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РЕЗЮМЕ 
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 
на доцент, доктор на науките Георги Благов Торнев 

представени за рецензиране и участие в конкурс, за заемане на 
академична длъжност „професор“ в катедра „Военноморски сили“ на 

факултет „Командно-щабен“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в област 
на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление 

„Военно дело”, обявен със Заповед № СИ29-РД03-24 от 5.02.2020 г. на 
Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и публикуван в Държавен 

вестник брой № 15 от 21.02.2020 г. 
 
Представените публикации са насочени към изучаването на актуални теоретични и 

приложни проблеми в от областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“, 
професионално направление „Военно дело“ и професионално направление „Национална 
сигурност“. Разпределени са в три групи: 

1. Бойна поддръжка в морските операции; 
2. Оперативно изкуство на ВМС; 
3. Национална сигурност. 

 
Към първата група публикации са: 
 
1.1. Хабилитационен труд, монография „Основи на електронната 

война във Военноморските сили“, Военна академия „Г. С. Раковски“, 
2020 г., Рег. №  RB217308-083-06/СИ-29-81/24.03.2020 г., Инв. № 00350, 261 
стр.  

В нея са разгледани основни категории на електронната война във ВМС: електронно 
и хидроакустическо наблюдение (хидроакустична поддръжка); електронна и 
хидроакустическа атака (хидроакустично противодействие); електронна и 
хидроакустическа защита; контрол на излъчванията (емисиите). 

Въведен е системния анализ в теорията на електронната война. Електронната война 
и хидроакустичните бойни действия се  разгледат като единна система от сили с 
електронни оръжия, с различно предназначение. Тя в същото време е подсистема на 
системата за електронна война на Българската армия. Формулирана е целта на системата 
за електронна война във ВМС - постигане на доминиране (превъзходство) в 
електромагнитния и акустичния спектър в хода на подготовката и провеждането на 
морски операции.  

Въведен е процесния подход при описване на динамиката на функциониране на 
системата електронна война във ВМС. Тази динамика  е представена като съвкупност от 
процеси. Чрез прилагане на процесния подход в планирането и провеждането на морски 
операции се детайлизират действията на силите и средствата за електронна война и 
конкретизират търсените резултати от процесите. 

Предложен е стратегически подход за управление на рисковете във ВМС. За тази цел 
са дефинирани понятията заплаха, опасност и риск. Това е решителна крачка в 
изясняването на такива понятия като риск и заплаха, използвани в Актуализираната 
стратегия за национална сигурност (2018), Доктрина за провеждане на операции (2018), а 
това значи в съществуващата практика за момента в Българската армия и в частност във 
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ВМС, които въобще не са съобразени със съществуващите международни и национални 
стандарти. Ако се оценява зрелостта на управлението на рисковете в операциите по 
методиката на „Делойт“ е „незнание“. 

Трансферирани са знания за цикъла на Деминг, от концепцията за „Тотално 
управление на качеството“ в планирането на електронната война и хидроакустичните 
бойни действия. 

Предложен е подход за оценка на ефикасността на електронната война във ВМС чрез 
оценка на успешността от решаваните задачи и оценка на тяхната полезност. 

Обогатени са знанията за електронната война в родовете сили на флота. На тази база 
са разкрити и обосновани принципите и подходите за развитие на електронната  война във 
Военноморските сили в съответствие със съвременните изисквания, представени са 
насоки за модернизация и области за придобиване и поддържане на способности. 

 
1.2. Монография „Основи на маскировката в операциите“, Военна 

академия „Г. С. Раковски“, 2020 г., Рег. №  RB217308-083-06/СИ-29-
80/24.03.2020 г., Инв. № 00349, 137 стр. 

 
Разкрити са същността и съдържанието на маскировката и демаскиращите признаци. 

Разгледани са възможностите на различни видове разузнавания. Формулирани са 
принципи и техники за маскировка. 

Осветена е същността на маскировката от гледна точка на  информационните 
операции. 

Прецизирано е планирането на маскировката за флотилия бойни и спомагателни 
кораби. Описан е опита от прилагането на аскировката в хода на десантната операция 
„ОВЕРЛОРД“, операциите „ПУСТИНЕН ЩИТ“ и „ПУСТИННА БУРЯ“. 

 
1.3. Определяне ефективността на средствата за електронното 

противодействие и оптимизиране на тяхното използване при 
преодоляване на ПВО, ХЕМУС 2006 : Изследвания и технологии за 
нуждите на отбраната и въоръжените сили : Международна научна 
конференция, София : Военна академия "Г.С.Раковски", Институт за 
перспективни изследвания за отбраната, 2006, ISSN 1312-2916, 5 стр., с. 
54 - 58 

 
В разработката се разглежда използването на сили и средства за електронно 

противодействие от морската авиация при преодоляване на противникова корабна 
групировка за ПВО. Тяхното многообразие налага прецизно определяне на ефективността 
на всяко средство за електронно смущаване и електронна дезинформация срещу 
конкретни образци оръжия за ПВО. За да се постигне желаният ефект, е необходимо 
оптимизиране на тяхното използване.  

Въвежда се система от показатели за оценяване на ефективността на силите и 
средствата за електронно противодействие. Главният показател на ефективността, 
характеризира степента на постигане на основната цел и спомагателни показатели, 
характеризиращи степента на постигане на второстепенните цели. 

За определяне на оптимална стратегия, в зависимост от условията, при които се 
провежда електронното противодействие и степента на информираност на длъжностните 
лица се разглеждат задачи за вземане на в условия на определеност, вземане на решение в 
условия на риск, вземане на решение в условия на неопределеност. При вземането на 
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решения при различни условия се използват критерия на Валд (критерий на внимателния 
наблюдател). Този критерий оптимизира целевата функция при предполагане, че средата 
се намира в състояние - най-неизгодно за лицето, вземащо решение; критерият на Гурвиц 
(средата може да се намира в най-неизгодното състояние с вероятност (1 - а) и в най-
изгодното - с вероятност а, където а е коефициент на доверието; критерий на Лаплас 
(вероятностите за всички състояния на средата се приемат като равно вероятни). 

Изборът на критерий се извършва от командира на най-високо ниво в йерархията и в 
максимална степен се съгласува със спецификата на решаваната задача и с поставяните 
цели. 

За да се оцени ефективността на електронното противодействие, се използва и 
относителното нарастване на вероятността за преодоляване както по целия маршрут, така 
и по неговите участъци. 

 
1.4. Подразделенията за електронна война – трифазова система за 

масово обслужване. София,: Военна академия "Г.С.Раковски",  
ГОДИШНИК : Факултет "Командно щабен, т.2/2007, ISSN 1312- 2991, 10 
стр., с. 85-94 

 
Ефективността на подразделение за ЕВ от състава на отряда на ВМС и такива от 

състава на СВ, се измерва в практиката по различни начини. В общи линии, опирайки се 
само на експертен опит и прости аритметични правила всичко се свежда до пресмятане на 
средните възможности на подразделенията по смущаване на целите (противникови 
радиоелектронни системи).  

Предложен е подход за оценяване на качествено нови характеристики при 
изследване на процеса електронно смущаване, като се използва Теорията на масовото 
обслужване. Задачите от този тип най-общо могат да се опишат по-следния начин: 
системата за масово обслужване (в случая подразделението за EW) се разглежда като 
съвкупност от сили и средства (средства за радиопрехват, средства за радиопеленгация и 
средства за електронно смущаване), които обслужват постъпващите заявки 
(противниковите радиоелектронни излъчвания – за комуникационните системи това са 
различни радиопредавания). 

Описаният процес на обслужване има три фазов характер – прехват на предаването, 
пеленгация на кореспондентите, смущаване на приемните им устройства. 

