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РАЗДЕЛ I. OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на темата
Актуалността на темата се определя от това, че на съвременния етап, основните рискове
и заплахи, влияещи на сигурността и стабилността на държавите в глобален, регионален и
национален мащаб, както и възпрепятстването на възможни кризи и конфликти, обуславят
важността и необходимостта от своевременно получаване на информация от различен
характер и прилагането на съответните превантивни мерки. Това изисква използване на
модерни системи и технологии, сред които космическите и авиационните заемат основно
място. Тяхното прилагане в края на ХХ и началото на ХХI век в съвременните операции е
продиктувано и от нарасналата необходимост от съвременно информационно осигуряване
(ИОс) и създаване на информационно превъзходство (ИП) над противостоящата страна.
В настоящия момент българските въоръжени сили (ВС) и по-конкретно
Военновъздушните сили (ВВС) не разполагат с авиационен и космически разузнавателен
компонент. Очевидна е необходимостта от придобиване и усвояване на специализирани
авиационни и космически системи и средства за наблюдение (АКССН) на земната повърхност
и за ранно предупреждение, които да се използват за ИОс и създаване на ИП в съвременните
операции.
През последните три десетилетия почти всички военни конфликти започват и се водят
с активно използване на АКССН и други аерокосмически системи. Ролята им при осигуряване
на поставените цели непрекъснато нараства, като е очевидна необходимостта тази тенденция
да се прецизира, отрази и разработи за условията на Република България.
Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационния труд е усъвършенстване на информационното осигуряване в
съвременните операции чрез комплексно използване на авиационни и космически системи и
средства за наблюдение.
За постигане на целта са решени следните задачи:
1. Анализиране на съвременните аспекти на информационното осигуряване на
операциите на въоръжените сили и на ролята на авиационните и космическите системи и
средства за наблюдение.
2. Обосноваване на необходимостта от комплексно използване на авиационни и
космически системи и средства за наблюдение при информационно осигуряване в
съвременните операции.
3. Извършване на SWOT-анализ на използването на авиационни и космически системи
и средства за наблюдение и формулиране на стратегии, осигуряващи комплексното им
прилагане.
4. Създаване на алгоритъм и на обобщени тактико-технически изисквания за избор на
авиационна система за наблюдение на основата на безпилотните летателни апарати.
5. Синтезиране на структурата и разкриване на функциите на система за комплексна
обработка на информацията от авиационни и космически системи и средства за наблюдение.
6. Обосноваване и разкриване на съдържанието на аерокосмически сегмент при
подготовката и провеждането на контратерористична операция в условията на Република
България.
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7. Класифициране на наблюдаваните обекти чрез определяне на тяхното функционално
предназначение.
8. Създаване на модел за откриване и разпознаване на обекти по информация от
космически и безпилотни летателни апарати за наблюдение и за организиране и използване на
аерокосмически сегмент в контратерористична операция на национално равнище.
Обект и предмет на изследването
Обект на труда е информационното осигуряване в съвременните операции чрез
комплексно използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение.
Предмет на изследването е съвкупността от проблеми, свързани с комплексното
използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение при
информационното осигуряване в съвременните операции.
Структура на дисертационния труд
За решаване на научно-изследователските задачи и постигане на поставената научноизследователска цел, дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, изводи, списък
на използваните съкращения, списък на литературните източници и приложения. Обемът на
дисертационният труд е от 221 страници. Основният текст обхваща 178 печатни страници, в
които са включени 20 фигури и 22 таблици. Използваните литературни източници са 76.
Приложенията към основната част са осем, като в първото, второто, петото, шестото и осмото
има по една таблица, третото съдържа една спътникова снимка, четвъртото - 2 таблици,
легенда и допълнителна информация, а седмото - задание за провеждане на експеримент.
В увода са обосновани актуалността на темата, практико-приложният и характер и
постановката на проблема (цел, задачи, обект и предмет на изследването, методи на
изследване, ограничения, основна хипотеза).
В първа глава са решени първата и втората научно-изследователски задачи. Извършен
е анализ на схващанията за информационните операции (ИО), за ИОс на съвременните
операции и на ролята на АКССН. Обоснована е необходимостта от комплексно използване на
тези системи и средства за наблюдение при ИОс в съвременните операции.
Във втора глава са решени третата, четвъртата и петата научно-изследователски
задачи. Приложен е SWOT-анализ, с оглед на формулиране на конкретни стратегии за
управление при използване на безпилотни и космически летателни апарати, осигуряващи
комплексното им прилагане. Разработен е алгоритъм за избор на авиационна система за
наблюдение на основата на безпилотни летателни апарати (БЛА) и е дефинирана
необходимостта, структурата и функциите на космическия сегмент на страната, осигуряващ
съвместност на добиването и използването на информация от спътникови военни и/или
комерсиални системи за наблюдение с двойно приложение. Обоснована е функционалната
структура на системата за комплексна обработка на информацията от АКССН.
В трета глава са решени шестата, седмата и осмата научно-изследователски задачи.
Разработен е аерокосмически сегмент (АКС) на АКССН, използван в контратерористична
операция (КТО) на националните ВС. На основата на статистически данни е анализирано
влиянието на количеството облаци върху наблюдението от спътници и БЛА, както и мястото
на последните в офанзивните стратегии за управление. Извършена е класификация на
наблюдаваните обекти от космически и безпилотни летателни апарати чрез определяне на
тяхното функционално предназначение. Разработен е модел за откриване и разпознаване на
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обекти по информация от космическите и безпилотни летателни апарати за наблюдение и за
организиране и използване на АКС в КТО на национално равнище.
Ограничения
В дисертационния труд са поставени следните ограничения:
1. Неразглеждане на всички компоненти на ИОс, т.к. някои от тях не са свързани пряко
с използването на АКССН;
2. От авиационните системи и средства за наблюдение като особено перспективни за
Република България се анализират безпилотните авиационни системи (БАС), респективно
БЛА за оптикоелектронно наблюдение, а от космическите системи и средства за наблюдение
(КССН) - спътниковите военни и/или комерсиални системи за оптикоелектронно наблюдение
с двойна употреба;
3. За пример на съвременна операция в дисертационния труд е взета КТО на
национално ниво.
Методология
При разработване на дисертационния труд са използвани следните методи и подходи:
системен анализ; анализ и синтез; SWOT-анализ; теорията на вероятностите; теорията на
търсенето.
РАЗДЕЛ II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПО СТРУКТУРНИ
ЕЛЕМЕНТИ
ГЛАВА ПЪРВА. Информационно осигуряване на съвременните операции в
началото на ХХI век и ролята на авиационните и космическите системи и средства за
наблюдение в създаването на информационно превъзходство
1.1 Анализ на схващанията за информационните операции и информационното
превъзходство в началото на ХХI век
На съвременния етап на развитие, информационното противоборство (ИПр) е
ефективно средство и за осигуряване на баланса на страните в конфликта. Използването на
средства и методи на ИПр позволява дори на слаби държави и коалиции да запазят
относителна независимост при избора на собствен външнополитически курс и възможност да
реагират своевременно и адекватно (асиметрично) на външни влияния/заплахи от
чуждестранни геополитически субекти.
1.1.1. Информационни операции
В Доктрината за провеждане на операциите на Република България НП-31 относно
информационните операции е налице определението - „координирани и синхронизирани
въздействия върху информацията на противостоящите сили, информационно-базираните
системи и процеси и защитата на собствените такива, за създаване на желани ефекти, влияещи
върху волята, разбирането и способностите на противостоящите сили за борба и постигане на
поставените цели. Те са интегрираща функция, фокусирана върху информационната среда и
не са способност“.
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НП-3, Доктрина за провеждане на операциите, Министерство на отбраната, София, 2012 г.
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Може да се оцени, че информационната операция (ИО) е област, в която функционират
хора и автоматизирани системи за водене на наблюдение, ориентиране, вземане на решения и
действия на базата на информацията. Тя се използва активно при постигането на ИП.
1.1.2. Информационно превъзходство
От анализа на съвременните военни конфликти следва, че основа за постигането и
удържането на ИП е използването на АКССН.
Понятието ИП има комплексен характер и включва редица компоненти, основните от
които са три2 - разузнаване, управление на информационните ресурси и информационни
операции. Тези три компонента следва да се използват координирано и в система.
1.1.3. Информационното превъзходство и НОРД - когнитивния цикъл на Джон Бойд
Информационното превъзходство е понятие, което се формира на базата на известната
концепция за НОРД - когнитивния цикъл, включваща четири етапа - наблюдение, ориентация,
решение, действие. Според съвременни военни експерти, главен в този четириетапен модел е
втория етап - ориентация.
НОРД - когнитивният цикъл е непрекъснат процес. След привеждане на решението в
действие, чрез съответната обратна връзка се осъществява наблюдение на резултата, като по
такъв начин се затваря пълния НОРД - когнитивен цикъл.
1.1.4 Системите за ранно предупреждение и НОРД - когнитивния цикъл
В Националната отбранителна стратегия на Република България3 се посочва, че
„динамичната и сложна геостратегическа среда повишава отговорностите на всички видове
разузнавания за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за сигурността и отбраната
на страната, за своевременното информационно осигурява на държавното и военното
ръководство, за разузнавателна поддръжка на военните формирования от въоръжените сили
на Република България и за изпълнение на ангажиментите към НАТО и ЕС“.
В тази връзка, в приетия през 2015 г. Закон за военното разузнаване4 са определени три
основните задачи на военното разузнаване на стратегическо ниво, едната от които е
осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и
заплахите за националната сигурност и колективната отбрана. За нейното изпълнение Законът
посочва, че военното разузнаване на стратегическо ниво „развива способности да добива
разузнавателна информация, самостоятелно или съвместно със структури на НАТО, ЕС и
партньорски служби, чрез използване на космически, авиационни, морски или земни системи
за получаване на изображения“.
На базата на гореизложеното, може да се оцени, че създаването на ИП в съвременните
операции в условия на кризи и конфликти, особено в началния им етап, е невъзможно без
наличието и използването на система за ранно предупреждение (СРП).

Антонович П.И., Шаравов И.В., Лойко В.В., „О сущности информационного превосходства“, 3rm.info.
Национална отбранителна стратегия, приета с Решение 283 на Министерски съвет
от 18.04.2016 г.
4
Закон за военното разузнаване, в сила от 01.11.2015 г., обн. ДВ. бр. 88 от 13.11.2015 г.
2
3
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В зависимост от мястото на разполагането им (базирането), националната СРП за
възникване на кризи и конфликти5 включва следните основни компоненти: земен, морски,
въздушен и космически (фиг. 1.1).

КОМПОНЕНТИ

ЗЕМЕН

- агентурно
разузнаване;
- електронно
разузнаване;
- войсково;
- радилокационно и
радиотехническо
разузнаване;
- открити източници;
- контрарзузнаване и
др.;

МОРСКИ

- морско разузнаване,
включително
информация от
търговски и гранични
кораби и от
авиационния
компонент на ВМС

ВЪЗДУШЕН

- въздушно разузнаване,
включително със
специализирани
авиационни системи за
ДРЛО и наблюдение на
земни цели и БЛА

КОСМИЧЕСКИ

- космическо
разузнаване (чрез
използване на
информация от
специализирани и
комерсиални
изкуствени спътници на
Земята за наблюдение,
комуникация и
метеоосигуряване

Фиг. 1.1. Основни компоненти на националната СРП за възникване на кризи и конфликти
Както се вижда от фиг. 1.1 въздушният компонент на СРП се основава на информация
от специализирани авиационни системи за далечно радиолокационно откриване и наблюдение
на въздушни и земни цели, базирани на съответни самолети и вертолети, както и на
перспективни БЛА. Поради високата стойност на първите от изброените системи и големите
перспективи пред БАС в дисертационния труд се анализират БЛА като основа на
въздушния компонент на СРП на Република България.
Аналогично, от фиг. 1.1 се вижда, че космическият компонент на СРП се основава на
информацията от спътникови системи за разузнаване, комуникация и метеорологично
осигуряване. В Република България тези космически системи се използват несистемно и
е наложително да се разработи подход за прилагането им.
В програмата за развитие на отбранителните способности на ВС до 2020 г. на Република
България6 е заявено, че изграждането на ВС и развитието на отбранителни способности в
условията на силно ограничени и недостатъчни финансови ресурси, динамична
военностратегическа среда с доминиране на асиметрични и хибридни заплахи, при ускорен
ритъм на използване на формированията в операции далеч от територията на страната, налага
нарастване на ролята на силите и средствата за разузнаване, наблюдение и ранно
предупреждение.

