволяват например вероятността за проявяване на риска да се оцени като „висока”, 
„средна” или „ниска”, експозицията, като „ниска”, средна” или „висока”, а последиците като „сред-
ни”, „значими” и „катастрофални”. За тази цел се използват ординални скали. В практиката този 
подход се прилага по-често чрез методите, в които се използват техники, базирани на експертни 
оценки, обобщаващи опита на ангажираните с решаването на подобен род проблеми експерти от 
различни области. Обикновено поставените пред изследователите изисквания налагат да се взема 
решение в среда, характеризираща се с непълна определеност, което прави използването на интели-
гентните технологии подходящ инструмент за решаване на подобни проблеми. 

При количествените подходи рискът се измерва с количествени измерители. Те се основават 
на математико-статистически модели, изискващи множество и различни по характер технически 
изпитания, опит и много висока квалификация на лицата, използващи модела. Този подход се ха-
рактеризира с по-висока степен на детайлност, което дава възможност за оценяване на неговото 
влияние върху реализирането на целите по критерии като съдържание, качество, време, бойни загу-
би, ресурси и т.н. 

 
МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА РИСКА 

 
Разликите между двата подхода – фрагментирано оценяване на риска и цялостно изследване 

на пълния процес по управлението на риска (с разглеждане на всички алтернативи и търсене на 
възможности за противодействие) – са в отговора на основния въпрос „за какво служи”. 

При изследването на пълния процес по управлението RM (Risk Management) има възмож-
ност да се приложи принципът „никакъв риск не е приемлив, ако може да се избегне”. Това означа-
ва, че се поставя въпросът, как да се избегнат определени рискове, без да се налага да определяме 
граница на допустимост (приемлив риск). 

Докато при простото математическо изчисляване на оценката на риска RA (Risk Assessment) 
не се задава въпрос за избягване на разглеждания риск. Типичното използване на RA в някои общ-
ности е просто да се търси потвърждение на вече взето решение – например за изгаряне на отпадъч-
ни материали. Анализът и оценката в този случай ще покажат, че рискът от такова изгаряне ще пов-
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лияе негативно на 1 от 1 000 000 души, живеещи в близост. Но тъй като това влияние/последица е 
„малко”, рискът при такова изгаряне е „допустим”. 

Използването на подхода за фрагментирано оценяване на риска се практикува само за оп-
равдаване на взети решения – обикновено от финансисти, адвокати, корпоративни ръководители и 
политически лидери. Често решението им се обявява постфактум и след това се извършва RA за 
„доказване” на обществеността, че то е „допустимо”. 

По-правилното решаване на проблема с изгаряне на отпадъчни материали е да се даде отго-
вор на въпроса, „какъв е проблемът”. Да решим как да изгаряме отпадъчни материали или как да ги 
съхраняваме и какво да правим с бионеразградимите вещества. След това да се търсят алтернативни 
пътища за рециклиране и за изгаряне с отделяне на токсичните вещества. Накрая се прилага RA за 
всяка от алтернативите, за да се вземе по-правилното решение. Предлагат се и мерки за намаляване 
нивата на отпадъчни газове при горенето. За правилното провеждане на RM трябва да се вземат 
предвид, освен последиците от потенциалните рискове и техните нива на допустимост, и цената и 
предимствата, които съответните мерки за справяне с риска носят. Оценката на всички алтернативи 
дава яснота за вземане на правилното решение и предлага отговор на въпроса, „коя от алтернативи-
те ще ни донесе достатъчно ползи и минимални загуби”. 

 
Методи и средства при идентификация на риска 

 
Идентифицирането на риска е предшестваща стъпка на анализа на риска. При този етап от 

цялостния процес на RM се разкриват и дефинират рисковете и заплахите, които могат да възпре-
пятстват постигането на поставените цели. По-подробно описание на етапите на управлението на 
риска е представено в разработения от дирекция „Стратегическо планиране” – Министерство на 
отбраната, Модел ззаа  ууппррааввллееннииее ннаа  ррииссккаа ппррии  ппллааннииррааннее  ннаа  ооттббррааннааттаа  ии  ввъъоорръъжжееннииттее  ссииллии,,  ккооййттоо  ее  
обявен със заповед от 29 март 2011 г. на министъра на отбраната на Република България.  Основната 
му цел е повишаване ефективността на мениджмънта на сигурността. 

Точното и пълно идентифициране на рисковите събития е от особена важност за ефективно-
то управление на риска4. Съществуват различни методи и средства за извършването на тази дей-
ност: 

• метод на мозъчна атака; 
• структурирани и полуструктурирани интервюта; 
• метод „Делфи”; 
• предварителен списък на рисковете; 
• анализ на опасностите от предходни периоди; 
• изследване на опасностите и дейностите (HAZOP); 
• анализ на опасностите и точките на критично управление; 
• оценка на риска на заобикалящата среда; 
• структуриран подход SWIFT (Structured What-IF Technique): какво, ако; 
• анализ на сценарии; 
• анализ за влиянието на факторите върху работата; 
• анализ на способа на грешките и въздействието им (FMEA – Failure Mode and Effects 

Analysis, и FMECA – Failure Mode and Effects Analysis); 
• анализ на причината и въздействието; 
• анализ на прага на издръжливост; 
• надеждна поддръжка. 
За всеки конкретен случай на анализ и оценка на риска, в зависимост от спецификата на из-

следваната област, се избира подходящ метод. 
 

Методи и средства при анализ на риска 
 
Силно приложими методи при анализа на риска за анализиране на вероятността за случване 

на идентифицираните рискови събития, на последиците и допустимите нива на риска са: 
• анализ на основната причина (на единичната загуба); 
• структуриран подход SWIFT: какво, ако; 
• оценка на риска на заобикалящата среда; 
• анализ на способа на грешките и въздействието им (FMEA и FMECA); 
• причинно-следствен анализ; 
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• дърво на решенията; 
• анализ на прага на издръжливост; 
• анализ „Папийонка”; 
• разходи – ползи; 
• матрица на вероятностите/последиците; 
• многокритериален анализ. 
Рискът се проявява в управлението, разглеждано и в статика, и в динамика, под формата на 

разминаване между действителните и очакваните или желаните резултати6. За ефективното, навре-
менно и съобразено с неопределеността планиране и развитие на отбранителните способности на 
Българската армия е задължително да се извършват анализ и оценка на риска като елемент от RM 
процеса. 

При планиране на способностите се нуждаем от повече яснота по отношение на решенията, 
засягащи бъдещото развитие на отбраната. Главното внимание е насочено към рисковете, които би-
ха могли да възпрепятстват изпълнението на основната задача и постигането на крайната цел на ор-
ганизацията. Оценката на риска в непосредствен план е методът за установяване на зони, условия 
или събития с потенциално високо ниво на риск. 

 
Видове техники за оценка на риска 

 
Използвани техники с ниска степен на изисквани ресурси и ниска до средна сложност са 

следните: 
• Структурирани интервюта и мозъчни атаки – използва се като начин за набиране на идеи 

и оценки и/или ранговането им от експертен екип. Мозъчната атака може да бъде стимулирана чрез 
специфични техники за интервюиране на един или няколко експерти. 

• Метод „Делфи” – представлява начин за набиране на експертно мнение, което може да 
подкрепи източника и да окаже влияние върху идентификацията, оценката на вероятностите, експо-
зицията и последствията, а оттам и върху оценката на риска. Това е универсална техника за изра-
ботване на консенсус между експертите. 