Изходящият поток от обслужени заявки от постовете за радиопрехват се явява 
входящ поток от заявки за пеленгаторните постове, а техния изходящ поток е входящ за 
средствата за смущаване. Тези процеси са описани със системи от диференциални 
уравнения. 

Предлаганият метод за разглеждане на едно подразделение за електронна война като 
трифазова система за масово обслужване, при конкретни условия на обстановката дава 
възможност да се оцени реално какво е натоварването на всеки тип взводове за 
радиопрехват, за радиопеленгация и радиосмущаване, каква е вероятността да бъде 
обслужена една заявка, къде са слабите места в системата, какви технически и 
организацонни мероприятия могат и трябва да се проведат за да се реши конкретно 
поставена задача. 
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1.5. Електронната война във Военноморските сили като процес, 
Велико Търново, Доклади от годишна университетска научна 
конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” 2019, ISSN 
2367-7481, 11 стр., с. 957 - 967 

 
Прецизирано е понятието електронна война. Тя се разглежда като система. Разкриват 

се нейните елементи, структура и свойства. Оценява се ранга на опасност на всички 
възможни въздействия по елементите на ВМС. Щетите, които могат да причинят тези 
елементи на боеспособността и боеготовността на ВМС като цяло и по елементи. 
Предвиждат се очаквани желани и нежелани ефекти от функционирането на системата. 
Оценяват се различни рискове.  

Функционирането на системата «Електронна война във ВМС»  се представя като 
процес, чиито продукт е доминиране (превъзходство) в електромагнитния и акустическия 
спектър в определен район за определено време. Той представлява по същество мрежа от 
процеси — съвкупност от взаимосвързани и съгласувани процеси в системата за EW  във 
ВМС.  Декомпозирането на процесите може да бъде на няколко нива :електронно 
наблюдение, електронна атака и електронна зашита; мерки за хидроакустична поддръжка 
на бойните действия, мерки за хидроакустично противодействие и мерки за 
хидроакустична защита.   

От своя страна електронното наблюдение може да се декомпозира на следните 
процеси: търсене, прехват, идентифициране на вълнови излъчвания, локализиране на 
техните източници  

Посочени са петте ключови момента за внедряване на процесния подход към 
управлението на EW: определяне и описание на  съществуващите процеси и реда на 
тяхното взаимодействие в общата мрежа от процеси във ВМС; ясно разпределение на 
отговорностите на ръководителите на процеси ; определяне на показателите за 
ефективност на мрежата от процеси и методиките на тяхното измерване; разработване и 
утвърждаване на регламенти, формализиращи работата на системата, управление на 
ресурсите и регламентите при откриване на отклонения, несъответствия в процеса или 
продукта или изменения във външната среда (в това число изменения в изискванията на 
поръчителя). 

 
1.6. Тактическо разузнаване в мироопазваща операция,  

ГОДИШНИК : Факултет Командно щабен, София, Военна академия 
"Г.С.Раковски",т.1/ 2007, ISSN 1312- 2991, 9 стр, с. 267-275 

 
Описани са дейностите на тактическо разунаване във формирования на Сухопътни 

войски при участие в операции по поддържане на мира. Могат да се използват и от 
формировани на морската пехота в операции по налагане на мира. В този тип операции, 
независимо от състава на участващите сили в тях (например определени щабни елементи 
и подразделения в рамките на батальон, рота, взвод), ефектът от тяхната дейност може да 
има голямо политическо и военностратегическо въздействие.  

Описва се модел на разузнавателната дейност, наречен  разузнавателен цикъл. Той 
представлява логическа последователност от дейности, протичащи в четири фази, които 
са тясно обвързани и всяка, от които включва определен брой операции: ръководство; 
добиване на разузнавателни сведения; обработване на разузнавателните сведения; 
разпространение на разузнавателна информация. 

Тъй като разузнавателния щаб е потенциална цел за въвеждане в заблуждение от 
противника, аналитикът следва винаги да бъде подозрителен, да не прави прибързани 
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изводи и да се опитва да потвърждава даже най-достоверната информация, от най-
благонадеждния източник. 

 
1.7. Формулиране на система от цели за паравоенни формирования 

при участието им в операции за налагане на мира, София,: Военна 
академия "Г.С.Раковски",  ГОДИШНИК : Факултет "Командно щабен, 
т.1/2006, ISSN 1312- 2991, 10 стр., с. 260 – 269 

 
При формулиране на система от цели за паравоенни формирования е необходимо да 

се разкрият собствените слаби страни от гледна точка на противника. Такива слаби страни 
в коалицията (или съюза), който участва в операцията по поддържане на мира, могат да 
бъдат: уязвимост на коалицията; нежелание да се понасят тежки загуби от коалиционните 
партньори; чувствителност към общественото мнение от военните ръководства на 
участващите в коалицията въоръжени сили; предпочитане на открити и равно поставени 
действия между противоборстващите страни; зависимост на ефективността на 
коалиционните сили от високите технологии; зависимост от информационното 
превъзходство; предсказуемост на планираните и провеждани операции; липса на 
достатъчно разбиране на местната култура; уязвимост по време на стратегическото 
прехвърляне на силите; значително намаляване на количеството на първоначално 
привлечените сили и средствата след конфликта. 

В рамките на международните отношения се изхожда от идеята че различните 
«актьори» желаят да защитят възможно най-добре своите интереси. Тези интереси нямат 
еднаква степен на важност. Те могат да се класифицират като необходими за оцеляване, 
жизненоважни, съществени и периферни. 

Всяко ръководство («актьор») се опитва да дефинира и провежда политика 
(вътрешна и външна) за да създаде и развие «инструменти, чрез които да наложи волята 
си или да промени тенденциите в дадена ситуация», като по този начин може да защити 
своите интереси възможно най-добре. 

В зависимост от засегнатите интереси, от очакваното съпротивление на  противника, 
от участието в противопоставянето на невоенни сили, представите за характера 
развитието на военнополитическата криза и военните способности — се определя 
крайната политическа цел, ориентираща борбата на военния, икономическия , 
информационния или дипломатическия фронтове.  

Крайната политическа цел на паравоенните организации е относително устойчива. 
Най-общо тя може да се сведе да освобождаване на региона или ненамеса в регионалните 
работи от коалиционните сили. Тази цел е свързана със самото съществуване на 
паравоенната организация.  

С частните цели паравоенните формирования се опитват да използват слабостите, 
които съществуват в действията на коалиционните сили. Някои от възможните 
краткосрочни цели на паравоенните организации могат да бъдат: причиняване на 
политически недопустими жертви за коалицията; осигуряване на контрол върху достъпа в 
региона; блокиране създаването на предни оперативни бази; осигуряване на “оперативен 
щит” за собствените сили и средства; неутрализиране на високотехнологичното 
превъзходство на коалиционните сили; управление темпа на операциите; променяне на 
характера на конфликта; водене на променливи действия.  

Задаването на система от цели се разглежда не като окончателна формализация, а 
като определен етап в формулирането на целите. След този етап са възможни и други 
подпомагащи уточнения.  
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Към втората група „Оперативно изкуство на ВМС: се причисляват 
следните публикации: 

 
2.1. Определяне на необходими оперативни способности за ПВО на 

национални стратегически обекти, ХЕМУС 2006 : Изследвания и 
технологии за нуждите на отбраната и въоръжените сили : 
Международна научна конференция, София : Военна академия 
"Г.С.Раковски", Институт за перспективни изследвания за отбраната, 
2006, ISSN 1312-2916, 7 стр., с. 40 – 46 

 
Разгледан е подход за определяне на необходимите оперативни способности на 

система за ПВО на стратегически обект. С пълна сила той може да бъде използван и за 
прикритието на важни морски обекти или групировки 

За да се изпълни мисията за ПВО на важни морски обекти и групировки следва да се 
оцени пълния спектър от средства за въздушно – космическо нападение, които 
представляват потенциална заплаха за тях. Тяхното многообразие е голямо. Като се 
започне от безпилотни самолети, крилати ракети, ракети от класа “въздух-земя”, през 
пилотираните самолети и вертолети, и се стигне до  тактически, оперативни и 
стратегически балистически ракети.  