Пенев П., Кризисен мениджмънт, София, ВА, 2010 г., стр. 92, 102.
Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г., решение на Народното
събрание от 25.11.2015 г., публикувано в Държавен вестник, бр.93, от 01.12.2015 г.
5
6
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1.2. Ролята на авиационните системи и средства за наблюдение в
информационното осигуряване и за създаване на информационно превъзходство в
съвременните операции
Авиационните системи и средства за наблюдение (АССН) по своята същност са
системи за авиационен мониторинг (от англ. monitor - контролиращ), а общият признак, който
ги обединява е възможността за получаване на изображения на наблюдавани обекти.
Информационното осигуряване на съвременните операции и постигането на ИП чрез
използването на АССН е пряко свързано с пет понятия в авиационния мониторинг пространствена разделителна способност, полезрение, полоса на заснемане, полоса на обзора
и информативност. По своята същност те са и параметри на авиационния мониторинг.
В съвременните условия главно място при развитието на АССН се пада на
създаваното и приемането на въоръжение на БАС, които могат да отговорят на новите
асиметрични заплахи в т.ч. международния тероризъм, борба срещу наркотрафика, морското
пиратство, етническите конфликти, техногенните катастрофи и ликвидацията на техните
последствия.
По своята същност БАС е целева система, включваща основно един или няколко БЛА,
земна станция (пункт) за контрол и управление (ЗСКУ) и средства за логистично (техническо)
осигуряване.
Експертите в областта на създаването и използването на БАС разглеждат бойното им
използване в рамките на три концепции, свързани с прилагане на включените в състава им
БЛА за разузнавателни цели, за непосредствена авиационна поддръжка и за радиоелектронна
борба/радиоелектронно подавяне/електронна война. Трите посочени по-горе концепции
осигуряват прилагането на БЛА в ИОс и при създаване на ИП.
БЛА, включени в състава на БАС, се използват на тактическо, оперативно и
стратегическо ниво.
Интерес представляват БЛА за разузнаване, тъй като анализът на последните локални
конфликти показва не само необходимостта от водене на постоянно наблюдение и
непрекъснато разузнаване над района на бойните действия в условията на бързо изменяща се
оперативна обстановка, но и достигане на обработената информация в кратки срокове
непосредствено до носителите на високоточно оръжие (ВТО).
Установено е, че приемането на въоръжение на БЛА и тяхното използване във ВС са
необходими и задължителни за ИОс в съвременните операции и постигане на ИП над
противника основно на тактическо и оперативно ниво.
Използването на БЛА за непрекъснато наблюдение на противника, в т.ч. на незаконни
въоръжени формирования, опозиционни въоръжени групи и терористични групи е част от
системата за ИОс на командирите/висшето военно ръководство във военно време и от СРП в
мирно време и при криза.
При настоящето развитие на оптикоелектронните системи (ОЕС) и радиолокационните
системи (РЛС) със синтезирана апертура (САР) за БЛА, може да се оцени, че тяхното
използване осигурява получаването на достатъчна по обем и качество информация. Тя се
предава чрез перспективни средства за комуникация (в т.ч. и спътникови) в реален мащаб на
времето (или близък до реалния) до ЗСКУ или непосредствено до командирите на
формирования (в перспектива до всеки отделен боец) и способства ИОс и ИП над противника.
Може да се определят шест основни свойства на БАС, които да бъдат използвани при
ИОс в съвременните операции: предаване на изображения на наблюдавани обекти,
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включително и на движещи се, в реален мащаб на времето (РМВ); автономност;
скритост; гъвкавост; икономичност; многоцелевост и многофункционалност.
Във ВС на Република България използването на БЛА за добиване на разузнавателна
информация от въздуха е предвидено да бъде във ВВС в рамките на поддържаните и развивани
способности по мисии „Отбрана“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“ по
Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020.
Понастоящем страната няма способности за получаване на достоверна информация от
въздушното разузнаване (въздушния компонент). Очаква се те да бъдат частично
възстановени с изграждането и пускането в експлоатация в Република България на пункт за
получаване на информация по програмата на НАТО за Съюзно земно наблюдение (AGS),
базирана на използването на стратегическия БЛА RQ-4D и след реализирането на националния
проект за нов боен самолет за ВВС.
1.3. Ролята на космическите системи и средства за наблюдение в
информационното осигуряване и за създаване на информационно превъзходство в
съвременните операции
Наред с решаването на военни задачи особено актуално направление в космическата
дейност понастоящем е комерсиалното използване на различни космически летателни апарати
(КЛА), сред които водещо място заемат тези за наблюдение.
Военните и комерсиални КЛА за наблюдение с техните земни компоненти, обединени
в КССН по своята същност са системи за космически мониторинг. Общият признак, който ги
обединява (както при системите за авиационен мониторинг) е възможността за получаване на
изображения на наблюдаваните обекти.
Космическият мониторинг се характеризира с пет понятия, които по своята същност
напълно съвпадат с тези, използвани в авиационния мониторинг (т. 1.2). Различията са основно
в системите и средствата за наблюдение (т.е. съответно авиационни и космически).
Системите за космическо наблюдение включват в състава си космически и земен
компонент.
Космическият компонент се състои от спътници за фото, оптикоелектронно и
радиолокационно разузнаване както и КЛА с двойна употреба, които могат да функционират
едновременно. Компонентът може да включва и спътници - ретранслатори, резервни и
експериментални КЛА.
В състава на земния компонент могат да влизат център за космическо разузнаване
(резервен център), пунктове и станции за приемане на информацията и управление, мобилни
комплекси за приемане и обработка на данни.
На настоящия етап, най-съвременна е бордовата апаратура на военните спътници за
наблюдение и разузнаване, като разделителната способност на изображенията на спътниците
за оптикоелектронно разузнаване при определени условия достига 7 - 10 cm.
Същевременно голяма част от гражданските спътници за дистанционни изследвания
(ДИ) осигуряват изображения с висока резолюция близка до военните сателити за
наблюдение.
Качеството на решаваните задачи при наблюдение на повърхността на Земята от
Космоса в най-голяма степен зависи от информационните възможности на целевото
оборудване на КЛА, характеризиращи се с разделителна способност (пространствена,
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спектрална, радиометрична и по време), работни спектрални диапазони и периодичност
на наблюдението.
Използването на бордова апаратура на спътниците за наблюдение на Земята на няколко
работни спектрални диапазона (работни канали), осигурява различни спектрозонални
изображения на един и същ обект.
Високото качество на спътниковите изображения изисква няколкократната им
обработка - предварителна, вторична и третична (тематична) с използване на специализирано
програмно осигуряване и съответно хардуерно оборудване.
Особеност на военните спътници за наблюдение е високата им разделителна
способност, докато особеност на аналогичните граждански спътници за ДИ е наличието на
няколко работни спектрални диапазона, осигуряващи спектрозонални изображения.
Диапазонът от приложения при наблюдение и разузнаване от Космоса на различни
обекти на Земята значително се разширява, ако системата за космически мониторинг съчетава
възможностите на апаратурата за оптикоелектронно наблюдение и радиолокационно
наблюдение в рамките на различни спътници от една орбитална групировка или ако това
целево оборудване е разположено на един КЛА. Това е реализирано на японския спътник
ALOS “Daichi” с двойна употреба.
Съвременните КЛА за наблюдение осигуряват значителна по обем информация за
противостоящата страна и за собствените сили и средства. Същевременно, нейните качество
и оперативност в редица случай отстъпват на тези, получени от БЛА.
Значителните пространствени граници на наблюдаваната територия (акватория) и
големият обем на информацията, получавана с помощта на КЛА, осигуряват по-голям обхват
от събития спрямо противостоящата страна, което способства за по-ефективни наблюдение и
ориентация като съставни дейности на НОРД-когнитивния цикъл.
1.4. Необходимост от комплексно използване на авиационни и космически
системи и средства за наблюдение с цел информационно осигуряване и създаване на
информационно превъзходство в съвременните операции
Осигуряването от КЛА на непрекъсната информация от наблюдавания район в РМВ
или близък до реалния, не може да бъде постигнато, както при наблюдение чрез използване
на БЛА. При комбиниране на информацията, получена от КЛА с тази от БЛА се допринася за
значително ускоряване на НОРД - когнитивния цикъл (главно при етапите наблюдение на
ситуацията и ориентиране), което съкращава времето за неговото протичане. То разширява
възможностите за бърза (изпреварваща) реакция в конкретни ситуации, успешно ИОс и
постигане на ИП.
От анализираните системи и средства за наблюдение в точки 1.2 - 1.3, като
реалистични, ефективни, ефикасни и перспективни за Република България се очертават
роботизираните системи на основата на БЛА и на спътниковите комерсиални системи за
наблюдение с двойна употреба.
Сравнението на основните свойства на БАС (БЛА), със свойствата на
военнокосмическите системи (ВКСи), разработени в труда показва, че две от тях съвпадат.
Това са способността за функциониране в РМВ или близък до реалния, както и
многоцелевостта и многофункционалността. Останалите свойства са различни, което открива
възможности за комбиниране на информацията от АКССН с оглед реализирането на НОРД-
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когнитивния цикъл (главно при етапите наблюдение на ситуацията и ориентиране) за
постигане на ИП в съвременните операции.
Създаването на съвременно ИОс и ИП чрез отделното използване от една страна на
АССН, а от друга - на КССН, по различни причини не осигурява необходимата степен на
информираност на собствените органи за командване и управление. Това води до проблем при
осигуряването на по-пълна, достоверна и своевременна информация за обстановката в зоната
на операцията (ЗО). Той се обяснява с обстоятелството, че всяка от двата вида системи за
наблюдение се характеризира с присъщи единствено на тях свойства, предимства и
недостатъци. Критичният им анализ и взаимното им отчитане обуславят целесъобразността от
съвместна обработка на информацията и необходимостта от комплексно използване на
АКССН.
Строго специфичните свойства, силни и слаби страни, както и различните възможности
на АССН и на КССН изискват при анализа им прилагането на подходящ научен
инструментариум с оглед на формулиране на конкретни стратегии за управление при
използване на БЛА и КЛА. На настоящия етап този инструментариум се основа на SWOTанализа.
ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ПЪРВА
1. Понастоящем страната не разполага със специализирани авиационни и космически
системи и средства за наблюдение на земната (морската) повърхност и за ранно
предупреждение, които да се използват за информационно осигуряване и създаване на
информационно превъзходство в съвременните операции.
2. Основните понятия в авиационния и космическия мониторинг - пространствена
разделителна способност, полезрение, полоса на заснемане, полоса на обзора и
информативност, са сходни по съдържание като параметри, което облекчава и осигурява
професионалната преценка за начина на използване (поотделно или комплексно) на
авиационни и космически системи и средства за наблюдение при информационно осигуряване
на съвременните операции.
3. Анализът на предимствата на БЛА пред пилотируемите летателни апарати и
основните свойства на БАС обуславят повишената роля на БЛА на настоящия етап при
информационно осигуряване на съвременните операции.
4. Създаването (придобиването) и използването на съвременни БЛА през XXI век като
перспективно авиационно средство във военни (въоръжени) конфликти и за ранно
предупреждение, успоредно с развитието на апаратно-програмното им осигуряване е пример
за общата тенденция за роботизация на въоръжената борба.
5. Анализът на свойствата на военнокосмическите системи и на предимствата и
недостатъците на спътниковите системи за оптикоелектронно и радиолокационно наблюдение
обуславят мястото и значението им заедно с БАС при информационното осигуряване на
съвременните операции.
6. Информационните възможности на комерсиалните КЛА за наблюдение с двойна
употреба се характеризират с разделителната им способност, работните спектрални диапазони
и периодичността на наблюдението.
7. Получаването на информация само от БЛА или само от КЛА не е достатъчно за побързо и по-ефективно наблюдение при реализирането на първия и втория етап на НОРД когнитивния цикъл, но комплексното им използване способства в значителна степен за
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успешното ускоряване и осъществяване на този цикъл с цел информационно осигуряване в
съвременните операции.
8. При избор на КЛА за наблюдение в интерес на информационното осигуряване в
съвременните операции, при възможност е целесъобразно да се подбират спътници с
комбинирано разнотипно целево оборудване, минимизиращо зависимостите от условията на
времето и денонощието.
ГЛАВА ВТОРА. Изследване на подходите за комплексно използване на
авиационни и космически системи и средства за наблюдение при информационно
осигуряване в съвременните операции
При изследване на подходите за комплексно използване на АКССН при ИОс в
съвременните операции може да се започне с извършването на SWOT-анализ на използването
на БЛА и КЛА за наблюдение.
SWOT-анализът позволява да се получи полезна информация за състоянието и
развитието на БЛА и КЛА за наблюдение, да се направи оценка за ролята им в ИОс на
съвременните операции и да се формулират стратегии за управление, които определят
подходите за използване на БЛА и КЛА в ИОс на съвременните операции.
2.1. SWOT-анализ на използването на авиационните и космическите системи и
средства за наблюдение
Представеният в дисертационния труд SWOT-анализ е реализиран в 3 стъпки:
разработване на разширена (предварителна) матрица, в която са формулирани всички фактори
(детайлизирани и подробно описани), които оказват влияние върху използването на БЛА и
КЛА за наблюдение; съставяне на съкратена матрица от факторите, включително обобщените,
получили най-висока оценка на своята значимост след създаването на разширената матрица;
формулиране на стратегии за управление, чрез съпоставяне на следните комбинации от
полетата на съкратената матрица - S-O (офанзивни), S-T (приспособяващи), W-O
(отбранителни) и W-T (оцеляващи).
2.1.1. Разработване на разширените и съкратени матрици на използването на БЛА и
КЛА за наблюдение
А. Разширена SWOT-матрица на използването на БЛА за наблюдение
В разширената (предварителната) матрица са записани всички фактори (детайлизирани
и подробно описани), които оказват влияние при използването на БЛА за наблюдение.
Б. Съкратена (същинска) SWOT-матрица на използването на БЛА за наблюдение
На базата на разширената матрица е създадена съкратената (същинската) SWOTматрица, която включва обобщени фактори, получили най-високи оценки на своята значимост.
В. Разширена SWOT-матрица на използването на КЛА за наблюдение
По аналогия на разширената SWOT-матрица на използването на БЛА за наблюдение е
създадена и разширената SWOT-матрица на използването на КЛА за наблюдение.
Г. Съкратена (същинска) матрица на използването на КЛА за наблюдение
На базата на разширената матрица е създадена съкратена (същинска) SWOT-матрица,
която включва фактори, получили най-високи оценки на своята значимост.
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2.1.2. Стратегии за управление при използване на БЛА и КЛА за наблюдение
На базата на редуцираните (съкратените) матрици, на основата на комбинации от
вътрешни и външни фактори, се определят четири стратегии за управление при използване на
БЛА и КЛА за наблюдение - офанзивни, приспособяващи, отбранителни и оцеляващи.
А. Стратегии за управление при използване на БЛА за наблюдение
А.1. Офанзивни стратегии (S-O):
1. Внедряване на съвременни БЛА за наблюдение, които по ефикасност, ефективност,
уязвимост и безопасност превъзхождат пилотируемите ЛА за наблюдение, а по оперативност
на получаваната информация - и КЛА за наблюдение.
2. Използване от БЛА в РМВ на видео, топловизионна и радиолокационна информация
с висока информативност, позволяваща детайлно разузнаване на интересуващите ни обекти
(включително и за мобилни цели), в различни метеорологични условия, денем и нощем.
3. Реализиране от БЛА за наблюдение за един полет на по-големи производителност
(заснета площ) и разделителна способност на изображенията в сравнение с пилотируемите ЛА
и КЛА за наблюдение, при едни и същи финансови разходи.
4. Постигане на интегрален ефект от използването на БЛА, осигуряващ икономично
изпълнение на бойни полети с неограничена продължителност.
5. Роботизиране и трансформиране на БЛА за наблюдение в разузнавателно-ударни
БЛА.
А.2. Приспособяващи стратегии (S-Т):
1. Стимулиране внедряването на високите технологии в БАС и изграждането на
висококвалифициран състав за управление и експлоатация на БЛА за наблюдение.
2. Разработване и внедряване на БАС с БЛА за наблюдение, използващи полезен товар
(сензори в различни диапазони на електромагнитния спектър), които осигуряват непрекъснато
наблюдение в различни метеорологични условия, денем и нощем.
3. Приемане на въоръжение на БЛА с двойна употреба.
4. Комплексиране на получената информация за даден район/обект от БЛА и КЛА за
наблюдение с цел откриване на малоразмерни и маскирани обекти.
5. Интегриране на БЛА за наблюдение в единното информационно пространство на
театъра на военните действия (ТВД) или ЗО в рамките на концепцията за мрежовоцентричните операции.
А.3. Отбранителни стратегии (W-O):
1. Комбинирано използване на целевото оборудване (с разнотипни сензори) на БЛА за
наблюдение с цел недопускане загуба на управлението им поради кибератаки и електронни
смущения на противостоящата страна.
2. Осигуряване на недостъпност на използването на БЛА за терористични цели чрез
разработване на хардуер и софтуер, които възпрепятстват обезвреждането на целевото
оборудване, авиониката и силовата установка на горепосочените апарати.
3. Намаляване на откриваемостта (радиолокационна, инфрачервена и звукова) на БЛА
и на уязвимостта им от средствата за ПВО на противостоящата страна.
4. Топогеодезично осигуряване за създаване на базата данни за наблюдаваната
територия.
5. Съвместна работа на БАС с други авиационни и космически системи за наблюдение.
А.4. Оцеляващи стратегии (W-Т):
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1. Въвеждане на криптографска защита за предаваната информация от БЛА за
наблюдение с цел предотвратяване на нейното изкривяване и прехващане от противостоящата
страна.
2. Внедряване на система за самоунищожение на борда на БЛА за наблюдение с цел
недопускане на неговото завладяване (пленяване).
3. Интегриране на БЛА в системата за управление на въздушното движение.
Б. Стратегии за управление при използване на КЛА за наблюдение
Б.1. Офанзивни стратегии (S-O):
1. Използване на специализирани и комерсиални КЛА за наблюдение, осигуряващи
главно обзорно разузнаване на интересуващите ни земни обекти и получаване от тях на
информация с висока информативност.
2. Получаване чрез КЛА за наблюдение на оптикоелектронна и радиолокационна
информация за наблюдаваните обекти в РМВ (или близък до реалния) в различни
метеорологични условия, денем и нощем.
3. Използване на информация от специализирани и комерсиални КЛА за наблюдение,
за реализиране на космически компонент на националната СРП на страната, осигуряваща
сигнализиране на подготовката за агресия, на функционирането на терористична
инфраструктура, откриване на търпящи бедствие хора, морски и ЛА, както и за техногенни
аварии и катастрофи.
Б.2. Приспособяващи стратегии (S-Т):
1. Стимулиране и реализиране на получаването на различни видове информация за
космически мониторинг (архивна, по заявка, текуща и по електронен път) и на изграждането
на висококвалифициран състав за обработката и използването й.
2. Комплексиране на получената информация от КЛА и БЛА за даден район/обект с цел
откриване на малоразмерни и маскирани обекти.
3. Интегриране на КЛА за наблюдение в единното информационно пространство на
ТВД (ЗО) в рамките на концепцията за мрежово-центричните операции.
Б.3. Отбранителни стратегии (W-O):
1. Избор и използване на информация от КЛА за наблюдение със сензори в различни
диапазони на електромагнитния спектър с цел осигуряване на непрекъснато наблюдение в
различни метеорологични условия, денем и нощем.
2. Съвместна работа на КЛА за наблюдение с БЛА и пилотируеми летателни апарати
(ЛА) за наблюдение.
Б.4. Оцеляващи стратегии (W-Т):
1. Създаване и реализиране на национална дългосрочна космическа програма на
Република България с участието на държавни и частни компании, осигуряваща използването
на специализирани и комерсиални КЛА за наблюдение за решаването на задачи от военен и
невоенен характер.
2. Закупуване на космически снимки за определени райони/обекти от международния
пазар на спътникови изображения.
2.1.3. Анализ на стратегиите за управление при използване на БЛА и КЛА за
наблюдение
Офанзивните, приспособяващите и отбранителните стратегии за управление при
използване на БЛА и КЛА за наблюдение, наред със самостоятелното си значение, са база за
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организиране на комплексното използване на посочените два типа ЛА при ИОс на
съвременните операции - фиг. 2.1.
От SWOT-анализа на офанзивните стратегии за управление при използване на КЛА и
БЛА за наблюдение следва, че първия от посочените типове ЛА осигурява главно обзорно
разузнаване на интересуващите ни обекти, а вторият тип - детайлно разузнаване (включително
на маневрени цели), което обуславя комплексното им използване при ИОс на съвременните
операции. По такъв начин, офанзивните стратегии за управление при използване на КЛА
и БЛА за наблюдение - фиг.2.1. (1), са определящи за реализиране на комплексното им
използване.
Реализирането на офанзивните стратегии за управление при използване на БЛА за
наблюдение изисква прецизиране за условията на Република България на авиационния
компонент на националната СРП за възникване на кризи и конфликти. Същият е най-изгодно
да се изгради (възстанови за условията на страната) на основата на съвременни БЛА за
наблюдение с различни сензори, осигуряващи в реален мащаб на времето детайлна видео,
фото, топловизионна и радиолокационна информация за интересуващите ни обекти/райони.