• Структуриран метод SWIFT (какво, ако) е система за мотивиране на екипа при идентифи-
циране на рисковете. Обикновено се използва по време на семинари и е свързан с анализа на риска и 
техниките за оценяване. 

• Анализ на прага на издръжливост – изследва се заедно с влиянието на човешкия фактор 
върху разглеждания обект. Може да се използва за оценяване влиянието на човешките грешки вър-
ху работата на обекта. 

За анализ на сценариите най-често се прилагат следните техники: 
• Анализ на основната причина (на единичната загуба) – загубите (последствията) се анали-

зират, за да се установи естеството на причините, довели до тях. Набелязват се мерки за подобрява-
не на системата. Анализът разглежда управлението на системата и начините за нейното подобрява-
не. 

• Анализ на сценария – създават се въображаеми или екстраполирани на действителността 
бъдещи сценарии, след което се обсъждат различните рискове в тях с презумпцията, че някои от 
тези рискови събития могат да се случат.  

• Влияние на факторите върху работата – тази техника предоставя анализ за това как риско-
вете оказват влияние върху дейността на организацията. В този анализ се идентифицират и опреде-
лят необходимите за управлението Ӝ способности. 

• Дърво на отказите – това е структурен модел, представящ в графична йерархична форма 
логиката на връзките между събитията, причиняващи отказите в сложна система. С този модел се 
анализира функционирането на системата по отношение на поведението на изграждащите я елемен-
ти и във връзка със съставянето на крайна оценка за нейната надеждност и асоцииран риск. 

• Дърво на събитията – използва индуктивно мислене, за да определи вероятностите на раз-
личните начални събития във възможни резултати. 

• Причинно-следствен анализ – представлява комбинация от анализ на дървото на грешките 
и на дървото на събитията, който позволява включване на времеви закъснения. Разглеждат се както 
причините, така и последствията от едно начално събитие. 

• Анализ на причините и въздействието – въздействието може да има редица допълващи го 
фактори, които да бъдат групирани в различни категории. Допълващите фактори често се иденти-
фицират чрез мозъчна атака и се изобразяват с дървовидна или разклонена графика. 
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При анализа на дейностите и оценката на управлението се използват техники с по-голяма 
сложност. Те включват: 

• Способ на грешките и въздействието им (FMEA и FMECA) – техника, която идентифици-
ра грешките, механизмите за възникването им и въздействието, което оказват. Съществуват няколко 
вида анализ FMAE: продуктов, който се използва за елементи или продукти; системен – за системи; 
процесен – в производството; за услуги и софтуер. 

• Скрит анализ (Sneak circuit analysis) – методология за откриване на грешките в структура-
та. Служи за анализ на скрити (латентни) състояния в хардуер и/или софтуер, сложни системи и др., 
които да са причина за настъпването на нежелано събитие. Тези състояния се характеризират с про-
изволна същност и способност да не бъдат откривани по време и на най-задълбочените системни 
тестове. Скритите състояния могат да причинят неточност в дейността, загуба на активи в система-
та, забавяния в програмите и дори смърт или нараняване на персонала. 

• Изследване на опасностите и дейностите (HAZOP) – представлява основен процес за 
идентифициране на рисковете, с който се определят възможните отклонения от очакваната или же-
ланата дейност на организацията. Използва система, основана на класификациите. Оценява се сери-
озността на отклоненията. 

• Анализ на опасностите и точките на критичното управление – методична, проактивна и 
предупреждаваща система за оценяване качеството на продукта, надеждността и сигурността на 
процесите чрез измерване и наблюдение на специфични свойства, удовлетворяващи определени 
норми. 

• Анализ на нивата за защита – известен още и като „Бариерен анализ”. Позволява оценява-
нето на управлението и неговата ефективност. 

• Метод на „Папийонката” – позволява под формата на графики да се описва и анализират 
пътят на риска от опасности до последствия, както и слабостите в управлението. Може да се раз-
глежда като комбинация от логиката на метода „Дърво на грешките”, анализиращ причините за да-
дено събитие (представени като възела на папийонката) и „Дърво на събитията”, анализиращ пос-
ледствията. 

Сред най-ресурсоемките техники, отличаващи се с голяма точност и предоставяне на коли-
чествени резултати, но и изискващи по-висока сложност, са статистическите техники: 

• Марковски модели – известни и като анализ на състоянието и пространството. Използват 
се често за анализ на сложни системи, които могат да съществуват в различни състояния, включи-
телно разнообразни понижени състояния. 

• „Монте Карло” симулации – използват се за установяване на сумата от измененията в сис-
темата, за определен брой входящи данни, където всяка притежава определено разпределение, като 
те са свързани с изходните данни чрез определени взаимоотношения. Анализът може да се използва 
за специфичен модел, където взаимодействията между отделните входящи данни могат да се опре-
делят математически. Входящите данни могат да се основават на разнообразни видове разпределе-
ние съгласно естеството на неточностите, които представляват. За оценка на риска често се използ-
ват триъгълни или бета-разпределения. 

• Бейсови статистически методи и мрежи – дават възможност да се оцени плътността на ве-
роятностното разпределение на параметрите по наличните данни. За да се минимизира грешката, се 
избира модел с такива параметри, при които плътността на вероятността е най-голяма. Структурата 
от елементи и факти, участващи в модела на качеството, се представя като ориентиран ацикличен 
граф, чиито върхове представят (несигурни) променливи с известни условни вероятностни разпре-
деления, а дъгите показват отношенията между тези променливи. Моделиращата техника се основа-
ва на теоремата на Бейс. Мрежата на Бейс представя както количествени, така и качествени специ-
фикации. Подходът дава полезни резултати дори при непълна и несигурна информация и е подхо-
дящ да бъде използван в ранните етапи на реализация на проекта – например при разработване на 
архитектура. 

 
Избор на решение по ефективност–цена 

 
Съвременната теория и практика за анализ и оценка на риска (потенциалните опасности и 

техните вредни последици за изпълняваната дейност) използват количествени и качествени показа-
тели. Тези показатели се получават от методи за преобразуване на качествените оценки, дадени от 
експерти. Обикновено се въвеждат скали и/или се кодират качествените оценки с числа. 
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Изборът на крайно решение става по критериите за ефективност и цена. Обикновено това се 
представя с диаграма CE (Cost-Effectiveness). След определяне на критериите за успех Ki по метода 
на мозъчна атака и метриките за измерване се отчита влиянието им върху крайната цел. Изпълнени-
ето на критериите се оценява в рамките на зададените ограничения и се претегля с избрани теглови 
коефициенти w. В резултат от всички оценки се получава число, показващо доколко добре (ефек-
тивно) се изпълнява крайната цел. Това число представлява относителна стойност (относителна за 
избраните скали и метрики, но еднакви за всички разглеждани варианти) на оперативната ефектив-
ност Eоп. Изчисляването на крайната оценка за ефективността на всеки вариант по критериите (в 
каква степен са изпълнени) става по формулата: 

     
ii

n

i
КwE ∑

=
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.         (1) 

Ефективността е комплексна оценка за оперативната ефективност Eоп и потенциалния риск 
R, дадена в следната формула: 

 
     E = wE.Eоп + wR.R,        (2) 
 

където теглови коефициенти wE и wR изразяват предпочитанието за по-добра оперативна ефектив-
ност или за по-малък риск. При слаб превес на гарантиране на по-малък риск тези коефициенти мо-
гат да са: wE = 0,4 и wR = 0,6. 