За да може да се отчете успешността на действията от ПВО се въвежда понятието 
граница за сигурно прикриване на обекта.  

Определя се разполагаемото време на ИА и зенитните подразделения за да може те 
да изпълнят задачата си за предотвратяване на опасността.  

Ако балансът на разполагаемото и технологичното време за ИА не може да се 
осигури, се налага изграждане на обектова (локална) ПВО за стратегическия обект.  

При построяването на обектова ПВО е необходимо да се определи необходимия 
брой на зенитните подразделения, осигуряващ кръгово прикриване на обекта. Зоните за 
поразяване на участващите в обектовата ПВО зенитно-ракетни (зенитно-артилерийски) 
комплекси следва да осигуряват обстрелването и поразяването на целта до границата за 
сигурно прикриване на обекта.  

Разработен е алгоритъм за прикриване на обекта със силите на териториална или 
обектова ПВО.  

Анализът на процесите от този алгоритъм показва, че е много сериозен проблемът за 
разпознаването на намеренията на самолета нарушител.  

Много сериозен проблем е определянето на лицето, което взема решение за 
въздействие върху целите, особено когато разполагаемото време е силно ограничено. 
Тогава възниква необходимостта от делегиране на права на подчинените нива, 
включително до командира на оръжейната система. За да се изключат неприятните 
последици от неправилното разпознаване н намеренията на самолет – нарушител се 
изисква разработването на многокритериални методи за разпознаване. 
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2.2. Оценката и анализът на военностратегическата обстановка 
необходим елемент от процеса за формулиране на политическа 
стратегия, София : Военна академия "Г.С.Раковски, ВОЕННОТО 
образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, 2006, 
ISBN 954-9348-03-2, 6 стр., 167 - 172 

В доклада се разглеждат нивата на които се взема решение за използване на 
въоръжени сили за защита на териториалната цялост на страната: политическо, 
стратегическо, оперативно и тактическо.  

За вземането на решение на всяко ниво от съответното овластено лице, 
задължително условие е оценката на обстановката. На всяко ниво елементите, които я 
изграждат се различават по вид и мащаб.  

Предложена е класификация на взаимно подчинените и взаимно обвързани видове  
обстановки: на политикостратегическо ниво – военнополитическа обстановка; на 
военностратегическо ниво – военностратегическа обстановка, на военно оперативно ниво 
- оперативна обстановка и на тактическо ниво – тактическа (или бойна ) обстановка.  

Определено е съдържанието на  военностратегическата обстановка - състояние на 
способностите на Въоръжените сили за даден времеви интервал, определяно от 
икономическите, дипломатическите и информационните фактори на мощта, в определена 
политическа и географска среда. Тя не е застинала картина а непрекъснато се променя. 
Ето защо при анализа на военностратегическата обстановка следва да се извършва 
прогнозиране на нейното развитие и какво произтича от него.  

Една от най-важните стъпки за разработването на анализа на военностратегическата 
обстановка е определянето на центровете на тежестта и за собствените и за 
противниковите сили.  

Предлага се метод, който е доста опростен, но би помогнал при определянето на 
собствения център на тежестта. За тази цел следва да се отговори на въпросите: Какво от 
противника ни плаши най-много в собствената зона на операции? Какво би попречило да 
постигнем стратегическата цел ? Какво следва да отбранявам? Какво трябва да направим 
за да достигнем до решение ? 

За да определим противниковия център на тежестта следва да се използват 
познанията на разузнавателните органи за управление.. 

Съдържанието на анализа на военностратегическата обстановка включва: оценка на 
военностратегическата обстановка ; оценка на потенциалните военни цели и желани 
военни крайни състояния; оценка на възможните предварителни варианти / варианти за 
отговор; произтичаща мисия и задачи ; варианти за действие 

По отношение на ответните варианти на стратегическо ниво могат да се предлагат 
варианти за съкрушителна или изтощителна война, между отбрана и настъпление, между 
нанасяне на удар (или съсредоточаване на основните усилия)  на едно или друго 
направление. Вариантът за действие се състои в това, да отговори подробно на следните 
въпроси:   

  Кога започва кампанията и кога би трябвало да завърши ? 
  Кой провежда кампанията (кампаниите) ? 
  Къде ще се проведе ? 
  Защо се провежда ? 
  Как ще се проведе ? 
С доклада се преследва целта: да се създаде една обоснована методология за оценка 

и анализ на основните фактори на национална (съюзна) мощ, разкриване на тяхното 
влияние върху основните параметри на военностратегическата обстановка. По този начин 
да се създадат предпоставки за нейното обективно прогнозиране и управление. 
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2.3. Определяне на темпа за настъпление на собствените войски с 
отчитане съотношението на силите, София,: Военна академия 
"Г.С.Раковски",  ГОДИШНИК : Факултет "Командно щабен, т.1/2006, 
ISSN 1312- 2991, 8 стр., с. 277 – 284 

 
В бойната практика на войските разчетите на темповете за настъпление се 

определят, като се отчитат средно денонощните норми за натоварване на личния състав и 
средните скорости за движение на подразделенията на бойното поле.  

Предлага се метод, който отчита количествените и качествените показатели на 
собствените войски и тези на противника. 

Темповете за настъпление на войските основно зависят от характера на местността, 
средствата за придвижване, времето (за денонощието и годината), метеорологичните 
условия, съпротивата на противника, съотношението на силите и други. Всички тези 
фактори могат количествено да се изразят и отчетат при определяне на средния темп за 
настъпление. 

За да се определи действителната продължителност на изпълнението на бойната 
задача при настъпление се отчита противодействието на отбраняващия се противник.  

Темпът за настъпление зависи от следните основни параметри: 
съотношението на силите, с отчитане на количествените и качествените показатели; 

възможностите на огневите средства  на двете страни; дълбочината на ешелониране на 
силите и средствата на отбраняващия се; подвижността на настъпващите войски на 
бойното поле. 

Най-силно влияние върху темпа за настъпление на войските оказват коефициентът 
за съотношението на силите и подвижността на войските на бойното поле (Vд). 

 
2.4. Моделирането-в помощ на оперативното планиране на 

съвместни операции, ГОДИШНИК : Факултет Командно щабен - София 
: Военна академия "Г.С.Раковски", 1/2007, ISSN 1312- 2991, 10 стр, с. 55-
64  

 
Областта моделиране и симулации е доста широка по форма и по съдържание. Едно 

от направленията в тази област е прогнозиране развитието на съвместните операции. 
Интересът към прогнозирането е предизвикван от достатъчно силни житейски мотиви. 
Доста широко разпространение е получил методът за прогнозиране на динамични процеси 
- моделирането.. Неговата същност е предоставяне на необходимата информация на 
командира, която да му помогне да си представи развитието на предстоящите операции и 
да вземе обосновано решение.  

При моделиране на варианти за водене на съвместни операции от противника и от 
собствените войски е необходимо да се осигури голяма свобода при избор на 
взаимовръзки и взаимодействия между всички участващи компоненти. При това следва да 
се даде възможност на обучаемите сами да определят кой компонент, при решаването на 
коя оперативна задача (кога ?), на кое направление или на каква дълбочина от 
оперативното построение (къде?), по какъв начин  (как?) и с каква цел (защо?) действа. 
Следва да се отчитат характера на терена и други  данни за средата (метеорологични, 
астрономични и хидрографски условия, условия за разпространение на радиовълните и 
др.).   