(2) Приспособяващи
стратегии при
използване на БЛА и
КЛА за наблюдение

Комплексно използване
на авиационни и
космически системи и
средства за наблюдение

(3) Отбранителни
стратегии при
използване на БЛА и
КЛА за наблюдение

(1)
Офанзивни
стратегии при
използване на
БЛА и КЛА за
наблюдение

Фиг. 2.1. Офанзивните, приспособяващите и отбранителните стратегии за управление при
използване на БЛА и КЛА за наблюдение - база за организиране на комплексното им
използване при ИОс на съвременните операции на ВС
Реализирането на офанзивните стратегии за управление на БЛА и КЛА за наблюдение
може да се постигне чрез организационни и времеви подходи, които създават възможности за:
внедряване във ВС на съвременни БЛА с полезен товар, изграден на модулен принцип и
осигуряващ получаване на информация с висока информативност, а при възможност изпълнение на ударни задачи; съвместност на добиването и използването на информацията от
спътникови военни и/или комерсиални системи за наблюдение с двойно предназначение;
създаване и функциониране на организационна структура, чрез която се осигурява
15

комплексност на обработката на информацията от АКССН; съкращаване на определени
срокове чрез организационни и технически мерки.
2.2. Алгоритъм за избор на авиационна система за наблюдение на основата на БЛА
при информационно осигуряване на съвременните операции
В съответствие със системния анализ, обобщените изисквания към летателнотактическите характеристики (ЛТХ) за избор на БЛА за наблюдение с оглед на ИОс и
създаване на ИП в съвременните операции, включват следните 5 етапа (блока) - фиг. 2.2:
Етап 1 (блок 1) - Формулиране на възможните задачи, решавани от БЛА за наблюдение
в КТО;
Етап 2 (блок 2) - Определяне на състава на целевото оборудване (полезния товар) на
БЛА за наблюдение за решаване на задачите, определени в етап 1;
Етап 3 (блок 3) - Определяне на полетното тегло, основните ЛТХ на БЛА за наблюдение
и възможните типове/модификации БЛА;
Етап 4 (блок 4) - Определяне на възможния брой БАС, необходими за разгръщане при
изпълнение на КТО;
Етап 5 (блок 5) - Разгръщане на БАС за ИОс при провеждане на КТО.
Посочените на фиг. 2.2 етапи (блокове) и техните взаимовръзки представляват
обобщена структура на алгоритъма за определяне и разгръщане на БАС в КТО.