Когато се варира с коефициентите, единствено се сменя предпочитанието при вече избрани 
варианти (с изчислени оценка за Eоп и за R (оценката за риска е с обратен знак, тъй като намалява 
общата ефективност с потенциалните негативни последици от идентифицираните рискови събития), 
както и остойностени като крайна цена. С това се проверява дали тези избрани варианти удовлетво-
ряват предпочитанията. Ако е така, се прави избор за най-добър вариант по минимална цена и мак-
симална ефективност. Решението ще лежи в горния ляв ъгъл на двукоординатната зависимост це-
на/ефективност CE (фиг. 1). За примера, показан на фигурата, от шестте разглеждани варианта, 
предлаганото решение е вариант 4, тъй като неговата ефективност е 45 % и макар да е по-малка от 
вариант 2, съответната цена (120 лв.) е по-ниска от тази на вариант 2 (175 лв.). 

 

 
 

Фиг. 1. Диаграма на представяне различни варианти на решение по ефективност и цена 
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За общия случай на управление на риска, след идентифициране на потенциалните рискови 
събития и изчислен риск по отношение на целите, се изготвят варианти (за подобряване постигането 
на целите, като се предлагат мерки за намаляване или трансфериране на риска). След това се изчис-
ляват съответните Eоп и R за различни варианти, при вече зададено предпочитание за wE и wR. Всеки 
от предложените варианти се остойностява към избрания момент от време (при голям период от 
време това остойностяване е само прогнозно и следва да се отчита прогнозният риск. Решението ще 
лежи в най-долната лява част на графиката цена/ефективност, ограничена от избраното предпочита-
ние. 

За разлика от първата задача, където само проверяваме с каква обща ефективност (доколко 
добре можем да си вършим работата), при налични вече избрани варианти, при общия случай на 
прилагане на модела за управление на риска се предлагат варианти за постигане на вече желаната 
ефективност. Или с едното даваме отговор докъде можем да стигнем с наличните ресурси, а с дру-
гото – какво ни е необходимо, за да стигнем до желаната цел. 

При оценка на ефективността по формула (2) трябва да се добави допълнителен коефициент 
за обезценяване Dt, когато се разглежда период от време, различен от настоящия момент и когато 
ще има понижаване на оценената ефективност поради естествена промяна на стойността в бъдеще. 
За случая на смесено разглеждане на варианти с различна продължителност на жизнения цикъл та-
къв коефициент е задължителен. При дългосрочните прогнози има голяма флуктуация на събитията. 
Зависимостта на обезценяването на дадена оценка в зависимост от броя години се дава с експонен-
циална функция от вида: 

    tt rate
EDE

)1(
1..

+
= ,      (3) 

 
където rate е процент на обезценка, а t е брой години за разглеждания/предвиждания период. За    
rate = 5 % и 10-годишен период оценка от 400 ще се обезцени до 246. 

 
ПРОБЛЕМИ И ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ 

 
Сигурността ни е функция от степента на риск, който нашата страна е готова да приеме. То-

ва означава, че при по-нехазартно поведение (политически минимален риск, определен за приемлив) 
и при разумно управление със запас от ресурси, хора и технологии ще ограничим риска (R) в интер-
вал [0÷R приемлив]. 

Оценката на риска трябва да отчита чувствителността на извършваните изчисления към 
грешки. Склонността към проява на оптимизъм при субективната оценка на риска е друга особе-
ност, която следва да се отчита. Прилагането на количествени методи при оценката на риска е в със-
тояние да намали оптимистичната тенденция в оценките, тъй като в някои случаи тя може значи-
телно да повлияе върху обективността и точността. При определени обстоятелства се изисква раз-
работване на кризисни планове за управляване на трансформирали се рискове в проблеми. 

Важен момент при оценката на риска (въз основа на която се извършва самото управле-
ние/въздействие) е осъзнаването на риска като вероятностна променлива. Рискът винаги се изчис-
лява за бъдещ момент и затова стойността му е очакваната (estimated) стойност за тази стохастична 
променлива. Ако използваме сравнението, което Дейвид Маккай прави в книгата* си за информаци-
онната теория3, едно е да изчислим стохастичната променлива за риск по отношение на изпълнение 
на целите, друго е да кажем каква е точно стойността на тази променлива, а трето е да определим с 
каква достоверност ще се сбъдне тази стойност. 

Изчисленият риск има оценъчна стойност на предвидения, очакван риск. Той се изчислява 
на базата на експертни оценки за вероятността, честотата и последиците от всяко потенциално рис-
ково събитие (което би довело до нарушаване или провал на изпълнение на целите). Колкото по-
голяма е достоверността на изчислената оценъчна стойност, толкова по-малък е остатъчният риск. 

Един от основните показатели за ефективност на решението (избор на вариант за планиране 
и развитие на отбранителните способности) е разходът (цената, на която ще получим желаното ре-
шение). Затова най-често решението за избор на вариант се дава с функция за минимизиране на раз-
ходите. 

Математическата оценка на риска се пресмята при вече идентифицирани рискови събития 
по дадени фактори (не всички фактори, а само тези, на които можем да повлияем и които можем да 

                                                 
* MacKay, D. (2003) Information Theory, Inferences and Learning Algorithms, Cambridge University Press, p. 27. 
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определим количествено или качествено) и напълно ясни зависимости, водещи до активиране на 
едни от тях или на всички едновременно. 

Основна и често допускана грешка при начинаещи риск-мениджъри е неразбирането на ло-
гическата свързаност на дейностите от ммооддееллаа и очакването, че само пресмятането на риска като 
количествена стойност ще позволи да се вземе еднократно правилното решение. Изясняването на 
основната цел, по отношение на която търсим риска, е друга трудност. Много важен момент е пър-
воначалното иницииране на заданието за управление на риска. 

Не на последно място предизвикателство се оказва боравенето с по-сложен математически 
апарат, чието прилагане се очаква да е механично, а не интегрирано за конкретната област. 

Всички тези предизвикателства, заедно с естествената съпротива за промяна и необходи-
мостта от прилагане на нов инструментариум, какъвто е предложен в модела, са фактите, които 
обуславят нуждата от навременно обучение, от ясна и научна разработена стратегия за управление 
на риска, от повече прозрачност и логическа обвързаност на отделните дейности и процеси в систе-
мата за сигурност и отбрана. Това гарантирано ще доведе до правилното разбиране за процеса по 
RM като постоянен елемент от мениджмънта на отбраната, до осъзнаване на отговорностите за бъ-
дещи действия, до координиране на усилията, а не на последно място и до стандартизиране на про-
цедури за одит със задължителни оценки на риска. За подготовката на бъдещите мениджъри в сис-
темата за сигурност и отбрана е особено полезно използването на методите и средствата за RA, с 
които се подпомага процесът по вземане на решение. 

Ефективността на мениджмънта на риска зависи пряко от автоматизирането на дейностите, 
включването на мотивирани експерти в работните групи, използването на известните техники за 
анализ и обективна оценка на идентифицираните рискови фактори по отношение на заложената цел. 
Изборът на софтуерно приложение, с което да се реализират стъпките от модела, допълнително 
спомага за точното и правилно изграждане на такъв модел, но най-важният елемент остава осъзна-
ването на проблемите, свързани с риска, техният анализ чрез предложените в модела техники, както 
и изборът на информирано решение за вариантите на действие. 