Моделирането на съвместни операции не изисква задължително да има 
симетричност в бойният състав на страните. Освен това е допустимо едноименните 
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компоненти от състава на двете страни да действат върху различни елементи на 
противниковата групировка.  

Бойните действия между страните могат да се опишат чрез система от 
диференциални уравнения. Техният брой е задължително да бъде равен на броя на 
участващите компоненти в операцията.  

Точните методи за решаване на диференциални уравнения позволяват да се изрази 
решението чрез елементарни или специални функции. За съжаление класът от 
диференциални уравнения, за които са разработени точни методи за решаването им, 
обхваща само малка част от възникващите на практика задачи. Ето защо за тази цел може 
да се използва метода на численото интегриране. Решенията могат да бъдат представяни в 
графичен и табличен вид.  

По предлагания начин на моделиране в състава на всеки от компонентите могат да 
бъдат използвани различни разчетни единици (самолет, танк, кораб и т. н.). Така се дава 
възможност за по-прецизно анализиране на нюансите в бойните действия, внасяни от 
формированията от състава на различните компоненти от съвместните оперативни сили. 

Предоставяните възможности за сравнително бързо въвеждане на варианти за 
действие, проиграване и оценка на резултатите биха го направили достатъчно пригоден за 
по голяма част от практическите и групови занятия, щабни тренировки и командно-щабни 
учения в рамките на академията, особено при използване на системата за симулации, 
въведена в БА - JCATS. 

Всеки избор на зависещите от командира параметри на бойните действия се нарича 
решение. Целесъобразни решения са тези, които по един или друг критерий са 
предпочитани пред други. Основен принцип при избирането на критерий е неговото 
строго съответствие на целта, която следва да бъде постигната. Съвместните операции се 
реализират чрез компонентите на съвместните оперативни сили. Ето защо възниква 
необходимост от въвеждане на система от критерии, с които да се определя ефективността 
на симулираните бойни действия, провеждани от сложна военна система, състояща се от 
определен брой компоненти. 

В системата от критерии, при определени условия - един от тях е основен. 
Останалите влияят върху оценката на ефективността на предлаганите решения, но за 
дадената ситуация се разглеждат като допълнителни.  

В повечето случаи, като цел на съвместните операциите се определят 
пространствени параметри. В този случай, за да се определи полезността на правените 
предложения, следва да се използва пространствен критерий. В зависимост от командното 
ниво, на което се взема решение, е възможно да бъде избрана една от възприетите в 
практиката линии, която е свързана с оценката на изпълнението на поставени оперативни 
задачи, и изпълняваща ролята на мерило за постигане целта на операцията.  

Основният критерий трябва да съответства на главната цел на бойните действия, с 
постигането на която се решава поставената задача. Допълнителните критерии следва да 
съдействат за постигането на целта на операцията и могат да бъдат останалите от 
изброените. 

Тъй като бойните действия могат да се разчленят по етапи на операцията или по 
участващите в тях формирования от видовете, родовете и специални войски, които 
решават частни задачи, то могат да бъдат въведени и частни критерии. С частните 
критерии се оценява ефективността на решаваните частни задачи.  

Основни фактори, влияещи върху прогнозирането на развитието  на бойните 
действия, са нивото на подготовка на командния състав и познаването на възгледите на 
потенциалните противници за характера и мащаба на един бъдещ конфликт. 

Основните пътища за повишаване точността на прогнозираните резултати от 
бойните действия са: коректно определяне на скорострелността на успешните изстрели на 
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участващите в бойните действия типове разчетни единици и въвеждане във военната 
практика на високопроизводителни съвременни информационни технологии.  

Разработените инструменти за определяне на ефективността на електронното 
разузнаване, електронното смущаване и електронната защита, осигуряват оценяване на 
резултатите от електронната война (EW) в информационните операции. 

Методът за прогнозиране осигурява единна метрична система за получените 
резултати от действията на всички участващи в операцията видове, родове и специални 
войски, като по този начин е реализирана тяхната съпоставимост. 

 
2.5. Системен анализ в подкрепа на планирането във Въоръжените 

сили, Велико Търново, Доклади от годишна университетска научна 
конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” 2019, ISSN 
2367-7481, 11 стр., с- 946- 956 

 
Понятието система се използва в различни доктринални документи коректно, но е 

необходимо систематизиране на знанията за системата: състав (елементи), структура 
(взаимовръзка между елементите), динамика на системата и т.н. За да се избегне 
объркване на мащабите и целите на разглежданите понятия са разкрити свойствата на 
една система. Такава може да бъде: системата „Въоръжени сили“, системата „Българска 
армия“, системата „Съвместни сили“, системите „Компоненти на Съвместните сили“, 
системата „Формирования от различен ранг на компонентите“.  

На тази основа се вниква в процеса на целеполагане на тези системи. Формулират се 
начините за постигане на целите от системите чрез моделиране на тяхното поведение в 
средата. Тези знания по нататък служат като основа за разработване на модели на 
процесите, които са градивни елементи на проектите на операциите на Въоръжените сили 
от различен ранг и вид. 

Разгледана е технологията на приложния системен анализ - комплект от 
инструменти, които се използват при решаването на проблем. За да се приложи във 
военната област се трансформират знанията за използване на комплекта от инструменти в 
„Методология на приложния системен анализ във Въоръжените сили“.  Предлага се тя да 
включва четири основни раздела: знания за формулиране на проблем; правила за 
изграждане на система, която да решава проблема; изследвания на поведението на 
системата и средата чрез моделиране; управление на промените в системата и в средата за 
решаване на формулирания в първия раздел проблем. 

Описано е мястото на системата Въоръжени сили в гарантирането на Националната 
сигурност. Специфичното свойство, което отличава тази система от всички останали е 
наличието на мощни, модерни, оперативно съвместими оръжия в нейния състав и правото 
да бъдат използвани срещу организирани сили на друга държава. Те трябва да се 
оперативно съвместими и модерни. Тяхната система за управление трябва да бъде единна, 
в мирно време и при кризи. 

Формулирането на проблем за тази система се осъществява на стратегическо, 
оперативно и тактическо ниво, като конкретността за изброените нива е различна. 
Проблемът на ниво съединение и по-ниско е с значително по-ограничен времеви хоризонт 
(от няколко дни до часове) и измерим (като правило с пространствени, времеви и 
количествени параметри). Проблемът на ниво тактическо формирование се формулира от 
неговия командир и щаб и започва с получаването на предупредителна заповед. 

След формулирането на проблема за неговото решаване се конструира система. В 
доклада разглежданото формирование се представя като система, а текущата ситуация 
като среда. Формированието може да участва съгласно щатното си разписание, могат да 
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бъдат придадени под пълно или оперативно (тактическо) командване (управление) 
допълнителни подразделения или да бъдат отнети такива от собственото формирование. 

Изследването на поведението на формированието в средата се извършват чрез 
моделиране, с помощта на изследване на операциите чрез използване на теорията на 
масовото обслужване, метода на статистическото моделиране, линейното, нелинейното и 
динамичното програмиране, теория на игрите, теория на статистическите решения и др.  
Чрез „Изследване на операциите“ се разкриват тенденции и закономерности, необходими 
за обосноваване на протичащите процеси в системата и в средата. В по-нататъшната 
дейност на командира и щаба тези процеси служат като основа за разработване на 
варианти за действие на формированието. 