Блок 1
Формулиране на задачи за решаване
от БЛА

НЕ

Блок 2
Определяне на целевото оборудване
на БЛА

Блок 3
Определяне на типа/модификацията
на БЛА

Блок 4
Определяне на необходимите
БАС

НЕ

Блок 5
Развръщане на БАС при изпълнение на
контратерористична операция

Фиг. 2.2. Обобщена структура на алгоритъма за избор на БАС за наблюдение на основата на
БЛА при ИОс в съвременните операции
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По-конкретно възможните задачи, решавани от БЛА за наблюдение в КТО (блок 1), се
подразделят на основни и спомагателни.
При определяне на целевото оборудване (полезния товар) на БЛА за наблюдение (т.е.
блок 2), за решаване на основните и спомагателни задачи, следва да се отчита обстоятелството,
че основен носител на информацията от повърхността на Земята е електромагнитното
излъчване, а неговата регистрация е възможна чрез различни по физически принцип на
действие бордови технически средства (ТС). Същите се характеризират с определени
габарити, тегло и консумирана мощност.
Като цяло изискванията към полезния товар на БЛА се формират, изхождайки от
поставените тактически условия и задачи по откриването и разпознаването на различните цели
и обекти на земната или водна повърхност. Поради това, понастоящем и в перспектива, се
извършва интегриране на оптикоелектронното оборудване в многофункционална система,
способна да отговори в максимална степен на възможно най-широк кръг от задачи.
Основно изискване е многофункционалната системата да осигурява търсене и
разпознаване на целите и обектите във видимия и инфрачервен диапазон. Следващо, не помаловажно изискване към интегрираната многофункционална система е осигуряване на
висока разделителна способност, позволяваща качествено и ефективно възприятие на
приетите изображения.
В състава на целевото оборудване на БЛА за наблюдение за решаване на задачите от
блок 1, могат да бъдат включени телевизионна камера (дневна - цветна и/или нощна - чернобяла), инфрачервена камера, фотокамера, радиолокационна станция, газоанализатор и
измерител на радиация, а при възможност и необходимост - авиационни средства за
поразяване (АСП). На настоящия етап, съвременните бордови електронни устройства и АСП,
осигуряващи съответно необходимите данни за наблюдавания обект/район и поразяване на
жива сила и бойна техника и укрития имат тегло, като в зависимост от модула то е от 0,5 до
5 kg за оборудването и до 10 kg за АСП.
Включването в състава на целевото оборудване на изброените по-горе ТС увеличава
общото тегло на БЛА, като при едновременното интегриране на някои от средствата
(газоанализатори и измерител на радиация и радиолокационна станция) на борда на апарата повишаването е съществено (до 6 - 8 kg). Същевременно, използването на АСП е необходимо
да бъде съчетано с някои от оптикоелектронните системи за наблюдение, но в този случай
повишаването на общото тегло на БЛА е до 11,5 kg. Поради това е необходимо, полезния
товар на БЛА да бъде изграден на модулен принцип, а изборът на конкретен/ни модул/и
да се извършва в зависимост от задачата/ите, които трябва да бъдат решени от БЛА по
време на полет.
Анализът на конструкцията и системите на съвременните БЛА за наблюдение, главно
на израелски, американски и руски показва, че теглото на полезния им товар е до 25 % от
излетното им тегло. В такъв случай при тегло на полезния товар от ТС до 6 - 8 kg,
максималното излетното тегло на съвременните БЛА за наблюдение е до 24 - 32 kg.
Същевременно, с отчитане в пълна степен на офанзивните стратегии, в т.ч. изпълнение на
разузнавателно-ударни задачи, при тегло на полезния товар до 11,5 kg, максималното излетно
тегло на БЛА е 46 kg, a с допълнителното оборудване (гредови държатели и/или пускови
установки) за използване на АСП и реализирането на приспособяващите, отбранителните и
оцеляващите стратегии, максималното излетно тегло на БЛА се увеличава с до 10 kg, като
общото тегло нараства до 56 kg. В съответствие с анализа на съществуващите съвременни БЛА
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на максимално излетно тегло 24 - 32 kg (полезен товар 6 - 8 kg) съответстват израелските
“Orbiter 3” и “Bird Eye 650D” и руския ZALA 421-16E5, а на тези с максимално излетно тегло
до 56 kg (полезен товар до 11,5 kg) - израелските “Skylark 3” и “Orbiter 4”. При оценка на
апаратите от клас I и на крейсерската им височина на полета, която не трябва да бъде по-малка
от тази на най-високата точка на Република България - връх Мусала, освен горепосочените
БЛА, на тези показатели съответстват и германските KZO и Luna-NG, френските Harfang и
Patroller, американския RQ-7, руския ZALA 421-20 и турския Anka.
По такъв начин и съгласно класификацията на НАТО7, по показатели излетно
тегло и крейсерска височина на полета8, избраните БЛА за наблюдение трябва да са от
клас I (до 150 kg), категория малки БЛА (над 20 kg) или клас II (от 150 до 600 kg).
Основните ЛТХ на анализираните БЛА клас I и клас II са: скорост в диапазона 110 -314
km/h, продължителност и максимална височина на полета, съответно 7 - 30 h и 3600 - 9144 m
и радиус на действие до 100 - 200 km.
В съответствие с основните ЛТХ на разгледаните БЛА, главно радиуса им на действие
(до 150 km), дължината на българо-турската граница (около 255 km) и възможността за
нарастване на усилията с нови БЛА при провеждане на КТО на тази граница е необходимо да
бъдат използвани не по-малко от две БАС. Това ще осигури на контратерористичните сили, в
съответствие с НОРД-когнитивния цикъл, способности да наблюдават непрекъснато
интересуващите ги обекти/цели, да се ориентират (т.е. да разполагат с повече и по-пълна
информация от противостоящата страна), да вземат решения и да действат по-динамично при
реализирането на операцията т.е. да имат ИП над другата страна.
На базата на горепосоченото, включително относно определяне на типа на БЛА и
неговите ЛТХ и целево оборудване се формулират изисквания към БАС на базата на които
се определя нейния състав: 4 - 6 БЛА; ЗСКУ; носим/и терминал/и за изобразяване на
получената информация; транспортно-пускова система (при необходимост); средства за
техническо осигуряване.
Всяка от двете БАС следва да осигурява полетите на поне 3 БЛА, като зоната й за
управление ще обхваща около половината от дължината на българо-турската граница (не помалко от 130 km).
В съответствие със съображенията в блок 4, всяка от двете БАС (като вариант) следва
да се разположи съответно на левия и десния фланг на КТО в граничната зона, на наша
територия. Отчитайки планинския характер на българо-турската граница и възможностите за
ефективно управление, ЗСКУ могат да се разполагат на височините, съответно Папия (501 m)
в Странджа планина и Вишеград (856 m) в Сакар планина.
При предлаганото разположение на двете ЗСКУ, зоните им ще се препокрият на рубежа
с. Моравица (обл. Търговище) - гр. Родосто (135 км западно от Истанбул, Турция), осигуряващ
достатъчно време за приемане и предаване на управлението на едната станция към другата.
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NATO UAS Classification Guide, JCGUAV meeting, September 2009.
Министерство на отбраната, Концепция за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни
системи от Въоръжените сили на Република България, Република България, март 2012 г.
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2.3. Съвместност на добиването и използването на информация от спътниковите
военни и/или комерсиални системи за наблюдение с двойно предназначение
Отчитайки световните тенденции и опит в използването на космически технологии,
включително и на страни съизмерими с мащабите на Република България и не разполагащи
със собствени спътници, в нашата страна също така възниква потребност от съвместност
на добиването и използването на информация от спътникови военни и/или комерсиални
системи за наблюдение с двойна употреба. Това е осъществимо ако в Република България
се създаде космически сегмент (КС) като нетрадиционен перспективен компонент в системата
за национална сигурност.
Космическият сегмент е предназначен за приемане на информация от спътници на
космическите информационни системи и средства (КИСС), главно от КЛА за наблюдение, в
РМВ или близък до реалния, специализираната й обработка, анализ и координация, с
последващото й разпределение и предоставяне на съответните потребители.
Реализирането на КС в условията на Република България изисква предварително
заплащане на информацията, постъпваща от съответните спътници. По такъв начин с
изграждането на този сегмент ще стане възможно получаването на глобална, точна и
оперативна информация за региона, както и за интересуващите ни кризисни и конфликтни
райони.
За изпълнението на своите задачи, структурата на КС следва да включва9 следните
основни елементи: земна станция за приемане на информация от спътници за наблюдение или
възможност за приемане на изображения по електронен път от такава земна станция; пункт за
обработка на постъпващите изображения; комуникационно-информационен възел с
терминали за връзка с други КИСС; структура за анализ и оперативна координация;
обслужващ сектор.
В структурата за анализ и оперативна координация на КС е целесъобразно да бъде
създадена „група за космическа поддръжка“, включваща специалисти по анализ на
космическа и друга военна информация. Лицата от групите за космическа поддръжка след
компетентен анализ (първичен и вторичен) на получената спътникова информация следва да
я предоставят за използване в интерес на КТО със съответните обяснения и препоръки. Това
значително съкращава срока за довеждане на добитата информация до съответните нива за
управление на ВС.
С помощта на КС ще стане възможно държавното ръководство на страната да получава
своевременна информация за зараждането и развитието на кризи и конфликти от различен
характер в региона и страната, с което да подпомага не само външната и отбранителната
политика на страната, но определянето на превантивни мерки за минимизиране на негативните
последици. По своята същност това е информационен подход, осигуряващ чрез създаване на
КС съвместност на добиването и използването на информацията от спътникови военни и/или
комерсиални системи за наблюдение с двойно предназначение, както и реализирането на
офанзивните стратегии и на част от приспособяващите, отбранителните и оцеляващите
стратегии.

9

Пенев П., Космос и сигурност, , София, ИК „Витал“, 2014 г.
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2.4. Комплексност на обработката на информация от авиационни и космически
системи и средства за наблюдение
Системата за комплексна обработка на информацията от авиационни и космически
системи и средства за наблюдение включва 6 основни блока посочени на фиг. 2.3.

7
Други
източници на
информация

ДА
1
Приемни
станции от
спътници и
летателни апарати

2

3

5

Обработка на
информацията
(първична)

Анализ на
информацията
(първичен)

Комплексна
обработка на
информацията
(вторична)

(БЛА)

ДА

НЕ

6
Комплексен
анализ на
информацията
(вторичен)

ДА

4
Потребител на
информацията

Фиг. 2.3. Функционална структура на система за комплексна обработка на информацията от
АКССН
Информацията от спътника и БЛА постъпва в съответните приемни станции (на данни
от спътниците и ЛА), разположени на Земята (блок 1). В резултат на нейната специализирана
(първична) обработка (блок 2) се получават изображения на обекти, получени с помощта на
съответния спътник и БЛА, основно с оптикоелектронни и радиолокационни системи за
наблюдение. На следващ етап изображенията преминали обработка през блок 2 постъпват в
блок 3. В резултат на специализираните дейности в блок 3 съществуват две възможности: след
извършения първичен анализ, получените изображения удовлетворяват изискванията по
разделителна способност и информативност за тяхното използване в конкретна операция, при
което и двете или едното от тях се изпраща на съответния потребител - блок 4; в резултат на
извършения първичен анализ получените изображения не удовлетворяват изискванията по
разделителна способност и информативност за тяхното използване в конкретна операция, при
което те постъпват в блок 5, който в настоящата разработка се нарича „Комплексна обработка
на информацията“ (вторична).
При втората възможност в блок 5 се осъществява взаимно отчитане на предимствата и
недостатъците на изображенията от спътник и БЛА и съвместна обработка на информацията
от тези средства по определен алгоритъм, т. е. комплексиране на различни по физически
принцип средства за наблюдение - авиационни и космически. По такъв начин полученото
„комплексирано“ изображение се изпраща в блок 6 „Комплексен анализ на информацията“
(вторичен). Ако това изображение удовлетворява изискванията по разделителна способност и
информативност за използване в конкретна операция, то се изпраща до съответния
потребител - блок 4. Ако след изпращане в блок 6 „Комплексен анализ на информацията“
20

(вторичен) на т. н. „комплексирано изображение“ се окаже, че то не удовлетворява
изискванията по разделителна способност и информативност за използване в конкретна
операция, чрез съответна обратна връзка изображението се връща за допълнителна обработка
в блок 5.
Блок 7 осигурява допълнителна, потвърждаваща информация за наблюдаваните чрез
спътници и БЛА кризисни райони/обекти. Данните към него се получават от агентурни
източници и/или HUMINT тактически групи, електронно и войсково разузнаване и други
източници, а информацията от него се предава в блок 6. Тя се използва за оценка на
достоверността на получените сведения в блок 1.
Осигуряването на минимален времеви интервал от изхода на блок 1 на до изходите
на блок 3 определя формирането на времевия подход. Това може да се постигне главно,
чрез автоматична обработка на информацията в блок 2 и нейната автоматизирана обработка в
блок 3, където човешкият фактор е намален до минимум (т.е. субективната оценка е наймалка).
При обработката на информацията в блок 5 и 6, получените поотделно изображения от
спътници и БЛА се обработват, съвместяват се с цифрова карта на местността, анализират се
и се изобразяват на електронните планшети на потребителите, придружени с необходимите
символи и означения на всеки открит и разпознат обект.
Анализът на функционалната структура на системата за комплексна обработка на
информацията от АКССН (фиг. 2.3) показва, че за протичането на информацията през блокове
1, 2, 3 и 4 е необходима функционираща БАС. Наличието й означава създаването на
авиационен сегмент, свързан с БЛА, който заедно с КС е целесъобразно да се интегрира в
АКС. Изграждането му означава екипът на ЗСКУ на БАС да работи съвместно и единно с
екипа и елементите на КС. Реализирането на подобен подход, който също така е
информационен, ще способства както за комплексната обработка на информацията (блок 5),
така и за комплексния й анализ (блок 6), което е в съответствие с най-новите тенденции в
аерокосмическите технологии.