Същността от внедряването на риск-мениджмънта е във високата ефективност, която при 
своевременно въвеждане в обучението води до забележителни резултати. Представените тук методи 
очертават възможностите за RA и могат да служат за избор на подход за вземане на решение. Посо-
чените предизвикателства и изложените трудности имат за цел да насочат вниманието на бъдещите 
мениджъри към един логически свързан и аналитично обоснован подход за правилна оценка на рис-
ка в системата за сигурност и отбрана. 

Като основен инструмент за управление на риска се използва разработеният в Министерст-
вото на отбраната модел, който служи за методологична основа за RM, базирана на научно-
аналитична експертиза в помощ на управленския състав при вземането на решения. В модела са 
представени елементите от теорията на управлението на риска, така че да се очертаят основите на 
материята – не само като научна теория, но и в контекста на нейното приложение. В резултат се по-
лучава достатъчно изчерпателна картина за етапите, дейностите, подходите, методите и крайните 
резултати от целия процес на управление на риска при планирането на отбраната и въоръжените 
сили. 

 
 
 

1 American Systems Corporation. Risk Management Process and Implementation, 2003. 
2 ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques. 
3 M a c K a y, D. (2003) Information Theory, Inferences and Learning Algorithms, Cambridge University 

Press, в глава 2, p. 27. 
4 Г е о р г и е в, В. Управлението на риска като инструмент на програмното управление. – Военен 

журнал, 2005, № 4. 
5 Л а з а р о в, А. – В: Пета международна научна конференция „Партньорство, изследвания и тех-

нологии за отбраната”, ХЕМУС 2010, с. 11, 2010. 
6 С л а т и н с к и, Н. Лекция 3 от поредицата „Четири лекции” – „Увод в управлението на риска” 

(http://nslatinski.org/?q=bg/node/297, достъпен към 10 март 2011 г.). 
7 Стратегия за национална сигурност на Република България. – Държавен вестник, бр. 19 от 8 март 

2011 г. 
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ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ОТКРИВАНЕ  
И УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕРАЗРИВИ 

 

 
Оценката на риска при откриване и унищожаване на неразриви се извършва съгласно бъл-

гарското законодателство. Използва се методика, която се базира на системни изследвания на 
трудовата дейност, изследване параметрите на трудовата среда, цифрово изразяване на елемен-
тите на риска и степенуване на риска в съответствие с получените стойности. Определени са 
начините за събиране на информация и за нейното анализиране. 

 
Технологичните процеси при откриване и унищожаване на неразриви (фиг. 1) създават ви-

сок професионален риск. Работи се непосредствено с бойни припаси, в които взривните вещества са 
част от детонационни вериги. В повечето случаи не е известно безопасното състояние на техните 
компоненти. Използването на работното оборудване и прилаганите технологии предопределят по-
лагането само на ръчен труд1,2. 

 

  
 

  
 

Фиг. 1. Основни видове неразриви, подготвени за унищожаване 
 

Внедряването на роботи или устройства за дистанционно обезвреждане все още е ограниче-
но. След аварията в разснарядителна база в квартал „Челопечене” на София и Министерството на 
отбраната купи устройство за обезвреждане на неразриви на стойност 250 000 евро без ДДС, пока-
зано на фиг. 2. 

В подготвителните програми за намаляване на риска при работа не са залегнали ефективни 
мерки за промяна на технологиите и намаляване на вредностите при взривяване. 

Съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд оценката на риска е 
част от цялостната дейност за осигуряване на безопасността при служебна работа с неразриви1,4. 

Оценка на риска означава да се открие какво в обезвреждането може да причини вреда на 
експертите, да се реши дали е направено достатъчно или е необходимо да се извърши още нещо, за 
да се избегнат наранявания или поразяване на личния състав. 
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Фиг. 2. Устройство за обезвреждане на неразриви 
 

 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА 

 
Оценяването на риска при работа с експлозиви и взривни вещества се базира върху систем-

но проучване на трудовата дейност. Изследват се параметрите на работната среда, цифровото изра-
жение на елементите на риска: тежест на вредата, продължителност на въздействието, вероятност за 
възникване на опасно събитие или неблагоприятно въздействие и степенуване на риска в съответст-
вие с получените стойности3. 

Рискът е вероятността експертът да бъде наранен или да получи увреждане на здравето, 
както и степента на това увреждане. 

За да се определи рискът, е необходимо да се реши каква може да бъде вероятността за на-
насяне на вреда и каква – тежестта на вредата. Рискът при дейност с опасни бойни припаси се опре-
деля като величина, получена от произведението на тези три стойности: 

 

Р = В . Е . П, 
 
където 

П са последиците; 
Е е експозицията; 
В – опасното събитие. 
За количествена оценка на риска от отделните опасности на работните места е прието циф-

рово степенуване на тежестта на вредата – последици П, на продължителността на въздействието – 
експозиция Е и на вероятността за възникване на опасно събитие В, чиито стойности са дадени в 
табл. 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1 

 
Вероятност В, проява на степента на ефекта на риска 

 
Вероятност В 

0,1 Едва забележима 
0,2 Практически невъзможна 
0,5 Малко вероятна 
1,0 Малко вероятна, но възможна в определен случай 
3,0 Би могло да се случи 
6,0 Напълно възможна 

10,0 Относително висока вероятност 
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Таблица 2 
 

Експозиция Е, честота, при която може да се прояви дадена опасност 
 

Честота на излагане Е 
0,5 Случайно, приблизително един път месечно 
1,0 Много рядко, до един път седмично 
2,0 Ниска, до един час седмично 
3,0 Средна, до един час на ден 
6,0 Всекидневно, редовно 

10,0 Непрекъсната, през цялото работно време 
 

Таблица 3 
 

Последици П, тежест на възможните наранявания на експерти 
 

Последици П 
1,0 Малки Нараняване без загуби 
3,0 Значителни Нараняване със загуби 
7,0 Сериозни Инвалидност, необратимо нараняване 

15,0 Опасни Един смъртен случай 
40,0 Катастрофални Много смъртни случаи 

 
Отчитането на ефективността на приложените мерки за намаляване на риска R и на необхо-

димостта от прилагането на допълнителни мерки са показани в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Резултати от риска R 

 
Риск Р 

R≤20 Много ограничен риск, приемлив 
20<R≤70 Изисква внимание 

70<R≤200 Необходими са мерки 
200<R≤400 Необходимо е незабавно подобряване 

R≥400 Спиране на дейността 
 
Забележка. За оценяване на вероятността от увреждане при товаро-разтоварни работи на сан-

дъци с бойни припаси и въоръжение се използва отделна методика, която е част от общата оценка. 
 
Настоящата методика е разработена в Германия и е посочена от Комитета на старшите инс-

пектори по труда към Европейската комисия като пример на добра практика3. 
 

 

 

Оценяване на риска при ръчна работа с тежести, базирана на ключови индикатори 

 
 
Когато има няколко различни дейности със значително физическо натоварване, те са оценя-

вани поотделно. 
 