Изводът, който се прави в доклада е, че проблемите свързани с използването на 
понятието система, могат да бъдат решени чрез коректното използване на свойствата на 
една система и привързването им към съответното ниво от йерархията на системата 
Въоръжени сили, на конкретния елемент от нея и протичащите процеси. Всичко това ще 
облекчи разбирането на тези основополагащи понятия и тяхното място при планирането 
на операциите. 

 
2.6. Процесен подход при планиране на операциите, Велико 

Търново, Доклади от годишна университетска научна конференция, 
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” 2019, ISSN 2367-7481, 10 
стр., 936 - 945 

 
Прецизира се процеса на планиране във Въоръжените сили чрез подход, който ясно 

да разграничава протичането на дейностите провеждани от тях. По същество процесът е 
устойчива, целенасочена последователност от действия, които трансформират ресурсите 
(входовете) в продукти (продукти, услуги, информация), които са ценни за потребителя.  

Ръководителят на процеса «планиране» за армейските условия е началникът на 
щаба. Той отговаря за протичането и резултатите от процеса. Участниците в процеса са 
офицерите от щабните структури. Те извършват регламентирани процедури и действия, 
съгласно действащите наставления. Всеки процес има входове и изходи. Командирът на 
формированието е заинтересувания от резултатите на процеса потребител. 

Процесът планиране е съставна част на процеса от по-горно ниво – командване и 
управление. Той може да се представи чрез цикъла на Деминг. 

Цикълът на  Деминг включва четири процеса [1]: планиране (Plan); изпълнение (Do); 
измерване и анализ на показателите за ефективност (Check); коригиране (Act). 

Съществуват няколко важни изисквания към внедряването на процесния подход към 
управлението: определяне и описание на съществуващите процеси и реда на тяхното 
взаимодействие в общата мрежа от процеси; разпределение на отговорностите на 
ръководителите на всеки процес от цялата мрежа от процеси в организацията; определяне 
на показателите за ефективност на процесите и методиките на тяхното измерване; 
разработване и утвърждаване на регламентите, формализиращи работите в системата за 
планиране на операциите; управление на ресурсите и регламентите при откриване на 
отклонения, несъответствия в процеса или продукта или изменения във външната среда (в 
това число изменения в изискванията на клиента - на командира или на по – старшото 
звено в управлението).  

Декомпозира се процеса „командване и управление“ на процеси от по ниско ниво – 
вземане на решение и подготовка на вземането на решение. Формулирано е неговото 
съдържание и основни взаимовръзки. Разкрити са разпределените отговорности на щаба 
(процес «оценка»), на командира (процес «решение») и на формированията, участващи в 
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операцията (процес «командване и управление»). Декомпозирането може да продължи и 
по елементите на процесите от трето, четвърто и т.н. ниво до съставните им операции, 
процедури, действия. Така се получава мрежа от процеси и се разкриват много добре 
взаимовръзките между тях. 

Внедряването на процесния подход в „Планиране на операциите“ включва 
обновяване на регламентите, в рамките на което се: разпределят отговорностите за 
резултатите от работите на процесите; определяне на системата за взаимодействие между 
процесите с външните доставчици (формирования на СКС, ВВС , ВМС и СС); определяне 
и разработване на документация за функционирането на процесите (инструкции, 
регламенти, методики, длъжностни инструкции и т. н.); разработване на график за 
внедряване на тази документация; определяне на показателите за дейността на процесите, 
способите и формите за събиране на информацията и реда за отчетност пред 
ръководителите; определяне на рамките на показателите, характеризиращи нормалното 
протичане на  процесите; определяне на критериите, по които започват работите за 
отстраняване на причините за възникнало отклонение.  

При внедряване на процесния подход се разработва двустепенна система от 
показатели: показатели, по които ръководителя на процеса оценява ефикасността и 
ефективността на своя процес и на работите, включени в неговия състав; показатели, по 
които ръководителя на процеса се отчита пред по-старшото командване за резултатите от 
дейността на процеса.  

Общоприетият термин, в Българската армия е планиране на операциите. По 
същество операциите, в които участват формирования от Въоръжените сили, са уникални 
по своята същност. За такъв вид дейности е по - логично да се говори за проекти на 
операции. 

Управлението на проекти може да бъде дефинирано като извършване на съвкупност 
от разнородни дейности с уникално съдържание. Те служат за решаване на сложен 
нестандартен проблем. Тези дейности се провеждат при наложени ограничения относно 
време, разходи, качество. Освен това има специфични изисквания към организацията на 
работите, които ги съставят. 

Предложен е удобен и перспективен инструмент чрез който предложения подход 
може да служи като основа са безплатните софтуерни продукти - Projectibre. 

Процесният подход е необходима основа за по-нататъшното проектиране на 
операциите. Дава цялостна представа за същността и съдържанието на планирането. 
Детайлизира изпълнението на операциите до равнище, съответстващо на нивото на 
командване. Дисциплинира мисленето и подпомага преминаването към фиксиран 
алгоритъм за провеждането на операции от всякакво естество и различни по мащаб. 

 
2.7. Въоръжените сили като сложни системи, Глава от книга 

Теоретични основи на националната военна стратегия. – София, Военна 
академия "Г.С.Раковски", ISBN  978-954-9348-14-9, 2009, 11 стр., с. 101-
111 

 
Направен е опит да се анализират опитите за даване на определение на понятието 

система. 
На тази база се дава препоръка: да се използва максимално пълното количество 

фактори, а след това да се отделят тези от тях, които най-съществено влияят върху 
нейното функциониране и да се формулира работното описание на системата. 

По нататък се разглеждат основните понятия, които характеризират строежа и 
функционирането на  системите. Описва се същността на системотехниката.   
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Разкрива се същността и конструирането  на организация. Тези знания се 
трансформират върху организационното изграждане и модернизация на въоръжените сили 
- като система. 

 
Към третата група публикации „Национална сигурност“ са 

включени: 
 
3.1. Монография, „Корпоративна сигурност”, Издателство – ВТУ 

„Каблешков“, София, 2020 г. , ISBN  978–619–7472–12–7, 288 стр. 
 
Представената монография, обобщава професионалния опит на автора в сферата на 

корпоративната сигурност, преподавателската му практика в дисциплини от три 
магистърски специализации: Организация и управление на корпоративната сигурност, 
Индустриална и енергийна сигурност и управление на околната среда, Сигурност и 
противодействие на радикализацията и тероризма.  

Обект на изследването е корпорация с пет жизненоважни компонента и дейности: 
активи, човешки ресурси, дейности, мениджмънт и репутация. 

Предмет на изследването е сигурността на корпорацията. 
Целта, която се преследва е разработване на подход за организиране и управление на 

корпоративната сигурност, който обхваща по-широка рамка от „охрана на обекти в 
сдруженията“.  

За нейното постигане се решават следните задачи: да се разработи методология за 
постигане на желано състояние на сигурност; да се доразвият основни видове защита на 
жизненоважните компоненти и дейности. 

За решаването на тези задачи монографията е структурирана в смислови раздели, 
обособени като  пет глави. 

В първа глава „Методи и подходи за организиране и управление на корпоративната 
сигурност“ се разглеждат основни инструменти, използвани в монографията. 
Съсредоточено вниманието към същността и съдържанието на системния анализ, който е 
основен метод възприет в монографията за изследването. Негова основна цел е решаване 
на конкретен проблем с уникална специфика. Посочени са технологиите: ненамеса 
(Absolution); оптимално решение (Solution); разтваряне (Dissolution) и частична намеса 
(Resolution). Като основа на тези методи служи разбирането за система, с нейните 
свойства. Тези свойства са сведени в три групи: статични, динамични и синтезиращи.  