Фиг. 2.4. Алгоритъм за комплексиране на изображения от КЛА и БЛА с налагане върху
цифрова карта на местността
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На фиг. 2.4 е показан алгоритъм за комплексиране на изображения от КЛА и БЛА с
налагане върху цифрова карта на местността (ЦКМ).
При обработката на информацията в блок 5 и 6 от фиг. 2.3., получените поотделно
изображения от спътници и БЛА се обработват, съвместяват се с ЦКМ, анализират се и се
изобразяват на електронните планшети на потребителите, придружени с необходимите
символи и означения на всеки открит и разпознат обект.
ИЗВОДИ ПО ГЛАВА ВТОРА

1. От SWOT-анализа на офанзивните стратегии за управление при използване на
комерсиални КЛА и БЛА за наблюдение следва, че КЛА осигуряват основно обзорно
разузнаване на интересуващите ни обекти, а БЛА - детайлно (включително на движещи се
цели), което обуславя комплексното им използване при информационното осигуряване в
съвременните операции.
2. Офанзивните стратегии за управление при използване на КЛА и БЛА са определящи
за реализиране на комплексното им използване, а поддържаща функция при прилагането им
имат приспособяващите и отбранителните стратегии за управление.
3. Реализирането на стратегиите за управление на БЛА и КЛА за наблюдение с цел
комплексното им използване може да се постигне при следната етапност:
- избор на авиационна система за наблюдение на основата на БЛА;
- съвместност на добиването и използването на информацията от спътникови военни
и/или комерсиални системи за наблюдение с двойно предназначение;
- създаване на организационна структура, чрез която се осигурява комплексност на
обработката на информацията от авиационни и космически системи и средства за наблюдение;
- съкращаване на определени срокове чрез организационни и технически мерки.
4. Разработеният алгоритъм за избор на БЛА за наблюдение и на необходимия брой
БАС способства за усъвършенстване на информационното осигуряване в съвременните
операции, респективно в контратерористична операция.
5. Наличието на космическия сегмент на страната осигурява съвместност на добиването
и използването на информация от спътникови военни и/или комерсиални системи за
наблюдение с двойно приложение.
6. От анализа на функционалната структура на системата за комплексна обработка на
информацията от авиационни и космически системи и средства за наблюдение следват
изискванията по разделителна способност и информативност на получените изображения,
удовлетворяващи съответния потребител на информация.
7. Целесъобразно е в състава на космическия сегмент, по конкретно на структурата за
анализ и оперативна координация, да се създаде група за космическа поддръжка, която да
подпомага ефективното използване на спътниковите системи и средства за наблюдение от
съответните пунктове за управление на въоръжените сили на страната.
8. Комплексното използване на авиационни и космически системи и средства за
наблюдение изисква интегриране на БАС (т.е. на авиационния сегмент) и космическия сегмент
в аерокосмически сегмент с цел информационно осигуряване в съвременните операции, по
конкретно в контратерористичната операция.
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ГЛАВА ТРЕТА. Информационно осигуряване на подготовката и провеждането на
контратерористична операция с помощта на авиационни и космически системи и
средства за наблюдение
На настоящият етап, най-пълна, точна и своевременна (в РМВ или близък до реалния)
информация за разузнавани обекти се получава чрез комплексно използване на спътници (с
военно и/или гражданско приложение) и БЛА, която след обработка (автоматична,
автоматизирана - от екип от специалисти или комбинирано) се изпраща на съответните
потребители.
3.1. Кратка характеристика на контратерористичната операция
През последните десетилетия в практиката на борбата с тероризма се очертават
различни КТО, които в основната си част са специални (секретни) операции. По характер и
специфика КТО10 се подразделят на четири вида: КТО на агентурно равнище; КТО на
специалните контратерористични сили; съвместни многонационални КТО на ВС на няколко
държави; КТО на националните ВС срещу ТФ.
В настоящата глава, в съответствие с постановката на изследвания проблем,
формулиран в увода на труда, се разглежда КТО на националните ВС срещу ТФ, като
съображенията за актуалността на този вид КТО са посочени в дисертационния труд.
3.1.1. Същност и съдържание на контратерористичната операция
Контратерористичната операция на националните ВС се определя като съвкупност от
съгласувани и взаимосвързани по цел, задачи, място и време тактически действия на
Сухопътни войски (СВ), ВВС, и Военноморски сили (ВМС), специални, разузнавателни,
оперативно-издирвателни и др. действия, провеждани по единен замисъл и план от ВС и други
силови ведомства с цел възпрепятстване, ограничаване или пресичане на терористичната
дейност и терористичните актове, както и за минимизиране на последствията от тях.
Успешното планиране на съвременна КТО с използване на АКССН зависи до голяма
степен от комбинацията на прилаганите системи и средства за въздушно и космическо
наблюдение. Получените от тях данни дават възможност да бъдат въвеждани и реализирани
промени както в планирането на операцията, така и в хода на нейното изпълнение. Това
обуславя целесъобразността от взаимното отчитане на параметрите, основните свойства,
предимствата и недостатъците на БЛА и КЛА, от съвместна обработка на информацията от
тези системи и средства и интегрирането им в АКС, позволяващ ИОс на КТО.
В условията на Република България, на настоящия етап и в близко бъдеще е възможно
да се наложи организиране и провеждане на КТО на националните ВС срещу терористични
формирования (ТФ). Това налага своя отпечатък върху създаването на ситуационен сценарий
и неговите компоненти.
3.1.2. Ситуационен сценараий за провеждане на контратерористична операция с
основна отговорност на министерството на отбраната.
За целите на изследването и в съответствие с разработените в министерството на

10

Пенев П., Тероризъм. Антитероризъм. Контратероризъм., Учебно пособие, София, 2011 г., стр. 125;
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отбраната на Република България методология и сценарии за отбранително планиране11, в
дисертационния труд е представен вариант на ситуационен сценараий 9г за предотвратяване
и пресичане на терористична дейност на терористична организация с бази на територията на
Република България.
Примерният ситуационен сценарий е разработен единствено и само за нуждите на
научното изследване, като неговите основни компоненти са посочени в дисертационния труд.
Съгласно общата обстановка на сценария е установено придвижване на 2 групи от
въоръжени лица, всяка с численост 150 - 180 души, към сухопътната граница на Република
Турция с Република България, а друга група от около 50 души се подготвя да премине
границата на Република Турция с Република България по море.
Въоръжените ТФ внезапно проникват на територията на Република България в
районите на гр. Елхово, с. Звездец и гр. Малко Търново, както и чрез дебаркиране по море.
Заемат господстващите височини в районите на населените пунктове Елхово, Звездец и
Ахтопол, с което поемат контрол над придвижването по основните пътища от границата с
Турция към Ямбол и Бургас. До изхода на Д1-2 овладяват район с граници МАТОЧИНАГОЛЯМ МАНАСТИР-връх БОСНА-ВАРВАРА.
Основни цели на ТФ в района са овладяване на господстващите височини в районите
на основните пътища, задържане и укрепване на завладяната територия, контрол на
граничните контролно-пропускателни пунктове в Лесово и Малко Търново, контрол над
петролни складови бази и газопроводи, създаване на собствени административни структури,
въвеждане и установяване на правови, морални и религиозни норми на исляма, базиращи се
на Шериата.
За противодействие на трите ТФ са привлечени сили и средства на СВ, ВВС, ВМС,
ССОп и специализирани полицейски сили.
Поради това, че районът, който може да бъде овладян от ТФ е на територията на
Република България, разглежданата в дисертационният труд КТО е съставна операция на
мисията „Принос за националната сигурност в мирно време“. Участващите в нея национални
войски и сили преди началото на бойните действия следва да локализират овладения от ТФ
район по информация на ВВС (самолети и вертолети) и групи на ССОп, след което
формирования от СВ и ВМС да го блокират.
При провеждане на КТО в зона с граници МАТОЧИНА-ГОЛЯМ МАНАСТИР-връх
БОСНА-ВАРВАРА е необходимо ръководството на КТО да бъде осигурено с необходимата
информация за ТФ в зоната - въоръжение и обекти от ТИ, управление и видове ТФ.
Осигуряването на актуална информация за противника, т.е. за ТФ с цел подготовка и
успешно провеждане на КТО, може да се извърши и с използване на АКС (Глава втора, т. 2.4.
от труда) на АКССН. За откриването и определянето на обектите от управлението и видовете
ТФ, ТИ и тяхното въоръжение е необходимо съвместно използването на КЛА и БЛА, което ще
осигури получаването на непрекъсната информация в РМВ или близък до реалния.
В съответствие с предложения вариант на сценарий 9г в друг документ могат да се
формулират основните и произтичащите задачи на ВС на Република България при създалата
се обстановка.

Методология и сценарии за отбранително планиране, Министерство на отбраната, Дирекция „Отбранителна
политика“, Военно издателство, 2007 г.
11
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3.2. Аерокосмическият сегмент на авиационните и космическите системи и
средства за наблюдение при подготовката и провеждането на контратерористична
операция
Значим съвременен превантивен фактор, осигуряващ своевременно разкриване,
идентифициране и определяне мащабите на различни кризисни и конфликтни процеси, както
и ранното им предупреждение са аерокосмическите технологии (АКТ). Те, като авангарден
интелектуален продукт на XXI век, във висока степен преодоляват недостатъците и
ограниченията на традиционните технологии с наземно и морско базиране, свързани преди
всичко с наблюдение, навигация, комуникация, метеорологично осигуряване и използване на
ВТО и системи.
Характеристиките и тенденциите на АКТ, както и общата сфера на използване на
авиационния и космическия компоненти на Националната СРП за кризи от военен и невоенен
характер (фиг. 1.1), т. е. въздушно-космическото пространство, обуславят интегрирането на
тези два компонента в АКС.
3.2.1. Предназначение, функции и задачи на аерокосмическия сегмент на авиационните
и космически системи и средства за наблюдение в контратерористичната операция
Основни летящи платформи на АКС в Република България на настоящия етап могат да
бъдат съвременните БЛА за наблюдение (в перспектива специализирани пилотируеми ЛА за
наблюдение) и комерсиалните спътници с двойна употреба за наблюдение, навигация,
комуникация и метеорологично осигуряване.
Основното предназначение на АКС е ранно откриване, предупреждение и мониторинг
на различни кризисни и конфликтни ситуации в РМВ с оглед вземането на своевременни и
адекватни управленски решения.
Формулираното предназначение на АКС предполага същият да получава информация
от различни по предназначение космически и авиационни системи, които да изпълняват
четири функции: мониторинг, навигация, комуникация и метеорологично осигуряване.
В условията на КТО на националните ВС срещу терористични формирования, АКС
следва да решава следните задачи, от които първите две са приоритетни: наблюдение на
предварително определени райони и/или на такива по данни за възможна терористична
дейност в тях; откриване на обекти (стационарни и маневрени) от ТИ и предаване на
информацията за тях в РМВ в съответния център за управление (ЦУ) на КТО, както и на други
потребители на тактическо, оперативно и стратегическо ниво; осигуряване на
геопространствена информация; метеорологично осигуряване; комуникационно осигуряване.
3.2.2. Структурна схема на аерокосмически сегмент за мониторинг на кризисни и
конфликтни процеси в контратерористичната операция
От формулираните в т. 3.2.1. предназначение, функции и решавани задачи от АКС
следва, че същият по своята същност представлява АКС за мониторинг на кризисни и
конфликтни процеси, структурната схема на който е показана на фиг. 3.1.
Както се вижда от фиг. 3.1, в резултат на тематичната обработка съществуват две
възможности: получените изображения от КЛА и БЛА за наблюдение удовлетворяват
изискванията по разделителна способност и информативност за тяхното използване в КТО,
при което двете или едното от тях от блок 5 чрез блок 7 (ГИС) се изпращат на съответния
потребител - блок 9, където е и ЦУ на КТО; получените изображения не удовлетворяват
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изискванията по разделителна способност и информативност за тяхното използване в КТО,
при което те постъпват в блок 6 (Комплексна обработка на космическите и
аероизображенията).