Стъпка 1. Определяне на точките за времева оценка 
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Повдигане и преместване 

(<5 s) 
Придържане  

(>5 s) 
Носене  
(>5 m) 

Брой операции за 
работен ден Точки 

Обща продължителност 
в рамките на работния 

ден 
Точки 

Общо разстояние в 
рамките на работ-

ния ден 
Точки 

<10 1 <5 min 1 <300 m 1 
10<40 2 5<15 min 2 300 m<1 km 2 

40<200 4 15 min<1 hr 4 1 km<4 km 4 
200<500 6 1 hr<2 hrs 6 4<8 km 6 
500<1000 8 2 hrs<4 hrs 8 8<16 km 8 
≥1000 10 ≥4 hrs 10 ≥16 km 10 
 
 
Стъпка 2. Определяне на точките за оценяване на товара, работната поза и условията на 

труд 
 

Ефективен товар за 
мъже 

Точки за оценяване на 
товара 

Ефективен товар за 
жени 

Точки за оценяване на 
товара 

<10 kg 1 <5 kg 1 
10<20 kg 2 5<10 kg 2 
20<30 kg 4 10<15 kg 4 
≥40 kg 25 ≥25 kg 25 

 
 
Ефективен товар означава реалната приложена сила, необходима за преместване на товара. 

Тази приложена сила не е еквивалентна на масата на товара за отделните случаи (табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Характерна поза, разпо-
ложение на товара Поза, разположение на товара Точки 

 

• Трупът е изправен и не е усукан 
• При повдигане, придържане, носене и спускане на товара 
той е близо до тялото 

1 

 

• Леко навеждане напред или усукване на трупа 
• При повдигане, придържане, носене или спускане на то-
вара той е леко отдалечен от тялото 

2 

 

• Навеждане ниско или протягане силно напред 
• Леко навеждане напред, едновременно с усукване на трупа 
• Товарът е далеч от тялото или над нивото на раменете 

4 

 

• Подчертано навеждане напред, едновременно с усукване 
• Товар далеч от тялото 
• Нестабилна стояща поза 
• Клякане или коленичене 

8 

 
 
За да се определят точките за оценяване на позата, се оценява характерната поза при ръчна 

работа с тежести. Например когато има различни пози при работа с тежести, трябва да се прецени 
средната стойност на показателя, а не крайните стойности при екстремни ситуации (табл. 6). 
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Таблица 6 

 
Условия на труд Точки 

Добри ергономични условия – например достатъчно пространство, липса на физически 
препятствия в обхвата на работа, равен и стабилен под, добра осветеност, възможност 
за добро захващане на товара 

0 

Ограничено пространство, възпрепятстващо свободни движения; лоши ергономични 
условия (например свободните движения са възпрепятствани от недостатъчна височи-
на или работна площ под 1,5 m2, или стабилността на позата се влошава вследствие на 
неравен или податлив под) 

1 

Силно ограничено пространство за движение и/или нестабилност на центъра на те-
жестта на товара (например пренасяне на пациенти) 2 

 
 
Стъпка 3. Оценяване на риска. Точките за оценяване на разглежданата дейност трябва да 

бъдат въведени и оценени съобразно диаграмата от фиг. 3. 
 

 Точки за оценяване на товара     
+ Точки за оценяване на позата     
+ Точки за оценяване на условията на труд     

 Общо х Точки за оценя-
ване на времето = Точково изражение 

на риска 
 

Фиг. 3 
 

Таблица 7 
 

Оценяване на риска 
 

Ниво на 
риска 

Цифрово из-
ражение на 
риска 

Описание 

1 <10 Ситуация на леко натоварване с малка вероятност да се появи фи-
зическо претоварване 

2 

 

10<25 
Ситуация на повишено натоварване, при което е възможно физи-
ческо претоварване при хора с по-слаба физическа издръжливост. 
При тази група е полезно да се препроектира работното място 

3 25<50 
Ситуация на силно повишено натоварване, при която е възможно 
физическо претоварване при повечето хора. Препоръчва се пре-
проектиране на работното място 

4 

 

≥50 Ситуация на голямо натоварване с вероятност за физическо прето-
варване. Необходимо е препроектиране на работното място 

 

В този контекст по-уязвими са лица, които са по-възрастни от 40 години и по-млади от 21 
години, новопостъпили или хора с определено заболяване. 

Изискванията за проектиране могат да бъдат определени в съответствие с броя на точките, 
показани в табл. 7 за нивото на риска. По-голямото натоварване като стрес може да се избегне пос-
редством намаляване на товара, подобряване условията на извършване на операцията или съкраща-
ване на времето, през което се прилагат значителни усилия. 
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1 Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обн., ДВ, бр. 124 от 23 дек. 1997 г., изм., бр. 86 
от 1 окт. 1999 г. 

2 http://www.handlingloads.eu/ 
3 Комитет на старшите инспектори по труда (SLIC), 54-та пленарна среща, проведена от 9 до 12 

март 2008 г. в гр. Любляна (Словения). 
4 Наредба № Н-3 от 8 февруари 2011 г. относно условията, размерите и реда за изплащане на допъл-

нително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограниче-
ни или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната. 
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Полковник д-р Ганчо Душков, д-р Стефан Читаков, Илия Ангелов, д.т.н. 
 
 

МЕХАНИКА НА РОБОТ TRR 
 
 

Авторите подробно се спират на формулите за кинематиката и динамиката на проект за 
робот TRR. 

 
С помощта на механо-математични и символни компютърни методи1,2 е разработена теория 

и са получени формули за кинематиката и динамиката на проект за робот TRR (фиг. 1). Отчетени са 
неговите геометрични, кинематични, масови, инерционни и силови характеристики. 

 
 

 
 

Фиг. 1 
 

Векторът на обобщените координати има вида: 
 
      q = [q 1 , q 2 , q 3 ] T

.    (1) 
 
Матрицата на преход за транслация на звеното 1 спрямо неподвижното основание има вида: 
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    Ao1=

441000
001

0100
0010

1

x

q
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

.                      (2) 

 
Матрицата на преход за ротация на звеното 2 спрямо 1 е: 
 

(1) A12=

441000
00cossin
00sincos
0100

22

22

x

qq
qq

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

.    (3) 

 
Матрицата на преход за ротация на звеното 3, спрямо 2 е: 
 

    A23=

441000
0100
00cossin

0sincos

33

33

x

qq
bqq

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −

.     (4) 

 
Векторите на положението на масовите центрове на звената c i , I = 1, 2, 3 в свързаните с те-

лата координатни системи имат вида: 
 
 

  r(1)
c1=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡−

1
0
0

1a

 ; r(2)
c2=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1
0
0
2a

 ; r(3)
c3 =

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1
0
0
3a

.    (5) 

 
Векторите на положението r(0)

ci и векторите на скоростта V(0)
ci на масовите центрове на зве-

ната c i , i = 1, 2, 3 спрямо неподвижната координатна система имат вида: 
 

  r(0)
c1=Ao1r(1)

c1=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+−
1

0
0

11 qa
 ; V(0)

c1=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

•

1

0
0

1q
;   V (0)

2

c1=
•

q 1
2  (6) 

 

  r(0)
c2=Ao1 A12r(2)

c2=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1

sin
cos

1

22

22

q
qa
qa

 ; V(0)
c2=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡−

•

•

•

0

cos

sin

1

222

222

q

qqa

qqa

 ; V (0)
2

c2=a2
2
•

q 2
2+

•

q 1
2             (7) 
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  r(0)
c3=Ao1 A12 A23r(3)

c3=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
++
++

1

sin)sin(
cos)cos(

1

2323

2323

q
qbqqa
qbqqa

;    (8) 

 

  V(0)
c3=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+++

−++−

•

•

•

1

cos)cos()(

sin)sin()(

1

2232

.

32

.

3

2232

.

32

.