Във втория раздел „Основи на процесния подход“ се разглежда функционирането на 
системата, като йерархия от процеси – основни и спомагателни. Те са верига от действия, 
създаващи резултат (ценност) за конкретен потребител. Детайлизиран е управленския 
процес. Обърнато е специално внимание на индикаторите чрез които се управлява всеки 
процес, а това са измерваните променливи и техните нормативни стойности. 

В третия раздел на първа глава  „Управление на рисковете в интерес на 
корпоративната сигурност“ е поставена основата за дефиниране, определяне и качествено, 
количествено и полуколичествено оценяване на рисковете. Посочени са възможните 
решения за въздействие върху риска: избягване на риска; приемане на риска; 
трансфериране на риска и управление на риска. Управлението на рисковете е в тясна 
връзка със сигурността на корпоративните компоненти и на непрекъснатостта на 
дейностите в корпорацията и процесите в системата за  корпоративна сигурност. 

Четвъртият раздел „Проектен подход при стратегическо планиране“ разкрива фазите 
на един проект: иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг и закриване. Идеите към 
групите процеси, протичащи в разгледаните фази се прилагат в десет области на знания: 

https://rndc.bg/magistar-esuos/
https://rndc.bg/magistar-sprt/
https://rndc.bg/magistar-sprt/
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управление на интеграцията на проекта; управление на съдържанието на проекта; 
управление на графика на проекта; управление на стойността на проекта; управление на 
качеството на проекта; управление на ресурсите на проекта; управление на 
комуникациите на проекта; управление на рисковете на проекта; управление на 
обществените поръчки; управление на заинтересуваните страни по проекта. Този раздел 
обвързва знанията от трите предшестващи раздела и дава основата на планирането и 
организирането на корпоративната сигурност като състояние на рисковете за елементите и 
процесите в посочените по-горе системи. 

В първия раздел на втора глава „Стратегия за корпоративна сигурност“ се прави 
уточнение на понятието корпоративна сигурност, което не е правно регламентирано в 
Република България. 

Във втория раздел на тази глава се разкриват жизненоважните компоненти и 
дейности в една корпорация, за които следва да се гарантира някакво ниво на сигурност: 
активи, човешки ресурси, дейности, мениджмънт и репутация. Представен е методически 
подход. Броят и видът на посочените елементи и дейности може да бъде променян в 
зависимост от характера на изследването. Те зависят от формулираната цел, която се 
преследва. 

В раздела „Същност и характеристика на понятията „заплаха” и „опасност” се 
придава нов смисъл на традиционното схващане за тях. 

В досегашната практика заплахата и опасността са понятия, които се използват като 
синоними или като различни по конкретност, застрашаващи корпоративната сигурност. 
Заплахата е много близка и по-конкретна, а опасността (рискът) е по-неопределен и с 
неясен времеви хоризонт.  

Предлага се заплахата да се свързва с удовлетворяване на интерес на злонамерен 
субект, а опасността - от причинител („природа“), който няма интерес от това. 
Разграничаването на тези понятия се налага от различните подходи, използвани при 
тяхното моделиране: Теорията на игрите – за заплахите, и Теорията на статистическите 
решения – за опасностите. 

В четвъртия раздел е разгледан вариант на заинтересувани страни от 
жизненоважните елементи и дейности на корпорацията. Разкрити са основни фактори, 
които влияят върху отношенията между заинтересуваните страни: пазар; клиенти; 
доставчици; конкуренти; продукти-заместители; пазар на работната сила. Заплахите от 
заинтересуваните страни обикновено се причиняват поради неудовлетворен интерес на 
някоя от страните. За неговото удовлетворяване се формира намерение – от безобидно до 
война. 

В петият раздел е обоснована същността и съдържанието на корпоративната 
сигурност. Обогатен е метода за анализ “Възел на папийонката” чрез качествено 
оценяване на рисковете за жизненоважните елементи и дейности на корпорацията. На тази 
основа е създаден нагледен и доста опростен подход за управление на рисковете. 

Разработен е алгоритъм за постигане на желаното състояние на корпоративна 
сигурност, свързана с рисковете за жизненоважните елементи и дейности на 
корпорацията. 

Формулирано е определение за корпоративна сигурност: Динамично състояние на 
приемливи рискове за жизненоважните корпоративни компоненти и дейности, 
възприемани от висшия мениджмънт и заинтересуваните от успеха на корпорацията 
страни. 

В определението е заложен субективния и обективния характер на корпоративната 
сигурност. 
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Обективният на характер на тази сигурност е свързан с реално съществуващите 
заплахи и опасности и с реалните способности на системата за корпоративна сигурност да 
се справи с тях. 

Субективният характер е заложен във възприемането от висшия мениджмънт на тези 
реалности. Възможни са следните варианти: реалните способности на системата за 
сигурност са адекватни на съществуващите заплахи и опасности и това се възприема като 
факт от висшия мениджмънт; реалните способности на тази система не са адекватни на 
съществуващите заплахи и опасности и това се възприема като факт от висшия 
мениджмънт; реалните способности са адекватни на съществуващите заплахи и 
опасности, но висшия мениджмънт счита, че няма постигната достатъчна сигурност; 
реалните способности не са адекватни на съществуващите заплахи и опасности, но 
висшия мениджмънт счита, че е постигната достатъчна сигурност. 

От варианта на възприемане на корпоративната сигурност от висшия мениджмънт 
зависи по нататъшното поведение и действия за нейното осигуряване и поддържане. 

В шестия раздел на тази глава разглежданите жизненоважни елементи и дейности са 
привързани към енергетиката като цяло. След нейното декомпозиране се разглежда част 
от нея – електро - енергетиката. По –нататъшната декомпозиция разглежда 
международната корпорация „ЧЕЗ“, с което се разкрива мащабността на понятията за 
жизненоважни компоненти и дейности на една корпорация. 

В седмия раздел е представена методология за постигане на желано състояние на 
корпоративна сигурност. На първо място е разработване на стратегия за корпоративна 
сигурност. За тази цел се изисква ясно дефинирано дърво на целите, следвайки 
организационното и териториално декомпозиране на компонентите на корпорацията, 
съобразени с амбициите на висшия мениджмънт по отношение на сигурността. Втората 
стъпка е определяне на начините (Как?) за постигане на зададените цели в рамките на 
отпуснатите средства, като се отчитат възможни действия от страна на опонента 
(опонентите). За постигане на стратегическите цели се разработва стратегически план 
(съвкупност от планове обвързани с дървото от цели). Изпълнението на тези планове се 
постига с последователност от декомпозирани основни и спомагателни процеси, с 
изяснени резултати от тях – продукти (услуги, информация) и ясно управление. Накрая се 
конструира Системата за управление и реализиране на тези процеси. 

Детайлно е разгледана последователността за разработване на стратегия за 
корпоративна сигурност. 

В първия раздел на трета глава „Физическа защита на корпоративни обекти“ е 
представена методология за разработване на Концепция за изграждане на система за 
физическа защита на корпоративни обекти. Разкрита е идеята за физическа защита на 
корпоративни обекти. Разработват се последователно: концепция за физическа защита, 
процеси на системата за физическа защита, структура и щатно-длъжностно разписание на 
системата за физическа защита. 

Във втория раздел на тази глава са разгледани съдържанието и реда за провеждане 
на охранително обследване на охраняван обект. 