Фиг. 3.1. Структурна схема на аерокосмически сегмент за мониторинг на кризисни и
конфликтни процеси в контратерористична операция
Формулираните две възможности са в пълно съответствие функционалната структура
на системата за комплексна обработка на информацията от АКССН и алгоритъма за
комплексиране на изображенията от КЛА и БЛА.
При втората от посочените по-горе възможности в блок 6 се извършва комплексна
обработка на космическите и аеро изображенията на основата на комплексирането им. За
целта се използват и други източници на информация - блок 10.
3.3. Класификация на наблюдаваните обекти, свързани с дейността на
терористичните формирования, чрез определяне на тяхното функционално
предназначение
Един от подходите за класификация на наблюдавани обекти е създаването на
йерархична структура, чрез определяне на класовете и типовете на обектите, в основата на
която е функционалното им предназначение12. За пълното им класифициране е необходимо да
се определят тези, които са свързани с управлението и организацията на ТФ, със средата на

Лобовко В.В., Сквазников М.А., „Метод йерархического распознования сложных объектов по данным
дистанционного зондирования земли“, „Труды военно-космической академии имени А.Ф.Можайского“, бр. 654,
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, 2016 г.
12
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действие на ТФ, както и да се определи тяхното ВВТ и единичните обекти, използвани или
свързани с дейността на ТФ.
В създадения в дисертационния труд йерархичен модел, към класа от 1-ва категория се
отнасят обекти от управлението на ТФ (точка 1.1), видове ТФ (точка 1.2), обекти от ТИ (точка
1.3) и ВВТ на ТФ (точка 1.4). Класификацията се извършва до необходимото ниво, до
идентификация на единичния обект. Поради големият обем на модела, същият не се прилага
в автореферата, а в дисертацията, като на таблица № 3.1 е показана част от него.
Таблица № 3.1
1.

Терористични формирования, тяхната инфраструктура и въоръжение в КТО;
1.1 Обекти от управлението на терористичните формирования;
1.1.1
Обекти за командване и управление;
1.1.1.1
Стационарни (неподвижни);
1.1.1.1.1
Командни пунктове;
1.1.1.1.2
Щабове;
1.1.1.1.3
Полеви органи за управление;
1.1.1.1.4
Свързочни пунктове;
1.1.1.1.5
Комуникационни възли;
1.1.1.2
Подвижни (маневрени)
1.1.1.2.1
Командни пунктове;
1.1.1.2.2
Щабове;
1.1.1.2.3
Полеви органи за управление;
1.1.1.2.4
Свързочни пунктове;
1.1.1.2.5
Комуникационни възли;
………..
……………………………………..

Същевременно, физико-географските особености на наблюдавания район
(хидрографска мрежа, растителност, почва, форма на релеф) и координатите на населени
пунктове, постройки и съоръжения, промишлени райони, съобщителна мрежа (пътища),
големи транспортни възли, системи за водоснабдяване и електроснабдяване, военни обекти,
полезни изкопаеми, граници и др., може да бъдат предварително представени в електронна
форма, като на тази основа се създава електронна база данни (ЕрБД), която се използва при
разпознаването и класифицирането на наблюдаваните обекти.
3.4. Модел за откриване и разпознаване на обекти по информация от космически
и безпилотни летателни апарати за наблюдение
Наблюдението на определен район с помощта на сензорите на КЛА и БЛА, предполага
откриване и разпознаване (опознаване) на различни земни (морски) обекти.
След извършване на откриването на обекта се осъществява неговото разпознаване,
което представлява целенасочено определяне на количествените и качествените му
характеристики и тяхното сравняване с априорно зададени такива.
Моделът за откриване и разпознаване на обекти по информация от КЛА и БЛА за
наблюдение е сложна система от компоненти и зависи от възможностите на тези средства за
наблюдение, от качествените и количествените признаци за разпознаване на обекти, както и
от математическото и алгоритмично осигуряване на откриването и разпознаването.
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3.4.1. Възможности на космическите летателни апарати за наблюдение на
определени райони от Земята с цел откриване на различни обекти
Основен показател, характеризиращ възможностите на КЛА за откриване на
обекти, е вероятността за получаване на снимка с висока информативност на наблюдавания
район. Върху тази вероятност влияние оказват редица фактори, а именно - метеорологичните
условия над наблюдавания район, способа на търсенето (траектория на полета и
последователност на наблюдението на района) и целевото оборудване на КЛА, използвано за
наблюдение. От изброените фактори върху вероятността за снимка на наблюдавания район от
КЛА с оптикоелектронно целево оборудване, доминиращ е метеорологичната обстановка,
главно облачността, която е прекъсната величина.
За целта на изследването, за изчисляване на вероятността за снимка от КЛА на
наблюдаван район, са избрани в съответствие с характеристиките на КТО, райони от
територията около двата пункта на Метеорологичния център на ВВС, разположени в градовете
Елхово и Ахтопол.
Вероятността за снимка 𝑝 на избраните райони се определя от облачността над тях,
която е различна през всеки ден от годината.
Съгласно теорията на вероятностите, при провеждане на n независими опита (например
n = 3 прелитания на спътниците) при еднакви условия (средна стойност на облачността за
съответния час), при което за всеки един от тях с вероятност p се прави снимка на района,
вероятността 𝑃𝑚,𝑛 за това, че снимка на района ще се извърши при тези n прелитания точно m
пъти се определя чрез т. нар. Биномиално разпределение, по известната формула
𝑃𝑚,𝑛 = 𝐶𝑛𝑚 𝑝𝑚 𝑞 𝑛−𝑚

(3.1)

където:
𝑝 - вероятност за една снимка;
𝑞 = 1 − 𝑝;
𝑛!

𝐶𝑛𝑚 = 𝑚!(𝑛−𝑚)!;
m - количество на снимките на наблюдавания район;
n - максималното количество на прелитания на спътника над наблюдавания район.
Формулата 3.1 е приложена при 𝑛 = 3 за 𝑚 = 0, 𝑚 = 1, 𝑚 = 2 и 𝑚 = 3 . В
дисертационният труд са пресметнати вероятностите при 3 прелитания на спътника за 0, 1, 2
и 3 снимки, както и вероятностите за поне 1, 2 и 3 снимки. Извършена е и проверка на тези
изчисления.
Намирането
на
математическото
очакване 𝑚𝑥 ,
дисперсията
𝐷𝑥
и
средно квадратичното отклонение 𝜎𝑥 на броя снимки, произтича от нормалния закон за
разпределение на случайните величини, чиято теоретична обосновка е централната гранична
теорема.
От направените изчисления за вероятността за снимка по данни на Метеорологичния
център на ВВС за средните стойности на облачността в районите на гр. Елхово и в гр. Ахтопол
може да се извърши анализ на влиянието на количеството облаци върху наблюдението от
спътници на районите около Елхово и Ахтопол. По конкретно, при по-голяма облачност през
зимния период (декември - януари), при вероятност за снимка p ≤ 0,35 е налице съизмеримост
на mx и σx, като по-големите стойности са в полза на mx. За пункт Ахтопол, те са в границите
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от 7,6 до 23 %, а за пункт Елхово - от 1,3 до 12,6 %. По-високият процент за пункт Ахтопол
следва от обстоятелството, че преобладаващите ветрове в района на Странджа планина и
гр. Ахтопол са от Запад и Югозапад. По тази причина, те оказват влияние върху количеството
на облачността, което намалява, като за м. януари вероятността за снимки p не е по-голяма от
0,35. По такъв начин, за зимния период е в сила типичната крива на нормално разпределение
на плътността на вероятността за снимки с ясно очертано (фиг. 3.2) математическо очакване
mx, което е съизмеримо със средното квадратичното отклонение σx на броя снимки.
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Фиг. 3.2. Крива на нормално разпределение
на плътността на вероятността за снимки за периода януари - февруари
При значителна вероятност за снимки p = 0,7 - 0,92 и намалена облачност, което има
място през м. август, mx е от 2,5 до 6 пъти по-голямо от σx. Тази констатация може да се
илюстрира със силно стеснена по вертикалната ос крива на нормално разпределение на
плътността на вероятността (фиг. 3.3), при което σx е значително по-малко от mx.
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0,90
0,80
0,70

Gx=0.46 (mx=2.77)

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

1

2

3

4

5

[x]

Фиг. 3.3. Крива на нормално разпределение
на плътността на вероятността за снимки за месец август
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За двата пункта - Елхово и Ахтопол, кратността е почти същата, като разликата от 2,5
пъти се наблюдава към 15:00 часа, когато е налице най-голяма облачност в резултат на нейния
дневен ход. Очевидно, тогава е целесъобразно да се увеличи интензивността на
използването на БЛА за наблюдение.
При покритие на небето с облаци над 75 %, в около 11 % от случаите облачността е в
диапазона от 0 до 300 м, около 17 % - от 300 до 1200 м, около 13 % - от 1200 до 3000 м и около
61 % - над 3000 м. За периода с най-голяма облачност (декември/януари), метеорологичните
прогнози показват, че облачността е над 75%. На базата на този резултат, за получаването на
информация за представляващия интерес район през месеците с облачност над 75 %,
следва да се използват основно БЛА. Целесъобразно е безпилотните апарати да се планират
за непрекъснато използване в диапазона 1200 - 3000 м, а за лятото и другите сезони - съвместно
с КЛА.
При наблюдение на определени райони от КЛА с оптикоелектронни сензори,
възможностите за откриване на представляващи интерес обекти се определят основно от
възможностите на сензорите. Отчитайки настоящото развитие на технологиите и
възможностите на комерсиалните спътници за наблюдение (предаване на изображения със
субметрова разделителна способност на пиксел), тези апарати имат способности за откриване
(детекция) на обекта, а при неговото опознаване - основно и за почти всички обекти и прецизно
идентифициране (идентификация) на различни обекти от ТФ.
3.4.2. Възможности на безпилотните летателни апарати за наблюдение по
откриване и разпознаване на различни обекти
Основен показател, характеризиращ възможностите на БЛА за откриване на обекти, е
вероятността за откриването им. Съгласно теорията на търсенето, най-широко
разпространения подход за определяне на вероятността за откриване на различни обекти, е
представянето на търсенето като Марковски случаен процес, чието протичане и резултат
зависи от случайни фактори, а потокът от събития (откривания) е Пуасонов. В такъв случай,
вероятността за откриване от БЛА на поне един неподвижен обект, разположен на земната
(морската) повърхност (при условие, че е налице контакт с обекта на търсенето), се определя
по формулата13
𝑃откр. = 1 − 𝑒 −𝑈
(3.2)
където:
U - потенциал на откриването.
От своя страна
𝑈 = 𝛾𝑡𝑇

(3.3)

където:
γ - интензивност на откриването (брой открити обекти за единица време);
𝑡𝑇 - време за търсене.
При това откритите обекти се изобразяват на дисплей на оператора на БЛА, както и на
електронен планшет в пункта за управление на КТО.