3

q

qqbqqqqa

qqbqqqqa

.    (9) 

Векторите на относителните ъглови скорости на звената се определят от: 
 

         ω1
(1)= 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0
0
0

 ; ω2
(2)= 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

•

2

0
0

q
 ; ω3

(3)= 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

•

3

0
0

q
.     (10) 

 
Векторите на абсолютните ъглови скорости в свързаните със звената координатни системи 

се определят от: 
 

       Ω1
(1)= 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0
0
0

 ; Ω2
(2)= 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

•

2

0
0

q
 ; Ω3

(3)= 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+
••

32

0
0

qq
;    (11) 

 

             Ω1
(1)2=0 ; Ω2

(2)2=
•

q 2
2 ; Ω3

(3)2=(
•

q 2+
•

q 3 )2.    (12) 
 
Като се вземат предвид съответните скорости (5–11), кинетичните енергии на отделните те-

ла се определят от: 
 

   T1= m1

•

q 1
2;     (13) 

   T2= m2(a2
2
•

q 2
2+

•

q 1
2)+ J2c

•

q 2
2;   (14) 

          T3= m3[
•

q 1
2+ a3

2(
•

q 2+
•

q 3 )2+b2 
•

q 2
2+2a3b

•

q 2(
•

q 2+
•

q 3)cosq2]+ J3c(
•

q 2+
•

q 3)2;              (15) 

        T=  (m1+m2+m3)
•

q 1
2+ (m2a2

2+m3b2+J2c)
•

q 2
2+ (m3a3

2+J3c)(
•

q 2+
•

q 3)2+ 

        +m3a3b
•

q 2(
•

q 2+
•

q 3)cosq2,    (16) 
 
където 

m1, m2 и m3 са масите на телата; 
J2c и J3c – масовите инерционни моменти. 
Като се вземат предвид (12–15) и обобщените сили и се приложат уравненията на Лагранж 

от II род, се получава система от диференциални уравнения, описващи динамиката на робот TRR: 

  (m1 + m2 + m3) 
••

q 1 = Q1 - ( G1 + G2 + G3);    (17) 
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           (m2a2
2 + m3b2 + J2c + m3a3

2 + J3c) 
••

q 2  + (m3a3
2 + J3c) 

••

q 3 + 2m3a3bcosq2

••

q 2 +  

             + m3a3bcosq2

••

q 3 - m3a3b
•

q 2
2sinq2 = M2; 

              (m3a3
2

 +J 3c) (
••

q 2 + 
••

q 3) + m3a3b
••

q 2cosq2 – m3a3b
•

q 2
2sinq2 = M3, 

 
където 

G1, G2 и G3 са теглата на звената; 
Q1, M2 и M3 – обобщените сили от електродвигателите. 
Диференциалните уравнения (16) са нелинейни и могат да бъдат представени в матричния вид: 

(17)
 
[ ])(θM

nxn
.

••

θ
1nx

+ [ ])(θB
( )nxn

.
2•

θ
1nx

+ [ ])(θC
( )

2

2 nnnx −

.
•

θ
•

θ
1nx

= 

 =Q(θ )
1nx

+C
)1(0 nx  

, n=3, 

 
където 

••

q = 

T

qqq
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ••••••

31 ,, ; 

 

•
2q = 

T

qqq
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡ ••• 2

3
2
21

2

,..., ; 

•

q
•

q = 

T

qqqqqq

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
••••••

323121 .....  

 
са векторите съответно на ускоренията, квадратите на скоростите и смесените произведения на ско-
ростите; 

M(q).
••

q  е векторът на инерционните сили; 

B(q).
•
2q  – векторът на центробежните сили; 

C(q).
•

q
•

q  –  векторът на кориолисовите сили; 
Q(q) – векторът на обобщените сили от моментите; 

C0  – векторът на външните сили, действащи върху робота. 
Основните резултати са: разработен е динамичен модел на робот TRR; изведени са формули 

за линейните и ъгловите скорости на звената; изведена е система от нелинейни диференциални 
уравнения; 

Получената в тази работа нелинейна система диференциални уравнения (16–17) за робот с 
конкретни параметри се решава с числени методи със съответни програмни продукти2 и компютър. 

 
 

1 А н г е л о в, И. Матрична механика – кинематика. С., 2008. 
2 W o l f r a m, S. Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer, Reading, Addison-Wesley, 1988. 
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Д-р Стефан Читаков, полковник д-р Ганчо Душков 
 
 

ТРЕПТЕНИЯ НА РОБОТ TRR 
 
 

Изследвани са механичните трептения на робот TRR с помощта на методите на матрич-
ната механика1,2,3,. Отчетени са геометричните, кинематичните, инерционните, еластичните и 
демпфиращите му свойства. Получена е система от нелинейни диференциални уравнения на треп-
тенията на робот TRR в среда със съпротивление и са дадени решения. 

 
В [1] е разработена теория за кинематиката и динамиката на робот TRR, а тук се изследват 

трептенията му в среда със съпротивление. 
Движенията на робота се представят като програмни и малки трептения спрямо тях: 
 

   qs = qsп(t) + 
•

sψ , s = 1, 2, 3,     (1) 
 
където 

qsп(t) е програмното движение; 
•

sψ  – трептенето от деформация на s-ия предавателен механизъм. 
Кинетична енергия на системата: 
 

  T=  (m1+m2+m3)(
•

q 1п+
•

1ψ ) 2 +  (m2a2
2 + + J2c)(

•

q 2п+
•

2ψ ) 2 + 

   +  (m3a3
2 + (

•

q 2п+
•

q 3п+
•

2ψ +
•

3ψ ) 2 + m3a3b(
•

q 2п+
•

2ψ )(
•

q 2п+
•

q 3п+
•

2ψ +
•

3ψ ). 

   .cos( q 2п+ q 2).          (2) 
 
Потенциална енергия: 
 

         П = .     (3) 

 
Функция на Релей: 
 

  Ф = .     (4) 

 
Като се вземат предвид (2–4) и се приложат уравненията на Лагранж от II род, се получава 

система от диференциални уравнения, описващи затихващите трептения на робот TRR: 

(m1 + m2 + m3) 
••

1ψ  +  + ;                        (5.1) 

(m2a2
2

 + m3b
2 + J2c + m3a3 

2 + J3c)(
••

q 2п + 
••

2ψ )+(m3a3 
2 + J3c)(

••

q 3п + 
••

3ψ ) + 

 +m3a3b[cos( q 2п + 2ψ )(2
••

q 2п + 2
••

2ψ  + 
••

q 3п + 
••

3ψ )-sin( q 2п + 2ψ )(
•

q 2п + 
•

2ψ )(2
•

q 2п + 2
•

2ψ  + 
•

q 3п + 
•

3ψ )] = - - ;                                 (5.2) 

(m3a3
2

 + J3c)(
••

q 2п + 
••

2ψ  + 
••

q 3п + 
••

3ψ ) + m3a3b(
••

q 2п + 
••

2ψ )cos( q 2п + )-  

 -m3a3b (
•

q 2п + 
•

2ψ ) 2 cos( q 2п + ) = - -                         (5.3) 
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Диференциално уравнение 5.1 е линейно и независимо от останалите. Затова решението му 
има вида: 

 

      (t) = – 
2
1

2
1

1
nk −

∫ −−
t

tne
0

)(1 τ sin[ 2
1

2
1 nk − (t-τ )]

••

q п(τ )dτ , (6) 

 
където 

K = c 1 /( m1 + m2 + m3), 

2n 1 = b 1 /( m1+m2+m3) 

k 1 е собствената кръгова честота, s
1−

; 

f 1  = k/2П – собствената честота, Hz. 