В третия раздел са конкретизирани опасности и заплахи за корпоративните обекти. 
Процесите за физическа защита на корпоративни обекти са разгледани в четвъртия 

раздел на трета глава. Такива са: информиране за заплахи от външната среда и 
вътрешното пространство на защитаваните обекти; оценяване на рисковете от външната 
среда и вътрешното пространство за защитаваните обекти; управление на физическата 
защита; превантивна защита на корпоративните жизненоважни обекти; възстановяване на 
поразени жизненоважни корпоративни обекти; извличане на поуки от практиката; 
обучение по поддържане на физическата защита на корпоративни обекти. 
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В петия раздел на същата глава се разглежда конструирането на система за 
физическа защита на корпоративни обекти. Изхожда се от редица нормативни изисквания 
и възможни варианти на принадлежност на системата за физическа защита към 
корпоративните обекти. 

В шестия раздел се представят основни методи за оценяване на ефикасността на 
системата за физическа защита на обектите: метод на статистическото моделиране (Монте 
Карло); теория на игрите; системи за масово обслужване.  

В последния раздел на тази глава се разглеждат особеностите при осъществяване на 
лична охрана на физически лица. 

В четвърта глава се разглежда информационната сигурност на корпорацията. В 
първия раздел на главата се разглеждат нормативните основи на информационната 
сигурност. Във втория раздел са описани информационните системи, като се разглеждат 
различни варианти на компютърни мрежи. Третият раздел е посветен на линиите за 
комуникация. Четвъртият раздел разглежда информационната система като обект на 
защита. Разкрити са потенциални опасности и заплахи към мрежовата и информационната 
сигурност. Осветлява се защитата на корпоративните информационни ресурси. Дефинира 
се системата за управление на сигурността на информацията и се разглеждат нейните 
компоненти. 

Мениджмънтът на непрекъснатостта на дейността на корпорация е обект на 
разглеждане в пета глава. В първия раздел на главата се разглежда същността на 
непрекъснатостта на дейността на една корпорация. Във втория раздел основното 
внимание е насочено към съдържанието на процеса планиране на непрекъснатостта на 
корпоративните дейности. Определя се контекста и целите на корпорацията. 
Идентифицират се основните дейности и приоритетни рискове. Разработват се сценарии 
за планиране на непрекъснатостта на дейностите. Извършва се анализ на въздействието на 
прекъсването върху дейността. Формулират се стратегии за непрекъснатост на 
дейностите. В третия раздел е отделено внимание на самия процес планиране на 
непрекъснатостта. 

В заключението са обобщени резултатите и подчертани приносни моменти в 
монографията. 

 
3.2. Подход за формиране и реализиране на стратегия за национална 

сигурност София, Университет по библиотекознание и информационни 
технологии © Академично издателство „За буквите - О писменехь“. 2019 
ISSN 2683-0094 

 
Основната идея е при разработване на „Стратегия за Национална сигурност“ да бъде 

използван модифициран вариант на цикъла на Деминг. В доклада, модифицираният 
вариант на този цикъл е наречен „Подход за формиране и реализиране на стратегия за 
национална сигурност”. Модернизиранията цикъл е съставен от четири процеса: 
стратегическо планиране (Plan Strategic); изпълнение на стратегията за национална 
сигурност (Do); проверка и анализ на нейното изпълнение (Check); актуализиране на тази 
стратегия през определени периоди (Act). В доклада те са декомпозирани до определено 
ниво, като основно внимание е поставено на стратегическото планиране. 

Разгледани са осем стратегически школи развивани през различни периоди. 
Обогатена е представата за стратегия в помощ на широки обществени кръгове. За 
стратегия се говори когато има опонент (конкурент), с комплект от възможни действия за 
постигане на неговите интереси. 
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При така формулирано понятие за стратегия се предлага да се постави главна, 
основна, конкретна цел – мотивация на гражданина да защитава отечеството си. Нейното 
постигане изисква система от количествени показатели в четири направления – социално, 
стопанско (икономическо), културно, политическо. Целта се декомпозира до нива, 
ангажирани с нейното реализиране. Допълнителни важни цели са интегритет на 
обществото, териториална цялост, устойчивост на управлението, осигуряващо 
благосъстояние, справедливост, равноправие и равнопоставеност на държавата в рамките 
на Европейския съюз. 

Може да се направи извод, че формулирането на стратегия се свежда до намиране на 
най-добрите начини (пътища, методи), чрез които с разполагаемите средства се постигат 
формулирани цели, въпреки противодействието на даден опонент (опоненти). С други 
думи -тези начини са съобразени с реалните и предполагаеми варианти за действие на 
оценените. Ако няма такива, реални или потенциални, не може да се говори за стратегия. 
Такива документи, които не отчитат действията на опонент са по-скоро политики. 

 
3.3. Корпоративна сигурност, корпоративна защитеност и 

корпоративна безопасност, същност и съдържание, Пловдив, Юбилейна 
международна научна конференция на Пловдивски университет, 
Икономическа и социална [дез]интеграция, 27 – 28.06.2019, служебна 
бележка издадена от Университетско издателство „Паисий 
Хилендарски“, гр. Пловдив, 27.03.2020  

 
В този доклад се разкрива методика за дефиниране на корпоративна сигурност. За 

целта се определят жизненоважните компоненти и дейности за съществуването на една 
корпорация. Разгледани са пет такива елемента: активи, човешки ресурси, репутация, 
дейности и мениджмънт на корпорацията. Разкрити са застрашаващи тяхното 
съществуване природни явления и действия на заинтересувани страни. Прецизирани са 
понятията заплаха и опасност за тези жизненоважни компоненти. 

Описват се подходи за определяне на рисковете предизвикани от конфликти, 
инциденти, аварии и катаклизми. На тази база се дефинират корпоративна защитеност, 
корпоративна безопасност и обобщаващото понятие корпоративна сигурност. Посочва се 
подход за конструиране на система за корпоративна сигурност. Дефинира се 
корпоративна сигурност. 

Може да се направи изводът, че заплахите и опасностите не са синоним. Те са 
резултат от въздействието на различни източници. Източниците на заплахи са 
целенасочени субекти, които прилагат различни методи за защитаване на интересите си. 
Противодейства им се от системата за корпоративна сигурност. Препоръките за разумно 
поведение по време на конфликт се правят чрез използване на „теория на игрите“. За 
целта се разработва математичен модел - „игра“ с определени правила. 

Източниците на опасности са с различен произход (техногенен, природен, с особено 
внимание на част от него - биологичен). Те не са злонамерени, нямат конфликтен 
характер. Липсата на противодействие от тяхна страна налага използването на „теория на 
статистическите решения“. Действията на източниците на опасности пораждат 
неопределеност на ситуацията. За намаляването на тази неопределеност в известни 
граници са необходими статистически данни за състоянието на „природата“.  

Освен за нуждите на моделирането на процесите за управление на сигурността, 
въвеждането в употреба на по-горе уточнените понятия ще позволят да се разграничат 
ясно две различни по характер дейности - регулиране на конфликти и управление на 
непрекъсваемостта на дейността (с някои изключения). 



18 

 

3.4. Процес за управление на система за корпоративна сигурност, 
Пловдив, Юбилейна международна научна конференция на Пловдивски 
университет, Икономическа и социална [дез]интеграция, 27 – 28.06.2019, 
служебна бележка издадена от Университетско издателство „Паисий 
Хилендарски“, гр. Пловдив, 27.03.2020  

 
Демонстрира се важността на цикъла на Деминг за управлението на системата за 

корпоративна сигурност. Поставя се акцент върху етапа „Планиране“ от посочения цикъл 
– формулиране на мисия, визия, политика, стратегия на системата за корпоративна 
сигурност,  стратегическо планиране на нейните дейност.  