13

Абчук В.А., Суздаль В.Г., „Поиск объектов“, Москва, Софрадио, 1977 г., стр. 16.
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Ако търсенето се осъществява от няколко БЛА (напр. N), то общата вероятност за
откриване на обект от поне един БЛА се определя по формулата
𝑃откр. (𝑡) = 1 − ∏𝑁
𝑖=1[1 − 𝑃откр.𝑖 (𝑡)]

(3.4)

Посочените по-горе формули 3.2 и 3.4 са в основата на вероятностните критерии за
оценка на търсенето.
Наред с посочените критерии са разработени и производителни критерии14,
характеризиращи скоростта на оглеждане на дадена площ за единица време. Сред тях се
откроява със своята важност реалната (ефективна) производителност на търсенето 𝑊еф .
𝑐.𝑆𝑝

𝑊еф = 𝑁

(3.5)

ц .𝑡𝑇

където:
𝑐 - общото количество обекти, открити за времето на търсенето;
𝑆𝑝 - площ на района на търсенето;
𝑁ц - средно количество обекти, намиращи се в района по време на търсенето;
𝑡𝑇 - фактическа продължителност на търсенето от един БЛА или няколко БЛА.
Формула 3.5, в най-оптимистичния вариант, при 𝑐 = 𝑁ц , придобива вида
𝑊еф = 𝑆𝑝 /𝑡𝑇 .
На фиг. 3.4 е показана зависимостта на 𝑊еф от броя БЛА за търсене при 𝑐 = 𝑁ц , ако
𝑆𝑝 = 1000 км2, а всеки БЛА осигурява търсене с продължителност 2 часа.
Wеф.
[км²/час]
600,00
500,00
400,00
300,00

Крива А

200,00

Крива В

100,00
0,00
1

2

3

4

5

6

БЛА[Брой]

Фиг. 3.4. Зависимост на ефективната производителност на търсенето
от количеството на участващите в търсенето БЛА

Абчук В.А., Матвейчук Ф.А., Томашевский Л.П., Справочник по ииследованию операции, Москва,
Воениздат, 1978 г., с. 183 – 185.
14
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По конкретно при 𝑐 = 𝑁ц се получава крива А от фиг. 3.4. Така например, при един
БЛА ефективната производителност на търсенето 𝑊еф , съгласно фиг. 3.4 е 500 км2/час, при 2
БЛА - 250 км2/час, при 4 БЛА - 125 км2/час, а при 6 безпилотни апарата - около 84 км2/час.
Ако се открият 50 % от общото количество обекти за времето на търсенето т.е. 𝑐/𝑁ц =
0,5, се получава крива B на зависимостта на 𝑊еф от БЛА. Очевидно е, че с намаляване на 𝑊еф
се увеличава вероятността за откриване на обекти Pоткр. в район с площ 𝑆𝑝 .На практика това
се реализира чрез намаляване на оперативната височина на търсене от БЛА при увеличаване
на техния брой.
За целта може да се използва известната в теорията на бойната ефективност в
авиацията осреднена зависимост на вероятността за откриване на обект Pоткр. от височината
на полета Н, като резултата е посочен в таблица № 3.2.
Таблица № 3.2.
Височина на
полета Н, m
Вероятност за
откриване на
обект Pоткр.

100

300

600

1000

0,9÷0,97

0,8÷0,98

0,63÷0,95

0,37÷0,7

За потвърждаване на възможностите на БЛА за откриване на земни обекти и тяхното
разпознаване по време на командно-щабно учение във ВА „Г.С. Раковски“ бе проведен
експеримент, в съответствие с разработено за целта задание (приложение № 1). В резултат на
експеримента е доказано, че с намаляване на реалната (ефективната) производителност на
търсенето 𝑊еф се увеличава вероятността за откриване на обекти Pоткр. в район с площ
𝑆𝑝 (приложение № 2).
Същевременно, получаването на точни, пълни и достоверни данни от БЛА за
наблюдение, чрез които се открива и определя принадлежността на обекти от
инфраструктурата на терористичната организация се определя от възможностите на целевото
оборудване и характеристиките на БЛА.
Постигането на максимални точни резултати при определяне на наблюдавания обект
се извършва, чрез не по-малко от трикратно припокриване по маршрута на полета на
получените данни (изображения, снимки) за наблюдавания обекта, а припокриването на
данните (изображения, снимки) между два съседни маршрута при площни снимки да е не помалко от 20 %15.
Припокриването се постига, чрез наблюдение на обекта от не по-малко от 3
направления, което създава възможност за създаване на 3-измерни изображения на земната
повърхност и всички обекти разположени върху нея.
Предлаганият подход за определяне на вероятността за откриване на неподвижни и
маневрени обекти се основава на определени допускания, приближения и опростени
математически формули.
Mироненко А.Н., Дубенсков С.О., Радионов В.А., „Применение беспилотных летательных аппаратов при
топогеодезическом обеспечении войск. Опыт использования и переспективы развития“, Сборник статей и
докладов по материалам ежегодной научно-практической конференции „Перспективы развития и применения
комплексов с беспилотными летательными аппаратами“, Коломна, 2016 г.
15
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3.4.3. Качествени и количествени признаци за разпознаване на обекти
Откриването и разпознаването на всички обекти, намиращи се в зоната на действие на
ТФ, се осъществява чрез съпоставяне на данните от КЛА и БЛА с ЕрБД. За обектите, които са
открити, но за които не може да бъде извършено съпоставяне с наличните в ЕрБД данни, се
извършва сравняване на постъпващата на входа на системата за разпознаване апостериорна
информация с априорно описание на класовете от модела за класификация, на базата на което
се определя тяхната принадлежност към ТИ и се разкрива тяхното предназначение и място в
нея.
За решаване на задачата за разпознаване на обектите и определяне на предназначението
и мястото на всеки обект е необходимо да бъдат формулирани неговите качествени
(логически) и количествени характеристики (признаци).
Към качествените признаци могат да се отнасят: наличие (отсъствие) на елементи
(части, съоръжения); форма на обекта; цвят (тон) на обекта; местоположение (привързване
към карта); взаимовръзка между обектите; резултат от функционирането на обекта; водене на
стрелба от обекта; наличие на хора (екипажи).
Към количествените се отнасят: топографски промени в резултат на изграждането на
обекта; размери на обекта; количество на елементите изграждащи обекта.
За определяне на априорната вероятност за привързване на определен клас обекти към
тези, използвани от ТФ, се използват данни от КА, БЛА и други източници на информация и
ЕрБД.
Функционалната схема на модела за откриване и разпознаване на обекти е показана на
фиг. 3.5.

Фиг. 3.5. Функционална схема на модела за откриване и разпознаване на обекти, по данни на
КЛА и БЛА за наблюдение
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Предложеният модел определя наличието на 4 нива - инструментално, информационно,
продуктово и потребителско, както и връзките между тях с цел постигане на разпознаване на
наблюдаваните (интересуващи ни) обекти.
3.4.4. Алгоритъм за разпознаване на сложни обекти
От извършената класификация на наблюдаваните обекти в т. 3.3. следва, че ТФ, тяхната
инфраструктура и въоръжение са ситуирани в йерархична структура и според функционалното
им предназначение се разделят на класове и типове. По такъв начин, наблюдаваните от КЛА
и БЛА обекти, свързани с дейността на ТФ по своята същност и характеристики са сложни
обекти.
На базата на предложения модел е разработен алгоритъм за разпознаване на сложни
обекти, в който при класификацията на обектите (фиг. 3.6.) е използван многостепенен подход.
Разработеният алгоритъм може да бъде използван като основа за създаване на ефективна
система за разпознаване, използваща данни от космическо и въздушно наблюдение, което
значително ще повиши качеството на решаваните задачи и ще отговори на изискванията на
потребителите към получаваната информация.