Собствени честоти k 2 и k 3 са свързани и нелинейни и се получават от числените решения на 
диференциални уравнения 5.2 и 5.3. 

Основните резултати: разработен е динамичен модел за трептенията на робот TRR; получе-
ни са нови формули за трептене на нов тип робот TRR; диференциални уравнения 5.2 и 5.3 са свър-
зани и нелинейни. За робот с конкретни параметри се решават с числени методи със съответни 
програмни продукти3 и компютър. 

 
 
 

1 Д у ш к о в, Г., С. Читаков, И. Ангелов. Механика на робот TRR. – В: Стратегия за образование и 
наука в системата за сигурност и отбрана. С., 2011. 

2 А н г е л о в, И. Матрична механика – кинематика. С., 2008. 
3 W o l f r a m, S Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer, Reading, Addison-Wesley, 

1988. 
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Полковник д-р Ганчо Душков, доц. д-р Милчо Георгиев,  
д-р Стефан Читаков, Илия Ангелов, д.т.н. 

 
 

ТЯГОВИ ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА БОЙНА БРОНИРАНА МАШИНА 

 
 

На основата на проектирани от авторите четири варианта1 на модифицирани бронирани 
машини (МТ-ЛБ-0 с двигател ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател 
Deutz BF6M1015 и МТ-ЛБ-Б с двигател Deutz BF6M1015C) с помощта на матрични методи3 са по-
лучени формули за тягови динамични характеристики и за конкретни параметри (силови, кинема-
тични, геометрични, инерционни и съпротивителни)2 са извършени конкретни пресмятания чрез4, а 
резултатите са представени в тази работа в графичен вид чрез динамичния фактор. При разработва-
не на теорията и пресмятането са взети предвид характеристиките на пътната настилка, външната 
характеристика на двигателя5 и трансмисията. Не са дадени конкретни физически параметри за че-
тирите машини, предвид на това че представляват фирмена тайна. 

На фиг. 1, 2, 3 и 4 са показани зависимостите между динамичния фактор, коефициентите на 
сцепление, пътната настилка и скоростта за движение на съответните модифицирани варианти на 
машина МТ-ЛБ, съответно със силова установка ЯМЗ-238Н, Deutz BF6M1015 и Deutz BF6M1015С. 

 
 

Фиг. 1 
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Фиг. 2 
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Фиг. 3 
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Фиг. 4 
 
От графиките ясно се вижда влиянието на динамичния фактор от пътната настилка (твърда 

пътна почва, сух черен път, асфалтов път, отъпкан сняг, свежо изорано поле, влажен пясък, сух пя-
сък) и скоростта за движение на машината от 0–65 км/h. Отчетени са предавките на машината при 
реализиране на различните скорости. Най-неблагоприятно е движението в пустиня със сух пясък. 

Динамичният фактор е необходим при планиране на конкретни военни операции при съот-
ветен терен и условия на пътя (твърда почва, сух черен път, влажен черен път, отъпкан сняг, изора-
но поле, влажен и сух пясък). 
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1 Проект на модифицирани бронирани машини (МТ-ЛБ-0 с двигател ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател 
ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател Deutz BF6M1015 и МТ-ЛБ-Б с двигател Deutz BF6M1015C), отчет на НИС – 
ТУ. С., 2002. 

2 Н и к и т и н, А., А. Сергеев. Теория на танка. С., 1971. 
3 А н г е л о в, И. Матрична механика – динамика. С., 2010. 
4 W o l f r a m, S. Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer, Reading, Addison-Wesley, 

1988. 
5 Д у ш к о в, Г., М. Георгиев, И. Ангелов. Мощностни и икономически характеристики на силовите 

установки. – В: Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана. С., 2011. 
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Полковник д-р Ганчо Душков, доц. д-р Милчо Георгиев, Илия Ангелов, д.т.н. 
 
 

МОЩНОСТНИ И ИКОНОМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА СИЛОВИТЕ УСТАНОВКИ 

 
 
В съвременното автомобилостроене силовата установка има определящо значение за дина-

мичните качества на автомобила [1,2,3]. Мощностните свойства на силовите установки е прието да 
бъдат оценявани с т.нар. скоростни характеристики, които представляват зависимостта между ефек-
тивната мощност, или въртящия момент на коляновия вал, от оборотите на коляновия вал на сило-
вата установка, при установен режим на работа. Скоростните характеристики могат да бъдат външ-
ни – при пълно подаване на гориво и частични – при непълно подаване на гориво. Тяхното опреде-
ляне се извършва на специални стендове.  

На фиг. 1, 2 и 3 са показани графичните изображения на мощността, въртящия момент и 
специфичния ефективен разход на гориво в зависимост от честотата на въртене на коляновия вал за 
следните силови установки: ЯМЗ-238Н, Deutz BF6M1015 и Deutz BF6M1015С. Те са реализирани 
при стендови изпитвания. 

 

 
 

Фиг. 1 
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Ф
иг

. 2
 

Ф
иг

. 3
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На графиката на фиг. 1 са дадени зависимостите на мощностите на трите вида двигатели от 

честотата на въртене на коляновия вал при максимално подаване на гориво. Характеристиките при 
частично подаване на гориво не са отразени поради фирмени ограничения. Ясно е, че най-голяма 
мощност се реализира от двигател Deutz BF6M1015C. 

На графиката на фиг. 2 са дадени зависимостите на въртящия момент на трите вида двига-
тели от честотата на въртене на коляновия вал при максимално подаване на гориво. Характеристи-
ките при частично подаване на гориво не са отразени поради фирмени ограничения. Очевидно е, че 
най-голям въртящ момент се реализира от двигател Deutz BF6M1015C. 

На графиката на фиг. 3 са дадени зависимостите на специфичния разход на гориво на трите 
вида двигатели от честотата на въртене на коляновия вал при максимално подаване на гориво. Ха-
рактеристиките при частично подаване на гориво не са отразени поради фирмени ограничения. Ста-
ва ясно, че най-малък специфичен разход на гориво има двигател Deutz BF6M1015C при 1300 обо-
рота в минута. 

 
 
 

1 Проект на модифицирани бронирани машини (МТ-ЛБ-0 с двигател ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател 
ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател Deutz BF6M1015 и МТ-ЛБ-Б с двигател Deutz BF6M1015C), отчет на НИС – 
ТУ. С., 2002. 

2 Н и к и т и н, А., А. Сергеев. Теория на танка. С, 1971. 
3 Д у ш к о в, Г., М. Георгиев, С. Читаков, И. Ангелов. Тягови динамични характеристики на бойна 

бронирана машина. – В: Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана. С., 2011. 
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Полковник д-р Ганчо Душков, доц. д-р Валентин Славов,  
доц. д-р Милчо Георгиев, Илия Ангелов, д.т.н. 

 
 

МЕХАТРОННА ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА  
ЗА БОЙНИ БРОНИРАНИ МАШИНИ 

 
 
Изследваната мехатронна система се състои от микропроцесорен блок, електромехани-

чен управляващ блок, хидравлична система с хидроцилиндри, аналогово-цифрова система за обрат-
на връзка (контрол) и механична система. Конструирана е експериментална установка и е реали-
зирана действителна система. 

 
При съвременните бойни бронирани машини, автомобили, трактори и кари лостови системи 

управляват педала на газта, съединителя, превключването на скоростите и спирачките за завиване. 
Съвременните изисквания за бързина, точност и лекота на управлението, включително дистанцион-
но, налагат да се използват интелигентни системи, съдържащи микропроцесорни блокове, електри-
чески вериги за управление, електрохидравлични елементи, хидроразпределители и хидроцилиндри, 
като изпълнителни звена на изброената верига за управление. За създаване на такава интелигентна 
система сме разработили едноканална експериментална система; цялостна система за управление на 
МТ-ЛБ1,2,3. 