Подчертава се, че желаното крайно състояние на корпоративната сигурност се 
постига на няколко етапа (краткосрочен, средносрочен и дългосрочен). То може да се 
декомпозира на желани състояния на сигурност за всеки от жизненоважните компоненти 
и всяка от дейностите, без които корпорацията не може да съществува пълноценно (или 
въобще да съществува). По същество това са частни цели за корпоративната сигурност. 
Стратегията трябва да отчита тези частни цели и да препоръчва обединяващ начин за 
тяхното постигане. Тези цели не са с еднаква тежест. Всичко зависи от характера на 
корпорацията, нейните основни дейности и клиенти. 

Разгледан е вариант на измерими критерии и показатели за корпоративна сигурност. 
 
3.5. Достъпни технологии в обучението по проектиране на 

национална сигурност, Международна научна конференция "Модерна 
сигурност и съвременни технологии", 15.03.2019 г., София : сборник 
научни трудове. Т. 1, Технологии в сигурността; Издателство и 
производство - София : Науч.-техн. съюз по машиностроене Индустрия - 
4.0, 2019, ISBN - 978-619-7383-13-3.стр. 180-190 

 
Организирането на Националната сигурност изисква единен подход за планиране, 

изпълнение и приключване на дейностите, чрез използване на съвместим 
инструментариум, съгласувани по йерархията цели и индикатори за ефективност и 
ефикасност, подготвен за използване на информационни технологии персонал. За тази цел 
се предлага като вариант използване на проектния подход. Чрез него е възможно да се 
дефрагментират целите за различни нива на системата за Национална сигурност. Освен 
това - да се дефинират процесите на тези нива, с които да се постигат съответните цели, 
чрез производството на специфични продукти, услуги и резултати за всяко от тях. 
Прилагането на проектния подход на всички нива включва обединяването на проектите в 
програми, а финансирането на приетите програми се осъществява чрез управление на 
съответните портфейли. 

В управлението на проекта също се обособяват функции по планиране, 
организиране, координиране, стимулиране и контрол. Те следват логиката на общите 
управленски функции. Същевременно обаче са ориентирани и съобразени с целите и 
естеството на проекта. 

Въвеждането на проектния подход в обучението на бъдещите специалисти и 
експерти в системата за НС довежда до овладяването на професионални знания, умения и 
компетенции. Те се проявяват в следните резултати: познаване на основите на проектното 
управление в програмна среда и създадените информационни системи за управление на 
проекти; придобиване на умения за прилагане на целия цикъл за управление на проекти в 
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програмна среда; овладяване на методите за управление на проект с компетенции за 
тяхната реализация чрез използване на съвременен софтуер. 

Разгледан е професионален и непрофесионален софтуер за управление на проекти.  
 
3.6. Непълнолетните лица в обсега на ЕВРОДАК. Етични, 

нормативни и сигурностни аспекти. Международна научна конференция 
"Модерна сигурност и съвременни технологии", 15.03.2019 г., София : 
сборник научни трудове. Т. 2, Модерна сигурност; Издателство и 
производство - София : Науч.-техн. съюз по машиностроене Индустрия - 
4.0, 2019, ISBN - 978-619-7383-13-3. стр. 386-396. 

 
Целта на доклада е да се проследи връзката между технологичното, хуманитарното и 

нормативното измерение в процесите на миграционен мениджмънт в ЕС и да се докаже, 
че пълният синхрон между сигурност и общочовешки ценности не е възможен. 
Непреодолим вододел между трите комуникиращи си плоскости на съвременната 
(не)сигурност се оказва границата. Риск-мениджмънтът на граница се оказва изнесен 
върху две комуникиращи си плоскости – дигиталната и човешката, където съществуват 
различни по своя характер заплахи, чието преодоляване често пъти се оказва сложно. 

Представена е концепцията за интегрирано гранично управление (Integrated Border 
Management - IBM)1, е регламентирана за  първи път в чл. 77 и чл. 79 от Договора за 
функциониране на ЕС, съгласно разпоредбите на който, съюзът следва да обезпечи 
ефективния мониторинг над външните си граници, посредством постепенното въвеждане 
на система за интегрирано управление. 

За целите на интегрираното гранично управление, са разработени механизми за 
наблюдение на външните граници, чиято защитна функция пред идващите „отвън“ 
заплахи добива приоритет. 

Описана е концепцията за „национална и международна координация и 
сътрудничество между всички органи и агенции, участващи в сигурността на границите е 
споделена отговорност между институциите в охраната на европейските граници. Тя 
изисква създаването на Европейска гранична и брегова охрана, която включва Агенция 
Фронтекс и националните служби по охрана и контрол на границите.  

Ключов момент в технологиите за граничен контрол представлява снемането на 
пръстови отпечатъци – достоверен биометричен дескриптор, позволяващ 
идентифицирането на граждани на трети страни и тяхното улеснено локализиране в 
рамките на съюза, елемент от системата „ЕВРОДАК“. Като част от т.нар. Дъблинска 
система, целта на „ЕВРОДАК“ е да улесни държавите от ЕС при определянето на 
отговорността за разглеждане на молби за международна закрила, подадени от граждани 
на трети страни, посредством  сравняване на набор от пръстови отпечатъци, съхранявани 
в специализирана база-данни.  

В европейския правен мир е рядка практиката деца да бъдат разглеждани като 
субекти на престъпление. В условията на близкоизточните и северноафриканските 
конфликти, детско-юношесткият сегмент от населението се оказва достъпен, лесен за 
индоктринация и стратегически адаптивен контингент за извършване на актове на 
насилие. В тази връзка, Комитетът на Съвета на Европа за борба с тероризма,  посочва 
като приоритетни за периода 2018-2019 г. разглеждането на ролята на жените и децата в 
организирането, подпомагането и извършването на терористични актове, както и  
мониторингът на лица, завърнали се от територии на конфликт. 
                                                           
1 http://www.eap-ibm-capacitybuilding.eu/en/about/ibm 
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Предвид произволния характер на заплахите и човешкият фактор в основата им, на 
преден план излиза анализът на риска, като инструмент за обезпечаване на вътрешната 
сигурност и сигурността на външните граници на ЕС. 

Анализът на риска по външните граници на ЕС се извършва от агенция Фронтекс, 
която разполага със специализирана мрежа за провеждане на разузнавателно-аналитична 
дейност – ФРАН. Изготвените аналитични продукти са с регулярен или събитиен характер 
и целят повишаване ефективността на миграционния мениджмънт по външните граници 
на съюза. 

Въпреки важността на правата на човека, дейността на агенция Фронтекс е насочена 
към управление на миграцията като заплаха за сигурността. В тази връзка, разглеждането 
на нелегалните имигранти се извършва през призмата на  техния рисков потенциал, а не 
на индивидуалните им нужди като уязвими групи.  Дори в случаите, в които фокусът е 
поставен върху уязвимостта на имигрантите, тя се анализира в контекста на 
трансграничната организирана престъпност и с оглед на тяхното въвличане и 
експлоатиране. 

Масовият характер на имиграционните процеси довежда до нарастване нивото на 
секюритизация и до поставяне на контрола на миграцията и на трансграничната 
организирана престъпност, под общ знаменател. 

Все по-често технологията се използва като елемент от процеса на криминализиране 
на идентичността. Анализът на риска е изведен на двете функционални плоскости – 
технологична и хуманитарна, допирните точки между които водят до непреодолим 
конфликт – този между ценностите и сигурността. 

И ако рисковете пред сигурността на външните границите са функция на заплахите, 
уязвимостите и въздействието, то остава отворен въпросът дали тези уязвимости се 
изразяват в способността на ЕС да отговори на бежанско-имиграционния натиск, или са 
характеристика на нелегалния човекопоток, носител на идентичност, съвършено различна 
от европейската. 

 
гр. София                                  доц. д.н.                         Георги Торнев 
__.06.2020 г. 
 

 