Фиг. 3.6. Алгоритъм за разпознаване на сложни обекти
3.5. Практико-приложен подход за организиране и използване на
аерокосмическия сегмент в контратерористичната операция на националните
въоръжени сили
От изложеното до тук следва, че наблюдението на обекти на ТФ в районите на Елхово,
Звездец и Ахтопол в хода на КТО, ще се осъществява с помощта на КЛА и БЛА за наблюдение.
При период на движение на спътника по орбита Т = 90 min. и за средна географска
ширина за Република България φ = 43°, съгласно основите на космонавтиката, линейната
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стойност на междуобиколковото изместване на един КЛА за наблюдение е около 1825 km.
Тази стойност значително надвишава полосата (ивицата) на заснемането и полосата (ивицата)
на обзора на КЛА, като не осигурява застъпване на съответните полоси. По такъв начин, при
заснемане от КЛА на районите на Елхово, Звездец и Ахтопол следва да се разчита на
еднократно преминаване на съответния КЛА над района за наблюдение.
Предвид приетото допускане за не повече от 3 прелитания на КЛА над обектите за
наблюдение и анализираните съществуващи комерсиални спътници с двойна употреба, до
чиято информация Република България е възможно да има достъп, може да се приеме, че над
района на гр. Ахтопол на слънчево-синхронна орбита (ССО) прелитат три спътника в различно
време. Това могат да бъдат спътници от серията SPOT (Франция), Pléiades (Франция) и Cartosat
(IRS) - Индия. Техните трасета върху карта са показани на схема в дисертационния труд.
По конкретно, пространствената разделителна способност на спътниците от серията
SPOT-6 и -7 в надир е 1,5 м, а при наблюдение в маршрутен режим обхващат полоса с ширина
60 км. Пространствената разделителна способност на КЛА от серията Pléiades 1А и 1В е в
диапазона 0,7 - 0,5 м, а ширината на полосата за заснемане е 20 км. При това спътниците
Pléiades 1А/1В и SPOT-6/7 се намират на една ССО и функционират в единна система до
2023 г. Те са равномерно разнесени един от друг на фазов ъгъл 90°, което позволява да се
получи снимка на една и съща територия два пъти на ден. Първият път наблюдението е от
SPOT, а вторият - Pléiades.
За третия спътник на ССО над района на Ахтопол от серията Cartosat, пространствената
разделителна способност е 0,65 м, а ширината на полосата за заснемане е 10 км.
При посочените информационни възможности на комерсиалните спътници от серията
SPOT, Pléiades и Cartosat и в съответствие изисквания за дешифриране на изображенията на
различни обекти с помощта на тези КЛА за наблюдение могат да се открият и идентифицират
обекти от ТФ съгласно йерархичния модел за тяхната класификация.
При същите съображения, над района на гр. Елхово също така прелитат на ССО три
различни спътника, които могат да бъдат: OptSat-3000 (Израел), THEOS (Тайланд) и
KOMPSAT (Република Корея).
При използването на БЛА за наблюдение на площ 𝑆𝑝 = 1000 km2, съгласно фиг. 3.4, на
тази площ приблизително съответства фигура квадрат със страна 32 км. Според разработения
ситуационен сценарий ТФ заемат господстващите височини в районите на Елхово (основно
височинна отметка 600 от Манастирски възвишения), Звездец (височината северозападно от
населения пункт, между Евренозово и Звездец, връх Босна) и Ахтопол (основно височината в
района на с. Българи).
В съответствие с анализа на фиг. 3.4, във всеки от квадратите с размери 32х32 км могат
да се използват по 2 БЛА за наблюдение, които с припокриване на зоната на търсене да
осигурят 𝑊еф = 250 km2/h при време за търсене t = 2 h.
За по-ефективно откриване на обект от ТФ е целесъобразно оперативната височина на
търсене от БЛА за наблюдение да не е по-голяма от 300 м при което, съгласно таблица № 3.2,
вероятността за откриване Pоткр. е ≥ 0,8. Отчитайки обстоятелството, че в района на търсене,
зоните на търсене на двата БЛА се припокриват, тази вероятност нараства до 0,95, което е
практически достоверно събитие.
На основание на горепосоченото, при използването на БЛА е целесъобразно да се
планират за наблюдение 3 квадрата, всеки с размери 32х32 км, за търсене на ТФ чрез БЛА,
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както следва: квадрат № 1 с център Ахтопол, обхващащ и част от акваторията на Черно море;
квадрат № 2 с център Звездец; квадрат № 3 с център Елхово. При необходимост квадратите
могат да се изместват в определени посоки с оглед на покриване с БЛА за наблюдение на
всички възможни зони, където би могло да има ТФ.
В съответствие с разположението на трите квадрата и техните центрове, както и
условията, посочени в т. 3.2.4, чрез БЛА могат да се открият и идентифицират обекти от ТФ
допълнително от тези, които са във възможностите за откриване и идентифициране от
комерсиалните КЛА.
Същевременно, ако КЛА за наблюдение поради неблагоприятни метеорологични
условия не могат да открият обекти, свързани с ТФ, тази задача може да се възложи на БЛА за
наблюдение, чрез избор на подходящ за целта режим на полета. Същият може да включва
например полет на H ≤ 1200 m или „галсиране“ на двойка БЛА от противоположните страни
на квадрата с припокриване на изображенията и др.
Информацията получавана БЛА, може да се използва за анализ на всички обекти от ТФ,
тяхната инфраструктура и въоръжение. Това ще повиши точността при класификацията им,
респективно ще намали грешката при определяне на функционалното предназначение на
обекта и съвместно с информацията от КЛА ще повиши ситуационната осведоменост в КТО.
В съответствие с резултати получени в т. 2.2, въздушното наблюдение на земните
обекти разположени в квадрати от 1 до 3, може да се извършва с БЛА клас I (до 150 kg),
категория малки БЛА (над 20 kg) и клас II, към които спадат следните апарати: Anka, “Bird
Eye 650D”, Harfang, KZO, Luna-NG, “Orbiter 3”, “Orbiter 4”, Patroller, RQ-7, “ Skylark 3”, ZALA
421-16E5 и ZALA 421-20. Те имат скорост в диапазона 110 -314 km/h, продължителност и
максимална височина на полета, съответно 7 - 30 h и 3600 - 9144 m и радиус на действие до
100 - 200 km.
На базата на гореизложеното, може да се определят мероприятия, свързани с
използването на АКС при ИОс в КТО, които се свеждат до две основни направления организационно и техническо. Конкретните мероприятия по направления са развити в
дисертационния труд.
ИЗВОДИ ПО ГЛАВА ТРЕТА
1. Съгласно извършения SWOT-анализ, определящата роля на офанзивните стратегии
за управление при използване на БЛА и КЛА за наблюдение обуславя интегрирането им в
аерокосмически сегмент на основата на аерокосмическите технологии.
2. Основни летящи платформи на аерокосмическия сегмент в Република България на
настоящия етап могат да бъдат съвременните БЛА за наблюдение (в перспектива
специализирани пилотируеми ЛА за наблюдение) и комерсиалните спътници с двойна
употреба за наблюдение, навигация, комуникация и метеорологично осигуряване.
3. Разработеният аерокосмически сегмент - предназначение, функции, задачи, характер,
структурна схема за мониторинг на кризисни и конфликтни процеси и използване, след
неговата реализация може да бъде използван в контратерористична операция.
4. Анализът на влиянието на количеството облаци върху наблюдението от спътници с
оптични сензори на земни (морски) обекти показва, че през зимния период математическото
очакване и средно квадратичното отклонение на броя снимки са съизмерими по стойност, а
през летния период математическото очакване на броя снимки е неколкократно по-голямо (от
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2,5 до 6 пъти) от средноквадратичното отклонение на броя снимки, като през месеците с
облачност над 75 % следва да се използват за наблюдение основно БЛА.
5. Прилагането на офанзивни стратегии за управление при използване на КЛА и БЛА
за наблюдение в следобедните часове на летния период (около 15:00 часа) предвид дневния
ход на облачността, изисква повишаване на интензивността на използване на БЛА за
наблюдение.
6. Извършената класификация на наблюдаваните обекти от КЛА и БЛА чрез
определяне на тяхното функционално предназначение позволява идентификация на единични
обекти в контратерористична операция.
7. Разработеният модел за откриване и разпознаване на обекти по информация от
космически и безпилотни летателни апарати за наблюдение с използване на електронна база
данни, осигурява формулирането на качествени и количествени признаци за разпознаване на
откритите обекти.
8. Предложеният практико-приложен подход за организиране и използване на
аерокосмически сегмент в контратерористична операция на националните въоръжени сили,
осигурява както планиране на действията на космическите и авиационните системи и средства
за наблюдение, така и реализирането на система от мероприятия от организационен и
технически характер.
ОБЩИ ИЗВОДИ
1. Информационните възможности на специализираните и комерсиални космически
летателни апарати с двойна употреба и на съвременните БЛА за наблюдение при тяхното
комплексно използване, ускоряват НОРД-когнитивния цикъл на вземане на решения и
способстват за адекватното информационно осигуряване в контратерористична операция.
2. Комбинираното разполагане на целево оборудване на съвременните космически и
летателни апарати за наблюдение осигуряват минимизиране на зависимостта им от условията
на времето и денонощието в съвременните операции.
3. Формулирането на основата на SWOT-анализа на стратегии за управление при
използване на комерсиални КЛА и БЛА за наблюдение обуславят комплексното им прилагане
при информационно осигуряване в съвременните операции, като определящи са офанзивните
стратегии.
4. Разработеният аерокосмически сегмент на авиационните и космически системи и
средства за наблюдение (предназначение, функции, задачи, характер, структурна схема,
използване), след неговата реализация способства за усъвършенстване на информационното
осигуряване в съвременните операции, включително в контратерористична операция на
националните въоръжени сили.
5. На основата на статистическа информация за облачността, предоставена от
Метеорологичния център на ВВС на Република България, са получени за различните сезони
съотношения между математическото очакване и средно квадратичното отклонение на броя
космически снимки, позволяващи обосноваване на условията, при които може да се разчита
главно на БЛА за наблюдение при информационно осигуряване на контратерористична
операция.
6. Извършената класификация на наблюдаваните от космически и безпилотни
летателни апарати обекти от терористичните формирования, включва определени класове и
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типове на тези обекти и позволява идентифициране на единичните обекти в
контратерористична операция.
7. Разработеният модел за откриване и разпознаване на обекти по информация от
космически и безпилотни летателни апарати за наблюдение с използване на електронна база
данни, осигурява формулирането на качествени и количествени признаци за разпознаване на
откритите обекти.
8. Предложеният практико-приложен подход за организиране и използване на
аерокосмически сегмент в контратерористична операция на националните въоръжени сили,
осигурява както планиране на действията на космическите и авиационните системи и средства
за наблюдение, така и реализирането на система от мероприятия от организационен и
технически характер.
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РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
Научни приноси
1. Обосновано е създаването и функционирането на аерокосмически сегмент за
информационно осигуряване на контратерористична операция на националните въоръжени
сили.
2. Създадена е класификация на наблюдаваните от космически и безпилотни
авиационни системи обекти от терористичните формирования, като подробно са определени
класовете и типовете на тези обекти.
Научно-приложни приноси
1. На основата на SWOT-анализ е обоснована необходимостта от комплексно
използване на авиационните и космическите системи и средства за наблюдение при
информационно осигуряване в съвременните операции.
2. Разработен е алгоритъм за избор на безпилотен летателен апарат за наблюдение и
на необходимия брой безпилотни авиационни системи за информационно осигуряване в
съвременните операции.
3. Разработен е модел за откриване и разпознаване на обекти по информация от
космическите и безпилотни летателни апарати за наблюдение с използване на електронна база
данни, включително алгоритъм за разпознаване на сложни обекти.
Практико-приложни приноси
1. Допълнени и прецизирани са основните понятия в авиационния и космическия
мониторинг, които са сходни по съдържание и осигуряват професионална преценка на
начините на използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение.
2. Разработен е практико-приложен подход за организиране и използване на
аерокосмически сегмент в контратерористична операция на националните въоръжени сили.
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Илиев, Т.Л., Ролята на безпилотните авиационни системи при създаване на
информационно превъзходство в съвременните операции, Сборник доклади от Годишна
международна научна конференция на Факултет „Авиационен“ на Национален военен
университет „Васил Левски“ – гр. Долна Митрополия, 19 - 20 април 2018 г., Факултет
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“, 2018 г., ISBN 978-954-713-114-9 - автор.
2. Илиев, Т.Л., Избиране на авиационна система за наблюдение при създаване на
информационно превъзходство в съвременните операции, Сборник доклади от Годишна
международна научна конференция на Факултет „Авиационен“ на Национален военен
университет „Васил Левски“ – гр. Долна Митрополия, 11 - 12 април 2019 г., Факултет
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университетска научна конференция 27 - 28 юни 2019 г., НВУ „Васил Левски“, Велико
Търново, 2019 г., ISSN 2367-7481 - автор.
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Приложение № 1
Задание за експеримент с БЛА
в хода на Командно-щабно учение във Военна академия „Г. С. Раковски“
Тема: „Възможности на БЛА за наблюдение и откриване на обекти от земната повърхност
при различни условия на обстановката“.
Цел: Проверка на възможностите и валидиране на резултатите при използване на БЛА за
наблюдение и откриване на обекти от земната повърхност при различни условия на обстановката.
Актуалност: Необходимост от изследване на възможностите на БЛА за наблюдение и
откриване на обекти от земната повърхност в зависимост от условията на местността.
Значимост: Доказване на възможностите на БЛА за откриване на земни обекти, тяхното
разпознаване и определяне на координати и верифициране на формулния апарат от теорията на
търсенето за изчисляване на конкретни стойности на ефективната производителност и
вероятностите за откриване на различни обекти от БЛА.
Задачи:
1. Извършване на полет от един БЛА в район с размери 1000х10000 м и с площ 10 км2;
2. Откриване на обекти и тяхната идентификация;
3. Определяне на правоъгълните координати на откритите обекти в мрежа UTM, координатна
система WGS84 и единната система за целеуказване MGRS.
Работна хипотеза:
Откриването на обекти от БЛА ще повиши информационното осигуряване на операцията и
улесни целеуказването.
Методология и инструментариум:
Анализ; синтез; сравняване.
Критерии за успех на изследването:
Получените резултати за правоъгълните координати на откритите обекти в мрежа UTM,
координатна система WGS84 и единната система за целеуказване MGRS са валидни, ако не се
различават с повече от 5 % от действителните.
Краен научен продукт/резултат: Изчисляване на вероятността за откриване от БЛА на
поне един неподвижен обект, разположен на земната (морската) повърхност (при условие, че е
налице контакт с обекта на търсенето).
Очаквани научни и приложни резултати:
1. Доказване на възможностите на БЛА за откриване на земни обекти, тяхното разпознаване
и определяне на координати;
2. Изчисляване на конкретните стойности на ефективната производителност и
вероятностите за откриване на различни обекти от БЛА.
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Приложение № 2
Резултати от експеримент с БЛА проведен на 20.07.2020 г. и
свързан с дисертационния труд
В рамките на експеримента проведен на 20.07.2020 г. по време на Командно-щабно
учение „РЕШИТЕЛЕН ОТГОВОР 20“ на Факултет „Командно-щабен“ от Военна академия
„Г. С. Раковски“, с цел изследване на възможностите на БЛА за откриване на обекти в район
с определени размери за определено време се получиха следните резултати:

Безпилотният летателен апарат разузна район с площ 10 km2, като
последователно бяха извършени един, два и три полета над него;

От БЛА бяха получени данни, чрез които се определиха правоъгълните
координати на откритите обекти в мрежа UTM, координатна система WGS84 и единната
система за целеуказване MGRS;

Продължителността на всеки полет бе 10 минути, а получените резултати са
нанесени в Таблица № 1.
Таблица № 1
Брой БЛА

1

2

3

Общо количество обекти,
открити за времето на
търсенето, с [бр.]

15

19

24

10

10

10

26

26

26

0,166

0,166

0,166

34,75

22,01

18,54

0,92

0,96

0,98

Площ на района на търсенето,
𝑆𝑝 [km2]
Средно количество обекти,
намиращи се в района на
търсенето по време търсенето,
𝑁ц [бр.]
Фактическа продължителност
на търсенето от един БЛА,
𝑡𝑇 [h]
Реална (ефективна)
производителност на търсенето,
𝑊еф [km2/h]
Вероятност за откриване от
БЛА на поне един неподвижен
обект, Pоткр.

При всяка следваща задача на БЛА (с два и три полета), количеството новооткрити
обекти нараства съответно с 4 и 5.
В съответствие с данните в таблица № 1, е изчислена вероятността за откриване от
БЛА на поне един неподвижен обект, разположен на земната повърхност (при условие, че е
налице контакт с обекта на търсенето) Pоткр. (последния ред).
Изводи:
1. В резултат на проведения експеримент са получени експериментални данни, които
доказват възможностите на БЛА за откриване на земни обекти, тяхното разпознаване и
определяне на координати.
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2. Изчислена е реалната (ефективната) производителност на търсенето 𝑊еф и
вероятността за откриване от БЛА на поне един неподвижен обект - Pоткр.
3. Доказано е, че с намаляване на реалната (ефективната) производителност на
търсенето 𝑊еф се увеличава вероятността за откриване на обекти Pоткр. в район с площ 𝑆𝑝 .
Заключение:
Целите на експеримента са постигнати, като получените резултати потвърждават
възможностите на БЛА за откриване на земни обекти, тяхното разпознаване и определяне на
координати.
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