 
ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
Целите на изследването са да се провери експериментално възможността за точно позицио-

ниране на хидроцилиндър чрез микропроцесорно управление и електрохидравличен разпределител; 
за хидравличната система с микропроцесорно управление и електрохидравличен разпределител да 
се провери възможността за създаване на вибрации с определени характеристики (честота и ампли-
туда), които могат да бъдат използвани от изпълнителния орган. 

 
ОПИТНА ПОСТАНОВКА 

 
Обект на изпитването е лабораторен модел на едноканална хидравлична система, състояща се от 

двойно действащ цилиндър, хидравличен регулируем двуканален дросел и хидравличен електромагни-
тен четиривходов трипозиционен разпределител, свързани с хидравличен блок. Системата е монтирана 
върху носач и е свързана с транслационно движещ се възел, върху който се монтират маси. Стендът поз-
волява поставяне на маси, еквивалентни на тези от изпълнителния орган, и има възможност за реализи-
ране на силово съпротивление, включително еластично-демпфиращи елементи. Лабораторният модел е 
комплектуван с микропроцесорно управление и съответен софтуер, индуктивни преобразователи на по-
ложение за обратна връзка, блок за електрическо захранване и релета за превключване на електрически 
вериги на управляващите електромагнити на хидроразпределителя. 

Лабораторният модел на хидравличната система, съвместно с микропроцесорното елек-
тронно управление и регистриращата измерителна техника на преместване и ускорение, съгласно 
фиг. 1 и 2, се състои от: 

• Хидравлична едноканална система: 
 ЦХ2Д50 – двойно действащ хидравличен цилиндър с диаметър на буталото 30 mm, диа-

метър на пръта 12 mm, ход на буталото 50 mm, допустимо максимално налягане 16 Mpa; 
 ДРОК16АВ – регулируем дросел с обратен клапан на А и В с отвор 6 mm – производство 

на „Хидравлика” – Казанлък; 
 РХ060124V – хидравличен разпределител тип 4/3 със затворен център и отвор 6 mm с 

електромагнити, работещи на 24 V – производство на „Хидравлика” – Казанлък; 
 БС1М – едноканален модулен, свързващ хидравличен блок за монтаж на ДРОК16АВ и 

РХ060124V; 
 ПНЛД – направляваща платформа за праволинейно движение със сачмено лагеруване и 

ход 100 mm; 
 ОС1Х – скрепителна монтажна основа за еднохоризонтално направление. 
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Фиг. 1 
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СТЕНД ЕДНОКАНАЛЕН ХИДРАВЛИЧЕН - МП. ЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ  
 

Фиг. 2 
 

• Хидравлична захранваща станция: 
 СТХЗ – хидравлична захранваща станция с параметри на регулиране на работното наля-

гане в диапазона 0,1–25.105 Pa и дебит до 16 l/min; 
 СХЕ – свързващи хидравлични гъвкави елементи с диаметър 6 mm и допустимо макси-

мално налягане 16 Mpa; 
• Микропроцесорно електронно управление SIEMENS-SIMANTEC 2S: 

 БЕЗУИ – електронен захранващ блок, управляващ 2 изхода, 24V, 5A; 
 УМПМ – микропроцесорно управление модул SIEMENS-SIMANTEC 2S; 
 ППИ – индуктивни преобразователи – 4 бр. М17x30; 

• Измерителна система: 
 ПУИ – преобразовател на ускорение, индуктивен 20 g, HOTINGER; 
 ППЛИ – преобразовател на линейно преместване, индуктивен 200 mm, HOTINGER; 
 УА1К – аналогов индуктивен едноканален усилвател, HOTINGER; 
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 ЗА1К – аналогов едноканален записвач, 5 0mm/100 Hz, HELIGE. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТА 
 
Резултатите са дадени на фиг. 3, 4 и 5 и показват: 
• постигане на плавността на движение и позициониране (спиране и тръгване) в резултат на 

управление по зададена позиция (1–0–2 – крайно–междинно–крайно положение) – с точност ±0,05 
mm; 

• реализиране на възможността за регулиране скоростта на движение в различните направ-
ления и времето на движение в резултат на регулиране на хидравличната система чрез дроселиране – 
време за движение от 0,1 до 5 s, различно в двете направления на движение; 

• реализиране на минималното време на реакция на движение и позициониране (спиране и 
тръгване) в резултат на управление по зададена позиция (1–0–2 – крайно–междинно–крайно поло-
жение) – минимално време на реакция на системата 50 ms; 

• постигане точността на позициониране в резултат на управлението по зададена позиция 
(1–0–2 – крайно–междинно–крайно положение) – с точност ±0,05 mm; 

• установяване на реализираното ускорение по време на движение и при позициониране 
(спиране и тръгване) в резултат на управление по зададена позиция (1–0–2 – крайно–междинно–
крайно положение). 

 
 
x, mm 

 
t, s 

Фиг. 3 
 

От фиг. 3 се вижда плавността на движение и изпълнение на закона за движение. 
 
a, m/s2 

 

 
t, s  

Фиг. 4 
 

При тръгване и при спиране в резултат на изменение на налягането в хидроцилиндъра се 
получават свободни затихващи трептения с честота 28,57 Hz, време на затихване 0,12 s и максимал-
на амплитуда на ускорението 22 m/s2. 

 

V=100mm/s

V=10mm/s



 223

a, m/s2 

 

 
t, s  

Фиг. 5 
 
От фиг. 5 се вижда честотата на управление на превключване на електромагнитния разпре-

делител 10,5 Hz. 
На фиг. 6 е демонстрирана хидравлична система за управление на скоростната кутия, педала 

на газта, съединителя, спирачката и системата за завиване, а на фиг. 7 – самият блок за управление. 
 

 
Фиг. 6 

 

 
Фиг. 7 

4,5 mm =1g=10m/s2 

4,5 mm =1g=10m/s2 

V=1 V=25mm/s
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 
Установените резултати от изпитването на едноканална хидравлична система с управление 

по позиция потвърждават функционалността на хидравличната система и възможността за управле-
ние в реално време на системата по позиция чрез микропроцесорно електронно управление на из-
пълнителния орган. 

Тази разработка позволява да се модернизират транспортни средства с използване на съ-
ществуващата скоростна кутия. Такава разработка беше реализирана на МТ-ЛБ. 

Резултатите потвърждават, че синтезираната хидравлична система за управление на изпъл-
нителния орган на транспортна машина е в състояние да изпълни съответните технически изисква-
ния. Реалната реализация на мехатронната система има предимство при настоящите и бъдещите 
конструкции на бронирани транспортни машини – чрез управление с джойстик или дистанционно. 

 
 
 

1 С а м у с е н к о, М. Динамика гидравлических механизмов подъема грузоподъемного оборудования. 
Москва, 1981. 

2 А н г е л о в, И. Матрична механика, динамика. С., 2010. 
3 Проект на модифицирани бронирани машини (МТ-ЛБ-0 с двигател ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател 

ЯМЗ-238Н, МТ-ЛБ-Т с двигател Deutz BF6M1015 и МТ-ЛБ-Б с двигател Deutz BF6M1015C), отчет на НИС – 
ТУ. С., 2002. 
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